
fellépő öntudatválságának idején, nép-
szerűbb Brechtnél is, lévén hogy Brecht
parabolákban fogalmazza meg azt, ami-ről
Horváth rendkívül konkrétan szól.

Végül szó esett Horváth fordítható-
ságának kérdéseiről. Mivel e témához az
osztrák szakemberek nehezen szól-hatnak
hozzá (legföljebb őszinte érdeklődésük
volt jóleső), irodalomtudósaink viszont,
érthető elfogultsággal, elsősorban a
szöveghűséget feszegetik, Mészöly Dezső
pedig, ugyancsak érthető
szemérmességből, nem óhajtotta saját
gyakorlatát igazolni vagy épp dicsérni -
színházi szakembereimk távol-léte itt
különösen fájdalmas volt. A fordíthatóság
ugyanis már eleve sem fog-ható fel
kizárólag nyelvi problémaként; a
legzseniálisabb (és -kongeniálisabb) for-
dítás sem érvényesülhet a színpadon, ha a
színház és a közönség nincs felkészülve
tolmácsolására, illetve befogadására. Az
egyik osztrák résztvevő megkérdezte:
vannak-e a magyar drámairodalomban és
színházi gyakorlatban Horváthtal össze-
vethető jelenségek ? Nem kapott rá vá-
laszt. Ha a kerekasztal nem őrzi szigorúan
a protokoll-jelleget (a hallgatóság soraiból
senkit nem kértek hozzászólás-ra),
szívesen szóltam volna itt Szép Ernőről
vagy Füst Milánról csakúgy, mint arról,
hogy kezdeményezésük miért maradt
visszhang nélkül, ami, többek között, a
Horváth-recepció egész későbbi hazai
sorsát is befolyásolja. S mindenképp kár
volt az alkalmat kihasználatlanul hagyva
nem szólni mégiscsak meg-valósult eddigi
Horváth-előadásainkról, mindenekelőtt
Ascher Tamás kaposvári Mesél a bécsi erdő-
rendezéséről. A legszebb persze az lett
volna, ha egy vér-beli magyar Horváth-
előadással kedveskedhetünk
vendégeinknek, akik őszinte
meggyőződéssel osztották meg velünk
Horváth „tulajdonjogát".

Színházi embereinknek mindenesetre
figyelmébe ajánlom Mádl Antal egy ér-
dekes megfigyelését, amely kapcsolódik
Paul Kruntorad Brecht-Horváth antité-
ziséhez. Szerinte Magyarországon bizo-
nyos „Brecht-fáradtság" lépett fel, és így
olyan hézag támad, amelyet a leg-
szerencsésebben a sok szempontból ha-
sonló, sok szempontból viszont előnyösen
különböző Ödön von Horváth tölthetne be.
Újabb színházi fejlődésünk amúgy is
megágyazott egy Horváth-kultusznak, és
így nagyon is elképzelhető, hogy ez a
szerencsétlen sorsú „idegenbe szakadt
hazánkfia" a jövő embere.
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Valódi
vagy álproblémák?

Tavaly - mintegy jelképesen - Győrben
került sor a Színháztechnikai Napok 4.

tanácskozássorozatának megrendezésére.
Az idei program három, világosan tagolt
témakörre oszlott: I. a győri Kisfaludy
Színház tervezőinek, beruházóinak
előadásai a színház tervezési, ki-vitelezési
és általános beruházási tapasztalatairól,
amit az üzemeltetők tapasztalatainak
elemzése és vita követett. 2. A
színházművészet és a műszaki munka
kapcsolata a technikai adottságok és
lehetőségek tükrében. 3. Színháztechnikai
berendezések ismertetése, kiállí-
tásbemutató.

Tekintve, hogy a tanácskozás legfon-
tosabb témakörét a második program-pont
képviselte, ezért összefoglalónk indításául
is ezt választottuk.

Egyoldalú kapcsolatkeresés

Már a két évvel ezelőtti gyulai tanács-
kozáson melynek témája a művelődési
házakban lebonyolódó színjátszás prob-
lémáinak elemzése volt bántóan hatott,
hogy színházaink művészeti vezetői
csaknem kivétel nélkül távol maradtak.
Pedig nyilvánvaló, hogy az új közmű-
velődési törvény feladatainak végre-
hajtása, az ide vonatkozó problémák
súlya, megoldásuk színvonalbeli és a
művészi elképzelést illető kérdései nem
kizárólagosan színházaink műszaki szak-
embereit terhelik.

