
szemle
hely, ahol a magyar művészek alkotásai a
közönség elé kerültek, az egész pavilon
kiállításra talán legkevésbé alkalmas
szeglete; magasságában, légterében is
behatárolt, nehezen beépíthető, és a rá-
látást, plaszticitást sem lehet biztosítani.
Ezen a helyen rendkívül nehéz volt az
anyag installálása; az objektív gondokat
súlyosbította néhány rendezői tévedés.
Például az, hogy Székely László Romeo és
Júlia-díszletmakettje elszakadt a díszlet
működését értékeltető - egyéb-ként is
kicsiny, alig észrevehető fotók tablójától,
szinte csak asztalosipari „remekké"
degradálta a szellemes elképzelésekre
épülő, funkcionálisan kitűnő díszletet.

Valóban hatni, „lejönni a falról" csak
azok az alkotások tudtak, amelyeket a
lehetőségekhez képest bőségesen, a legkü-
lönfélébb eszközökkel dokumentált a
kiállítás: Koós Iván tervekkel, makettel és
kész bábokkal-díszletekkel is jelenlévő
munkája, A katona története, és Schäffer
Judit ugyancsak sokoldalúan bemutatott
Lear király-jelmezei. Érdemes
megjegyezni, hogy a Lear-jelmezek azért
ugrottak ki a kiállítás anyagából, mert
mellettük ott voltak a díszletek tervei és a
díszlet-jelmez összhatást dokumentáló
fotók. Schäffer egyéb - ki-tűnő - munkái
ugyanúgy elsikkadtak, mint azok a tervek,
amelyek önmagukban reprezentáltak egy-
egy egész elő-adást. Kár, hogy például a
Csongor és Tünde ruhatervei nem kerültek
az előadás szintén jelen levő, Csányi
Árpád tervezte díszletének terve-makettje
közelébe; alighanem más lett volna a ha-
tás...

Önkritika
E sorok írója, mivel maga is részt vett a
magyar kiállítási anyag elbírálásában,
nagyon jól tudja, hogy a hazai zsüri tagjai
igen jól ismerték a kiállítás hatásme-
chanizmusának fent ismertetett összete-
vőit. Sőt, azt is be kell vallania, hogy a
válogatás során többször is deklarálták
azokat. Hogy miért alakult mégis úgy az
anyag, ahogy alakult? Erre mégsem tudok
határozott választ adni. Aligha-nem a
tehetetlenségi erőt nem bírtuk leküzdeni; a
minden kvalitást elismerni és felmutatni
törekvő jó szándék, no meg a bőség zavara
vezetett oda, hogy - bár a beküldött és
átrostált anyag legjobb és arra méltó
darabjai szerepeltek Prágában - a magyar
kiállítás nem volt igazán átütő erejű.

Megszívlelendő tanulság: szigorúbb-

nak, sőt, kegyetlenebbnek kell lenni a
válogatásnál, és határozottabbnak, nagy-
vonalúbbnak, ha egy-egy, a nemzetközi
összehasonlításban is figyelemre méltó
terv dokumentálásáról van szó! Érdemes
megjegyezni, hogy még a csehszlovák
nemzeti kiállításon is, ahol a ren-
delkezésre álló alapterület és a bemutató
jellege egyaránt lehetővé tette volna egy
mindenkit és mindent felvonultató sereg-
szemle megrendezését, az anyag össze-
állítói az előbbiekben részletesen taglalt
alapelveket igyekeztek érvényesíteni.

Zárszó helyett

A kiállításra visszatekintve, sok, ott fel-
merült és végig nem gondolt gondolatot
kellene a nyilvánosság előtt végiggon-
dolni, Érdemes lenne eltűnődni például
azon, hogy a különböző országokból ér-
kezett fiatalok, az „utánpótlás" kiállításán
miért tapasztalhattuk azt, hogy a leendő
tervezők sok esetben túlontúl óvatosan
vagy óvatoskodva építik bele terveikbe
saját hazájuk színházi életének e
kiállításon látható eredményeit. Kon-
zervativizmusuk elgondolkoztató, hiszen
az lenne a természetes - szerencsére erre
is akad példa, nem is egy -, hogy fiatalos
hévvel még merészebb, újszerűbb
megoldásokra törekedjenek.

A kiállított tervek színpadi megvaló-
sítását, az előadás egészében betöltött
szerepét dokumentáló fotók láttán pedig
azon töprengtem, mi lehet az oka annak,
hogy Magyarországon, ahol a fotóművé-
szet, ezen belül a színházi fotó köz-
ismerten magas színvonalon áll, egysze-
rűen képtelenség efféle fényképeket be-
szerezni... Hiszen még a kiállításunkon
szereplő legjobb felvételek is, amelyek
Székely László megvalósult Boldogtala-
nok-díszletét mutatták be, szereplők nél-
kül örökítették meg a berendezett szín-
padot; Schäffer Judit és Kézdi Loránd
Lear király-tervezése pedig - mint ki-vétel
- televíziós produkcióként kapott
megfelelő fotódokumentációt! Talán az az
egyébként jelentős, örvendetes eredmény,
hogy fotósaink évek óta a szubjektív
színházi élményt kívánják mű-vészi
képeikkel a nézőhöz közelebb hozni, ez
fordult visszájára? Vagy más okok miatt
tűnt el a dokumentatív értékű fotó? Nem
tudom.

