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Meg jegyzések

az előadás felügyelői

jelentések kérdéséhez

A SZÍNHÁZ 1969/6. számában Selmeczi Elek
cikket írt A z eltűnt előadásfelügyelői jelentés
címmel, és helyteleníti benne, hogy a jelentések
írásának régebben időnként fel-felbukkanó szo-
kása mára szinte teljesen megszűnt. Véleménye
szerint pedig ezek segítettek meggátolni az elő-
adások lazulását, a színházak vezetősége általuk
tudta kézben tartani a produkciókat.

Keveseknek volt alkalmuk a színházi munkát
egyszerre, egyidőben figyelni meg a minden-
napos gyakorlat és a színháztörténet aspektusából.
Minthogy szerencsés körülményeim folytán
nekem éppen ebben volt részem, igazat adhatok
Selmeczi Eleknek abban, hogy az írásos jelentések
„közelebb vihetnek bennünket egy-egy szín-házi
előadás megközelítően hű felidézéséhez".
Színháztörténeti szempontból tehát kétségtelenül
értékesek. Azt viszont tévedésnek kell tartanom,
mintha ezek segítségével lehetne meg-őrizni az
előadások színvonalát, kezdeti fel-fűtöttségét és
egyben precizitását, hogy a későbbi előadások
közönsége is a bemutató élményében
részesülhessen. Holott kitűnő kollégám éppen ezt
látja bebizonyítottnak. Írását így fejezi be: „Nem
érzem szükségességét annak, hogy bármiféle
konzekvenciát levonjak. A fenti példák
önmagukért beszélnek."

Kár ezért a befejezésért. Konzekvenciát
ugyanis helyes lett volna levonni, mert a példák
nem beszélnek önmagukért.

Tapasztalataink szerint az előadásfelügyelői
jelentések rendszere nem hanyagságból szűnt meg,
hanem éppen azért, mert feladatát nem töltötte be.
Lehettek ezek a jelentések érzékletesek,
invenciózusak, beillettek néha talpraesett mini-
kritikának, ám konkrétan vajmi kevés fogódzót
nyújtottak a rendező, főrendező vagy az igazgató
számára.

A Nemzeti Színház az idézett 1940-41-es
évadban több, mint 750 (I) előadást tartott.
Kollégánk összesen nyolc jelentésre hivatkozik.
Helyszűke miatt valóban nem is idézhetne ennél
sokkal többet, bár bizonyára igyekezett a jellem

zőket kiválogatni. Az azonban mindenesetre
világosan látszik, hogy a cikkben idézett nyolc
megjegyzésből alig egy-kettő igényelhetett köz-
vetlen operatív beavatkozást. Annál is inkább,,
mert a Három narancs szerelme emlékezetesen
balsikerű előadás volt, melyen semmiféle toldás-
foldás nem segített.

Kétségtelenül helyes felhívni a figyelmet a
szükséges soron kívüli javítópróbára a némasze-
mélyzet számára vagy a krónikus technikai-vilá-
gítási zavarokra. De kérdéses, hogy milyen
intézkedést igényelhet az a megjegyzés, hogy
„Rajnai Gábor az első felvonásban fáradtnak
látszott . . .", vagy „Jávor Pál ma túl csendes volt".
Az az idézet pedig, melyet például a Bánk bánról

vagy a Niskavuori asszonyokról olvashatunk,
kizárólag színháztörténeti jelentőségű.

Ezt a jelentőségét én is csak ismételten
hangsúlyozhatom. A Nemzeti Színház 1945-1955
közötti működéséről írt tanulmányomban magam
is bőven idéztem az akkori fiatalok (Kazimir
Károly, Tatár Eszter, Sallós Gábor, Vadász Ilona,
Krencsey Mariann) írásos jelentéseit, különösen a
színház egyik átmeneti hanyatló periódusát
bevezető, váratlan gyorsasággal és brutálisan
szétzüllő Volpone-bemutatóval kapcsolatosan
(607-608. lap), azonban annak tudatában, hogy
színháztörténetet írok. És annak ismeretében,
hogy a hivatalos beavatkozás a legszínesebben
megírt jelentések után is többnyire
szükségszerűen elmaradt.

A könyvbe beírt jelentéseket az illetékes - pél-
dául a főrendező - bizonyos időközökben, tegyük
fel, hogy sűrűn, tehát hetenként átnézi.
Némaszemélyzet-próbát még csak kiírhat ezek
nyomán, de a többi, jórészt általánosságban
mozgó megjegyzéssel már semmiképpen sem tud
mit kezdeni. Az ilyen megjegyzések szépen
bevonulnak az anekdotagyűjteményekbe, majd a
színháztörténetbe. Gondolhatunk rá ugyan, hogy a
főrendező sűrűbben - elvben akár napon-ként -
revideálja a jelentéseket, és a következő előadásra
menjen ki személyesen, de ezt meg-teheti
jelentések nélkül is. A lelkiismeretes vezető, aki
közösséget érez a színházzal és a produkcióval,
meg is teszi, és éppen ezen múlik az ügy sikere,
nem pedig a színes, anekdotikus fel-jegyzéseken,
amelyekből - évek terméséből - összeszedhetünk
egy marokravalót, ha mellőzzük a semmitmondó
reflexiók nagy tömegét' amelyekben nem
olvasható egyéb, mint hogy „A szokott jó előadás,
... nagy siker."

