
előadást látta, míg Örkény csak azt, ami a
vajúdás során valóban látható volt.

Bírálatát és javaslatait munka közben
sem igyekezett ráerőltetni a színházi
partnerekre. Ellenkezőleg, minden leve-
lében hangsúlyozza, hogy nem kíván a
rendezők helyett instrukciót adni, és a
színészek amúgy sincsenek rászorulva az ő
ötleteire. Inkább a drámaértelmezés
autentikussága szempontjából tanulságos,
hogy hogyan látta, képzelte az író saját
figuráinak optimális megjelenítését. Ebből
a szempontból jól hasznosíthatók az egyes
művek értelmezésének variációit is
érzékeltető külföldi színházi tapasztalatok.
Teljességre ezen a téren a kötet
szerkesztője nyilvánvalóan nem töre-
kedhetett. De a fontosabb bemutatók sze-
repeltetése és Örkénynek néhány, az elő-
adásokra vonatkozó tágabb érvényű
megjegyzése érzékelteti, hogy hány
Őrnagya van a zseniális és az író alkotta
figurát kiteljesítő Latinovits Zoltán óta a
világszínháznak. Miért volt hatásában
komikus a sokkhatásra épülő párizsi
Tóték-előadás, hogyan erősítette Tovsz-
tonogov a dráma absztraktabb vonulatát
Leningrádban, miért szerette Örkény
annyira az erdélyi Kovács György
rendezését, és miért ejtette zavarba az
egyéb-ként gondos amerikai előadás
egzotikumkereső koncepciója. A
különbségek értékeléséből logikusan
következik Örkénynek az az
elgondolkodtató, máig ér-vényes javaslata,
hogy ideje lenne deklarálni végre a
rendezői felfogás copyright-ját is.

A feltárt és felsorakoztatott anyag gaz-
dagsága, amelynek bizonyítását további
oldalakon át folytathatnám, egyértelműen
igazolja a Szépirodalmi Könyvkiadó
vállalkozását és Radnóti Zsuzsa szerkesz-
tői munkáját. Igaz - és a kiadvány jelle-
géből következik -, hogy filológiai szem-
pontból még ez a három kötet sem mond-
ható teljesnek. Mert ha a Nemeskürty
Istvánnal írott - tehát társszerzős A holtak
hallgatása beletartozik, mint ahogy
beletartozik Örkény drámai életművébe, az
összes művekből a mára inkább csak
dokumentumértékkel rendelkező, Gyár-fás
Miklóssal írott Zichy-palota kihagyását
nehéz indokolni. S ha egy kurta tévé-
jelenetnek irgalmaz a szerkesztő, vajon
helyeselhető-e - elsősorban szakmai-iro-
dalomtörténeti szempontból - a legkorábbi
színpadi jelenetek (Párosan szép az élet, A
borék) mellőzése? De persze tudomásul
kell vennünk, hogy ez még nem a filoszok
forrásmunkájának szánt kritikai kiadás.

Még a gazdag dokumentumanyaggal
kapcsolatban is akad némi hiányérzetem.
Ennek összeállításakor Radnóti Zsuzsa,
nagyon is jogosult szerkesztői meg-
gondolásból, az életműben legfontosabb
drámákra koncentrált. Mégis úgy érzem,
hogy az igényes olvasók tájékoztatására
célszerű lett volna néhány lapnyi doku-
mentumot vagy legalább jegyzetet mellé-
kelni a többi drámához is. A Pisti a
vérzivatarban kommentáló, esetlegesen
közölt közönségvisszhang helyett például
feltüntettem volna, hogy a Sötét galamb
kisregényváltozata Glória címmel olvas-
ható, és az 1957-ben írott darab 1970-ben
a felszabadulás 25. évfordulóján pá-
lyadíjat nyert. A falu rossza megértését és
minősítését is jól szolgálta volna az író-
nak a darabhoz fűzött és a Pesti Műsor
T965 karácsonyi számában közölt beve-
zető kommentárja. Bár az Egypercesek a
dolog természetét tekintve nem kaphattak
és nem is kaptak helyet a drámakötet-ben,
a Radnóti Színpadon bemutatott montázs
dialogizált bevezetőjét (Képzeletbeni
levélváltás az Egypercesekről) szíve-sen
láttam volna a drámák forrásvidékét,
színpadi sorsát és utóéletét olyan gazda-
gon tükröző dokumentumválogatásban.

