
szemle

következő identitáshiánynak - a tovább-
gondolását jelenti a Kulcskeresők, amely-
ben már nem csupán az egyes ember vo-
natkozásában jelenik meg ez a probléma,
hanem a valósághoz való viszony radikális
megváltozásában. Ha a tényekkel szemben
az értelmezés kap elsőbbséget, akkor a
ténynek tény volta (önmagával való
azonossága elhalványul, és a tény nem az
lesz, ami, hanem azzá válik, amivé
értelmezzük. Egy újabb aspektust jelent a
Pisti-beli megsokszorozódás jelensége,
amellyel a főhős a saját önazonosságát
kísérli meg fönntartani, és lehetőségeit,
szabadságát próbál-ja ezáltal fokozni, de a
mű befejezése azt mutatja, nem a
megsokszorozódás vezethet el az
önazonossághoz, hanem az eggyé válás. A
Forgatókönyvben Örkény a fenti
aspektusokat még egyszer felvonultatja, és
egy drámán belül fogalmazza meg a
korábban egy-egy műben, más-más
szempontból feltett kérdéseket. Itt ismét
egy konkrét történelmi idő-ponthoz és egy
meghatározott személyhez kapcsolódva
jelenik meg az önazonosság kérdése, ami
egyúttal mint fel-cserélhetőség és
behelyettesíthetőség is szerepel, de a tény-
értelmezés inverzió éppúgy felbukkan itt,
mint a megsokszorozódás (megkettőződés)
élménye.

A groteszk tehát Örkény István drá-
máiban nemcsak ábrázolásmód, uralkodó
esztétikai minőség, hanem olyan tartalmi
mozzanat, mely e művek központi
dramaturgiai szervezőelve. A „mit"-ben és
a „hogyan"-ban, vagyis a bemutatott
világban és a bemutatás módjában egy-
aránt uralkodó groteszk jelleg pedig azt
bizonyítja, hogy Örkénynek ebben az
alkotói periódusában egyedülálló szintézist
sikerült megvalósítania a művek anyagát
képező életmozzanatok és ezek
megformáltságának mikéntje között.

Ez a dolgozat több műelemző tanulmány
összegzéseként született. Az egyes
dramákkal kapcsolatos részletesebb
elképzeléseimet az alábbi helyeken tettem
közzé: Literatúra
1980/3-4., SZÍNHÁZ 1983/12. és 1985/2.,
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Egy kiállítás margójára

Amióta újra létezik a színházi tervezők
számára felsőfokú képzés Magyarorszá-
gon, állandósult az a gyakorlat, hogy a
tanítási év befejezése után a hallgatók
kisebbfajta kiállításon vonultatják fel
terveiket, számot adván felkészültségük-
ről, a színház világával kialakított kap-
csolatukról. Sort kerítettek erre ebben az
esztendőben, 1985-ben is.

A Képzőművészeti Főiskola alkalmilag
kiállítóhelyiséggé avanzsált szobáiban,
lépcsőfordulóin összesen tizenhatan mu-
tatták be munkáikat. Hat másodéves, hat
negyedéves és négy végzős, ötödéves
hallgató; ez utóbbiak már diplomamun-
káikkal, konkrét színházi feladatot meg-
oldó - többnyire már megvalósult - ter-
veikkel szerepeltek.

Pályakezdő művészek első lépéseit
nyomon követni, tetten érni művésszé
válásuk folyamatának állomásait mindig
izgalmas élmény. Különösen izgalmas
színházi tervezők esetében, akiknek saját
szakmájukon kívül meg kell tanulniok a
színháznak mint művészeti közösség-nek,
mint gazdasági egységnek, mint
működőképes üzemnek sajátos törvényeit,
meg kell ismerniök a buktatókkal, el-
lentmondásokkal terhes közegét...

A másodévesek munkáiban például még
szabadon csapong a fantázia; szinte a
tértől és időtől függetlenül vetik papírra,
teremtik meg, formálják anyaggá
vízióikat, álmaikat. Félreértés ne essék:
nem a darabtól, nem a drámától vagy - ha
zenés műről van szó - a zenei drama-
turgiától függetlenül! Nagyon is tudatosan
vállalják, és szolgálják a művet. Az általuk
tervezett díszletekben, jelmezekben mást
egyszerűen képtelenség lenne eljátszani. A
műhöz kötődve, a műből táplálkozva
építik fel szárnyaló ötleteiket. Sőt! Nem
„függetlenek" a színház technikai-műszaki
lehetőségeitől sem. A bemutatott makettek
működőképesek, és egy-két valóban
nehezen megvalósítható elképzeléstől
eltekintve, képzeletük már meglévő, már
feltalált lehetőségekre épít. Amit
bemutatnak, nem utópia, ha a világ
technikai csúcsairól nézzük. Csak
maximalista. Ők az optimális
lehetőségekben gondolkoznak;

még nem köti meg fantáziájukat a hét-
köznapi valóság nyomorúságos anyagi,
siralmas technikai feltételrendszere.. .

A negyedévesek esetében már változik a
kép. Még itt is az álmok dominál-nak, de
már bennük munkál a korlátok felismerése
is. Szerényebbek talán, visszafogottabbak;
reálisabban mérik fel esélyeiket, ezért az
apróságokban több itt a lelemény. A
végzős hallgatók esetében pedig, ahol már
a hétköznapok gyakorlatához kellett a
fantáziát hajlítaniok, talán túlságosan is
háttérbe szorul, hogy mi az, amit lehetne, a
hangsúly azon van, hogy mit lehet.

Mindaz, amit most elmondtam, az ön-
korlátozásnak ez a folyamata nem a te-
hetségre, a művek kvalitására vonatkozik.
Sőt! A vállalt korlátok között néha még
több is a lelemény. Egy konkrét példát is
említenék: Benedek Mária dip-
lomamunkáját, amely a Józsefvárosi
Színház számára készült. Ez a díszlet
hiteles teret s a drámát híven szolgáló
szuggesztív látványt teremtett egy
kétszemélyes darabhoz, úgy, hogy köz-
ben az utazó társulat rendelkezésére bo-
csátott, különböző méretű színpadok-hoz
is rugalmasan alkalmazkodik. Rá-adásul
egy személygépkocsi csomagtartójában
kényelmesen szállítható... A bi-
zonytalanság, átmenetiség, a költözködés
előtti, már elidegenülő tér darab-kívánta
hangulatát egy egyszerű fóliával, néhány
köteg zsineggel teremti meg, amellyel a
helyszínen található bútorok tetszés
szerinti mennyiségben, a méretek
követelte arányban összecsomagol-
hatók...

A kiállításon látottak ígéretes képet
rajzolnak a jövő díszlet- és jelmezterve-
zőinek szakmai felkészültségéről, művészi
tehetségéről, színházszeretetéről. De
amennyire örvendetes maga a bemutat-
kozás, annyira lehangoló az iránta meg-
mutatkozó érdektelenség.

Azt hinné az ember, hogy legalább azok
a rendezők, színházi vezetők, akik a most
kiállító művészekkel közvetlen
munkakapcsolatban voltak, vagy azok,
akik ősztől kezdve üdvözölhetik valame-
lyiküket saját társulatukban, talán veszik
maguknak a fáradságot, és legalább egy
„tiszteletkör" erejéig beleszagolnak a
kiállított anyagba. De nem. Néhány
megszállott szakmabeli, egy-két kíváncsi,
érdeklődő laikus, esetleg egy közeli
ismerős avagy rokon - ennyi a vissz-hang.
A többi néma csend.

Pedig az Epreskert nincs a világ vé-
gén. . .


