
vénye. Csakhogy ezeken a találkozókon
általában mindig ugyanazokat az arcokat
látni. Színházi életünk lelkesebb töredékét.
Akik érzik a színház felelősségét, szép és
olykor talán már szinte nyomasztó fele-
lősségét a kortárs drámairodalom életre
hozatalában és életben tartásában. Mert ez
a felelősség valóban felmérhetetlen. Ma
már tudjuk - sokan hivatkoznak rá újabban
-, milyen Pótolhatatlan veszteség a
drámaíró Füst Milán elhallgatása. És ki
érti például, miért nem írt szín-darabot
Mikszáth? Nemrégiben mutatták be
Mikszáth különös házassága című
kétszemélyes darabomat. Természetesen
nagyon sok anyagot olvastam előtte,
többek között Mikszáthné visszaemlé-
kezéseit. És itt rábukkantam a nyomra,
mért nem lett Mikszáthból drámaíró,
holott minden adottsága megvolt hozzá:
nagy társadalmi érzékenység, csattanós
cselekménykészség, remek dialóguste-
remtés, emberismeret, fanyarság, irónia.
Idézem Mikszáthnét:

„Kálmán, hogy szórakoztasson, jövő
terveiről s az ezek központjában (!) levő
színdarabjáról kezdett beszélni nekem,
melynek próbája most folyt a Budai Szín-
körben. A kedvéért érdeklődést mutattam
én is a színdarab iránt, mely körül Zádor
aranyvárakat aranyvárakra épített. De én
óva intettem az uramat, hogy ne
hallgasson Zádorra ... Miután egy pár nap
múlva sokkal jobban éreztem magamat,
Kálmán elutazott Pestre, hogy
színdarabjának próbáit vezethesse.

Ezután leveleiben nem említette többé
sem Zádort, sem a színdarabot. Egy ide-ig
azt hittem, azért, hogy engem az izga-
tottságtól megkíméljen, de úgy látszik,
hogy más oka is volt erre. Hogy mi volt
ez, azt sohasem tudtam meg pontosan,
mert Kálmán vagy gondosan kerülte ezt a
tárgyat, vagy ha szóba került, kitért előle.
Csak az a bizonyos, hogy a darab sosem
került előadásra."

Homályos és ijesztő történet. Igen,
szembe kell nézni a ténnyel: ekkora a
színház felelőssége a drámaíró és a drá-
mairodalom életben tartásának közös
munkájában. A miskolcihoz hasonló ta-
lálkozókon, ahol Protokollmentesen ki-
cserélhetők e gondok és tapasztalatok,
szinte sosem látni színházi életünk ezer
funkciót betöltő, elfoglalt, nagy totem-
bálványait. Pedig nem csak a mindig
látható, lelkes töredéken, hanem rajtuk is
múlik, hogy a jelenkor drámairodalmából
ne tűnjenek el a Mikszáthok, kis
Mikszáthok, sőt az egészen pici Mikszá-
thok sem.

Vita
az előadóművészetről

A Radnóti Miklós Színpad művészeti
tanácsa legutóbbi ülésének egyetlen
tárgya volt: Székely György a SZÍNHÁZ
1976. szeptemberi és októberi számaiban
megjelent tanulmányának (Az
előadóművészetről) megvitatása. A felszó-
lalók, ha nem is mind közvetlenül,
érintették a tanulmányban felvetett kér-
déseket.

*

KERES EMIL, a Radnóti Miklós
Színpad igazgatója:

A sok szempontból úttörő tanulmány
ihletésére magunkat is újra meg kell
kérdeznünk: mit nevezünk versmondás-
nak, mi a színészi eszközök igénybevétele
a versmondásban, mennyire önálló munka
a versmondás, vagy mi a rendező szerePe
a szerkesztett irodalmi műsorokban és az
egyéni versmondásban? Tudjuk Például a
Prágai Lyra Pragensis nálunk járt
igazgatójától, hogy külföldön is vannak a
témára vonatkozó elméleti
munkálkodások, illetve kísérletek. Az
olyan elméleti munkákra, mint amilyen
Székelyé is, már csak azért is szükség van,
hogy tudjuk, mit kell a kritikákból
valóban megszívlelni (és mit nem).

Amikor Jancsó Adrienne, a tanul-
mánnyal kapcsolatban - már régebben -
megjegyezte, hogy az jó és érdekes, de hát
mit kezdjünk vele, nyilván arra utalt, hogy
egy tanulmány nem adhatott minden
kérdésre választ.