E számunk szerzői:

BÉCSY TAMÁS,
az ELTE Világirodalmi Tanszékének
egyetemi tanára

CSÁKI JUDIT újságíró,
a Népszava munkatársa

CSILLAG ILONA színháztörténész
FÖLDES ANNA újságíró,

a Nők Lapja rovatvezetője
GERVAI ANDRÁS,

a Magyar Színházi Intézet munkatársa
GYÖRGY PÉTER

az ELTE Esztétika Tanszékének
tanársegédje

HEKLI JÓZSEF,
az egri Tanárképző Főiskola docense

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

PETHŐ GYÖRGY,
a MAFILM dramaturgja PÓR

ANNA irodalomtörténész
RÓNA KATALIN újságíró,

a Film-Színház-Muzsika munkatársa
SELMECZI ELEK dramaturg
SOMLYAI JÁNOS,

a Munkásmozgalmi Múzeum könyvtárosa
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,

a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője
SZÁNTÓ PÉTER újságíró,

a Népszava munkatársa
SZEKRENYESY JÚLIA újságíró,

az Élet és Irodalom munkatársa

GYÖRGY PÉTER

A valóság feltárása-
megóvása

Jeney István fotóíhoz

A fotó a valóság megkettőzése, rögzítésé-
nek az a folyamata, amelyet Susan Sontag
a valóság „bizonyos fokú oltalmazásának"
tekint. ( A fényképezésről 95. old.)

A színház megint csak a valóság meg-
kettőzése, és Jeney színházi fotói magukon
hordozzák a kettős „tükrözés" lényegi
sajátosságait.

A színészt fényképezni merőben más,
mint civileket elkapni, vagy épp beállítani
őket, a fénykép hőseit modellé vál-
toztatva. A színész saját akciója köz-ben
van, viselkedése független a fotóstól.
Nyilvánosságra tárja arcát (erre még ha
roppant patetikus is, nincs jobb kifejezés),
ám nem az örökkévalóság felé kacsint, az
élők pillanatnyi, őt figyelő közösségének
játszik; a színész viszonya bensőségesebb
saját tettével, mintha a fotós számára
játszana. A színész nézői-nek él, akik ha
sötétben is, de ott ülnek, és épp úgy
mulandóak abban a pillanatban, mint ő,
közönséget és játszót végképp összezár a
közösen múlatott idő. Összezártságukban
a színész szemérmet-lenül őszinte, arca,
mosolya, kétségbe-esése egyaránt a néző
iránti bizalmáról tanúskodik.

Ha mindezt lefényképezzük, akkor válik
érthetővé a színházi fotó mindig jelen-
való leleplező jellegének mindig érezhető,
zavaró evidenciája. Az idő megszakí-
tásának e művelete ugyanis abba az idő-
beli folyamatba avatkozik bele, ami már
önmagában is játék és konstrukció volt. A
színész egy időben élvén nézőivel, el-
játszik nekik egy másikat, és kérdéses,
hogy fényképezhető-e az eljátszott idő,
vagy óhatatlanul, mindenképp a színészt
fényképezzük. Lefotózható-e Liliom,
vagy csak Lukáts Andor Liliomként. A
helyzet attól olyan kettős, hogy a való-
ságban, ahol játszottak: mint színészek
jöttek-mentek, a fotón azonban már mint
önmaguk jelennek meg. A játék ideje el-
múlván, már a játszókra vagyunk kíván-
csiak : milyenek voltak, mialatt Liliomot,
Hamletet, akárkit játszottak. Többet nem
az érdekel, hogy a színész milyen volt
szerepében X-ként, hanem az, hogy mi-
lyen volt, mialatt X-ként néztük őt.
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Jeney kollégáit fényképezi, olyan
elyzetben, amelyet jócskán ismer saját
őrén. Kezét fejére szorítva,
egsemmisülve (Pogány Judit), ölelkezve

