
Payson Call - a színésznő, a drámaíró,
valamint a rendező, aki a Kreeger szín-
padán az egészet összefogta.

...A Macskajáték sokkal szelídebb,
töprengőbb hangulatában mutatja a
magyar Örkény Istvánt, mint a tavalyi
évad során látott Tóték. Ebben a tragi-
komédiában is vannak abszurdizáló ele-
mek - sőt, egyesek az egész szituációt
kissé bizarrnak érezhetik -, de a gro-
teszkség hiányzik belőle. És mindenek
fölött bölcs, pokolian mulatságos és
nagyon-nagyon megrendítő.

Vállaljátok a cselekvést, mondja Ör-
kény. Vállaljátok a kockázatokat; merjetek
tévedni. A kockázat nélküli élet - nem élet.
Ez a Macskajáték csak úgy izzik az élettől.
(Faiga Levine, W E T A Televízió, heti
művészeti szem/e, Washington, 1977. márc.
17.)

*

A Tóték brüsszeli sajtóvisszhangja
hasonlóan elismerő, de színvonalában
alacsonyabb; a kritikák a tartalom bő
ismertetésére és néhány, többnyire köz-
helyes dicsérő jelzőre szorítkoznak. Íme a
szemelvények :

...Ebből a kis drámából Örkény István
nagyon szellemes és kellemes művet
alkotott, amelynek látszólagos
egyszerűsége dinamitos hordót álcáz. A
mű ugyanis a mindenkori abszurd,
haszontalan elnyomó hatalom szimbólu-
mának ad aktuális formát, szembeállítva az
egészséges és elementáris szabadsággal.

... A szerző roppant finoman dolgozik:
semmi politikai pamflet, nagyképű
leleplezés, unalmas didaktika! A mű kö-
zege a hétköznapok világa, az, amelyet
ismerünk és megéltünk. De micsoda
szuggesztív erő, micsoda gazdag mon-
danivaló, micsoda intelligencia bontakozik
ki a cselekmény során!

... Kazimír Károly rendezése bámu-
latosan illeszkedik a dráma vonalveze-
téséhez: diszkrét, átgondolt, többet sejtet,
mint amennyit megmutat, és a vég-
eredmény: egy finoman maliciózus, csupa
könnyedség előadás. . .
( W . Decourty, Le Peuple, 1977. márc. 10.)

A magyar Örkény István komédiája
szívesen látott vendég: mulatságos és
festői, szereplői lendületesen felvázoltak.
Gondolatokat ébreszt egy olyan kórról,
amelyet ismerünk, mióta világ a világ: a
zsarnokságról.

... Kazimír Károly, a magyar rendező
tökéletesen szolgálja az írót. Érvényesíti a
bonyodalom és a finoman komikus
figurák minden zamatát, és apró trou-
vaille-aival tovább fűszerezi a színészi
játékot...
(André Paris, Le Soir, 1977. márc. 4.)

Íme, egy szívünk szerinti előadás:
gyengéd és mulatságos, groteszk és üdítő.
Mert ez a látszólag oly finom és oly
mélységesen csikorgó komédia valójában
iszonyatos erejű dráma a nagyok
zsarnokságáról és a kicsinyek gyávaságá-
ról, és miután elszórakoztatott, meg is
gondolkodtat.

...A tartalmi summázat alapján az
olvasó már sejti e politikai parabola
gondolati gazdagságát. De azt még nem
tudhatja, milyen finom és érzékeny humor
ragyogja be a darabot - vérbeli magyar
humor, mint a h o g y van angol és zsidó
humor is.

Bár a Tó/ék életről és halálról, vagyis
köztudottan komoly dolgokról szól, az
ugyancsak magyar rendező meg akarta
nevettetni a közönséget. Ez volt legfőbb
célkitűzése, és csatát is nyert, hála a
kifogástalan szereplőgárdának, amelynek
tagjai hangtalan léptekkel vívnak meg
egymással, Raymond Renard elragadó,
bravúrosan változó színpadképében.

. . . Íme egy szívünk szerinti előadás -
egy előadás, amely boldoggá teszi a nézőt.
( J . H., La Libre Belgique, 1977. márc. 4.)