Nem szabad azonban figyelmen kívül
hagyni, hogy a témakörben az utolsó
figyelemre méltó munka Ascher Oszkáré
volt. Ő - a maga módján és stílusában -
arra mutatott rá, hogy mit tart vers-
mondásnak. De az ascheri - a maga
korában nagy jelentőségű - eszmei
mondanivaló a mi korunk követelményei
között már nem elégséges. (Már csak azért
sem, mert Ascher működése óta a
költészet is, a széppróza is közeledett
ahhoz, amit modern drámaiságnak ne-
vezhetünk.) Az eszmeképpel Székely
szerencsésen Pendítette meg, hogy a mai
versmondónak nem elég egy vers eszméit
közölnie; le is kell képeznie (különböző
módokon) azokat. Az elő-

adóművésznek a szavak mögött rejtőző
érzelmi összefüggéseket is meg kell
értenie és értetnie: nem pusztán a vers (és
a költő) eszméje, de az előadóművész
eszmeképe is olyan „emelő", amely nélkül
nem találnak a nézők elméjébe és szívébe
a szavak. Ascher Oszkár korában távolabb
élt az előadóművészet a szín-háztól, mint
ma. Bár kétségtelen, hogy ha a színészi
eszközök túlságosan elő-térbe
tolakszanak, esetleg elnyomják magát a
verset. Azt, hogy az vers!. . .

Arra a Gyertyán Ervin által megfogal-
mazott fogalomra is utalva, ami a „felol-
vadó felolvasás", jó lenne, ha a színészi
megközelítés és az intellektualitás dialek-
tikájának gondolatát alaposabban fejtené ki
a munkáját remélhetően folytató szerző. A
tanulmány itt bátrabb következtetésre
szorul, hogy minden vonatkozásban olyan
fontosat mondjon, mint „Az eszmekép
jelentősége" című fejezet. Hogy milyen
összetett - és nemcsak a vers gondolati
rétegére, hanem a versmondó
személyiségére (sőt, mond-hatjuk, életére)
vonatkozó - az, amit világnézetnek
szoktunk nevezni, arra finoman tapintott
rá egy fiatal költő, aki - miután egyszer
meghallgatta tőlem József Attila Ars
poeticáját - azt mondotta, hogy úgy érzi : a
világnézet megtalálása már nem jelent
problémát az előadó-nak, túl van rajta.
Más kérdés persze, hogy valóban így van-
e, hogy sikerült-e „túljutnom" a belső
problémákon. Mindenesetre a József
Attila-vers meghallgatása megmozgatta a
fiatalembert, hogy jusson el valahova.

Radics Katalin nyelvész egy nyilat-
kozatában szó esett arról, hogy „a beszéd
tett erejű", hiszen ha elhangzik egy
mondat, akkor abban, a szövegtől
függetlenül is, ígéret, esetleg fenyegetés
hangzik el. Valamilyen tett!. . . De több
más nyelvészeti és irodalomtudományi
dolgozat is kapcsolódik a Székely által
megpendített kérdésekhez. Ezek majd
hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy
megtaláljuk a megújításra váró műfaj
korszerű „ábécéjét".

JANCSÓ ADRIENNE előadómű-
vész :

Székely György tanulmányát érdekes-
nek és hasznosnak tartom, de úgy érzem,
hogy túlságosan elméleti síkon mozog.
Erről a kérdésről erőteljes, továbblendítő
hatású tanulmányt csak az írhatna - bár
Székely György lenne az -, aki legalább
egy szezonon keresztül meg-



nézne minden pódiumműsort, elkísérné
azokat külterületi és vidéki útjaira, s
gyakorlatban tapasztalná, mit csinálnak az
előadóestek szereplői a változó
körülmények között, más-más összetételű
közönség előtt. Az ebből leszűrt
tapasztalatok alapján olyan tanulmány
születhetne, amelynek nagy gyakorlati
haszna volna.

Még soha nem volt akkora érdeklődés a
műfaj iránt, mint ma. Szinte korlátlan a
kereslet. A „kínálat" is óriási. Éppen ezért
bátorkodom újra és újra elmondani, hogy
véleményem szerint meg kell
különböztetni a pódiumesteket össze-állító
színészeket a főként vagy kizárólagosan
előadóművészettel foglalkozóktól. Az
alapvető különbség abban van, hogy a
filmről, televízióból ismert, sok-sok szerep
alakítójaként népszerű színészt elsősorban
azért várják a művelődési házakban
összegyűlt hallgatók, hogy személyesen
láthassák és hallgat-hassák meg, miként
vall önmagáról egy - sok esetben kiváló -
irodalmi össze-állításon keresztül.

