
négyszemközt
ebből a modern öniróniából is táplálkozik.

Glenda Jacksont, aki a világirodalom
nagy női szerepeinek eljátszására hivatott,
igazi „ziccerszerepben" láttam először
színpadon. Mint aki Bajor Gizit csak A
bolond Ásvaynéból ismeri... A két szerepet
az is rokonítja, hogy Stevie-t is
kamaszlány korától haláláig kísérjük,
követjük a darabban. Csakhogy ez a
kötetben is olvasható versekkel montázzsá
tágított dokumentumdráma Stevie Smith
angol költőnő valóságos, irodalomtörténeti
kézikönyvekben ellen-őrizhető életéről
szól. Ténybelileg nyilván tökéletesen
hiteles, csak éppen mű-vészileg nem az. A
századunkban élt, valószínűleg nem
túlságosan jelentős poéta eseménytelen
karrierje, meglehetősen banális életútja a
jelek szerint nem kínált drámatémát a
szerzőnek. Ezért azután a tényekre, a
versekre és a színésznőre bízta magát.

Szomorú tény, hogy a zseniális Clifford
Williams félkézzel, nyilvánvaló
„hakniként" rendezte az előadást. Abban a
tudatban, hogy ez az este amúgy is Glenda
Jacksoné. Aki valóban nemcsak sztár, de
vibrálóan izgalmas színész-egyéniség is, és
képes belülről és kívülről egyszerre látni,
láttatni a figurát. Fékezhetetlen ambícióval
törekszik, küzd, szenved és szenveleg, de
még ebben is benne van a költői
szerepjátszás fölénye, a kortársszínész
intellektualitása. A helyenként
melodramatikus jeleneteket a színész a
figura eredendő érdességével,
félszegségével, s egy parányi gúnnyal el-
lensúlyozza, anélkül, hogy Stevie érzel-
meivel - és az íróval - vitába szállna.

Nem szeretném eltúlozni vagy kinyi-
latkoztatni egy kéthetes tanulmányút
esetleges tanulságait. Annál kevésbé, mert
hiszem, hogy a londoni kritikusok cseppet
sem titkolt, mértéktartó elége-
detlenségéből, türelmes türelmetlenségéből
és éberen őrzött igényességéből is van mit
tanulnunk.

CSÍK ISTVÁN

Színházi műhely
és „futószalag

Beszélgetés Najmányi Lászlóval

- Azért vagyok díszlettervező, mert nem
tudok jobbat kitalálni - ezzel a meghök-
kentő kijelentéssel kezdte beszélgetésünket
Najmányi László, aki az elmúlt két-három
évben sok emlékezetes szín-házi
előadáshoz teremtette meg az adekvát
színpadi teret, Budapesten és vidéken
egyaránt.

- Számomra a tervezés nem önkifejezési
forma, legalábbis jelenleg nem az. Munka.
Olyan munka, amit viszonylag jól el tudok
végezni, amihez viszonylag a legtöbb
kedvem van, de semmi több
- Mégis: miért lett tervező? Hogyan?

- Egyszerűen. Színházat akartam csinálni
- mondja, és szavai mindjárt más akusztikát
adnak előbbi kijelentéseinek. - Ehhez azt a
módszert találtam a legcélravezetőbbnek,
hogy „beépülök" a hivatásos színház
mechanizmusába, lehetőleg olyan ponton,
ahol el tudnak fogadni, ahol el tudom
fogadtatni magam. Azt hittem, hogy így, a
sáncokon belül, a rendszeres munkával meg
tudom majd teremteni a saját presztízsemet,
anélkül, hogy közben feladnám a
szuverenitásomat. Reméltem, hogy
„nyitott" tudok maradni . . . Nem sikerült!
„Megevett" a színházi üzem
előadásgyártásának gyakorlata; egyelőre
úgy érzem, teljesen megevett!

- Színházi üzem, előadásgyártás . . . Meg-
lehetősen maliciózus kifejezések !