Befejezésül hadd ajándékozzuk meg az
olvasót a belga visszhang legélvezeresebb
passzusával: a szerzőnek, Örkény
Istvánnak érzésünk szerint igen jól eltalált
portréjával.

„Örkény István nem látszik írónak.
Elegánsan öltözködik, csillogó kézelő-
gombot visel, és szolid nyakkendőt. A
komoly emberekre jellemző kopaszság
egészíti ki az első benyomást: mintha egy
vállalati igazgatóval állnánk szemben. De
mihelyt ez a magyar dráma-író megszólal
már nincs helye félre-értésnek. A
szavaiból áradó meleg szerénység elárulja:
ez az ember nem arra született, hogy
másoknak parancsoljon. Inkább
alkalmazkodik, de eközben nem mond le a
bírálat és a véleményalkotás félelmetes
képességéről."

(M. R. interjújából; La Libre Belgique,
1977. márc. 12.)

Összeállította és fordította: Szántó Judit

KISS ISTVÁN-RÉVY ESZTER

Színháztechnikai Napok

Századunk tudományos-technikai fejlő-
désének hatalmas irama a színháztechni-
ka területén is komoly változásokat ho-
zott. Igaz, hazánkban nem oly régen in-
dult meg régi színházaink rekonstruk-
ciója, de színházi előadásokra is alkalmas
objektumokat (művelődési otthonokat,
művelődési házakat, központokat) a fel-
szabadulás óta sokat építettünk. Az épít-
kezésekhez, illetve rekonstrukciókhoz
szükséges anyagi alap biztosítása azon-
ban csak az érem egyik oldala. A terve-
zéshez és a biztonságos, korszerű és cél-
szerű üzemeltetéshez megfelelő képzett-
ségű, felkészültségű szakemberek bizto-
sítása is létkérdés. Megállapíthatjuk, hogy
az utóbbi években ilyen erőfeszítéseink is
tiszteletre méltó eredménnyel jártak.

1968. július 19-én Színháztechnikai
Szakosztály alakult a Műszaki és Termé-
szettudományi Egyesületek Szövetségén
(METESZ) belül, az Optikai, Akusztikai
és Filmtechnikai (OPAKFI) Egyesület
keretében. A Színháztechnikai Szak-
osztály megalakulásának, működésének
célját a következőkben jelölte meg: „ ... a
színháztechnika, színházépítészet és
szcenika területén dolgozó szakemberek
összefogása; ezen szakterületek tudo-
mányos és technikai haladásának elő-
mozdítása; a kulturális létesítmények
színvonalának emelése; a színháztechni-
kai berendezések gyártásának előkészíté-
se; szoros együttműködés a hasonló jel-
legű hazai szervezetekkel, nemzetközi
kapcsolatok kiépítése más országok szín-
háztechnikusainak egyesületeivel." A
megalakulást követő öt esztendő szívós
és céltudatos munkájának első, országos
jelentőségű reprezentánsa a soproni ta-
nácskozás volt. Megjegyzendő, hogy az
egyesületi munkát zömében társadalmi
aktivisták végzik, a Színháztechnikai
Szakosztály ugyanis sem a METESZ-től,
sem más állami szervtől állandó anyagi
támogatásban nem részesül).

Az 1973-as, soproni Színháztechnikai
Napok megrendezésének célja: „Orszá-
gos szinten, első ízben összehívni a szín-
házi műszakiakat, a színháztechnikai ipar
képviselőit és az illetékes hatóságokat,
hogy személyes ismeretségeket köt-



ve ... nyilvános vitákon megismerjék
egymás problémáit, gondjait, eredmé-
nyeit." A háromnapos tanácskozáson
elhangzott előadások felölelték mindazon
színháztechnikai, szcenikai, baleset-mun-
ka-tűzvédelmi tárgyköröket, melyek az
ország valamennyi színházi szakemberét
foglalkoztatják. A tanácskozáson hozott
határozatok legfontosabbjai: „ ..rend-
szeressé kell tenni a színházak által szer-
vezett tapasztalatcseréket; az egyes mű-
szaki fejlesztési témákra munkabizottsá-
gokat kell szervezni; fokozott figyelmet
kell fordítani a vidéki színházak tájékoz-
tatására (Színházi Híradó); a Színház-
technikai Napokat ezentúl kétévenként
ismételten meg kell rendezni."

