
négyszemközt
A folyamat, amely a Panoptikum élő

szoborkiállításán megindul, a második
lengyel produkcióban, az Európa végé-ben
színházzá teljesedik. Wisniewski már nem
is tükröt, hanem egyértelműen torztükröt
tart saját korának, amelyben az arcoknál is
élesebben rajzolódnak ki a különböző
életérzések és egymással feleselő,
egymásra rímelő magatartás-minták. Ez az
előadás szerkezetében egységesebb,
tartalmában követhetőbb: az eresztékeiben
recsegő-ropogó vén földrész lakói, kiaszott
vének és erőtlen gyerekek, felbomlott
családok féke-veszetten menekülnének az
ismeretlen veszély fenyegetése elől. A
Halott osztály jelképhordozó tagjai
Amerikába készülnek: ahány bőrönd,
annyi sors, anynyi reménytelenségbe
torkolló reménység. A szerelem is, a szex
is önmaga el-lentétébe csap át: szertelen-
szennyes kamaszálmok csábító démonai,
Fellini mázsás hústornyai és kívülről is
aberráltnak tűnő szadista műlovarnők
vonulnak és vonaglanak a szemünk előtt.
Az egymás-hoz préselt testek tömegéből
egyetlen sokfejű szörny lesz, és ahány
tátogó száj, annyi elhallgatott jajszó.
Ismeretlen szörnyek és ismerős
fegyveresek kísérik, őrzik Európa
kifosztott örököseit. Az-után, ki tudja,
milyen parancsra, egy katona sorra
ledobálja egyenruhájának tartozékait, amíg
egy meztelenségét palás-toló, testszínű
overallban eggyé válik a többiekkel, s
végre felüvölt. A zene is elhallgat, és a
fájdalom felszabadító hangja betölti a
termet.

Így volt, vagy csak így emlékszem rá?
Kétszer, ötször, tízszer kellene látni ahhoz,
hogy a formát öltött (precízen
koreografált) káoszt leírhassam. De azt
hiszem, egynél többször mégsem szeret-
ném látni.

Wisniewski útját - akárcsak Fabre-ét és
Mike Figgisét - ebben a formában megint
csak folytathatatlannak érzem. Nem
mintha fiatalon zsákutcába jutottak volna:
ellenkezőleg. Inkább úgy érzem, hogy a
csúcsra vezető ösvény is véget ér egyszer.
Minél meredekebb utat választ valaki,
annál hamarabb. S a hegymászónak a
tetőről körbetekintve új csúcsot kell
választania,

Két év múlva, a következő Nemzetek
Színházán bizonyára Fabre is, Wisniewski
is új arcát mutatja majd. S ha így lesz -
amit szívből remélek -, akkor a nancyi
találkozó felfedező, kapunyitó érdemeit is
el fogja ismerni a színház-történet.

OSGYANI CSABA

Könyvek a színházról

Beszélgetés a Múzsák Közművelődési
Kiadó szerkesztőségében

Mindeddig három betű fémjelezte: NPI.
Vagyis: Népművelési Propaganda Iroda,
amely két évtized alatt „mellékesen"

mintegy három tucat színházi tárgyú
kötetet is kínált az olvasóknak. Egy-egy
sikeres vállalkozása talán a többi
kiadónak is fokozta némiképp a kedvét,
serkentőleg hatott a színházzal foglalkozó
kiadványok gondozására. Minden-esetre
tény, hogy ebben az időszakban
megszaporodtak a rivalda világáról tu-
dósító könyvek: a kulisszatitkokat, mű-
helygondokat feltáró írások és az utóbbi
évtizedek színházi törekvéseit átfogóan, a
rendszerezés igényével bemutatni
szándékozó kritikagyűjtemények, esszé-
kötetek. Az NPI kiadványai javarészt
színvonalasan, sajátos profillal bővítették
a választékot, maga az intézmény is
túlnőtt eredeti keretein, ez évtől ezt el-
nevezése is hitelesíti: a Népművelési
Propaganda Iroda ezután Múzsák Köz-
művelődési Kiadóként működik. A film,
a zene, a képzőművészet, az irodalom
szakterületét is felölelő szerkesztőségen
belül Dévényi Róbert főmunkatárs a
színházi kiadványok szerkesztője.

