
színháztörténet
Mejerhold műhelyéből

Részletek
A revizor rendezői expozéjából
(1925. október 20.)

A szovjet színház e századi hagyományainak kiemelkedő alakja - Sztanyiszlavszkij mellett
- Vszevolod Emiljevics Mejerhold. Rendezéseinek és teoretikus életművének ismerete nélkül
nehezen juthatunk el a mai szovjet színház legfontosabb törekvéseihez. A z alábbi két
szemelvényben törlesztünk valamit Mejerholddal szembeni adósságunkból. A revizor
rendezői expozéjába való betekintés a gyakorlati színházi ember arc-képét árnyalja; A
rendező művészete című előadás máig érvényes gondolatokat fogalmaz meg a próbákról és
a bemutatóról, a kritikáról, az író és rendező viszonyáról.

A revizorban pedagógiai szempontból a
következő feladatot kell megoldanunk: a
szöveget úgy kell eljátszani, hogy az
előadás ne tartson túl soká. Majd meg-
látjuk, hogyan érjük ezt el, most nem aka-
rom részletesen kifejteni az elképzelései-
met. Az egész társaság egy körülbelül
három és fél négyzetméteres területen fog
játszani, nagyobb nem lehet a játék-tér. De
ezt a szűk kis helyet aztán úgy kell
bevilágítani - mintha éjszaka is nappal
lenne -, hogy minden arcrándulás pontosan
látható legyen. (. ..)

Az első és a második jelenet. A polgár-
mester előadja a kapott levél tartalmát. A
színen csak egy nagy, nagyon nagy dívány
van, amelyen elfér egymás mellett akár tíz
ember is. Voltak valamikor ekkora
díványok, még nagyobbak is. Különféle
emberek ülnek szorosan egy-más mellett.
Én nem szerettem soha a sminket, nem is
fogom soha megszeretni. Ebben az
amerikai filmrendezők a példaképeim.
Amikor a színészek tiltakoznak, nem
szólok egy szót sem. Tudom, hogy egyszer
ők is megunják majd a sminket. Az
amerikai filmesek a következőképpen
dolgoznak. A rendező kigondol egy
figurát, aztán kimegy az utcára, hogy
megkeresse hozzá azt az embert, aki majd
smink nélkül is pontosan megfelel ennek a
figurának. Griffith a következőképpen
csinálja ezt : megy az utcán, s egyszer csak
meglát egy embert, aki pontosan megfelel
annak a típus-nak, amit ő a fejében forgat.
Odalép az emberéhez: „Elnézést, uram.
Nagyon szeretném önt lefilmezni. Néhány
perc-ről van csak szó. Itt van a
névjegyem." Es meghívja a műtermébe, és
beleveszi a filmjébe.

Valami ilyesmit fogunk mi is csinálni.
Igyekszünk úgy kiosztani a szerepeket,
hogy a különböző típusok váltogassák
egymást: magas, sovány, köpcös, ala-
csony, hórihorgas stb. Ha elég változa-
tosak a típusok, akkor könnyű meg-
szerkeszteni a kompozíciót, és meglátják,

* Szemelvények a Mejerhold műhelye című, a
Gondolat Kiadónál megjelenő gyűjteményes kötetből.

sminkre nem is lesz szükség; nem kell
mindenféle orrokat ragasztaniuk. A haj-
viseletük egyéni lesz, és ezzel tökéletesen
meg fognak tudni oldani mindent.

Szóval ott üldögélnek egymás mellett a
mi embereink a díványon. De a legfon-
tosabbat majdnem elfelejtettem: az a kis
emelvény, amelyet felépítünk a szín-
padon, meredek lesz, elég erősen mere-
dek. Úgyhogy nehéz lesz rajta járni. A
bútorok is egy kicsit ferdén állnak majd, a
néző felé megdőlve. A dívány előtt egy
vörös fából készült asztal áll, de egészen
szorosan, a dívány előtt. Az asztal lapja
sima, polírozott és teljesen üres. Igy
mintegy kettévágjuk a díványon ülőket: az
asztal alatt csak a lábukat lehet majd látni,
az asztal lapja felett pedig a kezüket és az
arcukat. Ugye emlékeznek Dürer képére, a
Gesú che disputa con i dottorira (Jézus és
az írástudók). No, ugyanez a lényege
annak, amit én itt meg szeretnék
komponálni. (... )

