
vizmus hagyományának továbbélésére
mutat egyébként Szergej Bahrin 1980-as
munkája, Olesa Irigységéhez készített terve.
Itt magát a tatlini tornyot látjuk viszont
ironikus idézőjelbe téve, lila, csillogó
flitterekből kirakva foglalja el a képmező,
egyben a színpadi tér felét.

De ide tartozik Georgij Moszejev
ötvenes, hatvanas évekbeli két díszlet-
terve is. (Lavrenyov Leszámolás és Bulga-
kov Menekülés), ahol már-már önálló
festményként látjuk visszaköszönni a ku-
bofuturizmus formavilágát, valamint a
húszas évek egyik alapvető szimbólumát, a
mozdonyt. És ha távolabbi összefüggéseket
is mutat, de vitathatatlanul a húszas évek
„kozmizmus"-ára utalnak viszsza Gunar
Zemgal az Optimista tragédiához készített
1981-es művei. Mindezek jól mutatják,
hogy a rendezői elvek hiánya
pótolhatatlan, a kiállításon a néző számára
az elrendezési elvek egyszerűen
követhetetlenek.

Á másik kérdésre, a hiányokra áttérve.
A kiállítás katalógusának előszavában
Elbert János így fogalmaz: „Ott vibrál e
képeken Sztanyiszlavszkij, Mejerhold,
Tajrov, Vahtangov, Tovsztonogov és
Ljubimov művészi gondolkozásrend-
szere." Mármost a probléma éppen az,
hogy a fenti névsor a kiállításon alig,
illetve hiányosan szerepel. Látható a
húszas évekből Majakovszkij három rajza
a Buffó misztériumhoz. (Nem került szín-re.)
Nyivinszkij Turandotjának 922-es díszlete,
valamint Petrov-Vodkin, Kusztogyijev,
Dobuzsinszkij, Jegorov munkái és Tatlin
két díszletterve 1935-ből és 43-ból, két
kései, egyáltalán nem reprezentatív
munka. Továbbá a húszas évek-re
vonatkozik Szlavin egyébként kiváló terve
a Poloskához (időpont nélkül), ám ez a
húszas éveket megidéző mű nem azonos a
húszas évekkel.

Lássuk ugyanakkor, mi az, ami nem
látható ebből az évtizedből. Kezdve a Buffó
misztériummal, Majakovszkij meg nem
valósult tervével kapcsolatban a kiállítás
meg sem említi, hogy 1918-ban
Pétervárott Mejerhold rendezésében az
előadás létrejött, s a díszleteket Malevics
és Lavinszkij tervezték. De Maja-
kovszkijnál maradva, nem esik szó a
Poloska és a Gőzfürdő korabeli előadásairól
sem (1928-29), holott mindkettőt
Mejerhold rendezte. Ezeknek díszleteit
Mejerhold és Rodcsenko, illetve Szergej
Vahtangov készítették. Jevgenyij Vah-
tangov fia egyébként hosszú évekig
Mejerhold munkatársa volt.

Mindebben a kiállítás egyik legalap

vetőbb hiányát kell látnunk. Majakovszkij
és Mejerhold tevékenységét elmu-
lasztották bemutatni, és ez a hiány min-
denképpen súlyosan esik latba. Így nem
esik szó például Mejerhold 192z-es
Csodaszarvasáról, amelyet egyébként a
tavalyi évadban Szőke István kecskeméti
díszletterve idézett, rekonstrukciójával
tisztelegve a mester előtt.

De nem szerepel a kiállításon Vahtan-
gov műhelye sem, holott ez utóbbi
jelentőségéhez sem férhet kétség, amint
ugyancsak lényeges volt együttműködése
a moszkvai zsidószínházzal, a Habimával
is. An-Ski Dibukjának előadása, amelyről
kellő dokumentációval rendel-kezünk,
mind művészettörténetileg, mind
színháztörténetileg lényeges tény. De épp
így minden említés nélkül értel-
mezhetetlen marad a kiállításon egyéb-
ként látható Nyivinszkij Turandot-díszle-
te. E munkát Nyivinszkij ugyanis Vah-
tangovnak készítette, együttműködésük
évekig tartott, a díszletterveken felvillanó
kubofuturista utalás nem véletlen,
munkásságának szerves része volt.