Miért hozták létre annak idején az NPI-t?
- 1964-től a kulturális tárcához tartozó,

különféle intézmények kiadványait
akarták központilag, egy helyen
megjelentetni, az NPI tehát elsősorban a
Népművelési Intézetnek, a Könyvtár-
tudományi és Módszertani Központnak, a
múzeumok füzeteinek a kiadója lett.
Részint az amatőrmozgalmat láttuk el
műsorfüzetekkel, oktatási, módszertani
ismertetőkkel.

- Hogyan lett ebből könyvkiadás?
Apránként. Az 1972-es közművelő-

dési törvény nyomán kezdtünk gondol-
kodni azon, hogyan árnyalhatnánk te-
vékenységünket olyan kiadványokkal,
amelyek nem pusztán a művelődő kis-
csoportokhoz, hanem elsősorban a mű-
velődni szándékozó egyénhez fordul-nak.
Vagyis amellett, hogy egyébként
elérhetetlen színdarabokat juttatunk el az
amatőr színjátszókhoz, úgy éreztük, azzal
is a színházi kultúrát segítjük, ha az
érdeklődőknek bemutatjuk a szín-

házat mint műhelyt. A „pletykaszint-nél",
a felületi érdekességeknél mélyebb-re
hatolva, de természetesen nem a szak-
tudomány szűkebb rétegeket érintő igé-
nyével. Magunk között ezt úgy fogal-
maztuk meg, hogy a művészetről szóló
könyveket kínálunk például orvosoknak,
vagy az orvostudományról szólókat mű-
vészeknek - tehát, amit bármelyik ér-
deklődő nem szakembernek érdemes a
színházról megtudnia.

- Akkoriban valóban elég szűkös volt a
kínálat ilyesfajta kiadványokból, ma már
gazdagabb a választék. Lehet, hogy némileg
provokatív szerepük volt e divat kialakítá-
sában?

Talán igen. Kezdetben mindeneset-re
igen sok volt a fehér folt, a színházi
könyvkiadás alapvetően a darabok és
esetleg a kritikák közlésére szorítkozott.
Általában úgy vélték, hogy a műhely-
munka dilemmái nem tartoznak a nagy-
közönségre. Gyanítom, néhány pró-
bálkozásunk is belejátszott abba, hogy
időközben sikerült változtatni ezen a
szemléleten. Egyértelműen bebizonyo-
sodott, hogy a színház mint műhely is
érdekes, nem csak mint „végterméket
gyártó" kulturális intézmény.

- Sőt, néha talán izgalmasabb,
gondolatgazdagabb a kihordás, az érlelés
ezernyi dilemmája, a szándék
megvalósulásának és tisztulásának a folyamata.
Bizonyság erre legelső vállalkozásuk, az Egy
őrült naplója, amely bármiféle tanulmánynál
érzékletesebben és meggyőzőbben avatott be egy
rendkívüli előadás rejtelmeibe.

- Az Egy őrült naplója szerencsés kez-
detnek bizonyult. Sokat törtük a fejünket,
melyik darabhoz kapcsolódva és hogyan
dokumentálhatnánk egy szín-házi előadást,
megőrizve, érzékeltetve esztétikai hatását,
anélkül, hogy magyarázó tanulmányokkal
didaktikusan fejbe csapnánk az olvasót. Ez
a monodráma nemcsak azért kínálkozott jó
megoldás-nak, mert mint ilyen úttörő
vállalkozás volt a hazai színpadon, hanem
azért is, mert itt a dráma leírása nem
látszott túl-ságosan bonyolultnak,
lényegében csupán egy színészre
vonatkozó instrukciókat kellett
összegyűjteni. Szerencsénkre Horvai
István vállalkozott arra, hogy jegyzetei
alapján utólag megfogalmazza a teljes
rendezői példányt, egy fotós, Mezei Béla
korábban rengeteg érdekes felvételt
készített az előadásról, Darvas Iván
hajlandó volt rajzokat készíteni a darabban
szereplő képzelt figurákról, Popriscsin
fantazmagóriáiról. Ezek rend-kívül
érdekes skiccek. Czímer József



esszéje egészítette volna ki a kötetet,
amelyben azt írta meg, hogy a két francia
szerző feldolgozásából hogyan készült a
magyar változat, de ez a tanulmány végül
is kimaradt a kötetből, a Jelenkorban,
illetve kötetében Czímer később mégis
publikálta.

