szemle
sula Karusseit blúzt és farmert visel. A
műsor - szerkezetében - önképzőköri
szokvány: versek, songok, darabrészletek
szolid láncolata.
És mégis, már az első percekben megtörténik a csoda. A színészek Brechtet
idézik - és Brecht megjelenik. Nem fizikai,
de szellemi valóságában. Megjelenik,
amikor hisznek benne, és ami-kor a néző
is érzi, hogy a kis kurva dalában benne
van a csábítás, a kihívás és a szerelem
örömétől megfosztott örömlány egész
tragédiája. A tőkés, amikor a kereslet és
kínálat dalát énekli, nem önmagában,
személyében antipatikus, hanem egy
társadalmi struktúráról rántja le a leplet. A
Mahagonny-részlet
szinte
eszköztelen
előadásában szenvedélyek robbannak. És a
szenvedélyek felvillantják a világot is,
amelyben gyökereznek. Polly és Lucy
féltékenységi duettjében a Kold usopera két
szerelmes hősnőjének halálos komolyan
előadott vetélkedése éppen azáltal válik
ellenállhatatlanul mulatságossá, hogy
mindketten meggyőznek a konkurrencia
pitiségéről, érdemtelenségéről.
Mitől brechti a Volksbühne színészeinek előadói stílusa? Nem hiszem, hogy a
gyakorlat tenné, hiszen a színháznak
köztudomásúan nincs joga, módja Brechtet játszani, és A s zecsuáni jólélek szerencsés
kivétel. A magyarázat inkább abban
keresendő, hogy ezek a színészek halálosan komolyan értelmezik az írót. Hogy
nem félnek gondolkodni. Humoruk nem
külsőséges eszközökből, hanem a szöveg
mélyéből fakad. Még véletlenül sem próbálnak röhögtetni, gesztusokkal, viccekkel csiklandozni: bíznak nemcsak a szövegben, de a közönség világnézeti és
színháziintelligenciájában
is.
Ha
érzelmekről szólnak, a ráció kontrollja
akkor is végig jelen van. Néha harsányak,
de még ebben is megnyilvánul a
hatásmechanizmus
ismeretére
építő
arányérzék,
a
színészi
fegyelem.
Ritmusérzékük kiváló.
s még a szólóprodukciókra épülő
esztrádműsorban
is
összjátékra
törekszenek. E z é r t képesek rafinált
színpadi és dramaturgiai eszközök nélkül
is színházat varázsolni a dobogóra. Ebben
az ötnegyed órában úgy éreztük, hogy
Bertolt Brecht mindvégig jelen volt, nem
személyében, mint a Madách Színházban,
hanem szellemében.
Úgy érzem, még ez is a két ország
színházi
szakembereinek
tapasztalatcseréjéhez, a vendégjátékok
tanulságához tartozik.

Színházi műhelyek
körül...

Egy könyvsorozat első kötetei

Ön szerint mi a helyes? Ha a színész
átéli a szerepét, vagy csupán kívülről ábrázolja ?
 Kétségtelenül. Úgy van.
- Nem értem.
-Mit nem ért?
- Nem értem a válaszát. Pontatlan.
- Elismerem. De szerintem az Ön kérdése is az. Pontatlan kérdésre csak pontatlan választ tudok adni.
- Hogyhogy pontatlan a kérdésem?
- Tessék. Visszakérdezek. Melyik színész, melyik darabbeli, milyen rendezői
felfogásban előadott, melyik előadáson
látható, hányadik felvonás, hányadik kép,
melyik jelenetbeli, melyik szituációjának
milyen mozzanatáról van szó?
 Azt akarja ezzel mondani, hogy
mindezektől a tényezőktől függ a válasza
a kérdésre, vajon szükséges-e a színpadon
átélés avagy sem?
 Pontosan azt."
E „képzeletbeli interjú" címre hallgató
részlet Darvas Iván vallomásából való,
amelyet az 1967 óta nagy sikerrel játszott
szerepéről, az Egy őrült naplója Popriscsinjéről írt. A vallomás, a szerep megalkotásáról, kiizzadásáról, a szerepen túli
általános színházi problémákról elmondott
gondolatok a Népművelési Propaganda
Iroda új színházi könyvsorozatának, a
Szkénetékának első kötetében jelentek meg.
A sorozat célja: szakembereknek és a
színházat szerető érdeklődőknek bepillantást kínálni a színházi alkotóműhelyekbe. Ennek megfelelően egy-egy jelentős előadás létrejöttének körülményeit,
rendezőpéldányát, előadóművészek műsorait, alkotók vallomásait, gyakorlati
színházi szakemberek elméleti írásait,
hogy csak néhány témát ragadjunk ki a
tervekből, ismerheti meg az olvasó.
Az első kötet - Egy őrült naplója tartalmazza a mű szövegét, Horvai István
rendezőpéldányát, Mezei Béla 50 fotóját,
amelyek az előadás szinte minden lényeges pontját megörökítették, valamint
Darvas Iván megjegyzéseit a képekhez,
illetve néhány skiccét, melyeket mintegy
tanulmányként a darab többi „szereplőjéről" készített.

