
négyszemközt
a jelenetben zavarodott. Hiszteroid alkat,
állandóan szorongatja a sírás: nem tudja
feltartóztatni Timon végzetét. A
búcsúlakomát végigzokogja. Olyan, mint a
gazdája vesztét érző eb: tehetetlenül vonít.
Kutyahűségre vall utolsó gesztusa is a
pusztában: a hottest mellé kuporodik,
balra, a színpad félhomályába, mint az
előadás kezdetén.

Abból indultunk ki, hogy a szolnoki
előadás Timon kivédhetetlen magányáról
szól ; ezt követően mégis az előadás fo-
lyamán létrejött két valóságos kapcsolatát
elemeztük. Ez nem ellentmondás: mind-
két viszonylata a kelepcén kívül alakult
k i , ő pedig jóvátehetetlenül mindvégig a
kelepce foglya maradt. Magányát a pénz
természete okozza. Timon veresége
igazolja Kott felfogását a groteszkről:
maga a kelepce, a pénz vak mechanizmusa
groteszk itt. Akiket Timon megvásárolt,
azokat el is vesztette. Ezért is utasítja
vissza a magábaroskadt Apemantus, hogy
Timon segítsen rajta: „ ... ha engem is
megvesztegetnél, senki se maradna, hogy
gyalázzon, és te még gyorsabban
bűnöznék"

A sivatagban Timon a váratlanul talált
kincset már tudatosan, gyűlölettel
használja ugyanarra a célra: a rontásra.
Pénze az, ami. Két életszakasza között a
búcsúlakoma a választóvíz. Élete egyet-
len szabad helyzete ez: saját szenvedélyei,
nem pedig a kelepce törvényei szerint
cselekszik. Az edénnyel megkövezett
vendégsereg után ott marad a csatatér;
Piróth leborul a földre. Az asztal szélé-ről
fejére csurog a langyos víz. Felbillen-ti az
asztallapot. Tükörlap. Leveti köpenyét,
„csak csupaszságomat viszem ki", a
köpenykupac tükörképe a ferde
asztallapon. Térdenállva mondja el átkait
az ajtó előtt, búcsúzik, megindul a társas
magányból a sivatagi magány felé.

Hogy ennek megmásíthatatlanságáról
megbizonyosodjunk, még egyszer ta-
lálkozik a pusztában Flaviusszal. „ ...
Sírsz? Úgy látszik, nő vagy : jöjj, szeret-
lek" - a „szeretlek" szót undorral ejti ki. De
ha a szeretetnek van még nála valami
esélye, ez éppen abban rejlik, hogy
undorral vegyül. Így indul felé, hogy ke-
zébe vegye Flavius arcát. Ugyanaz az
ölelkező összefonódás, mint az előbb a
gyűlölt ellenséggel, Apemantusszal. Meg-
ajándékozza Flaviust a maradék kincs-
csel; egyetlen ajándékozó gesztusa, mely
nem kelepce. Flaviusnak sikerült ön-
magát megváltania. De Timon magánya
feltörhetetlen maradt.

CSÍK I S T V ÁN

A n y a g , s z e r k e z e t ,
d r a m a t u r g i a

Csányi Árpád a díszlettervezésről

A képeken egy óriási méretűvé növelt
emberi agy. Kettéválik, szétválik,
széthajlik, előre- avagy hátrabillen, de
szürke tömegével mindig meghatározza az
őt körülvevő teret, elrendezi és egységbe
szervezi a mellette megjelenő különböző
elemeket. Ez a hatalmas agy a Nemzeti
Színház Faust előadásának „szereplője": a
díszlet, a színpadkép lényege.

