
szemle

házban lehetséges. Például a halál fenye-
gető szorítását először egy kisméretű
csontváz-báb formájában, majd az egész
színpadi teret „átölelő" koponya-csont-
kéz alakjában látjuk. Közeli és távoli
váltja így egymást. A halált persze mó-
resre tanítják a mesehősök, de a bővérű
komédiázás közben egy pillanatra sem
felejtjük el azt a nyomasztó létszituációt,
amelyben ez a darab fogant.

*

A találkozó egyedi színfoltja volt még a
Dienes Valéria hagyatékát ápoló és újra-
fogalmazó Orkesztika Csoport bemutat-
kozása. A görög vázák, szobrok alakjai-
nak mozdulatvilágát elemző-elsajátító
táncrendszer az emberi test archetipikus
mozdulatkincsét, a benne kiteljesedő lé-
lekszépséget szolgálja. Egyértelműen a
harmónia, az egyensúly, az önfelszaba-
dítás lehetőségét ígéri, s így terápiaként
is használatos. Az egy éve alakult csoport
Tatai Mária irányításával működik, szin-
tén a Soros Alapítvány támogatásával. A
találkozón bemutatott összeállitásuk fe-
lemás érzéseket keltett: rokonszenvet az
„ügy" iránt és jogos fenntartásokat a tán-
cosok ügyetlensége miatt. Bizony sokat
kellene még dolgozniuk, hogy a tánc
alapjait elsajátítsák, hiszen sokuknak
még egyensúlytartási, dinamikai problé-
mái is vannak. Csoportalakzataik, orfi-
kus tablóik ennek ellenére meghatóan
tiszták, szépek. Csak a kedély hiányzik -
ami nélkül nincs tánc, különösen pedig
kultikus tánc. Kötött energiák szövik a
táncokat, ahelyett hogy engednének a
laza jelenlét itt különösen fontos kívá-
nalmának. A műfaj amúgy is a geometri-
kus hidegség veszélyét rejti. A táncosok-
nak szinte minden energiáját leköti a
mozdulatok puszta kivitelezése.

*

A találkozón látottak alapján joggal re-
mélhető, hogy a magyar mozgásszínhá-
zak egymást is figyelve tudnak majd
tovább dolgozni anélkül, hogy valami-
féle szekértáborba vonulnának. Vonzó
szellemiségű, nyitott műhelyeket láttunk,
s türelmes, de kemény és őszinte viták
követték az előadásokat.

KOLTA MAGDOLNA

Informatikai reform
a Magyar
Színházi Intézetben

A Magyar Színházi Intézet egyik alapfel-
adata a színházzal kapcsolatos informá-
ciók valamennyi fajtájának gyűjtése, fel-
dolgozása és az ezekkel kapcsolatos szol-
gáltatás. Az 1955 óta fennálló intézet a
folyamatosan fejlesztett színházi doku-
mentum- és adatgyűjteményekre építve
információt szolgáltat a hazai színházak
rendezői és műsorválasztási munkájához,
a színházak szakmai irányításához, illet-
ve a színháztudományi kutatásokhoz.

A Színházi Intézet az ország legna-
gyobb színházi információforrás-gyűjte-
ményével rendelkezik. Színháztörténeti
gyűjteménye a magyar színházi élet tárgyi,
képi és írásos emlékeit, illetve hang- és
videofelvételeket gyűjt, a szakkönyvtár-
ban a színházi szakirodalom és színda-
rabszövegkönyvek, illetve kéziratok ta-
lálhatók meg. Az intézetbe jutó forráso-
kat felhasználva adatokat dolgozunk fel,
illetve tárolunk a hazai és külföldi szín-
házi eseményekről, színdarabokról, va-
lamint a színházi szervezetekről és sze-
mélyiségekről. Ezekre épül az informá-
ciószolgáltató tevékenység.