A sima, polírozott asztallapra tehát
mindenki kiteheti a kezét; nagyszerű já-
téklehetőségek adódnak a kezekkel. Úgy
is mondhatnám, hogy valami kéz-és
ábrázattárlat lesz ez. Különböző méretű
pipákat szívnak: rövid, hosszabb, még
hosszabb szárúakat... Az egész társaság
mélázva szipákol, s közben szörcsög,
bóbiskol. Van, aki tényleg alszik, még
hortyog is. A polgármester nincs a színen.
Rá várnak. Egyikük sem tudja, miért
rendelte ide őket. Hívatták őket, hát
jöttek, és most türelmesen ülnek. Sokáig
ülnek így. Csak aztán jön be a
polgármester. Persze nem oldalról, oldalt
nincs járás. Most azt mondják, hogy
szükség van oldalsó járásokra, mert tablók
is lesznek. Persze hogy lesznek, de mikor
? Az ötödik felvonásban! És milyen tablók
lesznek! A színpad teljes szélességében,
és szinte síkban. És amikor be-jön a
polgármester, szinte nem is bejön, hanem
mintegy kiválik a tárgyakból. Van egy
nagy kredenc és egy szekrény, meg
hatalmas, karos gyertyatartók. A
szereplők, amikor kilépnek mögülük,
mintegy kiválnak belőlük, mintha most
kelnének életre. Két-három lépést kell

tenniük mindig (nem többet), és úgy
csatlakozniuk a többi szereplőhöz.

Azt hiszem, az Erdőben megtaláltuk a
formáját, hogyan kell dramaturgiailag
három részre osztani az előadást. Azt
szeretném, ha ezt alkalmaznánk itt is, ha
sikerül. (...)

Most nézzük az utolsó felvonást. Nem
érintem most az apró részleteket a fel-
vonás elején, sok mindent még én sem
látok eléggé világosan, nem gondoltam át
pontosan. De az utolsó jelenetet már
látom, és nagy vonalakban fel is fogom
most vázolni. A színpad üres. A vendé-
geket nem lehet látni. Csak azok a sze-
replők vannak bent, akiknek szövegük
van. A lakoma a szomszéd szobában fo-
lyik, ott falnak, vedelnek. Ide mindenki
szalvétával a nyakában nyit be. Van, aki
poharat is tart a kezében. Megy a szöveg.
Aztán vége a beszélgetéseknek, és
következik a mi nagy Gogolunk
zsenialitása, amely előtt mindannyiunk-
nak meg kell hajolnia. A mi színházunkról
azt beszélik, hogy nem tiszteljük eléggé a
szerzőt. De itt van ez a híres
„némajelenet", amely azt bizonyítja, hogy
Gogolnak már életében is sok baja volt a
rendezőkkel: többször is át kellett
alakítania. Nagyon sokat ír róla; egész kis
értekezés áll össze a bevezetésben az erre
vonatkozó megjegyzéseiből. Azt írja:
„Némajelenet - mindenki dermedten áll."
Le is rajzolja, hogyan dermedtek meg, és
hozzáteszi: „Így állnak ott néhány percig."

Igen ám, de hogyan kell ezt eljátszani?
Vagyis: hogyan kell előkészíteni ezt a
jelenetet, hogyan kell megszervezni?
Lehet, hogy előjátékra lesz szükség. Igen.
Ez az: előjáték. A vendégek jóllaktak,
teleitták magukat. Itt a zene-kar,
rázendítenek. Elkezdenek francia négyest
táncolni a színpad emelt részén, a
szárnyas ajtók előtt. A közönség cso-
dálkozik. Lemegy a francia négyes első
figurája, aztán a harmadik, a negyedik is,
majd jön a galopp. Akkor az ajtók sarkig
kinyílnak, pokoli ütemre vált a zenekar. A
félrészeg vendégek pokoli iramban
galoppozzák végig mindkét termet.



A csodaszarvas című Crommelynek-darab 1922-es, Mejerhold rendezte elő-a d ás ba n Szuhovo-Kobi l in : Tarelkin halála (Mejerhold 1922-es rendezése)

