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Szovjet
szcenikai művészet

Egy kiállítás erényei . . .

Szovjet szcenikai művészet 1917-1980 -
ezzel a címmel nyílt kiállítás 1981
novemberében a Budavári Palotában. A
cím azonban nem pontos. Ugyanis a tárlat,
a mintegy száz tervnek, rajz-nak és
makettnek az összessége - ahogy azt a
Budapesti Történeti Múzeum épületében
láthattuk - több is, kevesebb is ennél.

Kevesebb, mert bármily nagynak tűnik
is ez a százas szám, a valóságban
elenyészően kicsiny ahhoz a hatalmas te-
rülethez képest, amelyet reprezentálnia
kellene. Nem csak időben - közel hatvan
esztendő! -, de térben is végtelenül tág
határok között mozog a válogatás; ele-
gendő, ha a műfajok és műformák
sokszínűsége mellett a Szovjetunióban
egyesült nemzetek színházkultúrájának,
kulturális hagyományainak sokrétűségé-re
utalunk. Mindezt az adott kiállítás
Prokrusztész-ágyába kényszeríteni, mind-
erről átfogó képet adni eleve reménytelen
vállalkozás; még szerencse, hogy azok,
akik kiválogatták, összeállították a tárlat
anyagát, nemis kísérleteztek vele .. .
Szerényebb célt tűztek maguk elé, és azt
meg is valósították: jelentős művek,
színháztörténeti jelentőségű előadások jó
díszlet- és jelmezterveit vonultatták fel.
Nem kötötték magukat sem az időben, sem
a stílusokban valamiféle tényleges vagy
vélt történeti arányokhoz, egyes alkotók,
egyes iskolák „holdudvarának"

bemutatásához; egyszerűen jó műveket
gyűjtöttek csokorba.

Ugyanakkor több is ez a kiállítás, mint
csak a szcenikai művészet tüköre. Éppen a
műfaj, a színházi tervezés lényegéből
adódik, hogy a vázlatok, tervek, makettek
saját szín- és formavilágukon túl a színházi
művészet egészéről is vallanak. A
felvázolt térbe a néző akarva-akaratlanul
beleképzeli a színészeket, az előadást; a
díszlet, a jelmez stílusa színházi stílusról,
színházi gyakorlatról árulkodik. Például
Vahtangov kor-szakos jelentőségű
Turandot hercegnőjéről is többet tudunk, a
rendezést is jobban el tudjuk képzelni,
Nyivinszkij tervét látva. Még
Majakovszkij soha színpadon meg nem
valósult elképzelései, a Buffó

misztérium tervei sem csak a képzőmű-
vész, grafikus, festő és „designer" költőt
idézik, hanem a színházi ember, színházi
gondolkozó Majakovszkij határozott
színházteremtő elveit is. Azokat az
elveket, amelyek műveinek megvalósult
előadásaiban következetesen érvé-
nyesültek.

Szerepelnek a kiállításon olyan tervek is,
amelyek egy-egy jelentős festőmű-vész
sikeres színházi „kirándulásairól"
tudósítanak. De ezekben a tervekben sem
elsősorban a művészek - Kuzma Petrov-
Vodkin vagy a világhírű örmény
Martirosz Szárján - festői elképzeléseit
látjuk viszont, hanem a színházról s a
színházi képzőművészetről vallott nézete-
ik jellemző megfogalmazását. Tatlin tervei
például nem csak arról győznek meg,
hogy a hatalmas térben, vas-, fém-, beton-
és üvegkompozíciókat álmodó művész
igazi otthonra talált a színházban, hanem
arról is, hogy érzékeny alázattal szolgálta
új otthonát.