A hiányok felsorolása messze nem lehet
teljes, mindez nem a kritika feladata.

Általában véve egy szcenikatörténeti
kiállítás teljessége kétfelől mérhető. Mér-
hető az autonóm színháztörténet felől, de
megvannak a maga sajátos, az előző-be
betagozódó szempontjai a műtörténetnek
is. Fenti megjegyzéseinket vitathatatlanul
az utóbbiakat szem előtt tartva tettük.
Viszont a műtörténeti alszempont a teljes
színháztörténet része, így e nélkül a
teljesség nélkül a színház történetének
objektív képe sem felrajzol-ható. Á húszas
évek műtörténetileg döntő korszak volt, s
ez egy színháztörténeti kiállítás alapját is
meghatározza. S ahogy a húszas évek
bemutatása hiányos, ugyanúgy
indokolatlanul elnagyolt a sztálini
(kultúr)politika barokkos naturalitásának
bemutatása is.

E foghíjas múlttal szemben a nézőnek
csak félig érthetőek Sztenberg, Borovszkij
valóban korszakos, alapvető jelentőségű
művei is.

György Péter
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„Hogy ne legyen olyan
hideg"

Nádudvari Anna könyvéről

Olyan emberfajta-e a művész - az író, a
színész -, aki jobban érzi a hideget?
Ugyanattól a hidegtől fázik jobban, amit a
többi ember is érez, csakhogy ő a hiva-
tásánál, természeténél fogva felfokozza
érzékeléseit, és didereg, vacog, lúdbőrös
lesz a háta, amikor mások, a „normális"

emberek, legföljebb bedobnak egy fél-
decit, vagy hanyagul vállukra vetnek egy
kendőt? Vagy csakugyan keményebb,
kegyetlenebb hideg az, ami őt körülveszi?

„Itt is fázunk / S a csillagok várnak" - írja
egy lengyel költőnő, Buczkówna. Weöres
Sándor első, ifjúkori verseskötetének a
címe: Hideg van. A prózaíró Nád-udvari
Anna színészekről írt, mások
szolgálatának szentelt könyvének ezt a
címet adta: Honnét lesz a tűz?

Annak a tűznek a kezdetét, eredetét
vizsgálja, ami a színészben lobban fel,
lobog a színpadon, egy életen át, vagy
addig a pillanatig, amikor abbahagyja a
játékot. „Mi történik a tűzzel, amitől
lobogtak, izzottak vagy füstbe fúltak a
szavak? Hová lesz a színész tüze, ha nincs
számára színpad, és ha hazament a
közönség?" - kérdezi. Mert fontos ez a tűz,
nagyon fontos, s éppen elég baj, hogy az
emberek többsége manapság észre sem
veszi: sem a tüzet, sem a hiányát. „Halkká
vált az életünk, finommá, szürkévé - írja
Nádudvari. - Mintha egy-re kevesebb
lenne a jel, mellyel mások számára
meghatározhatnánk magunkat. Mintha
beletörődnénk - vagy nem is törődnénk
vele -, hogy egyre inkább az előítéletek
rajzolnak meg minket. Gesz-tusaink nem
alkotnak egységet, elmaszatolódik az
életünk, tárgyakat hagyunk magunk után, s
nem az emlékünket; nem azt, hogy voltak
emberek, akik így és így éltek, cselekedtek,
éreztek . . . Nem igaz, hogy a gesztus
elmúltával nem él tovább. Öröklődne, ha
lenne még mi-nek öröklődnie. Azért
kellenének a színészek is. Hogy ne
felejtsenek el minket. Hogy ne felejtsük el
magunkat. Hogy ne legyen olyan hideg."

Hogy a gesztus, elmúltával, tovább él:
ezt - ezt is - bizonyítja - és célozza -
könyvével Nádudvari Anna. Szín ész



gesztusokra, arckifejezésekre, hanghor-
dozásokra vagy akár csendekre emlék-
szik; csodálatos érzékenységgel fogja fel a
„jeleket", amiket a színész a színpadról ad,
érzékeli a színészi alakítás és a drámai
szerep bonyolult kapcsolatát, harmóniáját
és feszültségeit. Sőt, a szerepre, a játékra
felfigyelés vezérli akkor is, amikor
kiválasztja a színészt, akivel foglalkozni
akar, akinek a „tüze" különösen érdekli.
Honnét jött ez az ember, ez a művész, ez
a lány vagy fiú, asszony vagy férfi: miért
lett színész, hogyan jutott a pályáján idáig,
mit akar a színháztól és a színházzal? És
mit akar az élettől és az élettel, az
emberektől és az emberekkel? Csinálni?
Az embereknek adni?

