
szemle
gyon sok előadást tartanak, kifejezetten az
ő számukra, de inkább a kasszára fi-
gyelnek, mint a közönségre ... A gye-
rekekre ugyanis számítani lehet; melyik
szülő ne nyúlna a zsebébe, ha csemetéje
színházjegyre kér pénzt, különösen akkor,
ha tudja, hogy az osztálytársak már
megvették a jegyet! Sokan azt hiszik, a
gyerekeknek játszani csak jó üzlet; pedig
ha valami, ez nem lehet anyagi kérdés. Ez
- feladat! Nagyon fontos, életbevágó
feladat, hiszen ha a színház nem veszi
komolyan a fiatal nézőket, nem
gondolkozik, játszik együtt velük, ha csak
a kasszára kacsingat, és fejős-tehénnek
tekinti kisebb-nagyobb közösségeiket,
akkor önmaga alatt vágja a fát.

- Ezt hogyan érti?
- Ezek a gyerekek, a mai gyerekek

lesznek a holnap közönsége! Hogy az-után
milyen közönség lesznek, vagy egyáltalán,
közönség lesznek-e, az azon múlik, hogy
most, gyermekfejjel, amikor a
legfogékonyabbak, milyen színházzal ta-
lálkoznak! Azok, akik csak bevételi for-
rásnak tekintik a gyermekközönséget,
ideig-óráig talán megtalálhatják a szá-
mításukat, de közben elkótyavetyélik a
jövőt ... Szeretném, ha a mi színházunk
nem esne ebbe a hibába. Másként
szeretnénk ehhez a korosztályhoz köze-
ledni, szeretnénk partnerként kezelni őket.
Tudom, hogy ez nem könnyű fel-adat,
hogy nagyon sok munkával jár, de
meggyőződésem, hogy megéri. Es, ami a
legfontosabb: valamennyien hiszünk
benne!

- Mi lesz a díjnyertes darabok sorsa?
- A legjobbakat természetesen be-

mutatjuk. Külön műsorban! Szívem szerint
közzétenném őket nyomtatásban is, de ez,
sajnos, nem olyan egyszerű. A nyomasztó
papírhiány szinte lehetet-lenné teszi. De
valamilyen megoldást majd csak találunk.
Például ott van a műsorfüzet! Ezt a
lehetőséget eddig is kihasználtuk:
verseknek és más irodalmi alkotásoknak
teremtettünk fórumot.

-- Amint mondotta, másfél éve igazgatja a
színházat. Mit csinált annak előtte, és hogyan lett
színigazgató ?

Színész voltam, és ha ironizálni akar-
nék, azt mondanám, a saját csapdámba
estem bele. Színészként erőteljesen szor-
galmaztam egy szövetkezeti színház
megalakítását; addig-addig tárgyaltam,
házaltam, kilincseltem a különböző fó-
rumokon, amíg egyszer csak azon vettem
észre magam, hogy kineveztek egy állami
színház élére. Az az érzésem,

hogy ezt azok sem gondolták komolyan,
akik kineveztek. Az elődöm, a társulat
régi, elismert vezetője meglehetősen
viharos körülmények között távozott a
színház éléről -- jelenleg Kanadában
dolgozik -, és nekem, úgy érzem, azt a nem
éppen megtisztelő feladatot szánták, hogy
a rendkívül nagy tekintélynek örvendő
direktor igazi, végleges utódja számára
előkészítsem a terepet, megkönnyítsem a
színház átvételét. Én azonban mindig
komolyan vettem minden „szerepet".
Belevetettem magam a munkába,
dolgoztam látástól vakulásig - hat hónap
alatt hat előadást hoztunk tető alá, hat
bemutatót -, azután, magam sem tudom,
hogyan, de maradtam.

És a színház ?
Nem volt könnyű helyzetben. Sokan

elmentek, új társulatot kellett építeni,
azokra támaszkodva, akik itt maradtak. De
ezt az előadást, amit a fesztivál alatt is
játszunk - Bohdan Urbanowski drámáját,
amely díjat is nyert a legutóbbi pályázaton
-, A bál folytatódik előadását, hibáival együtt
is, már szívvel-lélekkel, büszkén vállalom!