Még valami, amin viszont kár töp-
rengeni. A kiállítás anyagából azt a svájci
bemutatót, amely a korszakos jelentőségű
színházi tervező, Appia munkássá-gát
foglalta össze, érdemes lenne Buda-pesten
is bemutatni! Hiányt pótolna.

KOLTAI TAMÁS

Mészáros Tamás:
Kulisszák nélkül

Mészáros Tamás interjúkötetéről szólva
hadd dicsérjem először az interjúalanyokat.
Szinte valamennyien jól beszélnek. Nem
úgy, hogy szépen formálják a mondatokat
- nem biztos, hogy ez az ő érdemük -,
hanem úgy, hogy fontos dolgot közölnek.
Van mondanivalójuk. Pedig Mészárossal
nem lehet könnyű beszélgetni, mert nem
olyasmiket kérdez, hogy mire készül
most, gyorsan tanul-e szöveget, van-e
„titka", lámpalázas-e a premieren.
Mészáros interjúkészítés közben is kritikus
marad ez már önmagában feszélyezetté
tehetné a beszélgetés hangulatát, hiszen
föltehetően írt vagy írni fog bírálatot
beszélgetőpartneréről -, álláspontot
képvisel. Nem csupán érdeklődik, hanem
véleménye van.

Ettől lesznek Mészáros interjúi libi-
kókajátékok.

Itt van például a Páskándi Gézával
folytatott beszélgetés. Valóságos gyöngy-
szem. A kritikus korábban két Páskándi-
darabról is megírta nemtetszését, s a
drámaszerző becsületére válik, hogy ezek
után leül vele beszélgetni. Itt aztán ter-
mészetesen vita kerekedik, mert
Mészárosnak továbbra sem tetszik a
szóban forgó két darab, Páskándinak
viszont továbbra is tetszik. Az indokokat
szép sorban egymás fejéhez vagdossák,
Páskándi egy kicsit ingerültebben,
Mészáros egy kicsit elegánsabban, de a
lényeg az, hogy beszélgetnek, és az olvasó
pontosabban megismeri a két fél
álláspontját. Figyelemreméltó, hogy
Mészáros nem használja ki hírlapírói
előnyét: nem ragaszkodik ahhoz, hogy az
övé legyen az utolsó szó, noha
megtehetné, hazai pályán játszik.
Kiharcolhatna például egy tizenegyest
(Páskándi többször szabálytalankodik a
tizenhatoson belül), sőt a sípszó után is
labdába rúghatna. Nem teszi. Szabályosan
vív. Az eredmény döntetlen.

Páskándié ugyanakkor nem tipikus eset.
Mészáros inkább belehelyezkedik be-
szélgetőpartnerének helyzetébe, mint-sem
szembehelyezkedik vele, még akkor is,
amikor érezhetően vitatkoznivalója van.
Ebben az utóbbi esetben mintha in-
terjúalanyainak saját lappangó kérdéseit



fogalmazná meg; úgy tűnik, nem tesz
mást, mint „fölhozza" azokat a belső
kétségeket, amelyek minden jobb mű-
vészt megkísértenek. Ha véleménye
alapjában nem kritikus, akkor is távol áll
tőle a „hogy van mindig?" divattá vált
negédeskedő interjúvoló módszere;
ilyenkor éppúgy ragaszkodik a problé-
maföltáró beszélgetéshez. Paradox módon
azt lehetne mondani, hogy Mészáros
pontosan azért tud az interjúban is port-rét
rajzolni, mert sohasem az ember, mindig a
probléma izgatja.

Márpedig éppen azt érzem a leglénye-
gesebbnek ezekben az interjúkban, hogy
személyiségrajok. Kérdésekből és felele-
tekből összeáll az adott pillanatra érvé-
nyes egyéniség. (Sohasem az interjúvolóé,
mindig az interjúalanyé.) Hogy ez a
tesztvizsgálat az adott pillanatra szűkül,
abban úgy gondolom, nincs semmi deg-
radáló - a műfaj jellegéből fakad. Az in-
terjú pillanatot rögzít. Néhány beszél-
getésben például mint leendő tényekről
esik szó olyan eseményekről - bemuta-
tókról -, amelyek később sohasem való-
sultak meg. Máskor határozottan kije-lent
valamit az egyik kérdezett, nekünk pedig
az azóta eltelt csekélyke három év
bebizonyította, hogy kijelentéséhez, pon-
tosabban az ebben tükröződő magatar-
tásmodellhez nem ragaszkodott köröm-
szakadtáig. Az interjú ilyen értelemben is
a pillanat dokumentuma (sőt, a pillanat
próbája), de sokkal inkább azért, mert az
adott színészi, rendezői, írói stb. állapotról
tudósít. Ezért dicsértem az elején és
dicsérem továbbra is Mészáros interjú-
alanyait, mert újabban - rossz színházi
közérzet idején - némi bátorság kell ah-
hoz, hogy valaki fölfedje a kártyáit. Mé-
szárosnál meg kell tennie - vagy vállalja,
hogy őszintétlensége lelepleződik. Ez az
eset a beszélgetések tanúsága szerint ritka.
A kötet interjúalanyai „kulisszák nélkül" is
eredeti személyiségek (jó volna tudni, kik
utasították vissza a beszélgetést), és ez
akkor is elgondolkodtató, ha érzésem
szerint Mészáros egy interjú erejéig
bárkiből tudna személyiséget csinálni.
Nem azért, mert helyettük fogalmaz - bár az
embernek helyenként határozottan ez a
gyanúja támad -, hanem azért, mert őket
fogalmazza meg. S ez a legtöbb, amit egy
interjú megtehet.