A nézőtéri ajtókon egyszerre csak
zsandárok lépnek be. Hét ajtónk van, tehát
hét zsandár.* Nesze neked! A közönség a
zsandárokkal foglalkozik, s oda-fent a
színpadon is fenekestül felfordul minden.
Az egyik zsandár felkapaszkodik a
színpadra - lesz egy lépcső - bemegy a
házba, s elmondja a szövegét. Mindenki
hanyatt-homlok menekül a színpadról, az
ajtókat is bezárják maguk után. Egy
másodpercnyi szünet, azután újra
megjelennek az ajtóban, pontosan azokban
a pózokban, ahogyan Gogol le-írja őket, az
egyik félrefordított nyakkal, a másik
feltartott kézzel stb. Sötét van, csak a
hátuk mögött világítanak a karos
gyertyatartók. De lehet görögtüzet is
gyújtani az ajtók mögött. A figurák kis
emelvényeken állnak, amelyeket majd
kötéllel középre vontatunk az utolsó
jelenethez. Jó darabig ott állnak az
ajtóban, s mi az arcukat nézzük. Az-után
középen tablót alkotnak. Ezek a figurák
persze nem élő emberek lesznek, hanem
kitömött papírmasé alakok. Mi-után
középre vontattuk őket, teljes fénnyel
kigyulladnak a lámpák. A közönség benn
maradhat még a színházban, ameddig csak
akar. Az lesz az igazi „né-majelenet"! Meg
is lehet kérdezni a közönséget: „Szeretnék
látni, hogyan csináltuk ezt?" Fel is lehet
őket engedni a színpadra. Egy kis
likopódium-por segítségével még egy kis
külön látványosságot is lehet csinálni: be
kell szórni vele a papírmasé figurákat, és
meggyújtani. Csak lángolni fognak, nem
égnek el. Mindenféle jelmondatokat lehet
kitalálni: A Forradalom tűzvésze
emésztette ezeket

gazfickókat stb. Itt aztán már
csinálhatnak mindent, ami csak jólesik.
(...)

A z előadásban v é g ü l zsandárok helyett még is
küldönc érkezett az igazi revizor hírével.

„némajelenetet" egy nagy fehér vászonfüggöny
készítette elő, amelyre a „Különleges
megbízatással szöveg volt felírva, s amely egy
percig teljesen eltakarta a színpadot. A
következőkben írt panoptikumfigurákat akkor látta
meg a közönség„ amikor ezt a függönyt elhuzták.

A r e n d ező művé s ze t e *

( . . . ) A rendező és a színész. Ez alapvető
kérdés, amelynél el kell időznünk egy
kicsit. Ha csak átfutjuk is azt a programot,
amelyet az új, igazából még meg nem
szerveződött iskola összeállított a színész
számára - az olyan színész számára, aki fel
akarja építeni a maga önálló egyéniségét a
színpadon -, ha csak átfutjuk azt a sok
mindent, amit a színésznek tudnia kell,
meggyőződhetünk arról, hogy milyen
hatalmas feladatot kell megoldania a
rendezőnek, amikor munkába veszi azt a
bonyolult anyagot, amelyet a színházi
munkamegosztás a kezébe ad. Nálunk a
rendező megrendezi a darabot, és utána
elutazik üdülni, pihenni. Úgy gondolja, ő

m á r befejezte a munkáját. Nyikolaj
Nyikolajevics Jevreinov, az ismert
rendező, több érdekes könyv szerzője, aki
most éppen nincs itt közöttünk, például
mindig azt szokta mondani: „Csak a
premier legyen meg, nekem utána a
színházban bottal üthetik a nyomomat."

Megkérdeztem egyszer tőle, hogy miért
hagyja félbe az előadást, hiszen az igazi
munka tulajdonképpen csak a bemutató
után kezdődik. Azt válaszolta: „A rendező
munkája ugyanaz, mint a karmesteré. Ha
pedig a bemutató után nem dirigálhatom
tovább az előadásomat, akkor minek
nézzem végig, hogyan esik szét darabokra
az eredeti koncepció ?"
És az utóbbi időben valóban azt látjuk,

hogy a színházi előadásokon ugyan-úgy
szükség van kronométerre, mint a
hangversenyeken. A rendezésben a leg-
fontosabb az előadás tagolása: olyan egy-
ségekre, ami egybeesik az időbeli
tagolással. Ha a színészek értik a
szerepüket, helyüket az előadásban, és ha
igazi színészek, vagyis jó rögtönzők, tehát
ezeket az időegységeket képesek
céltudatos rögtönzéseikkel kitölteni,
előadásról elő-adásra továbbfejleszteni,
akkor az nagyon jó. Viszont igen fontos,
hogy az

* A Leningrádi Filharmónia nugytermében 1927.

november 14-én tarott előadásból.

egyes részleteknek ezt a fokozatos fejlő-
dését, alakulását valaki mindig figyelem-
mel kísérje, és ha szükséges, elvégezze a
megfelelő korrekciókat.

Külön is kell erről néhány szót szólni.
Voltaképpen minden előadás a színész és
a rendező közös munkája: a színészeknek a
szerepük mellett szüntelenül figyelemmel
kell kísérni a közönség kifáradásának a
mértékét, célhoz nem ért poénokat, az
elveszett gondolatokat, a közönség pedig
birkózik a műben felvetett problémával.
Állandó kérdezz-felelek játék, feszült
párbeszéd az egész: harc egymás
meghódítására, birtokba vételéért. Ennek
a harcnak az eredménye lesz aztán, hogy
a huszadik s a száz-huszadik vagy a
háromszázadik előadást már kész
előadásnak tarthatjuk, amelyre meg lehet
hívni a barátainkat, az ismerőseinket, a
kritikusokat. De csak akkor tegyük ezt, ha
már tényleg nyugodt lélekkel
kijelenthetjük: „Ezért az elő-adásért
kezeskedünk, kipróbáltuk a nézőn menet
közben is!"