- Azt mondta, színész volt ... Valóban csak
volt?

- Egyelőre - igen. Krakkóban játszottam,
azután tíz évet töltöttem Varsóban,
színészként; csodálatos emlékeim vannak.
Most azonban nem játszom. Nem megy;
pontosabban nekem nem megy. Egyszerre
játszani és igazgatni nem tudok. Úgy
érzem, mind a kettő egész embert kíván.

- Nem hiányzik a színpad? Dehogynem ...
De hát valamit,
valamiért!
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A színésznevelés
breviáriuma

Alekszandr Tajrov kijelentését - „Ha
megkérdezné valaki tőlem, melyik a
legnehezebb művészet, azt válaszolnám: a
színész művészete. S ha valaki megkér-
dezné tőlem, melyik a legkönnyebb mű-
vészet, ugyanezt válaszolnám ...
teszi bevezetője élére, de az egész könyv
középpontjába is Nánay István, a kötet
összeállítója, Nem is lehet találóbb idé-
zettel „fedezni" nemcsak Tajrovot, aki
egyaránt híve volt mind Sztanyiszlavsz-
kijnak, mind Mejerholdnak, hanem
mindazokat, a japán Zeami mestertől a
nemrég meghalt Jacob Levy Morenőig,
akik az elmúlt évezredekben a szerepek-
kel és típusokkal, a viselkedési indíté-
kokkal, a nem feltétlenül külön színt je-
lentő házban folyó „színjátékok"-kal
foglalkoztak, E „breviárium" amilyent a
múlt század végén már Rakodczay Pál,
századunk elején pedig Hevesi Sándor is
megkísérelt - nemcsak azzal gazdagabb
elődeinél, hogy megszólaltat olyanokat is,
akik tegnap még nem éltek. Bár a
szerkesztő bevezető tanulmányában
igyekszik összefoglalni a színésszé válás
folyamatával kapcsolatos elméleteket -
elsősorban századunkban - és például
Denis Diderot Színész paradoxonát, mint a
„mejerholdi iskola" előképét, s a német
kortárs, Lessing Hamburgi dramaturgiáját,
mint Sztanyiszlavszkij tanításainak
mintáját említi, nem foglal állást,
legalábbis nem erőszakosan, egyik tanítás
s annak utóélete mellett sem. A gyűj-
temény - ahogy hangsúlyozza is - „az
orientálás és a figyelemfelhívás segítsé-
gével" kíván segítséget nyújtani, s nem-
csak gyakorló színészeknek és színházi
embereknek, de mindenkinek, akit a
Színház (s a benne zajló mozgások raja)
különösen érdekel.

Ebből a szempontból is hasznos, hogy
bár nem ad teljes képet - még rövidített
formában sem - a színésznevelés el-
méletének múltjáról, a könyv hét fejezete
lényegében történelmi szempontú. Az első
fejezetben amelynek címe egy hamleti
idézet: ,,Illeszd a cselekvést a szó-h o z . . . "

- többek mellett Lukiánosztól,
Shakespeare-től, Lessingtől olvashatunk
idézeteket, ás Vekerdy Tamás Zeami



mester szellemében fogant tanulmányából.
Talán nem lett volna oktalanság ezt a
fejezetet kettéosztani - és az első rész-ben
olyan ókori zsidó és középkori keresztény
tanításrészleteket is szerepeltetni, amelyek
a színház elméletét gazdagító módon
kisebbítik a színjáték jelentőségét (ilyen,
például Szent Ágoston Vallomásaiban, több
is szerepel). A Hamletből vett citátum - a
„dán király-fi" oktatása a színészet
lényegéről - különösen frappánsnak
bizonyul.