Az előadóművészek estjeiben viszont
elsősorban a műsor vonz - a „költőm",
akinek művei elhangzanak -, és csak
azután az előadó személye. Hiszen ő csak
úgy ismert, mint a költészet megszó-
laltatója. Azonban az irodalomnak ilyen
szolgáira mindig szükség lesz. (A színé-
szektől, akik óriási szerepeket tanulnak be,
nem várható el, hogy ezrivel tudják a
verseket, és minden fajta irodalom-
népszerűsítő feladatot el tudjanak látni.)
Bár igazuk van azoknak, akik azt mondják,
hogy „nem rőfre mérik a művészetet",
mégis: a közművelődésnek, különösen ma,
nagy szüksége van olyan emberekre is,
akik erős művészi ható--erővel, de bőséges
mennyiségben és változatosságban tudják
terjeszteni a költészet alkotásait.

BÁLINT ANDRÁS, a Madách Szín-
ház tagja:

Verset mondani a legkülönbözőbb
körülmények között szoktunk: április 4-i
ünnepélyen gyári ebédlőben,
protokollműsoron az Operában,
szoborleleplezés-kor a Margitszigeten
vagy önálló est keretében egy ifjúsági
klubban, községi könyvtárban. Mégis, ami
jelen esetben érdekel bennünket: hogyan is
mutasson egy versműsor a Radnóti
Színpadon estéről estére megismételve?
Melyek azok a hagyományok, amiket meg
kell tartani, és melyek azok a sémák,
amiket

el kellene felejteni? Melyek azok a for-
mák, amiket ki kell találni?

Mert ki kell találni ezt a műfajt!
Szerkeszteni, szcenírozni, rendezni!

Jó versek, jó színészek előadásában jól
hangzanak el - és mégis ez a koncert
bizony gyakran unalmas, fárasztó,
hosszadalmas. Állandóan megtörik a
vonal, a színpadra belépő új szereplővel
újrakezdődik minden, ami a színház biztos
halála. Gyakran hiányzik az a szerkesz-
tési, rendezési elv (ha úgy tetszik: kon-
cepció), ami fenntartja a néző figyelmét.
A sok, különböző (adott esetben: jó)
élmény kioltja egymást.

A jól szerkesztett műsorban - úgy vélem
- válaszolnak egymásnak a versek
(ellentmondanak, egyetértenek), egyszó-
val drámai helyzet alakul ki. Ebből
következik, hogy a versmondó színész
szituációból mondja a művet: valakihez,
valamiért, valahogyan -- tehát drámaian.
Nyugodtan elfelejthetjük azt a régi
szabályt is, hogy verset mondani csak
merev testtel, mozdulatlan arccal lehet.
Ott áll a színész a színpadon arcával,
testével, személyiségével -- miért csak a
hangjára hagyatkozhat? Egész egyénisé-
gével kell hogy közöljön. Akár állva, akár
ülve, akár térdelve, akár háttal
közönségének. Azt hiszem, Latinovits
Zoltán versmondása példamutató volt
ebből a szempontból is.

Ha valóban szól valamiről az est, a
legváratlanabb hatásokkal tehetjük válto-
zatosabbá. Mensáros híres műsorának
csúcspontja egy üzleti levél 1944-ből.
Hogy a magam szerény gyakorlatából
idézzek: egy pesti vicc és egy műsorom
ellen írott kritika vonzza a legtöbb
figyelmet. Az ömlesztett irodalom és
„szépség" valóban fárasztó lehet. Főleg ha
nagyon hosszú a műsor.

Tudom, mindez nem eléggé elméleti és
szabatos. Hadd hivatkozzam a Radnóti
Színpad műsorából egy háromnegyedórás
kísérletre: Gelléri Ágnes szerkesztővel,
Gáspár János rendezővel kipróbáltunk
valamit az előbb említett elképzelésekből.
Keres Emillel (utóbb Juhász Jácinttal)
kettesben mondjuk Radnóti összes
eklogáját, Dante-idézetekkel körítve.
Lehet, hogy nem minden sikerült, mégis
estéről estére azt tapasztaltuk, hogy a
közönség ritka figyelemmel hallgat
bennünket, és a siker az előadás végén
bizonyította, hogy a közönség nem bánja,
ha valami új dolog történik a
verspódiumon, és az előadóművészetről
lekerül az idézőjel.

