
szemle

Más felszólalók a szemiotikától azért fél-
tették a kritikát, mert így - legjobb eset-
ben - egy komputer tud mindent megfej-
teni, ugyanakkor a kritika sohasem lehet
csak kívülálló, hideg, nem nélkülözhet
bizonyosfajta szubjektivitást... Es világ-
nézetet sem - tették hozzá mások.

A vita legvégén aztán ismét szót kért a
belga kolléga, s elmagyarázta, hogy a sze-
miotika csak módszer, nem helyettesít-
heti a világnézetet, nem zárja ki a szub-
jektivitást. Csupán eszköze a kritikának,
amellyel mintegy megfejti az előadás nem
verbális részét. (Ami a modern szín-
házban szerinte egyre fontosabb.) A
megfejtett előadás értékelése természe-
tesen nem nélkülözhet társadalmi, pszi-
chológiai, filozófiai ismereteket, tehát
nem hiszi, hogy a szemiotikától - bár-
mely világnézeti megközelítésben - fél-
tenie kellene a kritikát.

Ismerni kell tehát a társadalmat, törté-
nelmet, a színház és a színpad történel-
mét, az irodalmat, a szemiotikát, a szo-
ciológiát, az aktuálpolitikai helyzetet, s
most még nem is esett szó a színész, a
zene, a díszlet, a kosztüm és mindenek-
előtt a rendezők munkájának ismeretéről.
Ennyi mindenre kellene ugyanis megta-
nítani a jövendő kritikusokat. Ezek szerint
a kritikusok szupermenek? - tette fel nem
kevés iróniával a kérdést egy szovjet
felszólaló. Valóban, ha minden igényt -
mint a képzés lehetséges alapjait - össze-
szedünk, akkor három különböző egyetem
hat-nyolc szemesztere sem elegendő, hogy
mindenre megtanítsa a jövendő színibírá-
lót. Pedig még írni meg sem tanította.
Enélkül pedig akármilyen sok van valaki
fejé-ben, mit sem ér az egész tudománya.
Már-pedig ami a toll alól betűkben,
szavakban, mondatokban kifolyik, az -
akármennyire sajnálatos ez - nincs
egyenes arányban azzal, ami a kritikus
fejében van. (Mindkét irányban lehetnek
eltérések.)

Az első dolog tehát, állapították meg
többen, hogy írni kell a fiatal kritikusnak.
Gyakorolni a szakmát. S közben tanulni
is, amennyit csak lehet. Kinek mi adatik.
Szervezett oktatás egyetemen, újságíró-
képzésben vagy csak úgy, autodidakta
módon. Mert, ahogy egy angol hozzászóló
igen helyesen fogalmazott, a kritikus is kar-
riert akar csinálni. Annyira legalábbis,
hogy figyeljenek rá, nézők, színháziak,
mindenki, ha csak lehet. A karrier érdeké-
ben pedig feltehetően tanulni is érdemes.

Nem hiszem, hogy ez az egyetlen
mondat lehetne a summája a háromnapos
eszmecserének - remélem, ezt az
előzőekben sikerült bebizonyítani - szá-
momra mégis ez volt a legrokonszenve-
sebb mondat.

N. I.

Esszék a színházról

Egymás után két kötete jelent meg Ge-
rold Lászlónak, a neves újvidéki irodal-
márnak, kritikusnak, a jugoszláviai ma-
gyar színjátszás krónikásának. Az egyik-
Színház a nézőtérről - az Újvidéki Színház
tízéves működéséről ad számot; a másik
- Színházesszék- az elmúlt negyedszázad
világszínházi tendenciáinak változásairól
készült szubjektív megközelítésű át-
tekintés.

Az Újvidéki Színházat 1973-ban a belg-
rádi kísérleti színház, az Atelje 212 min-
tájára alapították. Az Újvidéki Színház is
kezdettől fogva avantgarde-kísérleti
arculat kialakítására törekedett. Műsorá-
ban négy jól elkülöníthető réteg észlel-
hető: a klasszikus drámáké, a kortárs szer-
zők műveié, a szórakoztató daraboké és a
jugoszláviai magyar szerzők alkotásaié.