Az Egyesület fenti határozatainak leg-
jelentősebb pontjai két év alatt csaknem
teljességgel megvalósultak. Egyebek kö-
zött 1974 januárjától megindult a ne-
gyedévenként rendszeresen megjelenő
Színháztechnikai Fórum kiadása. 1975
februárjában Színpadvilágítási Munka-
bizottság alakult, és rendkívül gondos
előkészítés után két év múlva valóban sor
került a következő tanácskozásra.

Az 1975-ös, szegedi Színháztechnikai
Napok tanácskozásainak arculatát meg-
határozta az 1974-es közművelődési párt-
határozat megszületése. Az előadások
színvonala, a megvitatásra kerülő témák
megválasztása, az egyes problémakörök
egyre sokrétűbb és mélyrehatóbb elemzése
komoly szakmai rangra emelte az
Egyesület munkáját. Mivel a Szegeden
elhangzottak alapját képezték az idei,
1977-ben összeült tanácskozások témái-
nak, röviden kitérünk a legfontosabb
részletekre.

Az új közművelődési program vidéki
színházakkal kapcsolatos, ún. körzetesítése
koncepciójának lényege: „ ...az
anyaszínház műsora mellett a színház
biztosítson a körzet színjátszásra alkalmas
helyiségeiben rendszeres színházi
működést .. A fő célkitűzés a színjátszás
koncentrációjának megvalósítása,
megfelelő helyen és körülmények között
történő színházi előadásokkal."

Arról, hogyan is álltak színházaink
műszakilag a közművelődési program
törvénnyé emelkedésének küszöbén, idé-
zünk néhány jellemző megállapítást.
„Színházépületeink zömének katasztro-
fálisan rossz állapota, felszereléseinek
avultsága és elégtelensége hatására a
közelmúlt években fokozott erővel indult
meg a rekonstrukciós munka. A már sorra
került színházaknál feszültséget okoz a
kivitelezés során bekerült és benn-

maradt sok hiba és hiányosság., amelyek
a tervezői és kivitelezői gyakorlatlanság,
a sokszor rossz helyen alkalmazott taka-
rékosság, a megrendelő és jóváhagyó
szervek hiányos ismeretei vagy felületes-
sége, helytelen szemlélete nyomán szü-
lettek ... Színházaink másik és egyre
növekvő jelentőségű működési területe a
nálunk népszerűen „művelődési ottho-
nok" gyűjtőnéven szereplő több célú, al-
kalmanként színházi vendégjátékra szol-
gáló objektumok hálózata. Sok éven át
kongattuk a vészharangot az építészeti
dilettantizmus gombamódra szaporodó
torzszülöttei ellen. Jeleztük, hogy a vál-
lalati vagy tanácsi státusszimbólumok ...
szemkápráztató adatai mögött kevés a
funkcionálisan megfelelő épület."

A tanácskozás a legégetőbben szüksé-
ges tennivalókat figyelembe véve - töb-
bek között - az alábbi határozatokat hoz-
ta: A Színháztechnikai Szakosztály kez-
deményezzen -- az ország valamennyi
színházépületére kiterjedő -- egységes
műszaki állagfelmérést; a színházak és
művelődési otthonok tervezésének, fel-
szerelésének és üzemeltetésének gondo-
zására országos hatáskörű, színházmű-
szaki szakemberekből álló koordináló-
felülvizsgáló bizottság létrehozására te-
gyenek javaslatot a Kulturális Miniszté-
riumnak; a Színháztechnikai Szakosztály
kísérje figyelemmel és lehetőségeihez
mérten támogassa a Kulturális Miniszté-
rium körzetesítési koncepcióját.