(...) De a színésznek is tudnia kell, hogy
a rögtönzés nem jelent szabadosságot: a
közönségnek játszik, de nem
magánszámokat, hanem tartja magát az
előadás fő vonalához, amelyet a rendező-
vel közösen alakítottak ki. A színész a
maga kedvéért nem léptethet elő elsőren-
dűvé olyan részleteket, motívumokat,
amelyek az előadás egésze szempontjából
másodrangúak. És ha mégis megteszi,
akkor az előadás komponensei között
felborul az egyensúly, s bár lehet nagyon
jó az az előadás, mégsem az már, amit a
rendezővel együtt alkottak. Ezért lenne jó
bevezetni nálunk is mint a japán
színházban - a kopogtatást; minden új
jelenet egy koppanással kezdődik, és
koppanás jelzi a végét is; a színész tehát a
nézővel együtt rögtönözhet, újíthat, de
csak az adott jelenetre kiszabott időn
belül.

Lássunk egy konkrét példát. Calderón
Az á l l h a t a t o s h e r c e g é t rendeztem az



Alekszandrinszkij Színházban. Akkor még
nem ismerték fel nálunk az időmé-rés
jelentőségét a színielőadásban, de én
alkalmaztam. A rendezéseimben mindig
lemértem egy-egy nagyobb egység já-
tékidejét, hogy ellenőrizni tudjam azokat a
dolgokat, amelyekről az imént szóltam. Az
egyik színész monológját például hét
percre állítottuk be a próbákon. Egyszer
csak azt vettem észre, hogy a monológ
egyre hosszabb lesz: nyolc, kilenc, végül
már tíz percig tartott. Észrevettem, hogy
lassacskán az egész jelenet más értelmet
kezd kapni. Észrevehetően megváltozott a
közönség viselkedése is: mire a második
részhez értünk, ahol az előadás
kulminációs pontja volt, aránytalanul
fáradtabbak voltak, mint amikor a monológ
még hét percig tartott. Látható, hogy mire
vezet, ha a színész nem érti, mi a
jelentősége a szín-házi előadásban az
időtartamnak, hogy mi történhet, ha egy
hétperces monológból csak úgy
ötletszerűen nyolc-tíz perceset csinál. A
színész éppen olyan részleteket emelt ki,
nagyított fel a monológban, amelyek aztán
elfedték a szöveg, az egész jelenet lényegét
és értelmét.

Mindezt annak a szemléltetésére mond-
tam el, hogy a színésznek, bár a közön-
ségre figyel, amikor alkot, munkáját alá
kell rendelnie az előadás egészének. A jó
előadásban minden részlet úgy van
megszerkesztve, hogy egyetlen másod-perc
sem eshet ki. Ez nem jelenti persze azt,
hogy egy másik rendező ugyan-azt az
előadást nem tudná esetleg egészen
másként megrendezni. De ehhez valóban
olyan karmester típusú rendező-re van
szükség, amilyenről Jevreinov beszél.

Naponként nézem az előadásaimat, s azt
látom, hogy a színésznek feltétlenül
szüksége van valami fogódzóra, valamiféle
időbeosztásra, valamilyen jelzésrendszerre
az előadáson belül, hogy pontosan be tudja
osztani az idejét. Nem mindenkinek van
pontos időérzéke. De a színész jól tudja,
hogy mit jelent az idő a színházban. Ezért
pontosan be kell osztanunk a színész idejét,
különben anarchia tör ki a színpadon. (...)
Látjuk tehát, mekkora szüksége van a szí-
nésznek a rendezőre: a szervezőre, a
karmesterre, aki létrehozza és összefogja a
bonyolult partitúrát. A prózai színházban a
rendező ugyanazt teszi, minta zenés
színházban: vezényel, jelzéseket ad. (...)