Huszonöt színészt választott ki, tizen-
három férfit és tizenkét nőt. Nem a leg-
híresebb sztárokat; lehetőleg fiatalokat, a
saját nemzedékéből, vagy még fiata-
labbakat. Huszonöt színész szavaival
mondja, mondatja el, hogy miért van
szükség, kellene, hogy minél nagyobb
szükség legyen színházra, színészekre;
huszonöt színész jellemzése ürügyén
mondja el, amit ő maga gondol: életről,
művészetről, színházról és emberekről, az
ember érzelemszükségletéről és az ő saját
színességszükségletéről. Mondja el a
prózaíró, hogy hideg van, és kell a tűz.

A huszonöt színész (illetve huszonnégy
interjúalany) mind azt mondja el, hogy
akart, nagyon akart színész len-ni, s ez
sikerült is. Elővigyázatosságból néhányan
egyszerre két helyre adták be felvételi
kérvényüket, de a sikeres szín-művészeti
felvételi vizsga után a másik főiskolára,
egyetemre már el se mentek vizsgázni.
Volt, aki egyből átment a fel-vételi
vizsgán, és volt, aki többször pró-
bálkozott, egyre makacsabbul; s olyan is
volt, aki főiskola nélkül, rögtön színház-
hoz került. Túlnyomó részük hálás a fő-
iskolának, a tanárainak, úgy érzi, sokat
kapott tőlük, nemcsak szakmailag, ha-
nem emberileg is: Ádám Ottótól,
Várkonyitól, Szinetártól; jól érezték
magukat az osztályban, a kis közösségben,
fel-szabadultak. De olyan is van, aki bírál
bizonyos színészképző módszereket: pél-
dául Pap Vera később sem akarja elhinni,
hogy a színésznek tudnia kell, meg kell
tanulnia „drámát írni", amit az első év-ben
a főiskolai helyzetgyakorlatokon kívánnak
a hallgatóktól. Madaras József pedig
csakis rossz emlékeket őriz, fel-gyűlt
keserűséget hordoz magában: ,,Ok azt
hitték, hogy velem lehet gorombáskodni -
mondja a tanárairól. Holott ve

lem csak jó szóval lehetett volna bánni.
Nem értették meg, hogy aki kijön az
őserdőből, nincs tisztában a városi köz-
lekedési renddel, de abban ő nem hibás.
Olyanoknak kéne tanítaniuk a főiskolán,
akik a rájuk bízott emberek személyiségét
veszik alapul, és nemcsak azzal fog-
lalkoznak, hogy hangosabban mondjon
valamit meg gyorsabban meg lassabban.
Helytelenítem, hogy többnyire rendezők
tanítanak, akiknek a színészek belső vi-
lágáról fogalmuk sincs." Ezt a belső vi-
lágot, a színész, az ember belső világát
tartja Madaras a legfontosabbnak, s ezért
idegenkedik, a főiskoláról kikerülve, a
színházban is a rendezői „erőszaktól": „
... a jó színháznak az emberről kell
szólnia . . . a színház ma egy-egy személy
erőszakos mondaniakarására épül . . . A
színház rendkívül veszélyessé válik, ha
arra késztet, hogy ne keressük az indíté-
kokat, sem a magunk, sem a mások cse-
lekedetei mögött ... érzelmileg elszegé-
nyedtünk ..."