Az információs munka hatékonyságá-
nak fokozása, illetve a színvonal emelése
érdekében 1985-ben napirendre került az
információs rendszer továbbfejlesztése.
A korszerűsítés első lépése egy központi
adattár létrehozása volt, 1985 szeptem-
berében. E központi adattár mellett to-
vábbra is a régi feladatkörrel működnek
a történeti gyűjteményekkel, illetve a
könyvtárral kapcsolatos információs rend-
szerek. Az adatok korszerű formában tör-
ténő gyűjtése, tárolása mellett pedig
változatlanul szükséges fenntartani a
színházi vonatkozású lapkivágatok,
illetve egyéb rövid terjedelmű
dokumentumok tematikus rend szerinti
gyűjtését.

A magyar színházi életet illetően az
adattár funkciója az állami magyar szín-
házak, illetve színtársulatok alkotótevé-
kenységének, műsorának, működésének
és az alkotóknak sokoldalú jellemzése.

A források között legszámosabbak a
magyar sajtóprodukciókra, az előadott
drámákra, a produkciók létrehozásában
közreműködők személyére, a különböző
színházi együttesek életére, működésére
vonatkozó publikációk. Emellett a szín-

házi műsorfüzetek, szórólapok, plaká-
tok, műsorújságok adataira támaszkod-
hatunk. Az e helyeken nem pontosan
elérhető adatokat a különböző produk-
ciók előadásszámát, a színház tájolási
helyszíneit, az előadás időtartamát, re-
pertoáron tartásának időszakát szemé-
lyes kapcsolattartás útján derítjük ki.

A külföldi színházi életről szóló infor-
mációnak elsősorban tájékoztató szerepe
van. Ezek gyűjtésénél nem lehet, de nem
is szükséges a teljességre törekedni. A
rendelkezésre álló források bázisa a
szakfolyóiratok, illetve a sajtófigyelő
híranyaga. Az intézet nyelvterületi lek-
torai ezeket használják fel, pontosabban
ezekből válogatják ki a magyar színházi
szakemberek, illetve a színház iránt ér-
deklődők számára is hasznos, figyelmet
érdemlő információkat, melyeket az
adattár rögzít és feldolgoz.

Az adattárolás, illetve információszol-
gáltatás korszerűsítésének következő lé-
péseként Magyarország 1987 szeptembe-
rétől csatlakozott a müncheni székhely-
lyel működő TANDEM színházi infor-
mációs rendszerhez. A müncheni Deut-
sches Theatermuseum által kezdeménye-
zett, kidolgozott számítógépes adatfel-
dolgozó rendszer pillanatnyilag az NSZK,
Ausztria, Anglia, Olaszország, Dánia,
Svédország, illetve Magyarország szín-
házi előadásairól tárol információkat.
Ma a színházi számítógépes adatfeldol-
gozó rendszerek között ez a legkorsze-
rűbb, legkidolgozottabb, legszéleskörűbb
s a legkoncepciózusabb tervekkel bíró
szisztéma. Fejlesztését jórészt az EGK
finanszírozza. A tagországok adatszol-
gáltatása alapján több tízezer előadás
információját tárolja, s évente körülbelül
tízezer információkérést elégít ki. Csat-
lakozásunk e rendszerhez egyrészt meg-
teremti a magyar színházi előadások, a
magyar színházi élet nyugat-európai pro-
pagandáját, illetve a magyar színházi
elő-adásokról adott információ fejében
lehetővé válik a TANDEM-rendszer
információszolgáltatásának igénybe
vétele, azaz választ kaphatunk a külföldi
szín-házi élet eseményeit érintő
esetleges konkrét kérdésekre.

A színházi produkciókat alapul vevő
TANDEM-rendszer kiegészítője lesz a
Theatre Research Data Center, azaz a
Brooklyn College-ban, a New York-i
City University területén működő szín-
háztudományi adatszolgáltató központ
adatbázisának. A TANDEM és a TRDC kö-
zötti kapcsolat olyannyira gyümölcsöző,
hogy a TRDC adatbázisának struktúrája



hasonló a TANDEM-éhez, tulajdonkép-
pen felfogható egy TANDEM adatlap-
csoportként is. A TRDC-rendszer annotált
színházi bibliográfiát kísérel meg
kialakítani úgy, hogy a szakkönyveket és
újságcikkeket egy, a Központ által kiala-
kított rendszer alapján osztályozza. A
keresők kulcsszavakat használhatnak, és
több ismérv kiválasztásával szűkíthetik le
a keresést. A tervek szerint a könyveket
és újságokat eszerint a TRDC adatbázisa
tárolja majd, míg a színdarabokat és
kritikákat a TANDEM. 1985-ben jelent
meg az első címgyűjtemény, mely hasz-
nos tanulságokkal szolgál a bibliográfiai
adatok gyűjteményének rendezése terén.
(Benito Ortolani: International Bib-
liography of Theatre, 1982.)