Két rendezői iskola van. Ha most egy
kicsit elgondolkodunk ezen, meg fogjuk
érteni, hogy ez tulajdonképpen ideológiai

kérdés. Egy rendezői iskola vagy rend-
szer nem csupán olyan technikai fogások
összessége, amelyeknek a segítségével a
rendező megoldhatja bonyolult feladatát,
megteremtheti a színész színpadi létét.
Ezért mielőtt a rendezői fogásokról
beszélünk, a rendező világnézetéről, hogy
úgy mondjam ideológiai közérzetéről kell
szólni. Mindez pontosan tükröződik
abban, amit a színpadon látunk. Az
előadásból mindig meg lehet állapítani,
hogy materialista vagy idea-lista
világnézetű a rendező. A színpad-képből,
az egyes jelenetek beállításából
megállapítható a világhoz való viszonya.
Egy példa. A Művész Színházban most a

Hamletet játsszák. Anélkül, hogy egy szót
is tudnánk a rendező előzetes kon-
cepciójáról, már a díszlet és a jelmezek
alapján, a színpadképből meg lehet
állapítani, hogy milyen a rendező világ-
nézete. Ez alapkérdés, és ez vonatkozik a
színészi játékra is. (. ..)

Amikor rendezői és színésziskolákról,
rendszerekről beszélünk, akkor ezen azt
értjük, hogy a színész és a rendező azonos
világnézetet vall, mert csakis azonos
világnézet alapján tudják felépíteni a
jelent. A színésznek el kell döntenie, hogy a
régi pszichológiai iskola alapján akar-e
dolgozni, vagy a materiális oldal, a fizikai
cselekvések oldaláról megközelítve ösz-
tökél bennünket arra, hogy eljussunk a
figurák lényegéig, az ideológiájukig. Ez
két egymástól élesen eltérő módszer, és a
színésznek kell eldöntenie, hogy melyik
alapján tud együtt dolgozni a rendezővel;
vagy - szembehelyezkedni vele. Nem a
sokat emlegetett akrobatikáról és
„biomechanikáról" beszélek (...)* amit
sokan vulgarizálnak. Ha-nem arról a
számtalan apró részletről a színpadi
mozgásban, a játékban, a szövegmondás
intonációjában, az előadás
hangszerelésében, az ellenpontozás mű-
vészetében, amiben a színésznek és a
rendezőnek pontosan egyet kell értenie, s
ami összességében jelenti a színpad
művészetét.

(.. .) Nagyon veszélyes dolog, ha a
rendező a bemutatóval befejezettnek érzi a
munkáját. Az igazi munka csak akkor
kezdődik, amikor a rendező felméri a kö-
zönség reakcióit.

Ez a legbonyolultabb munka. Kisebb-
nagyobb változtatások, az előadás időtar-
tamának és a nézők reakcióinak pontos
bemérése, a színész munkájának állandó

* Az előadásról készült gyorsírásos feljegy-
zésben itt kihagyás van.

figyelemmel kísérése, egy-egy jelenet
módosítása, amelyről rendszerint nem a
próbákon, hanem mindig menet közben
derül ki, hogy ügyetlenül volt beállítva -
mindez állandó, folyamatos tennivaló s
erről rendszeres naplót kell vezetni A
Művészettörténeti Intézet éppen ezzel
foglalkozik most: a közönség reakcióinal a
vizsgálatával. Ez nagyon fontos dolog A
rendező tehát nemcsak regisztrálj
mindezt, hanem ha szükséges (és
amennyiben nálunk ez lehetséges) le is
állítja az előadást, vagyis újra próbát ír ki
akár a századik előadás után is, hogy
pontosan megállapítsák és rögzítsék
közönség okozta változásokat, hogy
meghatározzák az előadás új struktúráját

Az a rendező, aki nem figyeli a néző az
előadásokon, igen nagy hibát követhet el.
A próbákon nem lehet előre kitalálni
hogy miként fog viselkedni a közönség
egy-egy jelenetnél. Korábbi tapasztalat
alapján persze sok mindent tud már a
ember. Tudjuk például, hogy mi az, ami
eleve nem jut át a rivaldán. A színész
nézővel közösen formálja ki és építi fel
szerepét, és ez konfliktusokhoz vezethet
színész és a rendező között. Amikor
azonban a színész már kidolgozta a
szerepét a konfliktus úgy kerülhető el,
hogy rendező időnként rávezeti a
színészt, hol tér el az előadás fővonalától.

Segít-e nekünk ebben a munkában
kritika? Ha őszinték akarunk lenni, me
kell mondanunk, hogy - nem. A kritikus a
bemutatón alakítja ki a maga véleményét
az előadásról; a bemutató viszont
semmiben sem különbözik valamelyik
próbától: a színházi belső munkafolyamat
egyik állomása, amelyben nincsen még
belekalkulálva a néző álmosság vagy
felvillanyozottsága, a legkülönfélébb
reakciói, amelyek alapvetően
meghatározzák az előadáson végzett
további munkát. Az az igazság, hogy a
kritikus is, a néző is sokat veszít, amikor
is megáll, amikor késznek tekinti az
előadást. A bemutató tulajdonképpen
csak az első próbája az előadásnak, a
közönséggel való első találkozás. Ezután
jöhetnek még lényeges húzások,
változtatások, mint ahogyan én is tettem
A revizorban. A hetvenötödik előadáson telj
sen megváltoztattam, átrendeztem a me
vesztegetési jelenetet. Egy kritikus me
nézte még egyszer az előadást, és fel volt
háborodva: „Mi az, nekünk akkor,
premieren mást mutattak, mint most
közönségnek?" Hát igen, vannak m( akik
így gondolkoznak a mi színházunkról.