A jelentéseket ugyanis . kollégám szerint ,,... a
rendezők, játékmesterek és az előadás-felügyelői
státuszban . működő négy rendező-
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sszisztens írta. Elvétve néhány fiatal színész ..."
együk hozzá még a dramaturgokat is. Több
ategória, sok személy, és közülük - valljuk be -
evésnek van igazán köze a szóban forgó
rodukcióhoz. Akinek feladata az ügyeletesek
eosztása, jól ismeri a húzódozásokat,
rveléseket: egy-egy darab sok előadását lélek-
yomorító „favágás" végignézni. A váltogatás
edig azt eredményezi, hogy az ügyeletes sok
setben csak felületesen ismeri az előadást, ezért a
evésbé feltűnő hibák elkerülik a figyelmét.
lőző esetben a „favágás" okozta figyelemlazu-

ás, ebben pedig a feladat nem pontos ismerete
átolja a helyes elemzést. Az eredmény: sem-
itmondó általánosítás vagy a színészek dicsé-

ete.
Mi a teendő?
Az előadást nem szabad magára hagyni. Ehhez

edig nem elég, ha kiadjuk „albérletbe" az irodai
unka gépiességével, sokszor olyanoknak is,

kiknek nincs sok közük a szóban forgó
rodukcióhoz, és így inkább csak azon vannak,
ogy túl legyenek a terhes kötelezettségen. A
zínház ugyanis szakmai kifejezéssel szólva
társasjáték". Résztvevői a színészek, ügyelők,
ilágosítók ... a színház egész személyzete. Ebből
rendező sem vonhatja ki magát, be-fejezettnek

yilvánítva munkáját a bemutató napján. Kár,
ogy a Főiskolán erre mintha a szükségesnél
evesebb gondot fordítanának. Különben nem
örténhetnék meg, hogy fiatal rendező -
ülönösen vidéki előadás esetében - csodálkozva
rtesül arról az igényről, hogy a be-mutató után
s törődnie kell munkájával.

De az igazgató sem vonhatja ki magát a fele-
ősség alól. Ha az igazgató estéit a színházban
ölti, örömteli felfedezéseket tehet saját magát
lletően is. Köztük a legérdekesebb: nem igaz,
ogy meg lehet unni az előadásokat. A szín-
adon estéről estére újjáteremtett produkció a
indig megújuló közönség előtt őt is magával

agadja, érzi az előadásnak és a közönséggel való
alálkozásnak a ritmusát, így megérzi a zökkenő-
et is. Szóvá is tudja tehát tenni a hibákat. A
üggöny összecsapódását követően az első
eghajlás után már a színpadon is lehet, a színé-

zek érzik a jelenlétét, a törődését, látják, hogy
agáénak érzi a munkájukat, és kialakul a lég-

ör, amelyben már röstellnék is a lazításokat, az
nmaguk és egymás szórakoztatását, a szerepek
edarálását, ami akkor fordul elő, ha a rendező-
ek, főrendezőnek, igazgatónak állandóan „dolga
an", és másutt van dolga, nem köztük és velük
gyütt a színházban.
Ezt a közvetlen, személyes érintkezést, a be-

zárult áramkör feszültségteremtő hatását pedig
nem pótolják a mégoly gördülékenyen megfogal-
mazott jelentések, még kevésbé a régebben diva-
tos, gyermekded színházi törvényszékesdik. Az
előadásnak, a társulat munkájának elsősorban a
színház vezetőségét kell érdekelnie. Ha nem az ő
„ügyük", akkor hamarosan az együttesnek sem
lesz „ügye" az előadás. A „távollevő" igazgatót a
- ha nem is testileg, de lelkileg - „távol-levő"
együttes követi. Ilyenkor kell aztán „rá-játszani",
bohóckodni, ha feldereng, hogy „nem stimmel"
valami. Ellenkező esetben viszont még az
álmosságra ítélt vasárnap délutáni előadásokban
is megterem az a feszültség, amellyel köte-
lességünk megbecsülni a közönséget, és amellyel
oly szívesen meg is becsüljük, ha értelmét látjuk.

Az olyan jelentéseket, mint amilyeneket Sel-
meczi Elek idéz, annak idején a színházi munka
napi gyakorlatában, de máris színháztörténeti
érdekességekként gyűjtöttem össze magam is.
Most köszönöm neki, hogy alkalmat adott egy
lappangó kérdés általuk való tisztázására.

ÓH, CALCUTTA

címmel erotikus revüt mutatott be az Off

Broadway-i Eden Theatre. Az előadást Kenneth

Tynan állította össze Samuel Beckett, Jules

Feiffer, John Lennon, Sam Shepard és mások

témái alapján. A szkeccsek mind a

meztelenségre és a pornográfiára épülnek. A

színészek többnyire pucéran jelennek meg,

számos híven reprodukált nemi aktus, tapadós

tánc és önkielégítő játék szerepel a színpadon,

elhangzik minden tilalmas szó. Ám ahogy a

meztelenség is hamar elveszti hatását és a

széplányok felöltözve sokkal szexibbnek hatnak,

úgy válik a szabados szöveg hamarosan

malackodó kisfiúk csak maguk számára

izgalmas szájalásává. Jóllehet az egész show a

szex körül forog, senkit sem tud felizgatni. A

szkeccsek alacsony színvonalát tekintetbe véve

nem csoda, hogy a felsorolt szerzőkről nem

árulják el, hogy melyik szkeccs melyikük műve.

(Variety, 1969. 2
55)