A TANDEM hat részadattár kialakítá-
sát tervezi, mely két alrendszert képez. A
SubTANDEM 1-nek nevezett alrendszer
alapja a létrehozott produkció. Ide épül be
a rendezési adattár, melynek célja, hogy
rendelkezésre bocsássa azokat a tárgyi,
személyi és időbeli adatokat, melyek egy
rendezés alkotófolyamatában döntők,
azaz az adott rendezés milyenségét,
arculatát meghatározzák. Ezért a
feldolgozandó rendezési adatok számára
részletesen felosztott kategóriákat
(„mezőket") és alkategóriákat terveztek.
Az e részrendszer számára kidolgozott
adatfelvételi űrlap - mellyel pillanatnyilag
a Színházi Intézet adattára is dolgozik -
alapséma, mely a rendezések többségének
feldolgozására alkalmas, vagyis jóval
több kategóriát tartalmaz, mint amennyit
egy-egy produkció fel-dolgozásakor
általában szükséges kitölteni. Arra is
lehetőség van, hogy az alkotómunka
fontos, de csak ritkán, egyedi esetekben
előforduló adatait feldolgozzuk, erre
külön kategória áll rendelkezésre.
Természetesen vannak kötelezően
kitöltendő kategóriák, például a szerző,
cím, zenés színházi forma esetén a
zeneszerző, a rendező, az előadást lét-
rehozó együttes neve, a produkció első és
utolsó előadásának dátuma stb.

A rendezési adattár egyik adatlapja tel-
jes egészében tartalmazza az adott rende-
zés teljes szereposztását, és amennyire
nyomon követése lehetséges, a szereposz-
tás változásait (vagyis az átosztásokat, sze-
repátvételeket) is. Ez teszi lehetővé, hogy a
TANDEM-rendszer egy szerepadattárat is
létrehozhasson, mely egy-egy színész
teljes életpályáját kirajzolhatóvá teszi
majd. (Ez a gépileg előállítható szerep-
katalógus egy személyi adatnyilvántar-
tással egészülne ki, a teljes személyi

adattár létrejöttét azonban épp ez a kö-
rülmény késlelteti. A személyiségjogok
védelmének érdekében ugyanis ennek a
személyes adatokat tartalmazó nyilván-
tartásnak a bevezetése parlamenti jóvá-
hagyás nélkül nem lehetséges. Ez a rész-
rendszer Münchenben is embrionális ál-
lapotban lévén, a magyar személyi adat-
gyűjtemény is későbbi fázisban tud majd
csak előrelépni egy egzaktabb nyilván-
tartás irányába.)

A rendezési adattárhoz - a szerepnyil-
vántartáshoz hasonlóan - igen szorosan
kapcsolódik az úgynevezett tárgyadattár,
melynek célja, hogy mindazokat a mú-
zeumi jellegű tárgyakat nyilvántartsa,
melyek a színház életéhez, legtöbbször
egy-egy produkcióhoz kapcsolódnak. Ez a
részrendszer különböző fotók, festmé-
nyek, díszletek (és díszlettervek), jelme-
zek (és jelmeztervek), relikviák, kézira-
tok, metszetek, színlapok nyilvántartására
alkalmas. E részrendszer alkalmazásának
szabályai, terminológiai kérdései
pillanatnyilag még csak a színházi fotók
nyilvántartására vannak pontosan, min-
den részletet tisztázó módon kidolgozva.

