
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)
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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.