- A z önök kiadványából miért maradt ki
ez az esszé?
 Ennyi idő után már csak színház-

történeti érdekesség, akkoriban azonban
még presztízskérdéssé vált, hogy Czímer
megírta, mennyire nem hittek egyesek
ebben az előadásban, s volt, aki ki-
jelentette, megeszi a kalapját, ha az Egy
őrült naplója néhány sznobok látogatta
előadásnál többet megér. Aztán ezt az
előadást több mint tíz éven át telt házak-
kal játszották, talán a legnagyobb szín-
házi siker lett. Ezért aztán néhányan
sértve érezték magukat.

 Ennek a TÉKA-sorozatnak a beindítása
jelentett-e változást az NPI működésében?
Hogyan mozdultak el a könyvkiadás javára a
belső arányok?
 A könyvkiadás költségvetését ma-

gunknak kellett kigazdálkodnunk külső
bérmunkák bevételeiből. Ma már döntő
mértékben saját szerkesztésű köteteket
adunk ki, ráadásul a brosúrák egy-két
ezres példányszámával szemben jóval
nagyobb nagyságrendben: A Latabárok
tizenötezer, a Latinovits-kötet nyolcvan-
ezer példányban készült. Végeredmény-
ben ezt a fejlődést, a művelődő egyénhez
szóló könyvkiadás koncepcióját honorálta
a minisztérium azzal, hogy NPI-ből
Múzsák Közművelődési Kiadóvá
alakulhattunk át.

 Hogyan határozná meg most a Kiadó
profilját, hiszen az utóbbi években több
sorozatot is életre hívtak?

- A Színházi Intézettel együttműködve
szerkesztjük a Korszerű színház sorozatot,
amelyben elsősorban a külföldi szín-házi
élet jelenségeivel foglalkozunk. Eb-ben a
sorozatban javarészt olyan elméleti
munkák kapnak helyet, amelyek inkább a
szakemberek érdeklődésére tart-hatnak
számot, kevésbé a nagyközönségére. A
SZKÉNETÉKA sorozat volta-képpen az
eredeti elképzelések folytató-ja, a mai
magyar színházi élet jelenségeit dolgozza
fel, lehetőség szerint a színház
népszerűsítésének szándékával. A köz-
véleményben ugyanis elég makacsul tartja
magát az a vélekedés, hogy a szín-ház
lényegében a drámairodalmi mű tol-
mácsolása. Mi épp ezt a végül is béklyózó
tudatállapotot szeretnénk fellazítani,
bemutatva, hogy mennyi minden tarto

zik a színházművészet kifejezőeszközei
közé.

- Szembetűnő persze, hogy a színházi
könyvkiadásban (önöknél is) kevés eredeti írás
jelenik meg, a kötetek zöme már publikált napi
kritikák, interjúk gyűjteményét tartalmazza.
Mennyiben szűkíti ez a szerkesztés
lehetőségeit?