Különleges élmény, amikor olvasva a
darab szövegét, mellette a szikár technikai, a mozgást meghatározó rendezői bejegyzéseket, hátralapozunk a képekhez, s
a három tényező együtt előhívja emlékezetünkből a már látott előadás minden
szépségét, gazdagságát. Külön-külön
egyik alkotóelem sem adná a teljes képet,
a három együtt megközelíti.
A rendezőpéldány és a fotók már a kész
előadást rögzítik, az alkotófolyamatra
csak a színész néhány feljegyzése és rajzai
utalnak. Az alkotófolyamat bővebb bemutatása, a mű dramaturgiai elemzése
nagyon hiányzik.
A rendezőé a szó

A Szkénetéka sorozat második kötete
Földes Anna interjúgyűjteménye, tizennégy rendezővel folytatott beszélgetése.
(Az interjúk egy része a SZÍNHÁZ-ban
jelent meg először.)
Ezek az interjúk egyszerre mutatnak be
egy-egy rendezőt, s szolgáltatnak adalékot
színházi életünk összképéhez. Kor-és
kórkép ez a kötet. A tizennégy alkotó a
mai színházi élet viszonylagos sokszínűségéről éppenúgy vall, minta színházi életben tapasztalható anomáliákról. Van., aki
közvetlenül szól, s v an , aki közvetve; van,
aki azzal, amit elmond, s van, aki azzal,
amiről nem beszél.
Tizennégy művész - Major Tamás,
Marton Endre, Várkonyi Zoltán, Horvai
István, Jancsó Miklós, Szigeti Károly,
Szőnyi Kató, Ádám Ottó, Kazimir Károly,
Latinovits Zoltán, Berényi Gábor, Iglódi
István, Zsámbéki Gábor, Székely Gábor beszél a munkájáról. Az olvasó - mint
minden gyűjteménynél hiányolhat-ja ezt
vagy azt a kötetben nem szereplő rendezőt
(például Vámos Lászlót, Ruszt Józsefet,
Sík Ferencet), de az előszóban maga
Földes Anna védi ki már jó előre a
számonkérést: a válogatás ugyan szubjektív, de az általa választottak méltón és tendenciáiban, arányaiban is helyesen reprezentálják a mai magyar színházat. S ez így
igaz.
Nemcsak a válogatás vall Földes Anna
valóságismeretéről, a színházi életben
levő tendenciák pontos megítéléséről,
hanem az interjú készítési módja is. Nem
csupán kérdező, kérdést feladó, a beszélgetést továbblendítő személy, hanem
egyenrangú beszélgető, nem egyszer vitapartner. Interjúi azért is élvezetesek,
olvasmánynak is, szellemi csemegének is
kitűnőek, mert nem csupán kérdés-feleletek. A beszélgetés, a vita eszközeit,
élességét a partner személyéhez, meg

nyilatkozásainak módjához igazítja. Faggatja Majort és Szigetit, beszélget Martonnal és Berényivel, együtt fogalmaz
Jancsóval, nem hagyja, hogy általánosságokat mondjon Iglódi, vitázik Adámmal,
Kazimirral, Latinovitscsal.
Miről beszél, vitatkozik ?
Majorral a modern Shakespeare-játékról és Brecht hatásáról; Martonnal Csehov
reneszánszáról; Várkonyival az abszurdokról, az eklektikusságról; Horvaival
az O'Neill Eljő a jeges színpadra állítási
problémáiról; Jancsóval a film színpadi
újrafogalmazásának lehetőségéről; Szigetivel a mozgás szerepéről; Szőnyivel a
bábos műfaj speciális vonásairól, a színpadi absztrahálásról; Adámmal a divatokról, a manipulált nézőről, a közelmúlt
magyar drámaíróiról; Kazimirral a népművelő és a politikai színházról, az adaptációkról; Latinovitscsal Gorkij Kispolgárokjáról és a színész rendezői munkájáról, elveiről; Berényivel a rendező dramaturgiai feladatairól, a magyar dráma
felvirágoztatásáról; Iglódival a kollektív
színjátszásról, A verseny/ó haláláról, a
fiatal rendezőkről; Zsámbékival a kaposvári csodáról, a társulatépítésről, a kvodlibet műsorpolitikáról; Székellyel a színész és a rendező viszonyáról, a generációs kérdésekről.
De nemcsak Földes Anna beszélget,
vitázik a rendezőkkel, hanem az egymás
mellé került rendezői elképzelések, vélemények, elvek is sokszor perlekednek
egymással. Mert más színházeszményt
képvisel Ádám Ottó és Kazimir vagy
Major és Várkonyi, Latinovits és Berényi,
Jancsó és Marton, Iglódi és Horvai stb.
Tehát kifejtett gondolataik is sok tekintetben különböznek, s e sokszínűség,
többszörös áttételű konfrontáció különös
feszültséget ad a kötetnek. Így nem-csak
tizennégy
önálló
rendezőportré
egymásmellettisége ez a könyv, hanem
szerves egységgé összeálló, jól szerkesztett-komponált mű. Amiből sok minden
kiolvasható arról, ami a mai magyar
színház gondja-bánata és persze öröme is,
ami visszahúzza a fejlődést, s ami előbbre
döccenti.
S ebben nemcsak a tizennégy
rendezőnek van szerepe, hanem a
tizenötödik hozzászólónak is - ahogy
önmagát az előszóban nevezi -: Földes
Annának.
Egyedül a pódiumon
Az elmúlt évtizedben divatos műfaj lett az
önálló est. Színészek, akik hivatásuknak
választották a versek tolmácsolását, vagy
csak átruccantak a költészet vi-