Az 1975-77 között elért eredmények
önmagukért beszélnek. Hogy kiemeljük a
legfontosabbakat: a Színháztechnikai
Fórum cikkeinek, szerkesztésértek magas
színvonala mellett tájékoztatási körét
rendszeresen bővíti mind hazai, mind
világviszonylatban; megindult a
színházak egységes műszaki állagfelmé-
rése és ennek közzététele a Színháztech-
nikai Fórum mellékleteként; pesti és vi-
déki színházműszaki szakemberek több
alkalommal összejöhetnek tapasztalat-
cserére, egymás gondjainak helyszíni
megismerésére; sikeres és szoros az
együttműködés a Szcenográfusok és
Színháztechnikusok Nemzetközi Szer-
vezetével (OISTT) - az egyesület tagjai
részt vállalnak az OISTT egyes bizottsá-
gainak munkájában, így például a Nem-
zetközi Színházépítészeti pályázaton több
mint harminc fiatal magyar csoport indul
a Színháztechnikai Szakosztály és a
Magyar Építőművészek Szövetsége
együttesen alkotja az OISTT Magyar
Központját; a Színpadvilágítási Munka-
bizottságon kívül 1977 márciusában lét

rejött a Tűzvédelmi Munkabizottság is
stb.

ilyen előzmények után ült össze a kö-
vetkező tanácskozás, hogy az 1976-os
közművelődési törvény szellemében,
„Színház a művelődési házban" címmel
elemezze és megvitassa a törvény végre-
hajtásának műszaki feltételeit.

Az 1977-es, gyulai Színháztechnikai
Napok tanácskozásain tervezők, kivite-
lezők, színházműszaki szakemberek, nép-
művelők, művelődésiház-igazgatók, szín-
háztechnikai berendezéseket gyártó cégek
konstruktőrei vettek részt a főhatóságok
képviselőin kívül. Meglepő volt viszont,
hogy az előzetes meghívás ellenére sem
színházigazgatók, sem rendezők nem
jelentek meg a tanácskozásokon, holott e
témakör nem csupán a szín-házi
műszakiak tevékenységi köreit érinti. Az
állandó társulattal nem rendelkező
színházak - melyekben a legtöbb
tájelőadás bonyolódik - túlnyomó több-
ségükben műszaki szakembert sem küld-
tek a tanácskozásra.

Az elvi jelentőségű kérdések között a
legfontosabbak annak a megállapítását
célozták, hogy mi legyen a követendő
koncepció: mindenhol színházi előadá-
sokat tartani, országos méretűvé szélesí-
teni a tájoló mozgalmat, vagy ökonomi-
kusan összefogni egy-egy terület kultu-
rális célkitűzéseit, a felmerült színházi
igényeket, és ezeket úgy csoportosítani,
hogy az amúgy is erős urbanizációs
folyamat keretébe szervezetten beillesz-
kedjenek? Hivatásos társulatok produk-
cióinak kell-e eljutni lehetőleg az ország
minden helységébe (már ahol egyáltalán
van bármiféle színházi előadásra alkalmas
épület), vagy az utóbbi időben örvendetes
fejlődésnek indult egyéb szín-játszási
formák (például Tanyaszínház;
Huszonötödik Színház) kikísérletezésé-
hez, illetve elterjesztéséhez kell-e hathatós
támogatást nyújtani, megkísérelve a szín-
házművészet legalább egyes műfajainak
élő bemutatását? E kérdés kapcsán kell
azt is eldönteni, hogy milyen szerep jut-
hat az amatőrmozgalomnak a színházi él-
mény országos terjesztésében. Rendkívül
fontos, hogy ezekre az alapvető kérdések
re a már tapasztaltak gondos elemzésével
mielőbb világos állásfoglalás szülessen. A
műszaki megvalósítás számára egyáltalán
nem mindegy, erőit hogy össze-fogva
meghatározott számú helyen milyen
műfajú színházi előadások számára kell
technikai bázist teremtenie. (Arról már
nem is beszélve, hogy a kérdés anyagi
kihatásai sem megvetendők.)