A SubTANDEM 1 két már működő
adattárába, a rendezési és a tárgyadat-
tárba kapcsolódik be a Színházi Intézet.
Eddigi gyűjtőmunkájának, a gyűjtemé-
nyeivel szembeni információigényeknek
megfelelően, nem is tervezi, hogy a
TANDEM többi részrendszerének mun-
kájába bekapcsolódjék. SubTANDEM 2
ugyanis már nem a színházi előadást,
hanem az előadásra került művet tekinti
alapnak. A műcímadattár az egyes dara-
bokról közöl információkat, mint például
szerző, cím, fordító, a darab felépítése, a
színreállításhoz szükséges kellékek, illetve
hangszerek, a cselekmények történési ide-
je, a színváltozások száma, illetve megha-
tározása stb. Az ehhez kapcsolódó műka-
talógus pedig az egyes művek különböző
kiadásairól, fordításairól, átdolgozásairól
fog adatokat tartalmazni.

E két adattár pillanatnyilag kidolgozás
alatt áll a müncheni színházi múzeum
TANDEM-részlegében. Mivel inkább szer-
zői jogi kérdéseket érint, illetve könyv-
tári jellegű, ezért a Színházi Intézet nem
tervezi a részvételt a SubTANDEM 2-
ben. A két TANDEM-alrendszert, vagyis a
produkcióalapú részrendszereket és az
előadott műre koncentrálókat az úgy-
nevezett keresési címadattár köti össze.
Ez a hídszerepet játszó adattár tartal-
mazza az előadás címét, valamint az
előadás alapjául szolgáló mű valamennyi
címvariánsát, (fordítói, átdolgozói stb.)

címeket, a szerzőt, a komponistát és egy
keresési címnek nevezett kulcskate-
góriát. E keresési cím normásított cím,
azaz rövidített, egyszerűsített, a vissza-
keresést lehetővé tevő, az adatfelvevő ál-
tal konstruált cím, azaz Hamlet dán ki-
rályfi helyett a mű keresőcíme természe-
tesen Hamlet lesz. Azért nevezhető ez
kulcsfontosságú kategóriának, mivel vala-
mennyi részadattárban szerepel, melyek
ennek betáplálásával „aktivizálhatók".

A TANDEM a tervek szerint az exten-
zív fejlesztésről most áttér az intenzívre,
azaz nem arra törekszik, hogy minél több
ország lépjen be tagjai sorába, hanem arra,
hogy a még csak körvonalaiban létező,
kísérleti fázisban lévő részrendszereit,
vagyis a műcímadattárat, műkatalógust
végleges formában kidolgozza, illetve az
ez ideig csak fotókra koncentráló tárgy-
adattárat a többi múzeumi tárgy feldol-
gozására is alkalmassá tegye.

A Színházi Intézet részvétele a TAN-
DEM-rendszerben nem kizárólag mecha-
nikus átvétele a már kidolgozott rész-
rendszereknek, hanem igyekszünk részt
venni a Magyarország speciális helyzeté-
nek megfelelő részterületek kidolgozá-
sában. A magyar színházművészet sajá-
tos igénye, hogy az európai szempontból
„fogyaszthatóbb", „eladhatóbb" nem ver-
bális, tehát nyelvi izoláltságunk által nem
befolyásolt táncszínház, balettművészet
ebben a formában, adatok révén is eljus-
son Európába. Mivel a TANDEM rende-
zési adattárának kategóriasémája a pró-
zai, illetve zenés színházi műfajok fel-
dolgozására lett kidolgozva, Magyaror-
szág, vagyis a Színházi Intézet vállalta,
hogy a táncarchívum szakembergárdájá-
val együtt kidolgoz egy olyan szempont-
rendszert, mely a táncszínház, a balett
sajátosságai szerint adaptálja a TAN-
DEM kategóriáit.