A színház több mint tíz éven keresztül
méltatlan körülmények között, egy ifjú-
sági házzal társbérletben működött, nem
volt tisztességes próbaterme, díszlet- és
jelmeztárolási lehetősége, s minősíthe-
tetlen technikai feltételek nehezítették a
napi munkáját. (Csak 1986-ban költözött
saját épületébe.) A színháznak kezdet-ben
nem volt önálló társulata, majd egy
maroknyi mag köré produkciónként szer-
veződött a mindenkori stáb, főleg az
Újvidéki Rádió magyar színészeiből. Ál-
landó rendező nélkül dolgoztak, ami egy-
felől, főleg a társulatépítés, a stílus és
arculatkialakítás szempontjából hátrányt
jelentett, másfelől az együttes szellemi és
formai nyitottságát eredményezte, mivel a
jugoszláv színjátszás legkülönfélébb
irányzatait képviselő rendezők állították
színpadra az újvidéki előadásokat. Két
rendező hatása azonban így is ki-
mutatható és meghatározó volt: Harag
Györgyé és Ljubomir Draskiéé.

Gerold László kronologikus rendben
közli a színház első tíz évének minden
bemutatójáról írt kritikáját. Ezekből az
írásokból nemcsak az egyes előadások
elemzése és bírálata olvasható ki, hanem
a színházzá válás, a profilkeresés el-
lentmondásoktól nem mentes folyamata is
kirajzolódik.

A szerző hitet tesz bizonyos irányzatok
és drámai művek mellett, de nem adja fel
kritikusi objektivitását. A több mint
negyven bemutató elemzésekor
ismételten szembekerül azzal az ellent-
mondással, amely a színház kísérletező
célkitűzése és a választott darabok jel-
lege között feszül. Gerold úgy látja, hogy
az objektív körülményeken túl a színház
azért sem tudott igazán pregnáns arcula-
tot kialakítani, mert a műsora húsz-
huszonöt éves késésben volt a világszín-
házi tendenciákhoz képest éppen így,
mint az élet aktuális problémáihoz viszo-
nyítva. Így önmagukban bármilyen ér-
tékesek voltak is egyes előadások, ezek is
légüres térbe kerültek, csak egy szűk
közönségréteg értékelte ezeket igazán, s
valódi áttörést a színház nem tudott vég-
rehajtani.

Gerold László kritikái egy határozott
esztétikai normarendszer következetes
érvényesítéséről tanúskodnak. Stílusára a
pontos és félreérthetetlen megfogalma-
zásra való törekvés jellemző leginkább,
ami esetenként azzal jár, hogy a képsze-
rűség, a könnyedség hiányzik írásaiból.
Gerold kritikai krónikája dokumentum-
értékű, amit az igen gazdag függelék
(részletes műsor, társulati névsor, ven-
dégszereplések, díjak lajstroma) tesz még
értékesebbé.

A Színházesszék négy, tartalmilag és for-
mailag egyaránt különböző részből álló
kötet, amelynek összetartó központi kér-
dése az, miként lehet a különböző vi-
lágszínházi tendenciákat, illetve az azokat
képviselő előadásokat az utókornak
érzékelhetővé tenni.

A kritikus a kötet első fejezetében -
Összefüggések - fogalmazza meg azt a
dilemmát, amellyel mindenki, aki az el-
múlt húsz-huszonöt év jelentős színházi
előadásairól be akart számolni, szembe-
került. Ugyanis viszonylag gyors egy-
másutánban két megújhodási folyamatot
élt át a színház: a drámairodalomét és a
színházművészetét. S míg az elsőt a maga
hagyományos módszereivel többé-
kevésbé még tudta követni a színikritika
és a dráma- és színházelmélet, addig a
másodiknál ezek a módszerek jószerivel
csődöt mondtak. A pontatlanul rendezői-
nek nevezett színház különböző irány-
zatainak közös sajátossága az, hogy az
előadásoknak a drámaíróval egyenrangú
alkotója lett a rendező, a szöveggel azo-
nos fontosságú kifejezőeszközzé vált a
látvány, meghatározóvá a gesztusnyelv,



a produkciók metakommunikációs rétege.
Ezek leírására, megérzékítésére a
hagyományos irodalomközpontú kritikai
megközelítések alkalmatlannak bizonyultak,
s előtérbe került a mimografikus rögzítés,
illetve újra virágzásnak indult az
impresszionisztikus bírálat. Gerold e kétféle
metódus ötvözésével kísérletezik, s parányi
esszékben igyekszik meg-fogalmazni
benyomásait egy-egy előadásról.