Pedig nincs mögöttük semmiféle
megbélyegző, pejoratív tartalom. Pon-
tosítsuk a dolgokat. Számomra az igazi
színház az, amelyben elsődleges, primér
élménnyel találkozhatom : a felfedezés, a
rátalálás izgalmával. Ez az élmény egy-
szeri és megismételhetetlen; ezért érdemes
létezni, ezért érdemes színházat csinálni!
De az ilyen művészi lelemény nagyon ritka
madár; az eredetiség, a meg-találás ízével
évszámra nem találkozunk. Miközben az
ilyen színházat keresem, tisztában vagyok
azzal, hogy a minden-napok gyakorlata
nem ez. Tisztában vagyok azzal is, hogy a
színház életében a ráismerés, a felismertetés is
hatalmas eredmény és óriási feladat; ezek
az előadások azzal, hogy a ráismerés
örömével ajándékozzák meg a nézőket,
rendkívül

fontos szerepet játszanak. Amikor a hi-
vatásos színház hivatásos munkatársa
lettem, minden rossz érzés és hátsó gon-
dolat nélkül elfogadtam ezt a gyakorlatot.
Nem csak nálunk, a világon mindenütt
iparszerűen készülnek az előadások, afféle
művészeti futószalagon; de van valami
olyan érzésem, hogy nálunk rosszul
határozták meg a szalag haladási se-
bességét, az egyes fázisok időtartamát.

- Tehát nem a „futószalag" ellen van kifogása
? A futószalagon is születhetnek jó eredmények
?

- Természetesen, hiszen a világon
mindenütt születnek ! De az iparszerű
termelés alapfeltétele a szervezettség, a mi
gyakorlatunkban viszont - az az érzésem -
túl sokat bízunk a véletlenre. Vegyük
például a tervező munkáját. Amikor
kézhez kapom a darabot, s először
beszéljük meg a rendezővel az el-
képzeléseit, még nem tudok a partnere
lenni; ő már hetek, hónapok óta foglal-
kozik a darabbal, amit én a legjobb eset-
ben is csak átfutottam; ő kialakította a
saját, részletes elképzelését, értelmezését,
míg nekem csak kialakulatlan, ködös
véleményem lehet. Mire a vázlat elkészül -
- mert az már jó eset, ha két vázlatot tudok
rögzíteni -, többé-kevésbé már minden
végleges. Addigra már költségvetést kell
készíteni, ésatöbbi, ésatöbbi; akkor
fejeződik be a munka, amikor érdemben el
lehetne kezdeni! Vakrepülés . . . Vagy
éppen beletaláltam, ami elméletileg ugyan
elképzelhető, de valószínűtlen, vagy eleve
megalkuvással kell hozzákezdeni az
előadás megvalósításához. Ilyen körül-
mények között természetesen akkor is a
rendező határozza meg a produkciót, ha
valóban tehetséges emberekkel dolgozik
együtt, és igényt tartana a közös munkára,
de csak kiszolgálói lehetünk, ez pedig
éppen az ő szempontjából nem szerencsés
megoldás. Az igazán jó eredményhez
szükség lenne az együtt dolgozó csoport
minden egyes tagjának tevékeny szellemi
hozzájárulására.

- Tehát az úgynevezett "csapatjáték"-ra?

- Nem szeretem azt a szót, hogy csapat.
Ilyen vonatkozásban nem. Valahogy túl
katonás, valamiféle alá- és fölérendeltségi
viszonyt fejez ki; viszolyogtató, ha alkotó
közösségre alkalmazzák. Inkább csoport.
Együttes. Ahol a rendező „primus inter
pares". De a lényeg ugyanaz. Úgyis annyi
színházon, művészeten kívüli tényezővel
kell megbirkózni a munka közben;
legalább belül meg kell teremteni az alkotó
viták közös nevezőjét!



- Milyen színházon kívüli tényezőkre
gondol?
 Például arra, hogy olyan embereket

kell naponta meggyőznünk arról, hogy
más a selyem és más a zsákvászon, akik-
nek ezt tudni egyáltalán nem feladatuk.
Saját gyakorlatomból tudom, hogy
ugyanahhoz a darabhoz készülhet jó
díszlet selyemből is és zsákvászonból is;
de azt a díszletet, amit selyemből kép-
zeltünk el, csak akkor lehet vászonból
megcsinálni, ha az egész előadást nem
vesszük komolyan.