Sok olyan művész alkotásaival talál-
kozhatunk a kiállításon, akiket hírből már
régóta ismerünk; Viljamsz, Ekszter, Tisler
tervei-vázlatai is fogódzót nyújtanak
ahhoz, hogy magunk elé tudjunk képzelni
egy-egy hajdan volt híres előadást, Tajrov,
Mejerhold, Vahtangov színházát, az
elevenen ható Sztanyiszlavszkij-
hagyományokat. A legközvetlenebb
élményt mégis azoknak a mestereknek a
munkái szerezték, akiknek alkotói világát
a színpad eleven valóságában is volt
alkalmunk megismerni egy-egy
vendégjáték vagy vendégtervezés
alkalmából: Borovszkij, Kocsergin
alkotásai. Ez egyben jelzi e sajátos mű-faj,
a színházi tervek kiállíthatóságának
határait és korlátait is. Talán ezért lett
volna szerencsésebb, ha a kiállítás ren-
dezői efféle fogódzókhoz, színházi stí-
lusok, alkotó egyéniségek, rendezők vagy
művek köréhez kötik a bemutatott
munkákat; könnyebb lett volna ráérezni a
tervek mögött meghúzódó színházi világra
azoknak is, akik kevésbé ott-honosak
ebben a művészetben.

Csík István

...és hiányai

E kiállítás címe komoly ígéret. Pusztán
ennek alapján azt remélhetjük, hogy
objektív, minden lényeges alkotóra, mű-
helyre, korszakra kiterjedő áttekintést
kapunk, a húszas évektől kezdődően
egészen a mai napig.

Egy történeti kiállítás akkor értékes,

ha rendezési elvei tisztázottak, a külön-
böző korszakok egymástól kellően elvá-
lasztottak, és összefüggéseik is kidolgo-
zottak, láthatóak. Mindez két dolgot
feltételez: egyrészt az összegyűjtött anyag
relatív teljességét, másrészt a ki-
állításrendezés korrekt alaposságát. Sajnos
e kiállítás mindkét szempontból
kívánnivalót hagy maga után, az össze-
gyűjtött anyag teljessége és rendezésé-nek
módja egyaránt problematikus.

Percig sem állítom, hogy nem lát-hatóak
itt komolyan vehető, lényeges, nemegyszer
alapvető műalkotások, azt viszont igen,
hogy e kiállítás hiányai és feltáratlan
összefüggései épp oly lényegesek, mint
mindaz, amit megvalósított.

Először ez utóbbiról, az érthetetlenül és
meghökkentően rossz rendezésről, lévén
ez kisebb, könnyebben körüljár-ható
kérdés. A két teremben ugyanis semmiféle
kronológia, vagy egyéb (!) rendezői,
csoportosítási elv nem követhető. Az
197o-es évek minden koncepció nélkül
keverednek a húszas évek-kel, orosz
művek a nemzetiségi díszletekkel,
makettek a festményekkel, opera-jelmezek
pedig prózai előadások térelképzeléseivel.
A zűrzavar, a rendezői elvek feltűnő,
látható hiánya arra vall, hogy a rendező
nem vállalta a történetiség jelen esetben is
fennálló problémáját, nem kívánta
különböző korszakok élesen eltérő
arculatait egyértelműen be-mutatni,
különbségeiket nem óhajtotta feltárni,
sokkal inkább a lehetetlen kollízióra tört.

A húszas évek sokszínű, dominanciá-
jában konstruktivista hagyománya így
valóban e kiállítás rejtett főszereplője lett,
lévén elsősorban hiányaival, nem látható
műveivel tüntetett. Mindez kínos és
érthetetlen, főképp azért, mert minden
alább tárgyalandó hiányosság ellené-re is a
konstruktivizmus hagyománya, ha egyes
évtizedekben csak nyomokban is, de
tovább élt, és hat napjainkban is. Így
például Vlagyimir Dmitrijev itt lát-ható
1942-es díszlettervén is, amelyet a Kreml
toronyórája előadásához készített. A
szocialista realizmus legrosszabb kor-
szakát idéző térelrendezést meghökken-
tően keveri e munka a tatlini kompo-
zíciókat idéző háttérrel, amely ugyanakkor
erősen kubofuturista behatást is mutat.
Más kérdés, és ismét a kiállítás prob-
lémáját mutatja, hogy Dmitrijev 1920-as
Hajnalok díszletét, amelyet Mejerholdnak
készített, meg sem említik, a katalógusban
fel sem tüntetik. A konstrukti-



vizmus hagyományának továbbélésére
mutat egyébként Szergej Bahrin 1980-as
munkája, Olesa Irigységéhez készített terve.
Itt magát a tatlini tornyot látjuk viszont
ironikus idézőjelbe téve, lila, csillogó
flitterekből kirakva foglalja el a képmező,
egyben a színpadi tér felét.