Szívünk szerint eredeti műveket
íratnánk, tehát külön felkérésre, eredeti,
tágabb horizontú koncepció jegyében
születő köteteket, de erre valóban szűkö-
sek a lehetőségeink. Ilyesfajta munkát
egyszerűen nem tudunk méltóképpen
honorálni, s részint ezzel összefüggés-ben,
a szerzőkben is nagyobb a hajlandóság
arra, hogy már meglévő anyagaikat
publikálják. De a kritikagyűjtemény is
hordozhat új minőséget. Az „efemer"
kritikák, amelyek a közvetlen tájékoz-
tatást szolgálva pusztán napi érvénnyel
reagáltak valamilyen színházi esemény-re,
idővel természetesen érvényüket és
érdekességüket vesztik. A jelentősebb
kritikák azonban az adott pillanatban is
belevilágítanak a színházi élet mélyebb
összefüggéseibe, alakulásuk folyamatában
tapintják ki a különféle irányzatok sajátos
jegyeit, színházi világnézetet tükröznek.
Ennek szellemében mindig „valamire
nézvést" állítjuk össze a köteteket.
Mihályi Gábor egykori írásaiból például
érzékletes kép bontakozik ki arról, hogyan
szüremlettek be külföldi hatások a hazai
színházi életbe, milyen változásokat
serkentett nálunk a világ-színház. Koltai
Tamás koncepcionális fejezeteket alakított
ki, áttekintve például a parabola, a
történelmi dráma, a szociografikus dráma
jelenségeit, s mind-ezeket egy külön kis
esszében elemezte színházi világunk
rendszerében. Mészáros Tamás kötetének
egyik vezérfonala a nemzeti színházi
őrségváltás problematikáját rajzolja meg.
Talán ebből is látszik, hogy szükségtelen
mindenáron az eredetiséget hajszolni, a
rendszerezett kritikák így egybegyűjtve
aránylag át-fogó képet kínálnak, nagyobb
rátekintést a színházi élet mozgására.

 A koncepció alapján válogatott gyűjte-
mény bizonyára híven tükrözi a kritikus
színházi világnézetét, viszont nemegyszer -
utólag - meghamisíthatja némiképp az egyes
előadások valóságos fogadtatását. Mindenki
hajlamos arra, hogy írásaiban azt emelje ki,
amit az idő igazolt, esetleges tévedéseit
szívesen feledteti.
Kétségkívül előfordulhat ilyesmi, de

nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez
„köpönyegforgatásnak" minő-

sülhet, vagy féloldalas képet festene
színházi világról, s többnyire szerencsé-
sebbnek tartom, ha már letisztult érték-
ítéletek olvashatók egy kötetben. Ha-csak
nem éppen a fogadtatás, a korabeli
megítélés ellentmondásossága árul e
többet az elemzett témáról. A Művész
Színházról készülő dokumentumkötet-ben
például a különféle véleményeket a mai
visszaemlékezéseket és az egykori
dokumentumokat ütköztetjük kommentár
nélkül, ily módon is jól láthatóvá téve a
Várkonyiék színháza körül soka-sodó
vitapontokat. Mihályi Gábor ú kötetében a
Kaposvár-jelenségről szép-számú
interjúfüzér mellett óriási illusztrációs
anyagként szerepel a sokféle hang-ütésű
egykori kritika, amely természetesen épp
az efemer-jellegével támaszt-hatja alá azt
a tisztulási folyamatot amely a színház
megítélésében az ével során érzékelhető
volt.

- Példaként most készülő vagy megjelent
köteteket említ, holott a tárgyalt jelenségek
fölött már-már elszaladt az idő. Szóva színházi

könyvkiadásunk mintha némi fázis-késésben
lenne: elég sok még mindig a fehér folt, a
feldolgozatlan témák jegyzéke, a világszínház
áramlataiban már-már lefutott tendenciák
alapdokumentumait mostanában kap-hatjuk
kézhez - újdonságként.

- E téren nyilvánvalóan szinte behoz-
hatatlan késésben vagyunk, de ennek
egyik alapvető oka szemléleti kérdés.
Hogy nálunk semmiről sem szokás írni
akkor, amikor az éppen akut jelenség.
amikor - netán az érvek erejével - jelen-tős
befolyása lehetne a véleményformálásra,
valamiféle „nyomást" gyakorol-hatna a
közgondolkodásra. A tartalmi kérdések
mellett persze anyagi és jogi korlátok is
adódnak. Mindeddig nem volt
hozzáférhető például az Artaud-kötet,
amelyet mi többszöri próbálkozásra sem
tudtunk kiadni (most majd a Gondolat
Kiadónál megjelenik), s végre
megszülethet a Grotowski-könyv is, amely
pedig a hatvanas években látott napvilágot
Angliában. A Múzsáknak egyetlen fillér
konvertibilis valutája sincs, a munkánkhoz
feltétlenül szükséges nevetségesen kis
összeget úgy kunyeráljuk, szedegetjük
össze, tehát egyes, valutát igénylő művek
megjelentetését eleve „gazdagabb"
kiadókra kell hagynunk. Másfelől azonban
hadd hang-súlyozzam, hogy a Múzsák -
Közművelődési Kiadó. Tehát azzal, hogy
most megjelentetjük például Arthur Miller
tanulmányait a Színházi Intézettel közösen
szerkesztett Korszerű színház soro-