 A z előbb azt mondta, hogy az előadáso-
kat, akarva-akaratlanul, de minden részletében
a rendező határozza meg. Még előbb arról
szólt, hogy úgy érzi, nem tudta megőrizni a
szuverenitását. Ennek azért ellene mond az a
tény, hagy eddigi díszleteinek jól felismerhető
karaktere van: a szerkezet és az anyagok
„anyagszerűségének" tudatos hangsúlyozása.

 Elképzelhető, bár én nem érzékelem.
Ha így van, az nyilvánvalóan az indít-
tatásommal függ össze; műszaki egye-
temet végeztem. Ez meghatározó jelen-
tőségű: ha az utcán sétálok, akkor is a
szerkezetet érzékelem a házak rendjében,
a homlokzatok mögött. Nyilván mások is
így vannak vele; aki a festészet felől
közelít a díszlettervezéshez, az színekben,
foltokban gondolkozik, aki szobrász volt,
az a plasztikus formákra helyezi a
hangsúlyt, aki rendező, azt mindenekelőtt
a mozgásában változó tér-formák érdeklik.
Ezek azonban inkább csak másodlagos
stílusjegyek; ha az előadás egészében
domináns szerephez jutnak, az eleve baj.
A lényeg más: az előadás egészének
vizuális hatása, és ezt a rendező
fogalmazza meg. Többnyi-re még a darab
elemzése során, tehát az-előtt, hogy akár
csak találkozott volna a tervezővel.

- A z elmúlt években nagyon sok szó esett
arról, hogy a magyar rendezők munkája túlsá-
gosan irodalmi fogantatású. Gyakran azt is a
szemükre vetették, hogy hiányzik belőlük a
vizuális fantázia. Ilyen körülmények között
könnyen elképzelhető, hogy a rendezői kon-
cepció csak filozófiai értelmezés, a szöveg-
elemzés koncepciója.

- Nem csak elképzelhető: előfordul. De
ez mit sem változtat a lényegen. Igaz,
hogy ilyenkor, látszólag, a tervező teremti
meg, méghozzá önállóan, a színpadi teret,
de ez korántsem ilyen egyértelmű. Mert
hiába teremtem én meg a világ
legtökéletesebb színpadképét, ha a ren-
dező nem tud vele mit kezdeni, inkább
csak ártok vele, mint használok. Mert a
kihasználatlan lehetőségek visszaütnek,

és a színpadi tér, a díszlet afféle púp lesz
az előadás hátán. Így hát mérlegelésre
kényszerülök; el kell döntenem, hogy a
tervemmel el tudom-e indítani a rendező
fantáziáját, tud-e vele valamit kezdeni,
vagy jobb, ha csak úgy-ahogy berendezem
számára a színpadot. Pontosabban
kényszerülnék; de ilyen lélek-tani
elemezgetésre soha nincs idő.
 A z elmúlt évek során nagyon sok szín-

házban, nagyon sok rendezővel dolgozott. Je-
lenleg a Pécsi Nemzeti Színház állományába
tartozik, de filmmel, televízióval is foglalkozott.
Nyilvánvalóan találkozott olyan mű-vészekkel,
alkotótársakkal, akikkel szívesen dolgozott
együtt; olyan közösségekkel, amelyekben
kialakulhatott ama bizonyos csoport. Melyek
voltak ezek ?