- Nehéz, sokszor zsákutcába torkolló utat
kellett végigjárni, amíg ehhez a
megoldáshoz eljutottunk - mutatja az
egymást követő vázlatokat Csányi Árpád. -
Sok variáció volt, akadt közöttük olyan is,
amit már teljesen késznek éreztem,
éreztünk, már-már hozzáfogtam a részletes
kidolgozáshoz, azután mégsem elégedtünk
meg vele. Az első variációról, amely
tulajdonképpen egy bizonyos anyag
sajátosságaira épült, azért mondtam le,
mert közben más színházban is
felhasználták ezt az anyagot. Bár az a
funkcionális-dramaturgiai szerep, amelyet
a kollégám ennek a matériának adott,
egészen más volt, mint amit én szántam
neki, mégsem láttam értelmét ragaszkodni
a koncepcióhoz. Nem mondom, hogy nem
okozott gondot az a tény, hogy félre kellett
tenni egy már végiggondolt gondolatot,
hogy egészen új irányból kellett a drámát
megközelíteni, de most már kifejezetten
örülök neki. Örülök, mert úgy érzem,
sikerült közelebb jutnom a műhöz. Hogy
nem csak egy díszletet csináltam a
Fausthoz, hanem kitaláltam egy Faust-
díszletet. Lehet, hogy ez egy kicsit
bonyolult, de talán érthető, mire gondolok..

.

- És ez a hatalmas, szürke agy?

- Úgy érzem, ez a Faust díszlete. Annak a

Faustnak a díszlete, amit a Nemzeti
Színház játszik el. Természetesen ez csak
az én véleményem, esetleg a színházé, az
együttesé; ha a nézőtérről nem így látszik,
akkor tévedtem. Tévedtünk! Nem azért
használom a többes számot, hogy

csökkentsem a sajátfelelősségemet; inkább
azt akarom hangsúlyozni, hogy a
színpadon sem a díszlet, sem a színész
vagy rendező munkája nem élhet önálló
életet. Rég rossz, ha önálló életre kel! Ez
egy kicsit átka is a mi mesterségünknek:
az, hogy igazán jó díszlet csak egy jó elő-
adás díszlete lehet. A dramaturgiailag és
képzőművészetileg hibátlan s a mű lénye-
géhez kötődő díszlet is „rossz" lesz abban a
pillanatban, ha előtte a műtől idegen
stílusban, hamisan vagy akár csak szürkén
játszik a színész. Ez természetesen fordítva
is igaz. Az öncélú, hivalkodó, csak-látvány
díszlet meghamisítja a legtisztább drámát,
kilúgozza az őszinte és hiteles színészi
perceket is. A jó előadás nem elsősorban
kiugró teljesítményektől jó, hanem a közös
célra irányuló, egységes akarattól.

- Stiláris egységre gondol?
- Vigyázzunk ezzel a szóval; a dolog

nem ilyen egyszerű. Hiszen a modern
művészet egyik mozgatórugója, hogy
bátran vegyít különféle stiláris elemeket.
Itt van ez a sokat és sokszor használt szó:
eklektika. Előszeretettel fogalmaz-nak így
a kritikusok, ha valahol, valami „nem jön
össze" a darabban: eklektikus. De mit
értünk ezen? Módszert? Azt, hogy az
alkotó innen-onnan válogatja össze az
eszközeit, mindig, mindenhez kiválasztva
a legmegfelelőbbet? Hát lehet ezt eleve
hibának tekinteni? Vagy stílusként fogjuk
fel? Ezen is érdemes elgondolkozni, hiszen
még a századforduló oly sokat szidott
eklektikus építészete is új minőséget adott
a „válogatással", eklektikával, legalábbis a

Az említett tükör-üveg megoldás után
amint ez a félig vagy teljesen kész vázla
tokon is látható, sokféle megoldássa
kísérleteztünk: az egymásba-egymásbó
nyíló dobozok nagyszerű keretet adtak
volna egy-egy jelenetnek, de bizonyo
képek óhatatlanul kilógnak ebből a kon
cepcióból. A másik esetben, a mozgó
térelválasztó, tereket záró és nyitó falak
esetében mindent a helyére lehetett volna
tenni, de itt meg az zavart, hogy minden
olyan könnyen a helyére került. „Nikotex
díszlet, más dráma is ugyanilyen jó
belefér.
valóban kvalitásos alkotásaiban. Nem ott
kell tehát a problémát keresni, hogy a
művész-vagy az alkotókollektíva
összekeveri a különböző elemeket, hanem
ott, hogy mit hoz ki ezekből az elemekből!