Mindez szorosan kapcsolódik az új mű-
velődési házak létesítésének kérdéséhez. A
megrendelő vagy a későbbi üzemeltető
bizonytalansága, hiányos ismeretei az
adott terület speciális közművelődési
helyzetéről óriási károkat okoznak. A tá-
jékozatlanságot rejtő túlzott óvatosság
hihetetlen méretű pazarlásokhoz vezet. Ha
ugyanis a megrendelő nem tudja
egyértelműen és világosan meghatározni,
hogy az általa létesíteni kívánt művelődési
háznak milyen funkciókat kell betöltenie,
a tervezőt megoldhatatlan vagy csak
súlyos kompromisszumok árán
összehozható megoldásokra kényszeríti.
Mindenki egyetért abban, hogy a
művelődési ház műfaja szerint több célú
épület. A többcélúságot azonban nem
szabad összetéveszteni a „mindencélú-
sággal", ami a semmire nem - vagy min-
denre csak csökkentett mértékben -
alkalmas helyiségek létrehozásával jár. A
többcélúság nem lehet séma, mely bár-
mely irányban, bármikor tágítható, és a
tervezőtől azt is kívánja, hogy előre nem
látott elképzelések megvalósítására is
hagyjon lehetőséget. A több célú léte-
sítmény akkor funkcionálhat sikeresen és
eredményesen, ha pontosan meghatározott
célok elérése érdekében funkcionál. Ez
azonban csak úgy érhető el, hogy a
megrendelő az adott hely viszonyainak
ismeretében a több célt okosan szelektálva
eljut a feltétlen szükségesekhez. (A
tervezés kérdései ezzel persze még
nincsenek kimerítve, alább, más
kapcsolatban visszatérünk rájuk.)

Magyarországon harminc éve nem épült
új színház, az épülőben levő győri
színházat leszámítva. Művelődési házaink
száma tekintélyes, de ebben az ötéves
tervben 25 milliónyit meghaladó beru-
házással mindössze 11, áthúzódó beruhá-
zással 7 új létesítmény épül. A színházi
játszást a meglevő objektumok ismere-
tében és felhasználásával kell megoldani.
Alapvetően fontos tehát annak eldöntése,
hogy hol, mely helyeken kell a körze-
tesítési koncepció értelmében színházat
játszani. A színházműszaki állagfelmérést
ki kell terjeszteni a művelődési házakra,
hogy mielőbb kiderüljön, melyek azok a
létesítmények, amelyekben a technikai
minimum megoldható. Ezt a technikai
minimumot színházműszaki, mun-
kavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és
más szakemberek bevonásával kell
megállapítani. Ezen kívül a gyártó cégek-
kel kooperálva meg kell határozni, ill. ki
kell alakítani olyan mobil technikai

felszereléseket, melyek birtokában a tájoló
színházak bárhol működhetnek.

A tervezés-létesítés-üzemeltetés prob-
lémái között előkelő helyet foglal el a
tervezők színházi ismereteinek hiányos-
sága. Igaz, hogy hazánkban színház-
építésben nem nyílt mód tapasztalatszer-
zésre. Az is igaz, hogy a nem önálló, szín-
házi játszásra alkalmas helyiségek kiala-
kítására az említett többcélúság nyomja rá
a bélyegét. De lényeges, hogy az épület
többcélúságát - még szelektíven meg-
állapított többcélúságát sem - nem szabad
összetéveszteni a színházterem több-
célúságával! Nem tudván pontosan kö-
rülhatárolni, mire is van szüksége volta-
képpen, a megrendelő gyakorta kíván
olyan termet, mely a sportmérkőzések le-
bonyolításán, kongresszusok rendezésén,
bálokon, disco-összejöveteleken át egé-
szen a prózai színjátszásig, az operaelő-
adásig vagy a hangversenyrendezésig
minden célra egyaránt alkalmas. Tudo-
másul kell venni: miként nincs minden
célra - még a jövőben megálmodottra is -
alkalmas épület, ugyanúgy nem létezik
minden célra egyformán, kifogástalanul
alkalmas színházi tér sem. Itt megint pon-
tosan el kell dönteni, mire kell alkalmas-
nak lennie egy térnek, de nem szélsősé-
gekben, hanem egymással rokon műfa-
jokban gondolkozva. Mint a tapasztalatok
mutatják, az előbb leírt helytelen
szemlélet következményeként születnek
az elvben mindenre, gyakorlatilag semmi-
re sem használható, többmilliós nagyság-
rendű beruházásokkal létrehozott termek.
De visszatérve a tervezők felelősségére,
meg kell állapítani: önmagában az, hogy
hazánkban nem volt számottevő színház-
építkezés, nem mentség a legdurvább
színházszakmai hibák elkövetésére. Leg-
modernebbnek tartott művelődési há-
zainkban alapvető díszlettárolási, -szál-
lítási, színháztechnikai problémák me-
rülnek fel. A színházműszaki szakembe-
rek nem azért harcolnak, hogy mindenütt,
ahol elhatározott színházi játszásra is
alkalmas a helyiség kiképzése, szuper-
színházat hozzanak létre. De azt igenis
igénylik, hogy ahol ilyen helyiséget létre-
hoznak, az a maga arányainak megfele-
lően színházműszaki és művészi szem-
pontból egyaránt valóban alkalmas legyen
a korszerű színjátszásra. Azt az utóbbi
időben többször előfordult, rendkívüli
kínossága miatt is mindenáron elkerülen-
dő jelenséget föl kell számolni, hogy szín-
házi szakemberek csak akkor találkoznak
színházi rendeltetésű helyiségekkel, mi-
kor azok építése már befejeződött, és a

