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Versmondóműhelyek

... a rádióban

Tízezer perc vers - ebből legalább hétezer
klasszikus és újabb magyar vers -
egyszerre imponáló és félelmetes meny-
nyiség. Márpedig ennyi hangzik el éven-te
a Magyar Rádió adóin. Ezek szerint
rádiónk a hazai versmondás gigantikus
pódiuma. „Üzemeltetése" elsősorban Do-
rogi Zsigmond osztályvezető feladata és
gondja:

- Az ellentmondás nemcsak a percek
 az elmúlt években megnövekedett -
számából fakad; mindig is előadói,
„versrendezői" és - tegyük hozzá -
szerkesztési probléma volt, hogy vala-
hogy fel kell oldani a feszültséget az in-
tim, értő közönséget igénylő versmondás
és a stúdióban való „magány" között.
Ugyanis ez a „magányos" szereplés
 mikrofonok előtt! - gyakran nem azt az
érzést tartja ébren a versek mondójában,
hogy egyedül van szobájában, ahol kedve
és hangulata szerint olvas egy költeményt,
hanem éppenséggel azt, hogy ezrek és
ezrek riasztó tömegével áll szemben, s így
sokfelé, sok ismeretlen jelzésre is kell
reagálnia. Éppen ezért kezdtünk, mintegy
másfél évtizede, ki-mozdulni a stúdiókból,
és különböző vidéki művelődési házakban
- először Tatabányán - „helyi" közönség
előtt hangzottak el olyan versek,
amelyeket akkor vagy később a rádió
„országos" közönsége hallgatott meg.
Bizonyos ér-telemben főpróba volt ez, ha
nem is annyira a színészek számára - az
„élő-ben" felvett adásokat már nem lehet
korrigálni - inkább számunkra. Mintegy öt
év tapasztalatai alapján alakítottuk ki aztán
azokat a rendszeresen jelentkező
műsorokat és műsortípusokat, amelyeket
mindenkor közvetlen kontaktusban néző-
hallgatókkal vettünk fel. Ilyen például a
négyhetenként jelentkező Magyar Múzsa,
évente hatszor az egyórás Könyv-klub, a
különböző tematikus műsorok (például
fiatal költők estje vagy költők versei az
ifjúságról) és a szerzői estek.

 Nemcsak a „háttérzaj" szerepe jut a
„helyi közönségnek" ?
 Lehet, hogy volt, van s talán lesz is

ilyen alkalom; általában azonban már

maguknak a műsoroknak a szerkesztési
jellege, úgy is mondhatnám, műfaja vonja
be intenzíven a közönséget. Nem-csak az
olyan állandó műsorunkra gondolunk,
mint az évente megújult formában
sugárzott műveltségi játékok (1980-ban a
Könyvpárbaj című sorozat) és a Könyvhét,
illetve a Téli Könyv-vásár idején immár
egy évtizede jelentkező Üdvözlet az
olvasónak, ahol is Rapcsányi László
megkérdezi az embereket, mi tetszett,
hogy tetszett, és mint a műsor állandó
vezetője (és a műfaj ki-tűnő ismerője)
erőszakoltság nélkül hidat teremt a
nézőtéren ülők és a pódiumon szereplők
között. Tizenöt év alatt, s ezen belül is
kiemelném a hetvenes évek második felét,
olyan kapcsolat teremtődött a rádió és a
különböző művelődési házak, otthonok,
megyei könyvtárak stb. között, hogy
megismertük a helyi igényeket, amelyek
árnyalatokban kétség-kívül különböznek,
amikor például Szabolcs-Szatmárba
megyünk, vagy egy gazdag kulturális
hagyományokkal bíró dunántúli városba
vagy annak környékére.
 Nem követel-e ez a kapcsolat olyan alkal-

mazkodást a rádiótól, amely ellentétes azzal a
programjával, hogy figyelemmel kísérje pél-
dául a mai költészet különböző irányzatait, az
egész folyamatot?