Sztanyiszlavszkj vagy Mejerhold? Ez a
második fejezet címe. A jól megválasztott
idézetekből kiderül, hogy bár e két mester
szemlélete tényleg ellentétben állt
egymással, közös volt bennük a színészet -
és a színház - emberformáló, ha úgy
tetszik, „nevelő" jelentőségének
felismerése. Es hogy nem Sztanyisz-
lavszkij pontosabban: nem műveinek
számos lényeges vonása - a felelős azért az
egyoldalúságért, amit végül is a Mejerhold
(és a „mejerholdizmus") szembesítésétől
megfosztott „Sztanyiszlavszkij-rendszer"

éveken át való terjesztése okozott nálunk
is.

Sztanpiszlavszkij-módszer Nyugat-Euró-
pában és Amerikában címet viseli a harma-
dik fejezet, amely azt bizonyítja: az egyéb
színházelméleti és gyakorlati metódu-
sokkal együtt élő „sztanyiszlavszkijizmus",
amely azonban hiányzott az 1945 előtti
magyar színházi életből, komoly
eredményeket hozott mind a színészne-
velésben, mind a gyakorlati színházi
életben. Francia mesterek - mint Jacques
Copeau, Charles Dullin, Louis Jouvet -
vagy amerikai művész, Stella Adler val-
lomásrészletei azt dokumentálják, hogy
Sztanyiszlavszkij fontos felismerései jelen
voltak, hatottak a francia és az amerikai
színházban már a harmincas évek elején.
És Michael Redgrave-nek, a ki-váló angol
színésznek és színházi ember-nek az Arc
vagy álarc, vagy jegyzetek a Mód-szerhez című
tanulmányából vett részletek is
bizonyítják, hogy - nem utolsósorban az
Egyesült Államokban - milyen nagy hatást
gyakoroltak s gyakorolnak mind a mai
napig Sztanyiszlavszkijnak és köve-tőinek
tanításai. (Ugyanakkor Redgrave -
helyesen -- azt is megjegyzi, hogy a
jelenleg különben már nem működő
amerikai Actor's Studio „kiváló műhely, de
az ott alkalmazott módszereknek és
gyakorlatoknak egy része, bár tanulás
közben hasznos lehet, a színpadon bántó és
ártalmas".)

Brecht a címe a következő ,fejezetnek".
Nálunk -- ahol Brechtet csak halála után

kezdtük megismerni, Mejerholdot pedig
csak az utóbbi években - a „Sztanyisz-
lavszkij-Brecht ellentét"-et hangsúlyoztuk
évekig, a kötetből azonban kiderül, hogy
ha Brecht a „diderot"-i hagyományok
folytatója is, s nem is a „lessing"-ieké,
sokkal kevésbé foglalkozott a
„Sztanyiszlavszkij-ellenesség"-gel (s egy-
általán, Sztanyiszlavszkijjal), mint azt
gondoltuk. Ha más színésznevelői és értel-
mezési módszert részesített is előnyben,
mint az orosz-szovjet mester - szerinte a
színésznek nemcsak a figura életét kell
ábrázolnia, hanem kritikáját is adnia,
Nánay kifejezésével „egyszerre (vagy
időben eltolva) kell a figurán belül és
kívül lennie" - a Sztanyiszlavszkij és
Brecht ellentét nem lényeges immár a
valóban korszerű színésznevelés szem-
pontjából. Ezt mutatják a legújabb el-
méletek és gyakorlatok a kötet hatodik és
hetedik fejezetében.

Előttük olvasható azonban az ötödik
rész, amelynek címe: Magyar színészek -
magyar színészei. Itt Paulay Edétől Vár-
konyi Zoltánig olvashatunk színész-
elméleti és pedagógiai elemzésrészleteket.
Nem lett volna esetleg helyesebb, ha ezt a
fejezetet vagy a kötet végére teszik, vagy
a különböző szemelvényeket különböző
fejezetekbe osztják be? (Ebben az esetben
hiányt pótló lett volna egy új második
fejezet, amely - Paulayval, Jászai Marival,
de Rakodczay Pállal együtt - a XIX.
század közepe utáni és Sztanyiszlavszkij
előtti színésznevelés-nek szentel
figyelmet.) Kissé hosszúnak találjuk a
Hevesi Sándor A színjátszás művészete című
tanulmányából vett rész-letet, ugyanakkor
Gellért Endre és Gábor Miklós valóban
jeles írásai mellett helyet kellett volna
kapnia a kötetben Major Tamás legalább
egy „színházi levelé"-nek. (A kötet
fotóanyagában többször is jelen van
Major, de szöveggel nem. Ahogy Hont
Ferenc sem.)