A Színházi Intézet információs rend-
szerének fejlesztésében a következő
láncszem a még ez év nyarán végrehaj-
tandó váltás lesz, azaz annak az IBM AT
kompatibilis számítógépnek az üzembe
helyezése, mely lehetővé teszi, hogy a
manuális, adatlapos adatgyűjtést, feldol-
gozást felváltsuk számítógépes adatgyűj-
téssel. A munka egyszerűsödése és gyor-
sulása a következő lépésben meg fogja
engedni, hogy a naprakész adatgyűjtés
mellett visszamenőleg is feldolgozzuk a
magyar színházművészet adatbázisát. A
tervezett időhatár 1949, azaz a színházak
államosítása, ugyanis az ezt megelőző
színikerületi rendszer a mostani színházi
struktúrától olyannyira különböző szisz-



téma volt, melynek terminológiai, elvi
különbségeire megoldást találni a most
tervezhetőnél bizonyosan hosszabb időt
venne igénybe. (Ide kívánkozik az a
megjegyzés, hogy Magyarország csatla-
kozása a német színházi hagyományok,
illetve a jelenlegi német gyakorlat alapján
kiépített TANDEM-rendszerhez rész-ben
azért bonyolódhat le zökkenőmentesen,
mivel a magyar színházi élet hag-
yományosan német mintákat követett, a
német színpadi gyakorlatot tekintette
példaadónak:)

A naprakész színházi információk mel-
lett tehát a történeti kutatások elősegítése
is lehetővé válik ebben a szakasz-ban.
Nem elhanyagolható mellékterméke lesz
ezen kívül a számítógépes adatfel-
dolgozásnak, hogy a Színházi Intézet
kiadásában minden egyes évadról meg-
jelenő évkönyvsorozat (mely a színházak
személyi állományát, műsorát, az az évi
díjazottak névsorát stb. tartalmazza)
gyorsabban elkészülhet, hiszen az ehhez
szükséges adatmennyiség ezentúl szellemi
munkabefektetés nélkül, mintegy
„automatikusan adódik" a gépi adatnyil-
vántartásból. Erre ad példát a TANDEM
adatbázisából szerkesztett Dramenlexi-
kon-sorozat, mely 1985 óta évenként
közli a német színpadok műsorát.

A Magyar Színházi Intézet számítógé-
pes információs rendszerre áttérése
jelentős eredményének tekintené azt is, ha
elősegíthetné, hogy oldódjon a szín-házi
szakma, a színházzal foglalkozó
művészek, szakemberek idegenkedése a
számítástechnikától, ha segíthetné, hogy a
számítógépek az előadások technikai
segítésén vagy a jegynyilvántartáson túl-
menően is belekapcsolódjanak a szín-
házművészet jövőjébe.

A következő számaink tartalmából:

Csáki Judit:
Hites Johanna

Pályi András:
Stílus és „szellemi állapot"

Bérczes László:
„Viszem magammal a színházat"

Koltai Tamás:
A Tragédia 55-ös felújítása

P. Müller Péter:
Szeszélyes történelem

Tarján Tamás:
Esőben vizet

Nánay István:
Vajdasági vészjelek

COLETTE GODARD

A pillanatok,
amikor minden odavész

A mizantróp Budapesten

Az 1988/89-es évad a Szovjetunióé.
1989/90-ben viszont talán a magyarok
fognak betörni a világ színpadaira. Egy
felderítő úton már részt vettek, amikor az
Európa Színházban bemutatták a Három
nővért és a Catullust, a Katona József
Színház e két emlékezetes produkcióját.
A 350 férőhelyes nézőtéren most találko-
zót adtak egymásnak az újságírók és a
különböző nemzetközi fesztiválok felelős
vezetői. Az ember azt hinné, a nyugat-
berlini Schaubühnében van, egy Stein-,
Grüber-, Bondy- vagy Bob Wilson-
premieren... (...)

A Katona József Színház idei bemuta-
tója A mizantróp, Székely Gábor rende-
zésében. Alceste itt meghasonlott értel-
miségi, aki egyetlen nap alatt vívja meg
dupla vagy semmi-játszmáját Céliméne-
nel, és kudarcról kudarcra bukdácsol le-
felé. Székely Gábor ragaszkodik az idő-
egységhez - vannak ilyen napok, amikor
semmi sem sikerül, a szenvedélyek kese-
rű végletekig éleződnek, és az udvarias-
sági kódex által többnyire elfátyolozott
igazságok brutálisan szembeköpik egy-
mást...