- Egy kémiai példa jut az eszembe. Már a
általános iskolában tanultunk keverékről és
vegyületről. Ha például vasport és kénport
keverünk össze, akkor az, bárhogy rázzuk,
keverjük, vas és kén marad. De ha hevítjük,
esetleg valamiféle katalizátor jelenlétében...

- Akkor vasszulfid lesz belőle, amiben
jelen van a kén is, a vas is, de már se nem
kén, se nem vas! Ez az, amiről beszé-
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lek! De ahhoz, hogy ez az új minőség, ez a
bizonyos vasszulfid a művészetben lét-
rejöjjön, meg kell találni az arányokat, azt,
hogy mennyi vas kell, mennyi kén,
ismerni kell a szükséges hőfokot... A
katalizátor pedig maga az alkotó! Vagy az
alkotói kollektíva. . . Sajnos, nem mindig
lesz „vegyület" a keverékből; még az
igazán őszinte szándék, a nyilván-valóan
meglevő tehetség is félrecsúszhat.
Ilyenkor írják le, és alighanem jogosan, az
olyan mondatokat, hogy „nagyszerű
pillanatok" meg „eklektikus előadás" -
pedig itt másról is szó van. Arról kellene
inkább beszélni, miért ilyen ez az előadás,
mitől lett ilyen, és hogyan!

- Ha már itt tartunk: mitől lehet ilyen egy
előadás? Beszéljünk erről is, hiszen erről
valóban beszélni kell!

- Tervező vagyok, „színházi képző-
művész", ha tetszik, ezért ha példákat

idézek, saját területemről veszem azokat.
Éppen az előbb, a Faust-díszlettel kap-
csolatban beszéltem azokról az egymásba
nyíló, egymásból nyíló dobozokról, ame-
lyek egy-egy jelenethez nagyszerű keretet
adhattak volna, minden részletében alá-
húzva az adott kép dramaturgiáját. Na-
gyon vonzó, csábító megoldás; de van
néhány olyan kép is, amit ebbe a keretbe
csak erőszakkal lehet belekényszeríteni. Itt
van a buktató. Egy-egy szituáció sokszor
olyan remek, és az adott helyzethez
nagyszerűen kapcsolódó ötletek,
asszociációk sorozatát sugallja, olyan
tempóban indítja meg az ember fantá-
ziáját, hogy hajlamos elfeledkezni az
egészről. Azután, amikor rájön, hogy ezek
az önmagukban nagyszerűen helyt-álló
részletek valahol ellentmondanak más
részleteknek, és ezáltal az egész mű
szellemének, nem mindig van ereje le-

mondani lelkesen dédelgetett ötletéről. A
tervezői munkáról beszélek, de úgy érzem,
amit elmondtam, nemcsak a díszletre
vonatkozik. A színház kollektív művészet,
közös benne még a hiba lehetősége is.
Hiszen az adott pillanatban helytálló, de a
figura egészével össze nem egyeztethető
színészi ötletek, az egy-egy jelenet szűk
határai között hatásos, de a dráma
egészétől idegen rendezői gegek
ugyanarról a tőről fakadnak, mint a
tervező tévedései. Az olyan tévedések,
amelyeknél a rész fölébe nő az egésznek.
 Saját tervezői munkájában tehát mindig

abból indul ki, hogy a mű egészének teremtsen
színpadi keretet, és ebből bontja ki a rész-
leteket?
 Nem lehet ezt ennyire leegyszerű-

síteni. Minden egyes jelenetnek meg-
határozott térre, színpadi térre van szük-
sége. Az egymáshoz kapcsolódó részle-