A két utolsó fejezet utaltunk már rá -
legújabb összegzéseit adja a színész-
nevelés kérdéskörének. A hatodik rész-
ben - a címe : A színész teste, színházi jel -
szerepelnek, többek mellett, Peter Brook
Az üres tér című tanulmányából vett
részletek, a színész- (és színház-) elmélet
eddig talán legkorszerűbb s az eddigi
felismeréseket éppen ezért nem lebecsülő
kifejtései. (Nem tudunk ellenállni, hogy ne
idézzünk itt, ha csupán néhány mondatot
is, az angol rendező írásából: „Sok
gyakorlat elsősorban a színész felszaba-
dítására szolgál, lehetővé teszi számára,
hogy magától rájöjjön, mi az, ami csak

benne létezik; arra kényszerítik, hogy
vakon fogadjon el külső utasításokat, s így
érzékeny fülét hegyezve meghallja azokat
a benne végbemenő mozgásokat is,
amelyeket másképpen sohasem ész-lelt
volna. Hasznos gyakorlat, például, ha egy
Shakespeare-monológot mint valami
kánont, felosztunk három hangra, és
azután nyaktörő sebességgel újra és újra
végigmondatjuk a színészekkel. Először a
technikai nehézség fogja lekötni minden
figyelmüket, és amikor felülkerekednek a
nehézségeken, megkérjük őket arra, hogy a
következő fokozatként most a szavak
jelentőségét érvényesítsék anélkül, hogy
változtatnának a merev formán. A
sebesség és a gépies ritmus alatt ez szinte
lehetetlen: a színészt meg-akadályozzuk
abban, hogy kifejezőeszközei közül
bármelyiket használja. Az-után hirtelen
áttör egy korlátot, és tapasztalja, milyen
nagy a szabadság a legfeszesebb
fegyelmen belül is.")

Az utolsó rész - amelynek címe: A
színészei - a pszichológia szemszögéből -
tulajdonképpen ugyanazt mutatja, amit az
előtte való fejezet. Ilyen szempontból
nincs sok különbség például Clive Barker,
a neves amerikai színészpedagógus és a
nemrég elhunyt Mérei Ferenc között. A
valóban korszerű rendező - és
színésznevelő - természetesen „pszi-
chológus" is egyben, ahogy a lélektan
mestere is olyan „felállásokra" buzdít
bennünket egy meghatározott szituáción
belül, amelyek „színpadiaknak" mond-
hatók. A Moreno által felfedezett játékok
kapcsán mondja ki Mérei Ferenc: „A já-
tékvezető mellett igen jelentékeny részt-
vevők a játékmesterek, akik a felmerült
élménybe, történésbe implikált, de ki nem
mondott szerepeket játszanak le. Ezeknek
egy része valós szerep." Ahogy az írott
dráma előtti időkben - ahogy azt ma is
látjuk, például brazíliai indiánok körében -
kialakult a közösen megterem-tett
színjáték; ennek az ösztöne, vágya, képe él
bennünk továbbra is. Más kérdés, hogy azt
ma már modern tudományok műszavaival
is tudjuk jelezni. Kár volna, ha közös
játékunk színeiről a jövőben csupán
terminus technicusok - és képletek -
tudósítanának.

Nem jelezhetjük itt a külföldi tanul-
mányrészletek fordítóinak széles listáját,
de azt igen, hogy - néhány esetben - olyan
szövegeket is választhatott volna a jeles
munkát végzett szerkesztő, amelyek eddig
még nem voltak lefordítva. A
fényképanyag bőséges és kifejező. (Mázsák
Közművelődési Kiadó.)