Vajon veszedelmes paranoiás-e Alceste,
aki megfertőzi környezetét? „Mielőtt az
ember dönt a rendezés felfogásáról -
mondja Székely Gábor -, elvi döntést kell
hoznia. Két eset lehetséges. Vagy Alceste
csak teoretizál a maga filozófiájáról, de
nem követi betű szerint annak elveit, és
csak szavai ragadják messzebb-re, mint
szerette volna. Avagy - és én így
gondolom - szavai több-kevesebb ügyes-
séggel kifejezik azt a szenvedést, amely-
lyel az élet minden pillanatban eltölti. Az
ő számára minden egyszerű, és minden a
mélységig hatol. A szerelem egész lényét
lerohanja. Céliméne-nel egészen más a
helyzet. Alceste a barátságban csak-úgy,
mint a szerelemben csak abszolútumokat
ismer. Éliante jobban ismeri őt. Ő
felismeri azt a minőséget, amely Alceste-et
mássá teszi és megakadályozza, hogy bol-
dog legyen, és épp ezért szereti őt. Eliante
korántsem jól nevelt kislány, hanem gyer-
mek, aki egy csapásra mindent megért, és
felnőtté válik. Ez alatt az egyetlen nap alatt
többet tud meg a szerelemről, mint akár-
melyik családanya egy egész életen át.

Ami Oronte-ot és a kis márkikat illeti, ők a
hatalom körül hajókáznak, és igen ves-
zélyesek. Ezért nem lehetett beérni azzal,
hogy csak nevetségessé tegyük őket. A
dráma magában hordja Moliére gondjait,
Armande Béjart-ral kapcsolatos szerelmi
megpróbáltatásait, de azt a nyugtalanságot
is, melyet a király szűken mért kegye és a
Tartuffe körüli hercehurca keltett benne."

Székely Gábor azt mondja, hogy
Alceste-ben Moliére önmagát festette,
környezete viszont úgy véli, hogy a ren-
dező igen sokat vitt át önmagából az
előadásba. Azt mondják, Székely szigorú,
sőt rigorózus alkat, amikor munkájáról
van szó, csak abszolútumokat is-mer,
gyötrik társadalmának ellentmondásai, és
hányódik a magyar kulturális élet
megszilárdításának szükségessége, illetve
a vágy között, hogy a nacionalizmus
korlátait ledöntse.

Székely Gábor A mizantrópja nyers,
keserű, cikornyák nélküli előadás. A fér-
fiak jelmeze a XVIII. század komor arcu-
latát idézi fel, a nőkön ugyan van némi
csipke, de a ruhák formája leegyszerűsí-
tett. Az anakronizmusok természetesen
szándékoltak. Lehetőségüket egy verses,
de modern nyelvezetű fordítás alapozza
meg, amelynek révén a színészek erőtel-
jesen fizikai játékot mutathatnak, ölelé-
sekkel, fesztelen mozgásokkal - mindez a
szalagok, parókák és az archaikus nyelv
kényszerzubbonyában elképzelhetetlen
lenne.

A cselekmény mindvégig Céliméne sza-
lonjában játszódik. Az önfejű, de ugyan-
akkor sebezhető és ínyencen élvezkedő
hősnőt az a ragyogó színésznő játssza, aki
a Három nővérben Natasát alakította. A
szalon poros, a faburkolat hámlik -
„Céliméne nem jó háziasszony" - mond-ja
a rendező. A szükséges székeket időn-
ként behozzák, és magát a szalont üve-
gajtókból álló fal zárja le - szellemes ter-
vezői ötlet a túl kis méretű színpad fel-
nagyítására. A felvonások során ez az
üvegajtókból álló fal a színpad mélye felé
húzódik vissza, a tér kitágul, kiürül, egyre
absztraktabb lesz, elszigeteli és magába
zárja Alceste-et - azzá a sivataggá alakul,
ahová a hős menekülni akar, amikor
végül rádöbben, hogy minden kisiklik
kezéből, szerelem, barátság. . . Ez az a
pillanat, mikor tudatára ébred, micsoda
magányba süppedt - ő, aki környezetében
terjeszteni akarta az igazságot, csak soha
senki nem hallgatott rá... (Le Monde, 1988.
december 1.)

(Fordította: Szántó Judit.)