- Úgy értsem ezt, hogy melyik szín-
házban éreztem legjobban magam?
Mindben vagy egyikben sem. Lehet, hogy
furcsán hangzik, de én nem érzékelem ezt
a különbséget az egyes szín-házi
„műhelyek" között, amelyet a kritika, de a
színházlátogatók jelentős része is
hangoztatni szokott. Számomra az a tény,
hogy nem a kísérletező-kutató ama-tőr
együttesekkel dolgozom együtt, ha-nem
hivatásos színházakban működöm, sokkal
meghatározóbb, mint az, hogy a hivatásos
színház világán belül itt avagy ott tervezek
díszletet. A főváros és vidék között sem
látok akkora különbséget, amekkorát a
kívülálló a különböző viták alapján
feltételezhet. Dolgoztam nagyon jó
munkalég-körben Budapesten, és kínosan
kiszámított hivatalnoklégkörben vidéken.
Ha konkrét személyekre vonatkozik a
kérdés, ott már valóban van különbség.
Van, akivel jobban, könnyebben együtt
tudok dolgozni, például Valló Péterrel
nagyon jól megértettük egymást; de a
jelenlegi színházi gyakorlatban ennek
sincs különösebb jelentősége.

- Legutóbb, Szolnokon Paál Istvánnal

dolgozott együtt; az Álszentek összeeskü-
vése, Bulgakov Molière-drámája rendkívül
nagy visszhangot keltett.
 Paál Istvánnal is jól kijöttünk. Meg-

könnyítette a közös nevező megtalálását,
hogy mindketten az amatőr színház terü-
letéről kerültünk a „hivatásos" színházba,
de csak a szemlélet volt közös; mert ott a
két szélső pólust képviseltük. Ennek
ellenére jól dolgoztunk együtt.

- Hogyan született meg a Bulgakov-mű
szerkezetében szigorú, s az új anyagokban,
adott esetben a műanyag fóliában rejlő
lehetőségeket maximálisan kihasználó díszlete
?

 Az Álszentek összeesküvésében, leg-

alábbis a mi olvasatunkban, az egész világ
mesterkélt, művi, korlátozott, csak a
színpad művi világa valódi. Ezt a ket-
tősséget, ezt a furcsa áttételt kellett vala-
hogy anyagban megfogalmazni, a térben
érzékeltetni; így kapott szerepet az át-
tetsző fólia. Nem meghökkenteni akar-
tunk, eredetieskedni; a dramaturgia kö-
vetelte ki az anyagot, ezt az anyagot.

- Bár egész beszélgetésünk során tagadta,
hogy egy tervezőnek valamiféle „ars poeticája"
lehetne, az elmondottakból mégis a meghatá-
rozó elvek igénye csendül ki. Hogyan tudná
meg fogalmazni saját célkitűzéseit?

- Nehéz dolog, hiszen mindent csak a
darab, a színház, a munkatársak személyé-
nek a függvényében lehet vizsgálni.
Annyi bizonyos, hogy mindig arra töre-
kedtem: semmi felesleges ne lehessen a
színpadon. Semmi, ami eltérítheti a néző
figyelmét, aminek a láttán elkalandoz-
hatnak a gondolatai. Úgyis rendkívül
nehéz dolga van, nagyon kell figyelnie; a
magyar színházakban ugyanis azt hiszik,
attól lesz pergő egy előadás, ha gyorsan
mondják a szöveget. Ember legyen a
talpán, aki a számára ismeretlen, elhadart,
ráadásul nemegyszer rossz beszéd-
technikával elhadart szövegből ki tudja
bogozni, miről is van szó. Legalább én ne
nehezítsem meg a dolgát felesleges
részletekkel. De hát a célratörő tömörség
minden művészetnek alapfeltétele, és a
színház - művészet. Legalábbis annak
kellene lennie.

E számunk szerzői:

ALMÁSI MIKLÓS az ELTE Esztétika
Tanszékének tanszékvezetője

CSÍK ISTVÁN a Kohó- és Gépipari Mi-
nisztérium Sajtó- és Propagandaosztá-
lyának csoportvezetője

FÖLDES ANNA újságíró, a Nők Lapja
rovatvezetője

GÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

HORVÁTH TAMÁS újságíró, az Új Tükör
munkatársa

MÉSZ ÉVA a Tankönyvkiadó szerkesztője
NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg
SZENDRŐ FERENC rendező
SZIKORA JÁNOS főiskolai hallgató