hibák kijavítása technikai vagy anyagi
okok miatt lehetetlen. Ezért létre kell hozni
a Szegeden már javasolt bizottságot. Ez az
engedélyezési és betiltási jog-körrel is
felruházott munkabizottság hivatott volna
a tervek előzetes felül-vizsgálására (csak
arról az esetről van szó, ahol színházterem
is épül) és az építkezés ellenőrzésére.
Enélkül nem lehet megakadályozni a
Szegeden „torz-szülött"-nek nevezett, sok
költséget felemésztő, de ki nem
használható színháztermek további
elszaporodását.

Végül pedig szólni kell a tájelőadások
másik alapvető problémájáról, a mit és
hová kérdéséről. Az, hogy egy-egy elő-
adást a díszletek megcsonkítása, hiányos
felállítása és egész sor egyéb technikai
megalkuvás nélkül idegen színpadokra is
könnyen vagy legalábbis kevés problé-
mával el lehessen vinni, nem csupán mű-
szaki probléma. Köztudott, hogy az esetek
túlnyomó többségében az anya-színház
színpadára kitalált díszleteket nem lehet a
fenti megalkuvások nélkül tájoltatni.
Sajnos minden előadás veszít művészi
színvonalából - még a legjobb tájhelyen is,
és ezen az sem változtat, ha a művelődési
ház fel-szerelése jobb, mint az
anyaszínházé. Ezek alapjában nem
műszaki problémák. A színház
vezetőségének már jó előre, a műsorterv
összeállításánál tekintettel kell lennie arra,
hogy milyen előadásokat visz tájolni.
Abban az esetben, ha a döntés
megszületett, a mű rendezőjének és
díszlettervezőjének össze-hangoltan olyan
módszereket kell alkalmaznia, hogy ne
csak a művészi elképzeléseknek, hanem a
technikai adottságoknak is
megfelelhessenek.

A tanácskozás határozati javaslatai közé
idén is bekerült a műszaki adatlapok,
állagfelmérő lapok gyors és hatékony
elkészítése, valamint egy munkabizottság
felállítása, mely a tervezés-megvalósítás
fölött gyakorolna szakmai felügyeletet.
Ezen kívül a szabványosítás meg-
valósításának kidolgozása, a játszási he-
lyek megállapítása, a tájoló színházak
egységes, hordozható berendezéseinek
megalkotása, a művelődési házak szak-
emberellátása szerepelt a főbb határozati
pontok között. Reméljük, hogy a Szín-
háztechnikai Szakosztály további műkö-
dése - a különböző hivatalos szervek
hathatósabb támogatása mellett - ugyan-
olyan fejlődést mutat, mint az eddigi
években. De ne feledkezzünk meg a
valóban hathatós támogatás szükségessé-
géről sem.