- A „terepen" való versmondás, jeleztem
már, különböző jellegű; van köztük
játékos vetélkedő és olyan, amely „sza-
bályos" vers-színpadra emlékeztet. Más-
részt elég sok perc marad olyan versek-re,
olyan összeállításokra is, amelyeket
továbbra is a Bródy Sándor utcában
veszünk fel. Azt is el kell mondanom
azonban, hogy a benti stúdión kívül - a
„kihelyezett stúdiók"-ban - megrendezett
adások egyik varázsa a helyi közönség
számára az, hogy a rádiónak módja van
olyan neves színészeket szerepeltet-ni
akár egy falusi kultúrotthonban is, akitől -
ha ott áll előttük az ő pódiumukon -
elfogadják azt a verset is, amit a rádióban
talán még nem hallgatnának meg. Nekem
különben az a személyes véleményem
vagy tapasztalatom, hogy a legkiválóbb
színészek egyben a legjobb versmondók
is; nálunk igen kevés a csak előadóművész
.. .
 Biztos-e azonban, hogy azok a „legkivá-

lóbb színészek", akik a „legnevesebbek", vagy
legalábbis ilyenekként tartatnak számon a
falusi, a városi vagy akár fővárosi művelődési
intézményeknél?
 Erről, persze, vitatkozni lehet, mint

ahogy igazán sok mindenről a „kihe

lyezett stúdiók"-kal kapcsolatban. Ezt a
vitát, konkrét műsorokkal kapcsolatban, a
rádiósok mindig is igényelték, de csak
ritkán kaptuk meg. A napi- és hetisajtóban
általában dicsérni szokták a rádióban
felhangzó versmondást, ám túl általá-
nosan. Es ha már nem említem meg itt,
mert hogy ízléstelenségnek vélném,
azokat a nemcsak sikeres, de új módsze-
rek, új megoldások okán tagadhatatlanul
eredményeseknek is mondható adásokat,
amelyeket a sajtó „kihagyott", miért
említsem azokat a lehetőségeket, amiket
ma már világos - mi „hagytunk ki"
annak idején, de nem bíráltak meg
bennünket miattuk? ... A legkiválóbb
 rendben van, legismertebb és legnép-
szerűbb - színészek „kirándultatása" az élő
versmondás különböző pódiumaira jó
„csalogató" volt, ha úgy tetszik. Így aztán,
legalábbis megítélésünk szerint, nem
kellett tennünk engedményt a „jól
hangzó", de giccses költemények „ja-
vára." Az arányokról, az esetleges önis-
métlésekről lehet disputálni - mondom, jó
lenne, ha a kritika valóban disputálna is -,
annyit azonban szerénytelenség nél-kül
elmondhatok (természetesen nem a
magam, hanem a rádió „műhelye" ne-
vében), hogy az elmúlt években több
magyar klasszikust és számos mai magyar
költőt, köztük fiatalabbakat, széles
körökkel szerettettünk meg. Csak példá-
nak említem a Toldi-trilógia és Arany
László A délibábok hősének - ha úgy
tetszik, újrafelfedezését - a már halálos
betegen rádiószereplést vállaló Básti Lajos
és más jeles színészek jóvoltából. De
Nagy László több nagy verse pódiumi
sikerének is a rádió volt a „fő-próbája". A
(viszonylag) ifjú magyar költők közül -
tényleg megint csak példának - Veress
Miklós nevét említeném, akinek Óda a
megmaradáshoz című, igazán nem rutinos
könnyedségűnek mondható, nem
„szavallós" versét el- és befogadták néző-
hallgatóink és hallgató-olvasóink körében.
Az idősebb és ifjabb magyar színészek az
elmúlt időkben sok
 idősebb és ifjabb - magyar költővel is-
merkedtek meg, a mi révünkön is.

-- A rádió tehát a versmondás nevelője is?
- Mint már szó esett róla, mi többszörös

értelemben is pódiumot biztosítunk,
„összehozzuk" a verset mondójával és
hallgatójával. Vannak olyan rendezőink is
- csak két nevet említenék itt: Varga
Gézáét és Bozó Lászlóét -, akik különösen
jól értenek ahhoz, amit vers-rendezésnek
lehet mondani. Nincsen azonban módunk
- illetékességünk sem -



arra, hogy kifejezetten neveljünk vers-
mondásra. Erre itt van a Színház-
művészeti Főiskola, a mostanában
megalakult Versmondók Köre, és itt van a
Radnóti Miklós Színpad is, amely
különben néhány éve egyik fontos - a
fővárosban mindenesetre legfontosabb -
„kihelyezett stúdiónk". A Színpaddal
közösen sok irodalmi műsort rendeztünk -
főleg jeles évfordulók alkalmából - és a
Színpad állandó gárdájának versmon-
dásban „edzett." tagjait szívesen szere-
peltettük ezekben, de más műsorokban is.