Ha egyszer már azt mondjuk, hogy az
írót illeti meg az első hely az előadás
létrehozásában, akkor én nem tiltakozom
az ellen, ha az író írás közben meg is
tudja rendezni magának, legalább otthon,
a szobájában a darabot. A szín-
háztörténet több olyan szerzőt ismer, aki
rendező is volt. így volt ez az ókori
színházban és a későbbi korokban is. Ha
azonban jobban belegondolunk, inkább
azt kellene mondani, hogy ezek
tulajdonképpen rendezők voltak, akik
írtak is, nem pedig fordítva.

(...) Ha megkérdezné valaki tőlem, hogy
mit tartok a rendezői munka ne-
hézségének, azt válaszolnám: „Azt, hogy
a rendezőnek voltaképpen mindig többet
kell nyújtania, mint amennyire a
tehetsége képessé teszi." Á mi munkánk
legnagyobb problémája az, hogy nekünk
elsősorban kiváló muzsikusnak kellene
lennünk; méghozzá a zeneművészet
legnehezebb területén kellene egészen
otthon lennünk: az ellenpontban. Az
előadást mindig kontrapunktikusan kell
felépíteni. Ez a legnehezebb.

Á napokban részt vettem egyik nagy
rendezőnk próbáján, aki Rimszkij-Kor-
szakov Májusi éjszaka című művét mutatja
be. Ahogyan végigvezette a parti-túrát,
abból megértettem, hogy a zene-mű
anyagának feltárása primitív eszközökkel
történik. Amikor például valamelyik
hangszer őt taktuson át azt mondja, hogy
„bum - bum - bum", a rendező kiválaszt a
szereplők közül egy kövér színészt, aki
ezt a „bum - bum - bum"-ot eljátssza. Ha
aztán ebbe belekapcsolódik mondjuk egy
fuvola, hogy kacéran aláfesse a „bum
bum - bum"-ot, a rendező keres egy olyan
színészt, aki el tudja játszani ezt karcsú,
játékos nevetést. A zenemű belső
lényegének, struktúrájának a
megragadására ez azonban túlságosan
primitív módszer.

Azt hiszem - és gondolom, a jelen-levők
is egyetértenek velem ebben , hogy a
színpadi mozgás megtervezése-kor nem a
mű részleteinek sorban, egy-más utáni
eljátszására kell törekedni, hanem arra,
hogy a színpadi mozgásból mintegy új
partitúrát építsünk, amely ellenpontja az
előzőnek. Ebben a kompozícióban nem
lesz „hum-bam - bum", és nem kacag a
fuvola. Egészen új módon kell a
szereplők mozgását megszervezni.
Elámulnának a csodálkozástól, ha ezt én
most be tudnám itt mutatni. Persze óriási
feladat egy kilencvenöt vagy éppen
százötven főből álló színpadi tömeget
mozgatni. Nem az

akkor is így van, ha az író már nem él. És
így van ez ez előadás „kihordásának"
idején is, ahogy az írók ezt a szakaszt
nevezik, amikor a rendező a színészekkel
beszél a darabról. Amikor meggyőzi őket
arról, hogy a szerző nagyszerű, hogy ő
szinte szerelmes belé, s éppen ezért
rendezi meg ezt a darabot.

Azután elkezdődik az a gyötrő szakasz,
amikor a rendező a színészekkel behatol a
darab világába, és lépésről lépésre
meghódítja. Es ez így folytatódik egészen
a bemutatóig, amikor is a szerző nyílt
levelet ír egy szerkesztőségnek, és
elhatárolja magát a darabtól. És mégis
együtt dolgoztak, együtt hozták létre az
előadást, a legszorosabb
együttműködésben.