GOSZGTONYI JÁNOS, a Radnóti Színpad
vezető rendezője:

A versek rendezése szükséges és lehet-
séges valami. A külső szem kontrollját
valóban nem pótolja semmiféle hév és
előadói szuggesztió. (A néhány kivétele-
sen jelentős előadóest nem cáfolja ezt a
tételt, ott - hangsúlyozom, hogy kivéte-
lesen - maga az előadó oldotta meg az
egyszerre kívülről-belülről látás prob-
lémáját, maga rendezte meg műsorát.)
Napjainkban azonban inkább az a helyzet,
hogy őt egymás után következő,
önmagában jól előadott vers is kelthet
unalmat. A versek egyre inkább valami-
lyen „egész" részeként hangzanak el. Ezt
az „egészet" átlátni nem feltétlenül az
előadó dolga.

Az önálló estek elenyésző része tölti ki
csupán azt az időt, amit az előadó
szubjektíven remél. A szóra figyelni
megfáradt közönség udvariasságát egye-
sek sikernek vélik. Az egyhangúság, a
gyorsan kiismerhető, kevéssé változatos
stílus, az előadó önmagát félreismerő
anyagválasztásai is igénylik a rendezést. A
jelzett kivételektől eltekintve nem is-
merek olyan színpadi műfajt, amely ne
válna jobbá a megfelelő külső ellenőrzés-
től, instrukcióktól.

Az előadóművészek utánpótlása mindig
adott. Egyrészt a színművészek között
igen sok a hivatott versmondó. Másrészt a
felnövő fiatalok már a főiskolán elárulják
hajlamaikat a versmondás iránt, és
némelyiknek ez a legígéretesebb oldala
már a színházi tanulmányok kezdetén.

BOZÓ LÁSZLÓ, a Rádió főrendezője:
Latinovits Zoltán olyan művész volt, aki

igazán tudta, hogyan kell verset mondani.
A halála előtti napon - amikor már
beszélni sem igen tudott - úgy mondott el
a rádióban egy Ady-verset, hogy ma is
borzong a hátam, ha rágondolok.

Úgy vélem, nem lehet receptet szabni
versmondói stílus tekintetében: minden
igazi személyiségnek megvan a maga
stílusa. Különben a versmondást valóban
rendezni kell, de rendezheti maga az
előadóművész is. Amikor a Toldit a
rádióban Básti Lajosra bíztam, az volt az
egyetlen rendezői ötletem, hogy az eposzt
a művész úgy mondja el, mintha a
pásztortűznél ülne. Ezzel a „szituációba
tevéssel" - amelyet a mű-vész a stúdióban
is, fizikailag is komolyan vett - fel tudtam
őt oldani.



Különben: az igazi művészet akkor
kezdődik, ha a rendező és a művész meg
tudja választani a művet.

Nincs az a művész, aki azonosulhat
Adyval és Villonnal vagy József Attilával.
Ám olyanfajta embernek kell lennie, aki
rendelkezik azzal az eszközzel, hogy
közelíteni tudjon hozzájuk.

BŐGEL JÓZSEF, a Kulturális Minisz-
térium főelőadója:

Székely György tanulmánya azért is tud
vitát ébreszteni, mert helyesen hang-
súlyozza az azonosságot és különböző-
séget a színházművészet és az előadó-
művészet között. Ezen a színpadon, úgy
érzem, elsősorban a különbözőséget - a
többi színháztól való különbözőséget - kell
megvalósítani.

Figyelembe véve a tényeket, el kell
fogadni, hogy vannak kitűnő színészek,
akik nem feltétlenül jó előadóművészek,
és vannak kitűnő előadóművészek. A
szuggesztivitás az előadóművészeknél
különösen fontos (és elsődleges), mert azt
nem lehet pótolni színházi kellékek-kel.
Mindig akkor kapott elmarasztaló kritikát
a Színpad, amikor elrugaszkodott attól a
feladattól, amely miatt létre-jött, amikor
eluralkodtak a Színpad életében olyan
elemek, amelyek nem tartoznak
„profiljához".

A közművelődési feladatok vállalása
csak a különbözőségek felismerése alapján
történhet. Tudni kell azonban, hogy
nemcsak az a lényeges, amit a művész a
maga számára ki akar fejezni, hanem
egyúttal a közönséget is meg kell
ismertetni a jelentős művekkel vagy
költőkkel.

BENDE ISTVÁN, a Radnóti Színpad
gazdasági igazgatója:

A versmondás jó hagyományai élénkek
nálunk, ám sok dilettáns is gyilkolja a
verseket. Magyarországon mindig a költők
voltak az élvonalban, a vers mozgósított.
Ma a közművelődést segítjük az elmondott
verssel. Székely György tanulmánya jó
indítás, de csak indítás. Egyetértek azzal,
hogy valóban gyakorlati példák
elemzésével kell folytatni, kiegészíteni a
megkezdett gondolat-sort.