- Ezek szerint mégiscsak van létjogosultságuk
az olyan művészeknek, akik elsősorban vers-
vagy szépprózamondók?

- Nem mondtam soha, hogy nincs,
csupán azt, hogy kevés, igen kevés ma az a
magyar előadóművész, aki nem elsősorban
drámákban, komédiákban játszó - színész.
I [agy feltétlenül szükség van-e
„főfoglalkozású" versmondókra, azt nem
tudnám megmondani. De hogy a
versmondók (vagy színészek) olyan egyé-
nien mondjanak verset, mint a maguk
korában a „főfoglalkozású" Ascher
Oszkár, vagy az elsősorban színész Ódry
Árpád, az bizonyos. Örülök, hogy
különböző „műhelyek"-ben nevelnek is
erre. A rádió hajlandó kiterjeszteni „ki-
helyezett stúdiói" számát, és - a maga
eszközeivel - minden segítséget megad
nevelőknek és nevelteknek.

- A z ilyen „iskolák'" közé számítanak az
1978 óta megrendezett Országos
Előadóművészeti Fesztiválok is, bár legalábbis
eddig - a „vizsga" mintha elmaradt volna .. .

-Csak bizonyos visszhang maradt el, a
fesztiválok - úgy érzem - jól vizsgáztak.
Bár a rádió itt nem a fő kezdeményező, és
nem is a másik társ, mint a Radnóti Színpad
esetében, hanem egyike a szervezést és
rendezést intéző szerveknek. Mint zsüritag
és mint szerkesztő - aki közel-ről
figyelhette meg a színészek és a közönség
reagálásait - sikeresnek merem mondani
mind a tavalyelőtti győri Radnóti-
fesztivált, mind azt, amit 1979-ben
Veszprémben tartottak meg. A színészek -
vagy előadóművészek különösen alaposan
készültek fel, hiszen több rostán kellett
átjutniuk a szereplésig, és a győri, illetve
veszprémi „szuperpódium"-on is nagy volt
a konkurrencia, a tét. A rádió egyenesben
közvetítette a fesztiválokat, és ez is
fokozott teljesít-mélyre - nem
idegeskedésre, teljesítményre! - késztette a
résztvevőket. Most áprilisban a József
Attila költészetének jegyében rendezett
győri fesztiválon

a rádió és televízió egyszerre közvetített,
így lehetővé vált, hogy az előadók or-
szágos hallgató és nézőközönség előtt
vizsgázzanak.

... a televízióban

Lendvay Györgyhöz, a Magyar Televízió
irodalmi osztályának vezetőjéhez - a tévés
versszínpad „gazdájához" fordultunk:
- Tízezer perc mondott vers! -Dorogi

Zsigmond kollégám számadatai valóban
örvendetesen és imponálóan nagyok A mi
számértékeink lényegesen kisebbek, mint
ahogy a Televízió összműsorideje is jóval
kevesebb a Rádióénál - szerény
patakocska a hatalmas műsor-folyam
mellett. Ám ha arányaiban nézzük
versműsoraink helyzetét, nincs szé-
gyenkeznivalónk: a Televízió irodalmi
osztálya évi kétezer perces összműsor-
idejéből a líra mintegy 75o-800 perccel
részesedik, s ez több mint egyharmados
arány. Ez a „verstömeg" - elnézést a
gazdaságtani kifejezésért - voltaképpen
régóta jelen van a képernyőn, csak nem
mindig elég koncentráltan és attraktívan.
Ezért az utóbbi időkben arra törekedtünk,
hogy versműsoraink egy részét -
mondhatnám: jelentősebb részét - soro-
zatszerűen jelentkező műsortípusokba
koncentráljuk. - Ilyenek például a Szá-