Nemcsak Madaras, a megkérdezett
színészek többsége is az ember mint ér-
zelmi lény megjelenítését, a közönség ér-
zelmeinek felkeltését tartja feladatának. A
színészek „jobban kigombolkoznak,
kitárulkoznak vallja Koncz Gábor. --
Sokkal befogadóbbak, érzékenyebben
reagálnak a dolgokra, mim mások. Ilyen-
nek születtek. Nem gondolkodnak, mi-
előtt cselekszenek vagy mondanak vala-
mit . . . a nézőnek az a dolga, hogy sírjon
és nevessen, az érzelmeivel vegyen részt".
Agárdy Ilona keményebben, ag-
resszívebben fogalmaz: „ ...az ember
ábrázolása hiánycikk a színházban, pedig
az érdekelné a nézőket. Rendezői stílusok
vannak, irányzatok vannak, és nem az
emberekről, nem az érzelmekről szól,
amit látunk . . . l la az érzelmet nem is-
merhetem fel valami mögött, semmi ha-
tást nem tesz rám . . . Mostanában nem
igazítanak el minket, pedig ha ez fehér, ez
meg fekete, abban nem szabad tévedni,
mégis ezek vannak most valahogy
összekeverve ... muszáj, hogy egyértelmű
legyen a véleményem valamiről. Véle-
mény nélkül egy senki leszek. És a véle-
ményemnek egy-egy alakításban meg kell
jelennie ... el kell érni, hogy sírja-nak meg
nevessenek, mert ez a két legfogékonyabb
állapot, a gondolkodás ezek után, ezekből
következik ..." Az emberközpontúság
szerettette meg a ki-tűnő versmondó
Tímár Bélával a szín-házat, ahol dolgozik,
a Madáchot:

. ebben a színházban az ember áll a
középpontban, az ő életénél nincs izgal

masabb" - az emberábrázolásból fakadó
belső gazdagodás öröméről vall Pécsi
Ildikó: „Az embereknek megadatik egy
élet, és ha az ember ezt a szakmát csinál-
ja, olyan mázlista, hogy több életet élhet."
A feladat, a munka nyűgözi le Tahi Tóth
Lászlót, neki nem jut eszébe, hogy bírálja
a rendezőt, ha nem az érzelmekről akar az
előadásban szólni, hanem eszmét hirdet: „
... ha meg kell értetnem vala-mit az
emberekkel, ha egy eszme eszköze a
szerep, akkor elfelejti az ember .. . azt is,
hogy nézik ezerhétszázan ... mindenki
tudja: a színház azért van, hogy valamit
közölhessen". A színészi munka
komolyságát hangsúlyozza Rajhona Ádám
is: „Tudomásul kell venni, hogy a profi
színész komolyan gondolkodik és él. Nem
annak örül, ha közlik a fény-képét egy
lapban, hanem ha eszébe jut egy gesztus a
próbán. Nem vagyok hajlandó elhinni,
hogy hamis élettel igazi művészetet hoz
létre valaki" s végül a
játék örömét szereti, keresi, hiányolja
Végvári Tamás, aki, Nádudvari szerint,
„tiszta ember - ettől fiatalos, de ez az oka
annak is, hogy sokáig nem kezelték szí-
nészi jelentőségéhez mérten": „Mintha az
üzemmé válás, ami ilyenekben fejeződik
ki a színházakban, hogy tervteljesítés,
nézőszám-statisztika, áttevődött volna a
mi szakmánkra is. A játék öröme el-
veszett, futkosás van a pénz után."

Huszonöt színészről ír és huszon-
néggyel beszél meg találkozót Nádudvari
Anna, huszonnégy színészt keres meg,
hívat telefonhoz, ül be velük presszóba
vagy kávéházba, találkozik a színház
klubjában, öltözőjében vagy színészbe-
járójánál, látogatja meg őket családi há-
zukban, villalakásukban: néz bele az éle-
tükbe, néz a szemükbe, négyszemközt,
azoknak, akiket addig csak a színpadon,
mozivásznon vagy képernyőn látott;
huszonöt pályaképet rajzol meg, s hu-
szonöt jellemet is, olyan emberekét, akik
színészi hivatásukkal szolgálják az embert.
Akikben az a tűz lobog, amitől melegebb
lesz a földön, akik föl akarják kelteni,
hiszik, hogy fölkelthetik ennek a tűznek
az igényét azokban is, akik már nem is
hiányolják. Legalábbis Nádudvari Anna
hiszi, reméli, hogy fölkelthetik. Mert ő
érzi, keresi, megtalálja a színházban ezt a
tüzet: és ezt köszöni meg embertársainak,
művésztársainak, a színészeknek ezzel a
könyyvel.

A könyv keletkezésének dátuma: 1976-
1979.

(Nádudvari Anna: Honnét lesz a tűz,
Kozmosz Könyvek, 198r.)