SZÉKELY GYÖRGY:
Nehéz összefoglalni valamit, ami most
kezdődik . . . Hiszen vissza kell menni a
nulla pontra, és keresni a közös nevezőt a
színész és előadóművész munkájában. Ez
a közös nevező a szó. De a szó maga

nem elegendő eszköz; egy költői mű
mindig szavak összefüggésrendje, zárt
egység, és ezt a zárt rendszert kell az
előadónak újra felidézni. Így alakul ki az
eszmekép fogalma, amelyben benne van a
„kép" és az „eszmei mondanivaló" is. Á
színészi magatartás - legalábbis a belső
színjátszás - az előadóművészet minden
formájára érvényes. Csak az eszköztára
különbözik, attól függően, milyen kö-
rülmények között adják elő a művet. A
színész egy teljes emberi sorsot vállal, a
versmondó viszont egy gondolatot, egy
élményt. Es tegyük hozzá: az ember nem
csak hall, hanem a hangon keresztül lát
is; ez nem választható el.

Ami az irodalmi műsorok rendezését
illeti, igen találónak tartom a Bozó László
által említett Toldi-instrukciót, amely egy
fizikai állapoton keresztül a mű előadás-
módjának egész hangulatát megadhatta.
Általában helyes, ha a versmondó - a
technikai segítségen kívül - csak alapvető
(és nem valamiféle részletező, „mankót"

jelentő) instrukciót kap.
Miután elég ritka, hogy egy művészi

együttes saját művészetéről beszélgessen,
örömöt jelent számomra, hogy írásom
erre módot adott.

*

A művészeti tanács ülését Keres Emil
azzal zárta, hogy a téma éPpenséggel
nincs lezárva. Reméli, hogy az egész
színházi (színészi, előadóművészi, ren-
dezői, dramaturgi, szcenikai) „szakma"

tud majd - vitázva - meríteni Székely
György tanulmányából.

Antal Gábor

Következő számaink tartalmából:

Pályi András:

Napló színészekről

Szikora János:

Színészi gesztusok
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GÁBOR ISTVÁN

A Vidám Színpad évadja

Beszélgetés és vita Várady Györggyel

Három műsort mutatott be a múlt sze-
zonban saját épületében a Vidám Szín-
Pad: Flers és Caillet Egy király Párizsban
című vígjátékának zenés változatát,
Bencsik Imre bohózatát, a Kölcsönlakást
és évenként esedékes Politikai kabaréját,
Észnél legyünk címmel. A színház új veze-
tését - amelyet Szalai József igazgató és
Várady György neve fémjelez - elsősorban
a két francia szerzőnek ma is idő-szerű, a
közállapotokat és közerkölcsöket, a
szociális jelszóval demagóg módon
visszaélő magatartást gúnyoló víg-játéka
dicséri. Flers és Caillet humorának
társadalmi jelentőségét, szatirikus vonásait
már Ady is fölfedezte, amikor ezt írta egy
korábbi darabjukról, Az őrangyalról a
Budapesti Napló 1905. október 8-i
számában: „A mának Offenbachjai ők . . .
Hahotázva szedik pozdorjává ezt a minden
sorsra megérett, hazug, gonosz
társadalmat." Az Egy király Párizsban
vidám színpadi előadása, amely Molnár
Ferencnek még az 1908-as víg-színházi
bemutatóra készült, briliáns fordításában,
Szenes István ötletes versei, Bágya András
invenciózus, perszifikáló hajlamú zenéje
társaságában látható, egészében a színház
szezonjának legérettebb Produkciója. A
darabot a humor jegyében fogant
fölfogásban, valóságos jellemeket
ábrázolva sok eredeti találó ötlet,
határozott, egységes vígjátéki stílus
segítségével állította Várady György a
színpadra. Ennek a határozott karakterű
rendezésnek köszönhető, hogy a színészek
java - elsősorban Csákányi László, Kabos
László, Gyurkovics Zsuzsa, Tordai Teri,
Horváth Tivadar, Verebély Iván - a
bohózati helyzeteket az igényesebb dráma
szintjére emelik.

Kevesebb szót érdemel a Kölcsönlakás
ez a rosszízű, a verbális humor gyöngébb
fajtáját alkalmazó, suta helyzetekben a
közönség nevetési ingereire és régi be-
idegződéseire apelláló, erőszakoltan
tapsokat kicsikaró bohózat. Korpulens
alkatú színésznő vetkőzése, húsz évvel
ezelőtti esztrádműsorokban is joggal bírált
blődli és szóvicc, öreg gyomor-bajos
szerelő összefektetése a dekoratív
titkárnővel - ilyen és még sok egyéb te-