Látom, hogy Szergej Ernesztovics
Radlov most egy új darabot tart a kezében.
Tehát kezdődik az a bizonyos kapcsolat.
Meg vagyok róla győződve, hogy
Radlovnak a szerző iránti szerelme
hamarosan határtalan gyűlöletbe fog át-
csapni, és mire elkészül az előadás, olyan
lesz a viszonyuk, hogy arról most jobb
nem is beszélni. És persze, ha eljön majd a
szerző Szergej Ernesztovics előadására,
nyilvánvalóan kijelenti majd: „Ezt a
darabot nem én írtam, ez Radlov darabja."
Erről pontosan meg vagyok győződve.
Úgy látszik, vagy ki kellene rendelni

Eizenstein, Kamenszki j , Carjov, Mejerho ld , Ci p l u h i n és Kozikov egy 1933-as színházi p ró b á n

a fontos, hogy ez a tömeg bele legyen
írva a zenedrámába. Az a fontos, hogy
maguk úgy érezzék: na végre, ez az! Ez a
legfontosabb. De hogy az ördögbe lehet
ezt elérni? Ez az igazán nehéz.

És ha most azt kérdezik tőlem: „És
vajon ki lesz képes először mindennek a
megvalósítására?", akkor azt válaszolom:
„A zenei tehetségű rendező." És ha ezután
azt kérdezik: „Mi legyen a fő tantárgy a
jövendő színházi egyetemek rendezői
tanszakán?", akkor azt felelem:
„Természetesen a zene!" Ha a rendezőnek
nincs zenei tehetsége, soha-sem fog
igazán jó előadást létrehozni. Es ez
persze nemcsak az operában és a zenés
színházaknál van így, hanem még az
olyan prózai színházaknál is, ahol
zenekíséret nélkül játsszák a darabokat. A
rendezők egy sor fontos kérdést azért nem
tudnak megoldani, mert nem tudják,
hogyan közelítsék meg, hogyan fejtsék
meg őket zeneileg.

(...) Á rendező számára mindig az írói
anyag a kiindulópont. Aki pedig azt
próbálná állítani, hogy a rendező
figyelmen kívül hagyhatja a drámaírót, az
semmit sem ért a rendezői művészethez.
Miután kézbe vette a darabot, az előadás
létrehozásának első, legfájdalmasabb stá-
diumát a rendező mindig az íróval leg-
szorosabb alkotói közelségben éli át. Ez



az összes színházi rendezőt egy térre, és
közéjük lőni kartáccsal, vagy pedig el
kellene fogadnunk, hogy létezik egy olyan
foglalkozás, hogy rendező, s akkor be kell
látni azt is, hogy szép dolog a darab, de
amikor színre lép a rendező, akkor valami
más kezdődik.

Most itt ül ez a sok ember, aki eljött az
előadásomra (egyébként köszönöm, hogy
eljöttek!) ... Meggyőződésem, hogy ha
most szétosztanák közöttünk egy nagy
szerzőnek ugyanazt a művét, akkor
ahányan vagyunk, annyiféleképpen
olvasnánk, értelmeznénk. Hiába, ilyen az
emberi agy berendezése. És meglehet,
egyikünk sem úgy értelmezné, ahogyan
azt a szerző elképzelte. Számtalanszor
lehet hallani, hogy az emberek
vitatkoznak. - Olvastad Balzacot? -
Persze. - Mit szólsz a századik oldalhoz?
Ugye, nagyszerű ? - Nem, a huszonötödik
jobb. - A hetvenötödik! - és így tovább.
Mindenki csak egy oldalt, egy alakot
ragad ki, és azt lobogtatja.. .

Itt van például Shakespeare Hamletje.
Nagyszerű darab! De ha Szergej Er-
nesztovicsnak egyszer az jutna az eszébe,
hogy végigolvassa mindazt, amit a
Hamletről összeírtak, bizonyos, hogy tel-
jesen összezavarodna. És persze bárme-
lyikünk így járna. Minél okosabb a ta-
nulmány szerzője, annál inkább a maga
szája íze szerint értelmezi a darabot, annál
inkább a maga ötleteinek rendeli alá. Én
például mindig pandan szereplőkkel
képzeltem el a Hamletet, és ami-kor
egyszer meg akartam rendezni, egy-szerre
két színészt bíztam meg a főszereppel: az
egyik a szerep egyik felét mondja el, a
másik meg a másikat. Amikor például a
híres jelenetben Hamlet elkezdi mondani,
hogy: „Lenni, vagy nem lenni", a másik
Hamlet meghuzigálja a kabátujját: „Hohó,
ez az én monológom!" Az első színész
hagyja magát lebeszélni: „Jól van, akkor
én most leülök egy kicsit, bekapom ezt a
narancsot. Mondd tovább te." (...)

A jó rendező és a jó drámaíró, mint
amilyen például Szophoklész volt, nem
tartott szüneteket előadás közben. Ők még
jobban bíztak az emberi szervezet
tűrőképességében, mint mi. De most is
gyakran látjuk, hogy egy-egy jó filmet
moccanás nélkül néz végig a közönség, két
és fél órán át. Nos, csupán ezt kellene
elérni a színházban is. Mi arra törekszünk
legalábbis, hogy ne legyenek szünetek az
előadásainkban.