zadunk lírája és a Költő és kora című sorozat
-- teret hagyva természetesen az egyedi,
sehová nem sorolható lírai mű-soroknak.
A legfontosabb lépés azonban a vers
tömegméretű népszerűsítése felé az ez
évben indított Vers mindenkinek sorozat.
Azzal, hogy a Televízió vezetése
támogatta azt a kezdeményezésünket,
hogy a legfrekventáltabb műsoridő-ben,
szombaton z0 órakor jelenhessünk meg
verseinkkel a képernyőn egyszeri-ben
(még óvatos becslések szerint is) négy-
ötmillió emberhez szólhatunk a költők
szavaival. Ezek a versek nagy, közismert
művek; többségük megtalálható az iskolai
olvasókönyvekben is, mégis, úgy vélem,
velük lehet elérni leginkább az óhajtott
célt, hogy valóban a tömegek között
fejthessék ki hatásukat, és hogy jelenlétük
a képernyőn egy idő után magától értetődő
és természetes legyen,
televíziózószokásaink szerves része.

...Van-e „külső" rendezvényük versekkel,
költészettel kapcsolatban?

- Ilyen rendezvényünk egyelőre nincs,
és nem kielégítő a kapcsolatunka vers-
mondó-műsorkészítő műhelyekkel sem.
Természetesen ez nem a kulturális kom-
munikációra vonatkozik, hanem a mű-

sorokra, ahol ezek a kapcsolatok testet
ölthetnének. Ez nem a „jóra való restség"

okából van így, műsorperceink szerény
száma nem teszi lehetővé, hogy új,
nagyobb lélegzetű vállalkozásokba
fogjunk, műsorpercbővítésre pedig ez idő
szerint nem gondolhatunk. Gazda-sági
gondjaink enyhültével azonban az ilyen
irányú nyitás lesz az egyik legelső
feladatunk.

- Van-e „vers-rendezés" és ,,vers-operatőr-
ség" a tévében !'

Ez a világ legegyszerűbb dolga -
gondolhatják sokan, hiszen mit lát a
néző? ÁlI egy jeles színészünk úgyneve-
zett félközeli vagy közeli képkivágásban
a képernyőn egy fekete körfüggöny vagy
egy stilizált háttér előtt, és szépen elmond
egy verset, amit feltehetően amúgy is tud,
vagy ha nem, hát leolvassa a súgógépről.
Mit kell ezen rendezni meg fényképezni?
Ha viszont a szak-embert kérdezzük meg,
habozás nélkül azt feleli, hogy ez a világ
egyik legnehezebb dolga. A vers ugyanis
nagyon „sérülékeny" valami; egyetlen
piciny értelmezési hiba, egy rosszul letett
hangsúly, egy fennhagyott sorvég,
egyetlen nem oda illő világítási effektus,
és már vége is a varázsnak, aminek
megteremtésére az alkotók szövetkeztek.
S ez nem is csoda, ha meggondoljuk,
hogy egy tévéjáték mondjuk hatvan
percen át fejti ki a hatását, egy szonett
ötven másodperc alatt. Ott egy kisebb
hibát elfedhet az összkép, itt végzetes
lehet. A felfokozott felelősségtudat
feszültsége a színész-rendező páros alkotó
energiáinak maximális koncentrálását
igényli az adott pillanatban. S akkor még
nem is szóltunk arról, hogy mekkora
gondot jelenthet, hogy az adott vers
találkozhassék a legmegfelelőbb
előadóval - ez esetben ez nem csupán
alkati megfelelés kérdése, hanem a
pillanatnyi diszpozícióé is. Lehetne még
tovább sorolni a vers-rendezéssel
kapcsolatos gondokat, de erről talán egy
valóban illetékest, egy rendezőt kellene
egyszer megkérdezni. A téma
közérdekűsége talán megérné.