:atban, alapvetően műveltségterjesztő
feladatunknak teszünk eleget. Másrészt
)edig azáltal, hogy kiadtuk mondjuk
Efrosztól a Szerelmem, apróhát, mégiscsak

jelen színházi törekvéseihez kínáunk
adalékot, hiszen rangos külföldi
negerősítést, elméleti alátámasztást kap
)éldául az a több síkú előadásmodell, mely
mostanában többek között a Katona József
Színházban érvényesül. Terveink között
szerepel Schehner Nyitott színház című
tanulmánykötetének a kiadása. Ha ez a
könyv segít megérteni, hogy a nálunk
általában komolytalannak tekintett
underground kezdeményeésekben mi az
erő, hogyan járulhatnak hozzá, hogy új
közönségréteget vonjanak a nézők sorába,
akkor ennek ma is haszna, létjogosultsága
van. Ugyankkor talán érdemes
megjegyezni, hogy z úgynevezett korszerű
színház néhány agy horderejű vállalkozása
világszerte negtorpant, s ez szerintem
nagyban hozzájárult a színházról alkotott
célemények pluralizmusának
feléledéséhez, s gyben a színházi
kísérletek, újítások problémái iránt is
lankadt a figyelem. Úgyhogy ebben a
lendületvesztésben ulajdonképpen jó
alkalom kínálkozik műveltségbeli fehér
foltok feltérképeésére, a közelmúlt
jelentős színházi lenségeinek elemzésére
és összegzésére.

Az érdekes és tartalmas kiadványoknak van
szépséghibájuk is: aránylag drágák,
meglehetősen szerény köntösben, olcsó papíron.
Valamiféle rejtély folytán szinte valamennyi

könyvük - a lehető legkíméletesebb lapozgatás
ellenére is - lapjaira esett szét kezemben.

- Nem tudom, drágák-e ezek a könyvek,
természetesen a rendeletben előírt rat nem
lépjük át, sőt ezeket a kiadványokat
javarészt jelentős összeggel dotáltuk. De
úgy véljük, az érintett olvasóréteg á tudja
fizetni értük a kért összeget. A Lainovits-
kötet, az Egy őrült naplója újranyomásokkal
együtt több mint ötvenzer példányban kelt
el, A Latabárok izenötezer körül, a szűkebb
közönséget rintő könyvek - mondjuk
Koltai kritikagyűjteménye - is két-három
ezer kötött. Ezek a paperback-könyvek
prakikusak, világszerte kelendők, sok
előnyük van, de sajnos valóban gyakorta
zétestek, tudomásom szerint import gonok
miatt: nem kaptunk például olyan
agasztót, ami jól ragaszt.

- A z év elején csupán a cégelnevezés

nálto z o t t ? Vagy újabb perspektívát is kapott
kiadó?