Lássuk tehát, milyenné fogalmazódnak a
hetvenes évek interjúalanyai Mészáros
Tamás arcképcsarnokában?

Mindenekelőtt nyugtalanná. Az elégedet-
lenség a legföltűnőbb közös vonása a
nyilatkozóknak - a színészeknek inkább,

mint a rendezőknek, de elsősorban mégis
a fiatal drámaíróknak. Az elégedetlenség
- ugyancsak közös - oka a színházszer-
kezet merevsége, az üzemszerű működés,
a lélektelen produkciógyártás. Egyszóval
a hetvenes évek ismert színházi alapbe-
tegsége, összes tapintásra érzékeny pont-
jával, heveny gyulladásával, lázas tüne-
tével. Az interjúk elkészülte óta, tudjuk,
kissé föloldódott a színházszerkezet me-
revgörcse, éppen ezért meglepő, hogy a
kötet szereplői közül a panaszos színé-
szek nagyrészt a helyükön maradtak, a
rezignáltabb rendezők viszont csaknem
mindannyian helyet változtattak. Tizen-
egy színész közül csak egyetlenegy dol-
gozik másutt, mint az interjú idején, a
többiek - vezető művészek - még ven-
dégként sem tűntek föl más színházak
színpadain. Ezzel szemben nyolc rende-
zőből öt időközben máshová szerződött -
közülük ketten kétszer is színházat
cseréltek alig négy év alatt.

Nem akarok különösebb következtetést
levonni a fentiekből, mindenesetre
elgondolkodtató, hogy a kiszolgáltatotts ág
érzése és e szubjektív tudat visszahúzó
ereje, akár reális, akár nem, milyen mé-
lyen belefészkelte magát színészeink lel-
kébe. Akárhogy van is, Mészáros
színészinterjúi - amelyek véleményem
szerint kiemelkednek a kötet magas
átlagszínvonalából sodródó páriáknak
mutatják legkiválóbb művészeinket. Az
egyetlen Törőcsik Mari kivételével. Nem
véletlen, hogy a vele készült interjú ezt a
címet viseli: „Alakítja-e ön a pályáját?" A
válasz tulajdonképpen most, öt (!) évvel
később érkezett meg, eléggé drámai
igennel. Ennek az igennek egyelő-re
csupán a bátorsága győz meg, miértje
csak a jövőben igazolódhat; a többiek
kimondatlan nem j e azonban az eltelt
időben változatlannak látszik, és a
kérdező alighanem ma is gyanúsan
hasonló panaszáradatot váltana ki
belőlük. Talán Kern András az egyet-len,
akinek önkritikus iróniáját egy-szerre
igazolta is és cáfolta is az idő: megtalálták
a szerepek, s ezáltal ő maga megtalálta a
helyét a Vígszínházban. A többiek sorsa
gyakorlatilag változatlan: aki szkeptikus
volt, ma is az; aki rezignáltan nézte
helyzetét, ma sem tehet mást; aki
szívettépően panaszkodott, ma sincs jobb
helyzetben. Ami igazán elszomorító:
színészileg nem tartanak előbbre, mint
négy-öt-hat évvel ezelőtt, függetlenül
attól, hogy akkor kétségbeesetten vagy
éppen bizakodóan nyilatkoztak.

Azért fontos mindez, mert a magyar

színház jövője valószínűleg a s z í n é s z e
múlik. A legalapvetőbb szerkezeti
változások megtörténtek, a rendezői
szemlélet átalakulása, bár lassú, mégis
folyamatos nak mondható - az előadások
színészi színvonala azonban továbbra is
nyugtalanságra ad okot.
Színházművészetünk fejlődésének egyik
alapkérdése, hogy színész föl tud-e nőni a
föladatokhoz Hogy a kulisszák között is tud-
e o l y a egyéniségnek mutatkozni, mint
kulisszák nélkül. Mészáros Tamás
interjúinak „összeolvasása" ezt a kérdést
indukálja ezért lett jelentős kötetté a
beszélget sorozat. (Népművelési
Propagandairoda
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