- Ali a kritikai visszhang „házi" vissz-
hang/a '

- Mostanában megszaporodtak a tévé-
kritikával kapcsolatos viták. Mi, tele-
víziósok gyakran neheztelünk -- nem is
annyira az elmarasztaló kritikákért, mint
inkább azért a csendért, amely néha
körülveszi műsorainkat. Nos, versmű-
soraink jó része ilyen csendben hangzik el,
sokszor bizony örülnénk egy-egy elsut-



arcok és maszkok
togott dicséretnek vagy feddésnek is. Ez a
helyzet azonban napjainkra meg-változni
látszik, méghozzá örvendetes módon.
Töredelmesen bevallom: nem számítottam
rá, hogy a Vers mindenkinek sorozatunk alig
néhány hónapos „múlt" után ilyen kritikai
visszhangot kelt, s ez a tény önmagában,
függetlenül a bírálatok tartalmától, már
jelez valami igen fontosat. Azt tudniillik,
hogy egy vers és annak interpretálása is
lehet méltó alkalom arra, hogy a kritikus
tollat ragadjon. Az a jelenség pedig, hogy
egy-egy produkció nemcsak a
„szakmában", de azon kívül is beszéd- és
vitatéma - nemcsak az, hogy milyen
bravúrral nyomozott a detektív -, jó
közérzetet teremt mind-azokban, akik
bíztak a vállalkozás sikerében.

- A kritikák kezdik felvetni a versek
„hátterének" kérdését is .. .

- A képi megoldások alkalmazásának
tekintetében a versműsorkészítők vélemé-
nye is megoszlik. Az egyik szélsőség
szerint hagyni kell a verset „élni", ér-
vényesülni minden képi „alásegítés"
nélkül, hogy a befogadó figyelmét ne
vonja el semmi, a szövegre, a gondolatra
koncentrálhasson. A zenét is száműzni
kell a textus közeléből, mert óhatatlanul
melodráma válik a dologból. A másik
végleten azok találhatók, akik a verset
csupán ürügynek tekintenék a saját
bravúros képkomponálásának, zenei
érzékének és kamerakezelésének bizo-
nyítására. Ok édeskeveset bíznának a
nézőre; pedig a képi szájbarágás, a vers-
lefordítás, szerintem, éppen az ellenkező
hatást éri el: megfosztja a verset igazi
arcától, attól a varázsától, hogy mindenki
a sajátjának érezhesse. Egy példát idézve:
József Attila Ódájának azon részénél,
hogy,,...amint elfut a Szinva-patak...",
bemutatható, méghozzá igen artisztikusan
a valóságosan csörgedező Szinva. Csak
hogy ez a látvány azonnal megfoszt
engem az én saját Szinvámtól, ami lehet,
hogy nem is a Bükkben van, hanem
másutt, nem ilyen fák szegélyezik, hanem
amolyanok stb. Mindenki ült már egyszer
csillámló sziklafalon, ezt a saját legbelső
„kisajátítását" a költői látványnak nem
szabad egy valóságos képpel letörölni.
Ugyanakkor lehetnek esetek, amikor a
látvány hozzásegíthet a vers - különösen a
bonyolultabb, hosszabb versek - jobb
megértéséhez. Ám ezt mindig az adott mű
dönti el, s az az általánosnak mondható
alapelv, hogy minden eszköz alkalmaz-
ható, de csak a mű szolgálatában és nem
ellenére.

FÖLDES ANNA

„Csak a színpadon
vagyok egész"

Jászai Mari és Csernus Mariann
találkozása

„...Zokogj mostoha kitagadott
Orestes, mert Elektra tűnt az alvilágba...

Hol a mozgókép, amely megőrzi leptél?
Hol a fonográf nemes hangjának? Elszállt
a sugár! Ki hozza vissza? Ki hozza
vissza?"

(Babits Mihály Jászai Mari halálára)

Visszahozni egy letűnő kor letűnt mű-
vészének mozdulatát, hangja orgonabú-
gását, szerepteremtő képzeletét, ezerszín
egyéniségét? Visszahozni - vagy legalább
megőrizni . . . Kortársaink behoz-hatatlan
előnye, hogy a huszadik század második
felében a technika bőven kínálja a
lehetőségeket. A hangosfilm, a tévé, a
magnó és a hanglemez korszakában már
„csak" az élet forrósága, a személyiség
sugárzása az, ami kihűl, ami elvész az
időben. Jászai Mari és nemzedéktársai
színészsorsa sokkal mostohább: fél
évszázad múltán már egyre kevesebben
őrzik szívükben, emlékezetükben a
hajdani színházi élményeket. Jászai Mari
hangjára az élő tanúk közül a legszebben
talán Gyergyai Albert emlékszik vissza:
„Amikor . . . megszólalt, senki sem
vonhatta ki magát hangjának a varázsa
alól. Gyönyörű, zengő, tiszta beszéde,
mint az esti harangszó a falut, az egész
színházat betöltötte; sose szólhatott olyan
halkan, hogy ne hallhatták volna
mindenütt, s legélesebb tirádái sem
fajultak soha sikoltozássá: tagoltan és
ugyanakkor szenvedélyesen vitte a szót ...
zenévé oldotta fel a legvadabb indu-
latokat, s éppúgy el tudta kerülni a fran-
ciák tragikus dorombolását, mint elődei s
kortársai tragikusnak vélt üvöltözését."