s imádkozva (Nowicki), verekedve,
hanva, suttogva. Azt hiszem, e munkák,

z időt kihívó metszetek, döbbenetesen
ínozzák a színészt. (Tapasztalataim
erint, nemegyszer joggal, jobban érdekli

ket, milyen fotójuk jelenik meg, mint
ogy mit írtak róluk kritikusaik. Jóllehet
em bizonyos, hogy érdeklődésük
helyes", be kell látnunk, hogy a színészi
röklét legkülönösebb színhelyén, a Bajor
izi Múzeumban nem színikritikákat
lvasnak az érdeklődők, hanem
nyképeket néznek: minden
ennyiségben.)
Nem pusztán a hiúságról van itt szó,

em is mindössze munkájuk dokumentá-
sának kérdéséről, hanem arról a felelős-
gről, amit mi felismerhetünk, ők folya-
atosan átélnek. A fotó ugyanis bele-

vatkozik az életükbe, ha a színpadon
kapták el", a színész védtelen, leginti-
ebb percében kiszolgáltatott, nincs
ódja a valóság újra és újra megismételt

eállítására. A színész tudja, hogy a fotóst
rsalkotóvá érleli az idő, és kiszol-
áltatottsága kétségtelen: általában nem
álaszthatják meg fényképészeiket.

Jeney egyik képén döbbenetes bizo-
yítékkal szolgál a színész emészthetetlen
íváncsiságával kapcsolatban. Az O s z l o

pos Simeon-beli fotón, az előteret szinte
elfedő nyomok nem retusálandó hibák,
hanem az azóta már halott Kiss István
türelmetlen, negatívot a hívóból kiemelő
kezének ujjlenyomata. Az élő színészt
Jeney nem csókolhatta meg örömében,
1982-ben sem hálás, mindössze - rémü-
lettel - elénk tárhatja annak bizonyíté-
kaként, amiről beszélnünk e fotók kapcsán
lehet. (Jeney egy másik képén, amit
szintén Kissről készített azon a télen, a
színész egy tükörből tekint vissza - próba
van -,a háttérben ömlik a Kaposvárt
elborító hó.)

Maga Jeney pontosan tudja, hogy a
színházi fényképei, a színészekről készült
portrék ezeknek az embereknek az em-
lékművei, mesterségük gyakorlásának
pillanatai - lényegükhöz vezethet. Ezért is
ragaszkodhatott például a Helyeyt áb-
rázoló sorozatához (Cyrano, Szőke István
rendezése), ahol a színészt épp teljes ki-
szolgáltatottságának feltárásakor érte
tetten. Helyey épp lehúzza arcát (maszk-
ját), szeme a kalap árnyéka alatt kiismer-
hetetlen (mindig árnyékban marad), egy
puszta arc tekint immáron örökre isme-
retlen nézőire.

A sorozat jól mutatja, hogy e fotókat
színész készítette, hiszen legalább annyi-
ra jellemzőek Jeneyre, mint Helyeyre.

Jeney általában nem veszi figyelembe a
fotó festészettől örökült és abszurd, ál

talánosított normáit, amelyek az arányos
képkivágás, tökéletes élesség, enigmatikus
beállítás tanát hirdetik, nem hódol a
technikai tökéletesség őrültségének sem.
Profi, mert az izgatja, amit lát, és azt
akarja elragadni, meghódítani. Nem csinál
sztárfotókat, nem érdekli mindaz, ami a
színházi fotósok jelentős részét módfelett
érdekli. Nem óhajtja lebuktatni társait
(milyen öregek), nem kívánja sztárságukat
bizonygatni (démoniak), nem el-

irántuk (lágy tónusok), őt valóban
ezek az emberek érdeklik, és nem véletlen
az óvatossága: saját világán belül, nem
idegen vadászterületen van. De minthogy
otthon van, nincs szüksége technikai
trükkökre sem, hogy idetartozását,
tanúságát bebizonyítsa. Megenged-heti
magának, hogy ha kell, képe homályos és
első pillantásra akár áttekinthetetlen
legyen: mindvégig tudja, hogy kiket és
miért fényképezett.