De ide tartozik Georgij Moszejev
ötvenes, hatvanas évekbeli két díszlet-
terve is. (Lavrenyov Leszámolás és Bulga-
kov Menekülés), ahol már-már önálló
festményként látjuk visszaköszönni a ku-
bofuturizmus formavilágát, valamint a
húszas évek egyik alapvető szimbólumát, a
mozdonyt. És ha távolabbi összefüggéseket
is mutat, de vitathatatlanul a húszas évek
„kozmizmus"-ára utalnak viszsza Gunar
Zemgal az Optimista tragédiához készített
1981-es művei. Mindezek jól mutatják,
hogy a rendezői elvek hiánya
pótolhatatlan, a kiállításon a néző számára
az elrendezési elvek egyszerűen
követhetetlenek.

Á másik kérdésre, a hiányokra áttérve.
A kiállítás katalógusának előszavában
Elbert János így fogalmaz: „Ott vibrál e
képeken Sztanyiszlavszkij, Mejerhold,
Tajrov, Vahtangov, Tovsztonogov és
Ljubimov művészi gondolkozásrend-
szere." Mármost a probléma éppen az,
hogy a fenti névsor a kiállításon alig,
illetve hiányosan szerepel. Látható a
húszas évekből Majakovszkij három rajza
a Buffó misztériumhoz. (Nem került szín-re.)
Nyivinszkij Turandotjának 922-es díszlete,
valamint Petrov-Vodkin, Kusztogyijev,
Dobuzsinszkij, Jegorov munkái és Tatlin
két díszletterve 1935-ből és 43-ból, két
kései, egyáltalán nem reprezentatív
munka. Továbbá a húszas évek-re
vonatkozik Szlavin egyébként kiváló terve
a Poloskához (időpont nélkül), ám ez a
húszas éveket megidéző mű nem azonos a
húszas évekkel.

Lássuk ugyanakkor, mi az, ami nem
látható ebből az évtizedből. Kezdve a Buffó
misztériummal, Majakovszkij meg nem
valósult tervével kapcsolatban a kiállítás
meg sem említi, hogy 1918-ban
Pétervárott Mejerhold rendezésében az
előadás létrejött, s a díszleteket Malevics
és Lavinszkij tervezték. De Maja-
kovszkijnál maradva, nem esik szó a
Poloska és a Gőzfürdő korabeli előadásairól
sem (1928-29), holott mindkettőt
Mejerhold rendezte. Ezeknek díszleteit
Mejerhold és Rodcsenko, illetve Szergej
Vahtangov készítették. Jevgenyij Vah-
tangov fia egyébként hosszú évekig
Mejerhold munkatársa volt.

Mindebben a kiállítás egyik legalap

vetőbb hiányát kell látnunk. Majakovszkij
és Mejerhold tevékenységét elmu-
lasztották bemutatni, és ez a hiány min-
denképpen súlyosan esik latba. Így nem
esik szó például Mejerhold 192z-es
Csodaszarvasáról, amelyet egyébként a
tavalyi évadban Szőke István kecskeméti
díszletterve idézett, rekonstrukciójával
tisztelegve a mester előtt.

De nem szerepel a kiállításon Vahtan-
gov műhelye sem, holott ez utóbbi
jelentőségéhez sem férhet kétség, amint
ugyancsak lényeges volt együttműködése
a moszkvai zsidószínházzal, a Habimával
is. An-Ski Dibukjának előadása, amelyről
kellő dokumentációval rendel-kezünk,
mind művészettörténetileg, mind
színháztörténetileg lényeges tény. De épp
így minden említés nélkül értel-
mezhetetlen marad a kiállításon egyéb-
ként látható Nyivinszkij Turandot-díszle-
te. E munkát Nyivinszkij ugyanis Vah-
tangovnak készítette, együttműködésük
évekig tartott, a díszletterveken felvillanó
kubofuturista utalás nem véletlen,
munkásságának szerves része volt.