A győri tanácskozáson még sajátosabb
kép alakult ki. A színházművészet és a
műszaki munka kapcsolatának egyre hal-
mozódó kérdéssorozata bizonyos vib-
rációban tartja színházaink belső életét. E
jelenség fölött szemet hunyni már nem
lehet; a feszültségek feloldozására
irányuló törekvések viszont természet-
szerűleg csak akkor válhatnak akció-
képessé, ha ésszerűen kialakított művészi-
műszaki koncepciót tükröző közös front
állásfoglalását tükrözik. Igaz, Malonyai
Dezső előadásában hatásosan kifejtette és
bizonyította a rendezők-tervezők-
műszakiak munkatársi kapcsolatának
fontosságát; Székely László hitet tett a
képzett, magas szakmai szín-vonalat
képviselő műszaki gárda szük

ségessége mellett -- különös tekintettel
arra, hogy bizonyos szakmákban idestova
pótolhatatlan hiányosságok mutatkoznak.
Ennek ellenére a nyílt és őszinte,
következésképp termékeny vita
kialakulását akadályozta, hogy rendezőink
közül csupán egyetlenegy jelent meg és
tartott előadást tanúságot téve mind
jóindulatáról, mind az alapvető
kérdésekben való járatlanságáról. Ugyan-
akkor Dömös Lajos (a Színházak Köz-
ponti Műtermeinek igazgatója), Gáspár
Károly (a MÜDOSZ munkavédelmi fő-
felügyelője) és Schmidt János (a Fő-városi
Tanács VB. Művelődési Intézmények
Műszaki Irodájának igazgató-helyettes
főmérnöke) olyan vitaindító előadásokat
tartottak, melyek kiválóan alkalmasak
lettek volna a színházak művészeti
vezetőivel közösen kialakítandó
művészeti-technikai továbbfejlesztési
koncepció kialakítására.

Hogy ez nem jöhetett létre, ezért
természetesen az idei Színháztechnikai
Napok rendezői is felelősek, ez azonban
csupán az érem egyik oldala. A Szín-
háztechnikai Fórum ez évi 2. számának
feladatául tűzte ki a szerkesztőbizottság -
hagyományaihoz híven -, hogy a
Színháztechnikai Napok vitaindító gon-
dolatait kifejtő cikkek a Fórum hasábjain
jóval a rendezvénysorozat előtt
eljuthassanak a szakosztály tagjaihoz,
illetve a meghívott előadókhoz, hogy
felszólalásaikat, előadásaikat a vázolt
kérdések köré csoportosíthassák. Csak-
hogy a Színháztechnikai Fórum az
MTESZ adminisztrációs nehézkessége
miatt - nem jelent meg időben. Igy az-tán
ez a jól szerkesztett, színvonalas szakmai
folyóirat - mely már több hasonló külföldi
szakmai lap létrejöttének ihletőjévé vált -
cserbenhagyta a Szín-háztechnikai
Szakosztályt.

Színházművészet - technika -
adottságok, lehetőségek

Az elhangzottak alapján az alábbi alap-
vető kérdéscsoportokat emeljük ki,
amelyek lényegével a tanácskozás részt-
vevőinek többsége egyetértett:

I. Rendező-, díszlet- és jelmeztervező
hallgatók koncepciózus felkészítése a
színházak műszaki berendezéseinek is-
meretére, különös figyelemmel az egyes
technikai megoldások célszerűségére,
gazdaságosságára is.

2. Színházi tárvezetők, szakmai vezetők
képzése, utánpótlása fiatal szakemberek
köréből. A jelenlegi adottságok arra
nyújtanak lehetőséget, hogy:



a) a súlyos munkaerőhiány pótlására, a
színházi szakmunka vonzóbbá tétele
érdekében a díszítő-világosító-hangosító
stb. szakmákat ténylegesen is szak-
másítsák.

b) Az osztott vagy második műszak
kérdése megoldódjék.

c) A tervezésben (rugalmasság,
könnyen szerelhetőség), a kivitelezésben (a
súlyos fa- és vaslemezek helyett a mű-
anyagok használata), valamint az anyag-
mozgatásban (a díszletek mozgatásának
megkönnyítését szolgáló berendezések,
esetleg alkalmi találmányok) a fizikai
munka megkönnyítését, a színváltozások
gördülékenységét célzó megoldásokat
szorgalmazzák.

3. A rendező-tervező-műszaki vezetők-
kivitelezők józan, kollégiális együtt-
működése eredményeképpen a technikai
próbák feltétlen biztosítása.

4. A Központi Műterem rendkívül
rossz adottságainak javítására a szín-
házvezetők közös és egységes fellépésére
lenne szükség.

5. Felülvizsgálandók a különböző „tiltó
táblák" - balesetvédelem, tűz-rendészet stb.
- egyes rendelkezései, melyek sokszor
gúzsba kötik a könynyebb, rugalmasabb,
ugyanakkor az esztétikai igényeket is
maximálisan kielégítő
díszletmegoldásokat.

6. A színházak felújítási, karbantartási
kívánalmaikat a jelenlegi adottságok
mellett - a Madách Színház vagy a Víg-
színház példájára - évekre előre megter-
vezhetik a Fővárosi Tanács fennható-
ságával. Így minden színháznak meg-volna
a lehetősége arra, hogy folyamatosan
frissíthesse gépparkját, a technikai
újdonságok birtokába jusson.

Kísérletezünk...

