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Szeretettel üdvözlöm a megjelenteket, Elóljáróben

engedjétek meg, hogy örömömnek adjak kifejezést,

hogy a kisérleti studió hallgatóinak a száma nem

hogy csökken, hanem emelkedik, Hovatovább már any

nyian leszünk, hogy kibéreljUk a márványtermot,

A rendezők, dralllf.turgok és egyéb munkatársak a

kisérleti studió darabjait olyan ambicióval és

olyan nagy azakmai hozzáértéssek készitik, mintha

adásra kerUlnének. Ha eljutnánk odáig, hogy azo

kat a darabokat is ugyanigy csinálnánk, amely~k

mUsorra kerUlnek, a kisérleti studió végképp el

érné a célját,

Mai bemutatónk, A indián Broxba vágy c. darab,

Poós Sándor első nagyobb jelentőségU sztereo

rendezői munkája, mondhatnók úgy, hogy mester

vizsgája,

/A darab bemutatása/

Miként tudjátok, a bevezető referátumot Elbert

János tartja, a két fölkért hozzászólónk Ujházi

László és Varga Géza. Ujházi László eleősorbau

sztereotechnikai kérdésekhez szól hozzá, Varga

Géza meg elsősorban rendezői kérdésekhez.

Igyekszem az irodalom és a dráma oldaláról köze

liteni és remélem eljutunk majd bizonyos rádiós

szemponthoz is, Két dolgot igyekszem előrebocsáj-
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tani. Az egyik, hogy bizonyos értelemben szubjek

tiv leszek, mert megfogott ez a dráma, és annak

rádióváltozata. Volt egy olyan feszitése az egész

nek, ami magával vitte az embert. E drámának már

elég nagy irodalma van, ahogy ennek a nemzedéknek, -

ezen belül Horovitznak is. Ez az irodalom majdnem

mindig elmondja, hogy e dráma tulajdonképpen vissza

rimmel Edward Albee-nak Állatkerti történet cimU

drámájára, sok tekintetben, sok gondolatban. A da

rab tulajdonképpen az egész Of~ Broodway Szinház

ban az első olyan darab volt, amire annakidején

felfigyeltem. Külön hozzátehetem, hogy forditó nem

hallgathatja élvezet, tanulság és izgalom nélkül

Bartos Tibornak, ezt a nemcsak tüzijátékosan lát

ványos, hanem megoldásaikban nagyon izgalmas és el

gondolkodtató, nagyon gazdag erejU szövegét.

Ami az élmény részéhez tartozik: ebben a rá

diós megvalósitásban nagyon megfogott a darab.

Azt kell mondanom, hogy ez a darab igazán a rádió

ban van otthon. Ez talán furcsa annak, aki a darab

kritikáit olvasva legtöbbször a koreográfia szóval

találkozik. Tehát hogy ennek szinpadi előadásában

a legizgalmasabb a koreográfia. Mégis úgy érzem,

hogy ez a darab igazán a rádióban van otthon és

meg is mondom miért érzem úgy. A darab azért iz

galmas és azért szép1 mert a kommunikációról, a

kommun ikáció hiányáról egy ma nagyon sokat végig

gondolt és eléggé végig nem gondolt témáról szól.
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Ennek a témának az elmondásához kitiinó módszert

választ, ahogy az egyik kritikusa nagyon szépen

megfogalmazza: hogy ahol hiányoznak a szavak, a

megértés szavai, meg kell születnie az erószalmak,

tehát a kommunikáció hiánya elvezet egyfajta rossz,

torz dUhöz, gyUlölethez. Ez egy verbálisan érvé

nyesülő anyag és ebben a rádió rendkivUli erejU,

hogy ezt közvetitse. Ezen túl az az érzésem, hogy

a darabnak az a szimbolumba foglalt mondanivalója

a végén, amikor egy élettelenül osilngő, fel nem

vehető telefonnak a csöngése közvetiti a darab-

nak ezt a kommunikációhiánnyal a világba kiáltott

mondanivalóját: ez is rendkivill közel áll a rádiós

gondolkozáshoz, az ilyenfajta kifejezés rendszer.