A technikai fogékonyság egyébként nem
idegen tőle, főképp ha a Zichy-kastélybeli
Wajda-féle Dosztojevszkij-in.

terpretációni készült képeket nézzük. E
fotók 15 watt és két mécses fényében
készültek, ami önmagában sem lebecsü-
lendő. (Jeney úgy tudja, hogy rajta kívül
még senkinek sem sikerült az előadást le-
fotóznia.)

Azonban többről van szó megint, mint
üres technikáról. Az alig kiismer-

ehér Anna és Lukáts Andor a szolnoki Liliomban



R

H

h
k
i
e
a
m
é
h
m
n
p

Jeney képei emlékképek, szellemképek,
olyan félálombéli és hajnali perceket
idéznek, amelyek évekkel egy-egy előadás
után tűnnek fel, keverve igazságot és
álmokat, de kiirthatatlanul. Én nem
lát(hat)tam Wajda Dosztojevszkijét, de
azzal hízelgek magamnak, hogy Jeney nem
sokkal többet láthatott, mint amit
lefényképezett, és talán mindent le-
fényképezett.

Rogozsin és Miskin: mindörökre be-
zárva egy - megírt - szobába, ez volt az

észlet az Oszlopos Simeon kaposvári előadásából (Jeney István felvételei)

első és végtelen, kiismerhetetlen kép. Az-
tán Wajda képe minderről, az ő értelme-
zése. Majd a színészek képe Dosztojevsz-
kijről, Wajdáról, önmagukról Miskinként
és Rogozsinként. Aztán Jeney képei: aki
megint csak értelmezte a képet.

Megítélésem szerint itt érhetnénk tetten
Jeney egyik meghatározó szellemi
előképét, Pilinszky színházát, azt, amit a
kibírhatatlan színházi közöny ellenére ő
hozott létre magyarul. Az elszabadult
képeknek, a képpé tett szenvedésnek és
felismerésnek a színháza ez, amely talán az
élőképből ered (amit szintén fényké-
peznek): a mindent egy végső mozdulatba
sűrítő megoldások műfajából. Pilinszky
egyik remekművének az „Urbi et Orbi" - a
testi szenvedésről című drámájának pápái, a
fekete és fehér pápa által szimbolizált
dialektika, sötétség és világosság harcának
műve: ez a metafizikaivá emelt biológiai
kérdés á fényképezés kémiai allegóriája.
(Jeney maga nagyít, hív elő, laborál,
igencsak tudja, hogy a fotózás kémiai
folyamata misztikus és szerves része a
tevékenységének.)

Végső soron e fotók nem szorulnának
interpretációra. Képek, úgy, hogy már
azok, teljes értékű és autonóm magya-
rázatai a valóságnak, mindaz, amit ennek
nyomán írhatunk, azt a képekből nyer-
hetjük. Azaz a színház, a leképezett, a
képben nyeri el önmagát, másképp a
valóság önmagában - egyébként ha nincs
benne színház - értelmezhetetlen és idegen.

Jeney olyan bátran, halálos otthonos-
sággal fényképez a színházban, mint Capa
(aki számára a politika volt a legyőzendő
démon) a világban, igen pontosan tudja,
hogy az a sötétség, amelyből színészeit
kiemeli és amely azokat körülveszi, egy
cseppet sem barátságos, és azt is tudja, hogy
a fény, mely megvilágíthatja őket, a
fénykép óvó metszetei nélkül sajnos
mérhetetlenül és indokolatlanul romlé-
kony, amint az a történet, amit látott:
mulandó.

elyey László a kaposvári Cyranóban

ető, homályos fényképeken (valaki vala-
it az ölébe emel, megint másvalaki
mádkozik) mintha a színház lényegének
gy interpretációját érhetnénk tetten. Ezek

képek homályosak és többértelműek,
int az emlékeink, csakhogy nem a szűrők

s trükkök révén lettek azzá, hanem ez a
omály és sötét volt a pontosság
aximuma. Ennél többet ott nem láthatott

éző: de még a szemünknél sokkal
ontosabb és élesebb objektív sem.