A győri Kisfaludy Színház tervezőinek,
beruházóinak és üzemeltetőinek elő-
adásai, illetve vitája szintén azt bizo-
nyította, hogy milyen hasznossá, sok-
oldalúvá válhat egy minden érdekelt fél
részvételével megrendezett eszme-csere.
Nem kívánunk részletesen be-számolni a
pro és kontra felmerült számtalan
problémáról, hiszen ezekkel a leg-
különfélébb sajtóorgánumban éppen eleget
foglalkoztak már. De példamutató-nak
tartjuk azt az alkotó, egymás véleményét,
tapasztalatait kölcsönösen el-ismerő és
tiszteletben tartó légkört, melynek
jegyében e viták zajlottak.

Mindemellett három kérdést feltétlenül
szükségesnek tartunk feltenni. Az első:
vajon nem lehetett volna a terve-

zés stádiumában ugyanolyan intenzitással
hasznosítani a majdani üzemeltetők
speciális színházi tapasztalatait, mint
most, az előre elkerülhető hibák soroza-
tainak kijavításáért folytatott nehéz küz-
delemben? A második: olyan gazdag
színháztervezési és építési hagyomá-
nyokkal rendelkező ország vagyunk, hogy
bármelyik tervezővállalatra rábíz-hatunk
egy ilyen volumenű munkát, mi-kor akad
hazánkban néhány olyan szín-házépítész
szakember, akinek munkásságát
nemzetközi elismerés övezi, de akinek
alig volt alkalma arra, hogy hazai pályán
mutassa be szaktudását? Végül a harmadik
kérdés: ha már kísérletezünk a
színháztervezéssel, nem luxus-e, hogy a
kivitelezéssel is kísérletezünk? Igaz,
hagyományok teremtése mindig nagy,
olykor súlyos áldozatokat követel.
Megfontolandó azonban, hogy jelenlegi
gazdasági adottságaink
figyelembevételével nem az volna a
legegyszerűbb, legpraktikusabb és főleg a
legüzembiztosabb meg-oldás, ha egy hazai
kivitelező céget profiszintre emelnének a
színházépítészet terén, és velük
végeztetnének minden színházépítészeti
vagy azzal rokon feladatot.
(Színházépítészethez tartozó-nak tekintjük
ez esetben azokat az épületeket,
művelődési házakat is, ahol színjátszásra
alkalmas tér kiképzése is kívánalom.)

Itt kell megjegyeznünk, hogy a két évvel
ezelőtti gyulai tanácskozás szellemében
örvendetes előrelépés is történt - a fenti
témakörhöz kapcsolódóan. A Kommunális
Beruházó Vállalaton belül létrehozták a
magját annak a - remélhetőleg a
közeljövőben felfejlődő - csoportnak,
melynek joga és kötelessége lesz
felülvizsgálni a színjátszás céljaira is
alkalmas épületek terveit. A felülvizsgálat
nem formálisan, hanem komoly
beleszólási joggal értendő.

Technikai berendezések ismertetése,
bemutatása

A színháztechnikai berendezéseket gyár-tó
illetve forgalmazó cégek, valamint néhány
külföldi együttműködő partner jelenléte,
részvétele ismét színvonalas, jelentős
újdonságokkal is rendelkező részét
képezte a rendezvénysorozatnak. A hazai
cégek közül feltétlen említést érdemel a
KONVERTA-gyár, mely az egyedüli
fényszabályozókat gyártó cég ma
Magyarországon. Új, programtárolós
fényszabályozójuk elismerést váltott ki a
szakemberek körében, bár forgal-

mazási ára magasnak mondható. A
KONVERTA- és a PANI-cég - mely több
újdonságot is felvonultatott vetítő-gép-
újdonságaiból és fényvetőiből -
együttműködési szerződése számos
előnnyel kecsegtet a jövőben, annak
ellenére, hogy külkereskedelmi szerveink
meglehetősen óvatosak voltak a
szerződéskötésnél. De igen jelentős moz-
zanat, hogy a jövőben a PANI-cég el-
ismerten kitűnő reflektorai hazánkban,
forintért is kaphatók lesznek.

A hazai bemutatók sorában említést
érdemel a Cserépkályha és Általános
Épületgépészeti Szakszövetkezet kép-
viselőjének ismertetője. (Ez az egyetlen
olyan magyar cég, mely hazánkban szín-
padgépészeti berendezéseket gyárt.) Kü-
szöbönálló szerződésük a Zillertechnik-
céggel - mely szintén szerepelt Győrben
világszínvonalú színházgépészeti
konstrukcióinak ismertetésével, be-
mutatásával - azzal az eredménnyel jár-
hat, hogy a KTSZ, amely önerejéből
továbbfejleszteni már nem tud, a koo-
peráció következtében az eddiginél na-
gyobb hatósugárral dolgozhat.

Érdekes újdonság volt Lengyelország
hordozható fényszabályozó és egyéb,
kisebb elektroakusztikai berendezései-nek
bemutatása.

Mindent összevetve a Színháztechnikai
Napok idén talán legpregnánsabban
juttatták kifejezésre azokat az erő-
viszonyokat, kapcsolatrendszereket, me-
lyek jelenleg alapvetően érvényesülnek
színházaink belső életében. Egyben vi-
szont azt is kétségtelenné tették, hogy
elérkezett az az időszak, amikor a pro-
dukciók érdekében meg kell teremteni a
valódi együttműködést a művészeti és a
technikai szakemberek között.