- Továbbra is intézményként működünk,
de a munkánkat sokban segítheti néhány
olyan elem beszűrődése, amely a vállalati
jellegű gazdálkodás rugalmasabb
lehetőségeivel kecsegtet. Szerényebb
honoráriumrendszerünk ellenére elég sok
kéziratajánlatot kapunk, úgy-hogy azt
hiszem, fejlődésünk záloga az ötletesebb
és szelektívebb szerkesztés lehet. Ugyanis
bízunk abban, hogy a különféle színházi
jelenségek közüggyé tehetők, hiszen a
színházban sok a divat-jelenség, tehát ami
általában legalább a felszínen érdekli az
embereket. Ennek a felhajtóerejét
kihasználva talán sikerrel irányíthatjuk a
figyelmet a színház mélyebb rétegeire is.
Nemrégiben elindítottuk például a
Színészarcképek sorozatot, a Filmbarátok
kiskönyvtára min-tájára, amely meglepően
sikeres, sokkal publikusabb sorozat lett,
mint gondoltuk volna. Az olvasók nagy
számban érdeklődnek a színészek,
rendezők, opera-tőrök teljes munkásságát
bemutató kötetek iránt, mert olcsó, zsebre
lehet vág-ni, végül sorozattá áll össze és
így tovább. A Színészarcképek - első két
kötete Major Tamásról és Melis Györgyről
szólt a nagy egyéniségek színházformáló
szerepét, jelentőségét igyekszik be-
mutatni - azt a fogalomkört próbálja kö-
rüljárni, amiről mindig csak általában
beszélünk, de igazándiból nem tudjuk le
írni. A sorozat kétfajta elvárást igyekszik
egybeötvözni: az életmű bemutatása
mellett ki akarja elégíteni a nagyközön-
ségnek azt a mindennapi szükségletét,
hogy megtudja, akire fölnéz, a sztár, a
bálvány tulajdonképpen kicsoda, mit
szeressen benne, hogyan jutott a csúcsra.
Pécsi Sándorról, Dayka Margitról készül
ilyen kötet a közeljövőben, tehát olyan
művészekről, akik valamilyen
szempontból stílus vagy ízlésmeghatározó
jelentőségűek. Egyes esetekben olyan
„idolokat" is bemutatunk, akik egy adott
időszakban legalább annyira leblokkolták
a fejlődést, mint amennyire segítették.
Hadd utaljak például a Karády-jelenségre,
ami időben már annyira távoli és annyira
sajátos, hogy meg lehet írni ennek az
idolképzésnek a kritikáját is, azaz a
hátterében meghúzódó ürességeket.
Érdemes lenne jobban kihasználnunk azt
az előnyünket, hogy nálunk gyorsabb az
átfutás, mint a legtöbb kiadó-nál. A
MAFILM-mel kötött megállapodás
értelmében egy idő óta az új magyar hitnek
bemutatójának idejére meg-jelentetünk
különféle dokumentumokat, a
műhelymunkát bemutató könyveket.

Eddig mindegyikkel „befürödtünk", de
nekünk tetszik a kiadvány. A színházi
változata azonban nagy siker lett. Müller
Péter Szomorú vasárnap című kötetét a
Vidám Színpad népszerű előadása és
persze a hozzá kapcsolódó szerencsétlen,
ám nagy port felkavaró pereskedés ki-
tűnően reklámozta.

Persze, gondolom, a kiadó is belekeve-
redett a perbe?

- Igen, de mi vállaltuk, hogy a szín-házra
szabott bírói ítélethez tartjuk magunkat.
Ha Müllerék megnyerik a pert, nincs
gondunk. Ha nem, mi vállaljuk az új
kívánalmaknak megfelelő kiadást is, ha
arra igény mutatkozik.

- A színházi könyvkiadás tehát végül is
üzletnek sem rossz?

- Ma sajnos igen, de hosszabb távon
állítom, hogy nem, bár ellenkező elő-jelű
vélemények, sőt előítéletek is léteznek.
Nem titok például, hogy a könyvterjesztő
vállalatok milyen nehézségekkel
küszködnek, s szerintük a színházi köny-
vek - mint általában az ismeretterjesztő
művek - nem jelentenek jó üzletet. A bolti
terjesztés akadozik, kiadványainkat, ha
egyáltalán odakerülnek, legfeljebb a
leghátsó polcokon őrzik. Az elfogyott
könyveink helyett általában nem rendel-
nek újat, mert inkább a már raktáron el-
fekvő köteteiken próbálnak túladni.
Szóval meggyőződésem, hogy a színházi
témájú könyvekkel sokkal több olvasóhoz
juthatnánk el, ha egészségesebb terjesztői
hálózat alakulhatna ki. Erdekes például,
hogy A Latabárok -- ami nagy siker volt
Budapesten - hosszú ideig egyetlen
példányban sem került el vidékre, mert a
Művelt Nép hónapokig nem rendelt
belőle. Magunk is sokféle megoldással
próbálkozunk, „helybe viszszük" a
könyveket: jegyárusító köz-pontokban,
színházak előcsarnokában, büféjében is
kaphatók kiadványaink.