A második fejezet ötven ilyen esszét tar-
talmaz; ezek mind a BITEF-eken látott elő-
adásokról készültek, s legnagyobb erényük
az, hogy együttesen a modern színházi tö-
rekvéseknek csaknem teljes körképét adják.
Néhány kimagaslóan fontos előadás ugyan
hiányzik a körképből (Brook Szentivánéji
álomja, Bergman Alomjátéka, Smocek
Mandragórája, Serban görög trilógiája stb.),
mégis tendenciáiban és tényeiben átfogónak
és pontosnak tekinthető a mustra. A szerző
többnyire csak egy-egy jellegzetes vonást
emel ki az előadásokból (egy-egy színészi
gesztus, látványmegoldás, zenei vagy akusz-
tikus effektus, egy-egy epizód lefolyásának
részletes leírását adja), de ezek pontosan és
mélyen felidézik az egész előadást, annak
lényegét, stílusát, újdonságértékét. Bevallot-
tan szubjektív megközelítésűek ezek az írá-
sok, de ítéletei túlmutatnak a személyességen.

Ugyanezek az erények jellemzik a hammadik
rész elemzőbb, ha úgy tetszik, hagyományo-
sabb kritikaformában írt bírálatait is, amelyek
elsősorban a jugoszláv, azon belül is a vajdasági
előadásokról, illetve néhány magyarországi és
romániai magyar színház produkcióiról szól-
nak. Ezekben az írásokban arra keresi a választ
a szerző, hogy a világszínházi tendenciák
hogyan jelennek meg a szűkebb és tágabb érte-
lemben vett hazai színházi életben, milyen
áttételekkel, hogyan érvényesülnek azok a
színházi újítások, amelyeket például a BTl'EF-
eken lát-hatott és regisztrálhatott.

Végezetül a negyedik fejezetben a kis
esszék és a kritikák módszerének szintézisé-
vel Harag György újvidéki Csehov-trilógiájá-
nak - Három nővér, Cseresnyéskert, Ványa
bácsi - igen részletes és terjedelmes elem-
zésére vállalkozik. (Ennek egyes részei a
SZÍNHÁZ 1978. 9. és 1982. 1. számaiban,
illetve együttesen a HÍD 1981. november-
decemberi számában már olvasható volt.)

Ez a kötet a maga módján szintén doku-
mentumértékű, igen fontos, mert egyrészt
pontos tájékoztatást nyújt a világ színházai-
ban bekövetkezett változásokról, a jelentős
produkciókról, másrészt lényeges hátteret,
igazodási pontokat ad a magyar színházi
alkotóknak. Kár, hogy a második és harma-
dik fejezet írásaiból - nyilván az esszéisztikus
megközelítésből adódóan - alapvető infor-
mációk hiányoznak (az előadások időpontja,
a szereplők stb.), s a rendező vagy a színház
nevét is csak a tartalomjegyzékből lehet
megtudni. (Színház a nézőtérről, Fórum,1983
és Színházesszék, Fórum, 1985)

PÁLYI ANDRÁS

Figyelem vagy fegyelem?

Montágh Imre könyvéről

A logopédus-beszédtanár Montágh Imrét
nemrég még a magyar színészpedagó-
gusok fiatalabb generációjához soroltuk;
ez a kis sárga fedelű, hétíves füzet mégis
posztumusz köteteként került a köny-
vesboltokba. A szerző, a Színház- és
Filmművészeti Főiskola tanára tavaly
ötvenegy esztendősen egy autóbaleset
szövődményei következtében elhunyt; ám
így is elmondható, hogy a magyar szí-
nésztársadalomnak immár nemzedékeit
látta el a szükséges szakmai útravalóval.
Utolsó kis könyvecskéje nem színészi-
szakmai kézikönyv, hanem népszerű el-
igazító-tanácsadó, gyakorlatokat tartal-
mazó kiadvány „mindenkinek, aki gyakran
kénytelen nyilvánosan megszólalni".