Csányi Árpád díszletterve Goethe Faustjának nemzeti színházi előadásához



színháztörténet
tekhez nem csak a rendező, a tervező is
meg kell hogy teremtse a mozgások,
járások lehetséges rendszerét, Ha spe-
kulatív alapon, a dráma filozófiai mag-
jához találok ki valami olyan képzőmű-
vészeti formát, amely valóban tükrözi is
ezt a filozófiát, még nem biztos, hogy
helyükre kerülnek az egyes jelenetek.
Hiába van meg a helyes, egységes és igaz
koncepció, ha csak úgy ráaggatjuk a
részleteket, a hatás megint csak felemás, ha
úgy tetszik, „eklektikus".

- Szóval akár a rész felől közelítünk az
egészhez, akár az egészből indulunk ki, a
lényeg...

- A lényeg az, hogy létrejöjjön az a
bizonyos „vegyület": az előadás, amely
szerves, organikus egész. Mindennek az
alapja maga a mű. Egy igazán jó műben oly
sok minden van; hogy az adott elő-adás
számára mi a legfontosabb belőle, azt
eldönti a rendező. Lehet, hogy olyas-mit
talál fontosnak, ami ellentmond a dráma
lényegének, de nem ez jellemző, erről nem
beszélek... Enélkül is elég nehéz: a mű
igazságát érvényre juttatva, a rendező
értelmezését szolgálva, hozzáadni
magamból valamit az előadás teljességéhez.
Gúzsba kötve táncolunk? Lehet. Annyi
bizonyos, hogy azok a feladatok izgatnak
legjobban, olyankor fáraszt legkevésbé a
munka - mert munka az van; mindig,
bőségesen -, amikor érzem, hogy az előadás
egységéhez, a rendező elképzelésének
érvényesítéséhez tudok adni, térrel,
formákkal vagy színekkel valamiféle
támpontot, fogódzót. Mert a dráma talán
csak a helyszíneket határozza meg, de a
még csak gondolatban élő előadás
számomra már meghatározza a színpadkép
szerkezetét, a felhasználható anyagokat, de
még az anyagok faktúráját is. Egy
drámához sok olyan díszletet lehet tervezni,
ami mind igaz, hiteles - de az adott
előadásnak meg kell hogy legyen az
egyetlen, adekvát színpadképe, díszlete. Ezt
azután vagy sikerül megtalálni,
megközelíteni, vagy nem.

- Van úgy, hogy nem?
- Ezt nem én vagyok hivatott eldönteni,

még akkor sem, ha a befejezett munkákról
mindig van saját, talán szavakban meg sem
fogalmazott értékítéletem. Nemrég
terveztem a Pécsi Nemzeti Színház számára
a Peer Gynt előadásához díszletet. Éppen
azért izgatott a feladat, éppen azért
dolgoztam rajta szívesen, mert a számtalan
helyszín ezernyi hangulatához szerettem
volna olyan keretet teremteni, amelyben
minden benne van, mégis egyszerű, és
alapjában v é v e kerek

egész. Úgy éreztem, sikerült. Azután az
egyik bíráló éppen azt kifogásolta, hogy a
díszlet nem elég egységes, hangulatilag
szétszabdalja a drámát... Lehet, hogy még
azt is mondta: eklektikus. És az is lehet,
hogy neki volt igaza, bár én még mindig
hiszek abban, amit ehhez a előadáshoz
kitaláltam! Az viszont, bár-mily meglepő,
kifejezetten jólesett, amikor a békéscsabai
nézők egy része azt hitte, hogy az V .