Hogy Albee-ra emlékeztet a szerző, az elég

természetes, hiszen az Albee utáni Off Broadway

generációnak a legjelentősebb tagjaként tartják

nyilván, körillbelUl abbl:lll a csoportban, amelyik

hez a minálunk ismertebb irók közül Kurt Wonnegut,

Jules Pfeiffer, tehát nagyon tehetséges emberek

tartoznak, akikről azt is szokás mondani, hogy

meglehetősen furcsa, izgatott eszközökkel, de

nagyon lényeges, izgalmas dolgokat próbálnak el

mondani, majdnem mindig a Broadway-n kivUl, majdnem

mindig kisérleti szinházakban. És hogy mennyire

közel vannak egy ilyen verbális rádiós gondolko

dáshoz: legujabban a saját felolvasószinházunkban,.
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ahol nincsenek kötve eenmrl.hez, caak a szöveghez,

17 éves korát61 máig - most 34 éves Horovitz -

a lP.gujabb darabjálg a Dr. Yo-ig nagyon Rok darabja

van amelyik közül néhányat el lehet olvasni, vagy

hozzá lehet férni. De körUlbelUl mindegyik ugyan

ezt a gondolatkört tükrözi, Azt hiszem, ez a darab

is nagyon j61 mutathatta ezt. Egyben persze benne

rejlik az a probléma is, ami ugy érzem a darabnak

egyetlen lényeges problémája, Nyilván a ezinpadon

is, a kritikákb61 itélve, de r~di6s szempontból

is. Egy ilyenfajta nagyRzerUen kimódolt, megtalJlt,

megtanult, bizonyos értelemben stilizált szöveg

egy időnél tovább nehezen tartható ki. Tehát min

denfajta tömöritése, sUritése, csökkentése tulaj

donképp a javára válna s talán ez az egyetlen,

amit úgy érzek, hogy ez a változat nem gondolt

eléggé végig, Vonatkozik ez érzésem szerint az

indián szövegre is, tehát az indiai, nem merném

megmondani, hogy hindu vagy bengáli szövegre,

hindi

Hindi szövegre is. Nem vagyok ebben tulzottan

szakértő. Tehát vonatkozik a hindi szövegre is,

de vonatkozik a new-yorki szlengre is, ami mondom

nagyszcrü megoldásoknak a tömegét adja egyébként.

Hozzá kell ten~em, hogy a hindi szövegnek a nyom-
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tstott példányban van angol fordit;tsa, de a:r. a

szinpadon nem hangzik el és itt se hangzik el és

senki nem hiányolja. Miről sz61 ez a kiáltáa?

Talá~ még egyetlen dolgot szeretnék erősebben

hangsulyo~ni éo ez a darab társadalmi hatása vagy

ereje. Megmondom azt is miért. Mert ez a fajta

darab a mi szinjátszásunkb61 eléggé kiesik. Mert

nem an"lyira a lényegét és a mondanivalóját vizs

gáljuk először, hanem a folUletet, amelyik mögé

rejtvo megjelenik, és tekintve hogy az tele van,

a mi szokásaink számára nehezebben követhető ke

ményaégekkel, erőssógekkol, szóban is és tettben

is, bár a szadista momentumok mögött igen mély

humenizmu□, az igen kemény, erős, vad nyelv mö

gött nagyon mély érzelmi anyag rejtőzik. Sajno~

ez az, ami tőlUnk a l•3gtávolabb kerlilt, holott a

legközelebb kellene, hogy legyen hozzánk, mert

az amerikai társadalomról azt hiszem, a legizga

tóbb mondanivalót közvetiti.

Hogy milyen izgató ez a mondanivaló, annak

érzékeHetésére egyetlen, kuri6zumszerü ellen

példát szerP-tnék felhozni. A darabnak a világban

New Yorktól Londonon keresztül a szpolétói két

világfesztiváljáig, Párizaig, Bonnig, Bécsig,

óriási útja van, A müncheni bemutatóval kapcsolat

ban a nyugatnémet sajtóban az egyik kritikus azt
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irja, hogy "Ein etUck neoaozialrealizmuR".

A neoazociálrealizrnus azt hiszem a mi nyelvi.lnkre

leforditva persze nem azt jelenti, hogy szocialista

realizmus, hanem egyfajta uj szociilis realizmus

sal beszél ez a darab, tehát jellegzeteeen Off

Bro„dway darab éppen ebben, hogy nagyon lényeges

szociális dolgokr61 beszél, nagyon nagy realista

anyaggal és tartalommal. Érdekes módon a kr-ltiku

sok szerint a legtöbb előadása abba fulladt bela,

hogy a naturalista reális New ~ork megjelenités

nek egy költői szintre emelt keménység, kegyetlen

ség bemutatásának szintjén maradt. Taliín csak jel

zésül tenném hozzá, hogy a szinházakban általában

izgalmat keltett a darab. Csak egyetlen jelzés:

Párizsban Lanrent Terziefnek a nagy szerepe az,

amit itt Harkányi Endre játszott. Ugyan a sajtó

azt irta róla, hogy már öreg ehhez a szerephez.