Montágh fejtegetéseinek kulcsszava a
„közszereplés", azaz a nyilvánosság előtti
fellépés, azaz élethelyzet, amelyben többé-
kevésbé mindnyájan - „hivatásosak" és
„alkalmiak" - tisztában vagyunk azzal,
hogy szerepet játszunk. A pszichológia
ennél szélesebb körben vonja meg az
„életszerepek" fogalmát, kiterjesztve azt a
magánéleti szférára, sőt a magányosság
birodalmára is: egész életünkben igazo-
dunk bizonyos tanult szerepformákhoz. A
színészi-művészi értelemben vett sze-
repjátszás viszont annak ellenére, hogy
„közszereplésnek" is nevezhető, ennél
jóval szűkebb körű fogalom, sajátos sze-
mélyi kreativitást feltételez. A logopédus
érdeklődése azonban nem annyira a szí-
nészi alkotói folyamatra irányul, akkor
sem, ha történetesen a színészképzésnek
szenteli magát, sokkal inkább a testi kife-
jezés eszközeinek tökéletesítésére. Ez az,
amit a színészi technika köreként szokás
emlegetni, s épp e „technikai" néző-pont
egyúttal szakmai találkozási pont is:
Montágh gyakorlatainak mind a színész,
mind a közéleti szónok hasznát veheti.
Ő maga mentegetőzik, hogy egyesek-

nek e gyakorlatok talán túl „játékosak"
vagy „bizarrak", tehát - mondja - „gya-
korlataim nagy részét a színésznevelés
területén alakítottam ki". Nem lenne
szükség e mentegetőzésre; s ezt mi sem
tanúsítja ékesebben, mint épp jelen kötete.
A címben feltett vagylagos kérdés ugyanis
ilyesféleképp oldható bővített mondattá:
ugyan ki az, aki dobogóra vagy

színpadra lépve, nem a felé forduló figye-
lem impulzusait várja a közönség soraiból,
ugyan kit elégít ki, ha a hallgatóság puszta
fegyelmezettségből viselkedik úgy, mintha
figyelne? Márpedig az így értelmezett
„figyelem" vagy „fegyelem" alternatíva
nem kis mértékben múlik a szereplő
beszédtechnikájától. S ez ismét az a pont,
ahol a színész és a „civil" szónok közös
leckéket vehet. E közös leckéhez pedig
feltétlen hozzátartozik a játék bátorsága. A
beszédtechnika gyakorlat és
önfelszabadítás kérdése, vagyis a gátló
tényezőktől való megszabadulás.

Persze a beszédtechnika kifejezést itt
kissé félrevezetően használjuk. Többről is,
másról is szó van. Montágh hang-
súlyozza, hogy „a helyes arcjátékot nem
lehet megtanulni", rámutat, hogy a gon-
dolatok megélése, az érzelmek vállalása
stb. „önfeledtté teszi a mimikánkat, s ez
vezet a kifejezés gazdagodásához". A
legköznapibb szónok is akkor válik ha-
tásossá - „őszintévé" -, ha „belemegy"
ebbe a kreatív paradoxonba, ami egy
valamirevaló színész számára mestersé-
gének egyenesen alfája és ómegája. Ha
tehát igaz, hogy „a hang hallható mimika",
akkor nyilvánvaló, hogy a beszéd-
pedagógus nem egyszerűen „kis magyar
hangtant" vagy „szép magyar beszédet"
akar tanítani.

Habár nyilvánvalóan azt is. Sőt, a ki-
ejtésgyakorlatokat hang- és légzőgyakor-
latok előzik meg, ezeket pedig még újabb
előstúdiumok. „A kifejezés eszköze ma-
gam vagyok", mondja Montágh, s ez
annyit tesz, hogy a megjelenésem, az
arcom, a testtartásom, a tekintetem, a
gesztusaim, a hangom, a kiejtésem... E
felsorolásban - talán érezhető így dióhéj-
ban is - az összefüggések láncolata a
lényeg. Nincs pontos kiejtés a mondandó
szabatos tisztázása nélkül. De ugyanígy
igaz: nincs világos és értelmes artikuláció
„szabatos", azaz adekvát testi megjelenés
és jelenlét nélkül. A közszereplés-nek
végül is a kommunikáció az értelme;
kommunikáció pedig csak akkor lehetsé-
ges, ha valódi figyelmet keltünk a hallga-
tóságban, a nézőtéren. Csak a figyelem
nyitja meg a publikumot; a szokásjog vagy
bármilyen más alapon önmagát „kordában
tartó" közönség fegyelme bezárulás. A
színpad vagy a dobogó felől nézve: ha-
tásképtelenség. Esetleg önáltatás. Es ez a
legfőbb rossz, ami a nyilvánosság előtt
fellépőt érheti. Így hangzik Montágh Imre
posztumusz üzenete. Színészeknek, nem
színészeknek, mindnyájunknak.