Persze mindig tudni kell, hogy milyen a
közönség. Kaptam egyszer egy levelet:

„Na, szép kis színház a maguké, az ördög
vinné el! Csinálják meg rendesen az
előadásokat, és akkor majd nem kell a
bemutató után javítgatni őket. Mi-csoda
dolog, hogy az ember hússzor is eljöhet a
színházba, és akkor még mindig nem a
kész előadást látta? Ezután majd nem a
bemutatóra megyünk el, hanem mindjárt a
huszonötödik előadásra." Nos, mit lehet
tenni, elvtársak ? Ilyen a színházi munka
természete : önökkel együtt kell
kidolgozni az előadásokat.

(...) Nálunk az összpróbák és a fő-
próbák közvetlenül megelőzik a bemu-
tatót. Ez teljesen abnormális dolog. A
Szovjetunióban jelenleg a Művész Szín-
ház az egyetlen, amely még nem engedett
a magáéból: az összpróbák után szünetet
tartanak, és csak azután jön az első, a
második és a többi főpróba. Az optimális
eset persze az lenne, ha nem egyszerűen
szünetet tartanának, hanem ha az
előadások legalább egy fél évet érhet-
nének: ha az évad végére mindig el
tudnánk készíteni a következő évad
bemutatóit.

Van még egy alapvető dolog, amivel
nem számolnak nálunk a színházakban:
hogy a díszleteket és a jelmezeket a szí-
nész a bemutató előtt egy héttel látja
először. A próbák alatt a saját ruháját
viseli, pedig legalább ugyanannyi próba
kellene hozzá, hogy a jelmezt megszokja.
Gordon Craignek teljesen igaza volt,
amikor azt mondta, hogy a színészt már az
első próbán jelmezbe kell bújtatni, s
végleges díszletek között kell próbálni
vele, és a kezébe kell adni az összes
kelléket. Később aztán akár el is lehet
hagyni mindezt, mert akkor már
hozzászokott, és pontosan el tudja kép-
zelni, hogy milyen feladatokat kell majd
megoldania. (. ..)

Peterdi Nagy László fordítása

ELBERT JÁNOS

V á l l a t
A l e k s z a n d r V a m p i l o v r ó l

Az írót, mint minden alkotó embert, teszi
érdekessé, jelentőssé, izgatóvá, ami
benne egyéni, megkülönböztető erejük
megismételhetetlen. És mégis, mint]
akkor éreznénk magunkat biztonságba ha
viszonyítani tudjuk, akkor nyugszom
meg helye, küldetése, jelentősége felt ha
hagyományok vagy kezdeményezések
láncolatában bizonyító pontossággal
elhelyeztük. Tagadhatjuk, leplezhetjük
ilyesfajta közelítésünket a művészethez a
művekhez, de valahányszor azon kapjuk
magunkat, hogy ez a skatulyás
rendszerezőkedv jelen van bennünk-
kötünk, kapcsolunk - és részben eszerint
ítélkezünk.

Alekszandr Vampilovot akarva-
akaratlan újra meg újra hármas kötéssel
rögzítjük irodalomképünk hálójában.
Magamat is azon kapom, a kezembe
került tanulmányokban is azt látom:
megrögzött makacssággal munkássága
pontosnak látszó jellemzéspontjait
igyekszünk kijelölni drámaismereteink
koordináta rendszerében. Így hát
Vampilov mindenekelőtt három
tulajdonsága révén 1á szik számunkra
megragadhatónak:
Jevtusenkóék generációjánál is fiatalak
nemzedéket képviseli; Szibéria
felfedezetlen tartalékait, nyersen-friss
élmény világát, valamiféle még töretlen
és na újdonságerejét hirdeti az
irodalomban s végül dramaturgiájában
nagy XI. századi orosz hagyományokat
folyt legelsősorban a csehovi
írásművészetét

A Jevtusenkónál újabb nemzedékről
alig valamit tudunk. Szovjet irodalom
képünk az ötvenes évek derekán újult
meg. Új élményeink máig is a húsz évek
újrafelfedezéséből, a megfrissülő idősebb
nemzedék új alkotásaiból és k színre lépő
generáció berobbanásából találkoztak:
egyszerre
jelentkeztek érdekesebb mondandójukkal
a „háborús nemzedék" költői,
írói - Vinokurov, Levitanszkij, Baklanov,
Bikov - és borza ágaskodó, egyszer
publicisztikus keménységű, máskor
avantgardosan is
kísérletező munkáikkal a
„harminckettesek", háborút még
gyermekfejjel megérők,
élményeiket az ötvenes évek nagy
társadalmi változásában gyűjtők és
azoktól