Henrik ugyanabban a díszletben került
színre, mint a korábban bemutatott !L
Richárd. Mert a díszlet egészen más volt;
más dráma más helyzeteket, térformákat
kívánt; de a koncepció, az a rendezői
elképzelés, amelyre Sándor János a
királydrámák sorozatát felfűzte, valóban
azonos volt, és megközelítési módjában a
díszletnek is azonosnak kellett lennie. Ezt
vették észre a csabai nézők, ez bizonyítja,
hogy amit akartunk, sikerült.
 Visszatérve a Faust díszletére: hogyan

jött létre ez a koncepció, hogyan sikerült ez a
mindent meghatározó, szürke agy a színpad-tér
közepére?
 Ha elmondom, hogyan funkcionál,

talán erre a kérdésre is válaszolok... A
dráma elején széthajlik az agy két félte-
kéje; a nyílás háromszögében, egy létrán
ülnek az arkangyalok, míg az isten hang-ja
belülről, az agytekervények mögül
hallatszik. A városkapun kívüli jelenetben a
zöld lombokat, a természetet rávetítjük a
szürke tömegre, a boszorkány-szombatnál
különböző formák hálózzák, fonják, fogják
körül... Elég ennyi? Vagy muszáj olyan
kerekded és szabatos mondatokat
fogalmazni, hogy a Fa u s t az intellektus
drámája, és az intellektus jelképét, sőt,
jelképrendszerét próbáltam a játék szerves
elemévé tenni? Muszáj ? Az agy egyébként
teljesen naturális, a Tanszerellátó
Vállalatnál található, hite-les és pontos
agymakett alapján készült, a felülete
egyszerű, sima textília, nem csillogó, matt,
szürke anyag; nagyon naturálisnak kellett
ugyanis lennie ahhoz, hogy egy kicsit
szürreális lehessen...

MÁNDI TERÉZ

Nagy Endre
centenáriuma

A világvárossá fejlődő Budapest jelleg-
zetes színfoltja volt Nagy Endre kabaréja,
amelyben a közönség egyre szélesebb
rétege fedezte fel az új mondanivalók és új
formák színpadát. A század első
évtizedeiben a lírában már Ady for-
radalma hódított, és minden művészetben
új utakat kerestek. Nagy Endre kabaréja is,
a maga commedia dell'arte-szerű
rögtönzéseivel, mókáival, paródiáival, a
nézőtérbe belenyúló jeleneteivel újszerű
színházi kísérlet volt. Ezernyi ötlettel
gondoskodott a közönség szóra-
koztatásáról, de irodalmat is csempészett a
műsorokba és a politikai fonákságokat
leleplező szatírákat. Rávezetett, hogy nem
kell tisztelni a mondvacsinált tekin-
télyeket, inkább harcoljunk ellenük, lega-
lábbis a szatíra fegyverével.

Nagy Endre 1877. februárjában Nagy-
szöllősön született. Nagyváradon, ahol a
Szabadság munkatársa volt Adyval, Bíró
Lajossal és Krúdyval együtt, számos mó-
kás előadást rendezett, de lényegében
újságíró, író volt, és az akart lenni. Rajzolt
is, főleg karikatúrákat, amelyekkel írásait
illusztrálta. Kabaréművészete később
bontakozott ki.

jelentőségét talán a legjobban Ady
jellemezte, akinek Reinitz megzenésítette
dalait állandóán műsorán tartotta akkor,
amikor a közönség még idegenkedett tő-
lük. Nagy Endre fóruma címmel írta:
„Igazán egy kicsit lelkiismeretünk e ter-
roros, gyáva időkben ez a szép csúnya-
ságú, elmés, bátor és küldetéses ember.
Súlyos és rizikós napokban ő ott volt
türelmetlen igazságaival mindig, erős ki-
mondásaival s egészen nagyendrei, sajátos
és mégis egészen magyar cabaretstílusával.
Szóval: mindennel, ami egy becses írónak,
kegyetlen szemű gúnyoló-dónak, kedves
embernek s kellemetlen agitátornak
Magyarországon adódik és adódhatik.
Szinte jóleső, hogy van egy hely még, ahol
a komiszságokat valóban komiszságnak
merik látni és bélyegezni, egy kis színpadi
fórum, amely felér egy ál-parlamenttel."

A cabaret francia eredetű szó, csapszéket,
kocsmát jelent. A Montmartre-on létesítette
1881-ben Salis Rodolph az első