Gyergyai Albert még hallotta . . . De mi
marad az utókornak? Egy-két sem-
mitmondó filmkocka, pár tucat pózba
merevedett, sárguló fénykép ... A gon-
dosan archivált színlapokon kívül né-hány
múzeumban őrzött jelmez, személyes
használati tárgy vagy ékszer. De
mindennél többet jelent, hogy megmaradt
a legenda, és megmaradt az írás. Az írás,
ami tárgyaknál, képeknél hívebben őrzi a
tragika emlékét.

Az írás, a nyomtatott és kéziratban ránk
hagyott szellemi örökség, Jászai Mari
esetében nagyon is tágan értendő. Mert a
nagy tragika a magány és az el-múlás
rémével csatázva, már a múlt század
kilencvenes éveiben szükségét érezte,

hogy papírra vesse emlékeit, múltját, és
memoárírás közben folyamatosan ki-
kívánkozott belőle a jelen idejű vallomás
is. A Széchényi Könyvtár kézirattárában
őrzött nyolc vonalas füzet éppen ezért
szertelen emlékezés és zaklatott napló :
sajátos, bevallott és vállalt „kétidejűsége"
folytán szerkesztetlen, és mégis,
formátlanságában, zabolázatlan áradásá-
ban izgalmasan modern olvasmány. Írója
évtizedeken át folytatja és mégis örökre
újrakezdi: vívódva a műfajjal, önmagával.

„Életem történetét írjam meg? Nincs
hozzá elég tehetségem. Sokkal inkább
színészi tehetség vagyok, hogysem sza-
badulni bírnék tőle. Nem bírok teljesen
igaz lenni! (Jászai Mari kiemelése.) Az
örökös pose ellen küzdök. A pose el-len,
mely velem, bennem született, és amely a
színpadon legbecsesebb tulajdonságom
volt, amelyet már tizenhét éves koromban
egy kolozsvári kritikusom úgy fejezett ki,
hogy » Jászai kothurnusban született«;
csak ma, öregségemre tudom meg, hogy
ez mennyire igaz! Hogy ez a kolozsvári
író milyen jól látó ember volt."

Igazságkeresés és félelem az igazságtól:
„Sokan és régóta biztatnak, barátok és
ismerősök, tulajdonképpen valahányszor
egy cikket olvasnak tőlem, hogy írjam le
színészi pályafutásomat a közönség
számára, és ezzel egyhuzamban írjak a
színészetről a jövő nemzedék számára. De
eszemben sincs!

A jövő nemzedék éppoly kevéssé okul
az előtte lehullott nemzedék példájából,
mint az a lomb, amely ismét csak kihajt
májusára, ha az előtte való évit meg is
csípte a dér. Az én utánam jövő nemzedék
is csak úgy bízik magában, mint én
bíztam, mikor még jövő nemzedék vol-
tam; csak akkor kezdtek érdekelni az írott
példák, mikor a magam élete már
úgyszólván - készen volt.

És amúgy is nevetségesnek tartanám
annyira fontoskodni kis reprodukáló
iparművészetünkkel, a színészettel, hogy a
jövő számára próbáljam fixírozni."

A kívülről jött ösztönzés - két cég
egyidejű kiadási ajánlata - kecsegteti
ugyan, de mégis van ereje nemet mondani:
„A lelkem életét nem nyitom ki, még
pénzért sem." Nem, és nem: „Te-hát - nem
írom pénzért, vagyis a nyilvánosságnak -
pláne életemben! - amit itt leírok, mert
akkor másképp kellene írnom. Nem
engedhetném meg tollam-nak, hogy az
igazság szánján szálljon. Annyi tekintettel
kellene lennem eleve-