A hiányok felsorolása messze nem lehet
teljes, mindez nem a kritika feladata.

Általában véve egy szcenikatörténeti
kiállítás teljessége kétfelől mérhető. Mér-
hető az autonóm színháztörténet felől, de
megvannak a maga sajátos, az előző-be
betagozódó szempontjai a műtörténetnek
is. Fenti megjegyzéseinket vitathatatlanul
az utóbbiakat szem előtt tartva tettük.
Viszont a műtörténeti alszempont a teljes
színháztörténet része, így e nélkül a
teljesség nélkül a színház történetének
objektív képe sem felrajzol-ható. Á húszas
évek műtörténetileg döntő korszak volt, s
ez egy színháztörténeti kiállítás alapját is
meghatározza. S ahogy a húszas évek
bemutatása hiányos, ugyanúgy
indokolatlanul elnagyolt a sztálini
(kultúr)politika barokkos naturalitásának
bemutatása is.

E foghíjas múlttal szemben a nézőnek
csak félig érthetőek Sztenberg, Borovszkij
valóban korszakos, alapvető jelentőségű
művei is.

György Péter
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„Hogy ne legyen olyan
hideg"

Nádudvari Anna könyvéről

Olyan emberfajta-e a művész - az író, a
színész -, aki jobban érzi a hideget?
Ugyanattól a hidegtől fázik jobban, amit a
többi ember is érez, csakhogy ő a hiva-
tásánál, természeténél fogva felfokozza
érzékeléseit, és didereg, vacog, lúdbőrös
lesz a háta, amikor mások, a „normális"

emberek, legföljebb bedobnak egy fél-
decit, vagy hanyagul vállukra vetnek egy
kendőt? Vagy csakugyan keményebb,
kegyetlenebb hideg az, ami őt körülveszi?

„Itt is fázunk / S a csillagok várnak" - írja
egy lengyel költőnő, Buczkówna. Weöres
Sándor első, ifjúkori verseskötetének a
címe: Hideg van. A prózaíró Nád-udvari
Anna színészekről írt, mások
szolgálatának szentelt könyvének ezt a
címet adta: Honnét lesz a tűz?

Annak a tűznek a kezdetét, eredetét
vizsgálja, ami a színészben lobban fel,
lobog a színpadon, egy életen át, vagy
addig a pillanatig, amikor abbahagyja a
játékot. „Mi történik a tűzzel, amitől
lobogtak, izzottak vagy füstbe fúltak a
szavak? Hová lesz a színész tüze, ha nincs
számára színpad, és ha hazament a
közönség?" - kérdezi. Mert fontos ez a tűz,
nagyon fontos, s éppen elég baj, hogy az
emberek többsége manapság észre sem
veszi: sem a tüzet, sem a hiányát. „Halkká
vált az életünk, finommá, szürkévé - írja
Nádudvari. - Mintha egy-re kevesebb
lenne a jel, mellyel mások számára
meghatározhatnánk magunkat. Mintha
beletörődnénk - vagy nem is törődnénk
vele -, hogy egyre inkább az előítéletek
rajzolnak meg minket. Gesz-tusaink nem
alkotnak egységet, elmaszatolódik az
életünk, tárgyakat hagyunk magunk után, s
nem az emlékünket; nem azt, hogy voltak
emberek, akik így és így éltek, cselekedtek,
éreztek . . . Nem igaz, hogy a gesztus
elmúltával nem él tovább. Öröklődne, ha
lenne még mi-nek öröklődnie. Azért
kellenének a színészek is. Hogy ne
felejtsenek el minket. Hogy ne felejtsük el
magunkat. Hogy ne legyen olyan hideg."

Hogy a gesztus, elmúltával, tovább él:
ezt - ezt is - bizonyítja - és célozza -
könyvével Nádudvari Anna. Szín ész