lágába, vallanak magukról, korukról s a
közönségről két-két és fél órás műsorukkal.
Igényli a közönség, főleg a fiatalok,
ezeket az önálló esteket, ami a költészet egyfajta - népszerűségét jelzi, ugyanakkor - nem elhallgatható! - bizonyos
kényelmességet is, könnyebb, egyszerűbb
meghallgatni a verset, mint elolvasva
elsajátítani.
Divatos műfaj lett az önálló est, de ez
nem jelenti azt, hogy minden előadó képes olyan műsort bemutatni, amely gondolatilag, művészileg színházi előadásokéval rokon élményt nyújt. Aránylag kevés azok száma, akik műsoruk összeállításával, előadásával nemcsak kedvenc
költőikről, verseikről adnak számot, hanem korigénynek tesznek eleget, valami
közös gondolatot idéznek föl. E kevesek
közül öt művész egy-egy műsorának teljes
anyagát adja közre a Szkénetéka sorozat
harmadik kötete, az Egyedül a pódiumon.
Jancsó Adrienne Földédesanyám, Horváth Ferenc A XIX. század költői, Mensáros László XX. század, Bálint András
Magyarország messzire van és Sólyom
Kati Mesebál című műsora képezi a
kötetet. A teljes műsoranyagot Hegedűs
Géza műfajtörténeti és esztétikai bevezetője, az előadókat bemutató összefoglalók,
az előadásokról szóló kritikák bőséges
válogatása, képek, valamint Jancsó
Adrienne-ről Sánta Ferenc, Horváth Ferencről Bóka László, Mensáros Lászlóról
Molnár Gál Péter méltatása egészíti ki. E
„kiegészítők" segítségével szinte térbenhangulatban is visszaidézhető egy-egy
előadóest.
A kötetben összegyűjtött irodalmi anyag
önmagában is páratlan gazdag válogatás a
magyar
és
a
világirodalomból.
Gondoljunk csak Jancsó Adrienne műsorára, a már ismertebb vagy a teljesen
ismeretlen népköltészeti művek sokaságára, vagy Mensáros és Bálint András
műsorában elhangzó dokumentumokra,
Sólyom Kati népi mondókáira, játékaira.
Ezeknek a műsoroknak igazi értelmét,
szépségét nem annyira maguk a művek,
inkább azok egymáshoz való viszonya
adja. Ahogy Horváth Ferenc műsorában a
legismertebb, az iskolában agyontanult
Petőfi-, Vörösmarty-versek egymásra
következnek, új értelemmel, sokszor csak
sok áttétellel végigkövethető, de első hal
lásra, olvasásra is megérezhető összefüggésekkel lesznek gazdagabbak. Ahogy
Mensáros váltogatja a verset és a dokumentumszöveget, ahogy egymásra rímel

és ellenpontozódik egy párizsi börtönfalfelirat, a Hetedik ecloga, az SS-nek szó-ló
üzleti levél és Pilinszky Harmadnaponja,
az drámai sűrítettségű felvillantása a XX.
század nagy katasztrófájának, s ezt versek
tucatjával sem lehetne pontosabban
kifejezni. Ugyanígy Bálint András
műsorában is fontos szerep jut a próza és
vers váltásának s a műsort záró statisztikának: hányan és kik hagyták el az
országot az elmúlt századok, évtizedek
alatt. Döbbenetes számok és nevek visszamenőleg az egész műsort felkavaróvá teszik.
Külön műfaj Sólyom Katié. A Mesebál
gyerekeknek készült, s főszereplői is a
gyerekek. Mert velük együtt versel, énekel, mondókázik, mesél Sólyom Kati.
Együtt játszik, együtt él a műsor idejére
előadó és a közönség. S közben a népköltészet és a gyerekirodalom legkiválóbb
alkotásaival ismerkedhetnek a gyerekek.
Felidézik, ha már hallották-olvasták őket,
megtanulják, ha még nem találkoztak
velük.
Ez
általános
pedagógiai
szempontból és egy új színházi közönség
nevelése szempontjából is úttörő és jelentős vállalkozás.
Ezek a műsorok 100, 200 előadást értek
meg. Több tízezren hallották-látták az
egész országban. Hatásuk a legjobb
színházi előadásokéval vetekszik. Ez a
kötet az első - s remélhetőleg nem az
utolsó - kísérlet arra, hogy az egyszeri
élmény az olvasó belső színpadán reprodukálhatóvá válhasson.
(Népművelési Propaganda Iroda, 1975)
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