Mindezt összefoglalva, mindezt végigtöprengve:

a darabnak egyrészt a lehetőségeit érzem nagyon

rádiósnak, és ebben a rádiós megvalósitásban va

lóban kihasznál-:;nak, megragadottnak. Másrészt

azt az üzenetét nagyon lényegesnek, amelyet köz

vetit. Amely tulajdonképpen ugyanaz az ilzenet,

ami a becketti dramaturgiában benne van egy más

fajta gondolkodással, tehát a kommunikáció el

vesző viszonylat~ira való figyelmeztetés a csök

kenő kommunikációra való ki,Utásszerü figyelmez-
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tetés. Érdekes az a módszer is, ahogy visszarim-
-...d

mel, dehát az abs~ dra!l18turgiában minden igy

vissza-visszarimmel a szerzókön belUl egymásra.

Ha a f~nesco Leckéjében a nagy ilzenet, ami végülis

eljön hozzánk, vagy a professzornak az üzenete ar

ról a Székekben, hogy mi volt az értelme a házas

pár életének - egy értelmetlen felirt szövegben,

egy bugyborgásban tör elő amelyik már részleteiben

nem követhető. Tulajdonképpen itt is az az érdekes,

csak itt ez sokkal humánusabb, meleg~bb; és azt

hiszem, ezt Latinovits nagyszerü tónussal fogta

meg. Sokkal humánusabb, melegebb tónussal közve

titódik, hogy egy számunkra érthetetlen szöveg az,

amelyilc az egyetlen igazi üzenetet tartalmazza, az

egyetlen igazi emberi mondanivalót és annak elle

nére, hogy mi ennek részleteit egyáltalán nem ért

jük, legföljebb a belőle kicsapó Prem nevet, a

fiúnak a nevát értjük meg, mfgis teljesen betölti

ezt a funkcióját. És van egy olyan érzésem, hogy

a rádióban jobbon betölti a funkcióját, mint a

szinpadon.

Nem célom és feladatom az elhangzott drámai

mü, - szándékosan nem mondom hang ját éknak - :i.ro

dalmi értékének taglalása. Ezért amennyire csak

lehet, el fogom kerülni. Ha mégí,s be Le=be'Le csuszok,

ez minden esetben a megval.őaí,tással Leaz kapcsolatos.
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A szinház idő- és térbeli mlivészet.

a./ Következésképpen az időt Mtmussá,

kell átalakitani, zenei jellegU ritmusaá,

temp6vá, A térnek pedig formát kell adni.

Ennek kifejezése a diszlet, a jelmez, a maszk

éa a fény.

b,/ A ~zinházban haeználhat6 technika álta

lában három dimenzi6e.

e./ Az úgynevezett pezichovizuális és pszicho

auditiv hatások alkalmazásának, a nézőben gon

dolatokat és érzelmeket kell elinditania.

A szem azt követeli, hogy vonalak, szinek,

mozgások változatossága és harmoniája kielé

gitse. A fUl azt követeli, hogy a hangok

összhangja, az előadás zenei minősége hasson

rá.

Most néhány rádióesztétikai alapfogalmat. szeretnék

idézni. Dr.Kiss Kálmán azt irja a "Bevezetéa a rádi6 ...

müvészet néhany esztétikai kérdéseibe" cimU tanul

mányában:

"A rádiómUvészet a müvészeteknek azon ága, amely

tisztán akusztikus eszközökkel törekszik és képes

a valóság totális visszatükrözésére. Felhasznál

fogalmi kifejezési formákat ugy, hogy ezek közül

a fogalmiak a meghatározók. Akusztikus eazközei

között a hang mindenféle fajtája megtalálható.

A be aaédhangt áL a zenei hangon át a zörejig."
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Egy n~sik idézet ebb0l a tanulmányból:

"A rádiómüvészetnek iga1;ában akkor van lét

jogosultsága, ha olyat és úgy tud elmondani a való

ságról, amilyet éa ahogyan más müvészeti ág nem

képes."

A hangjátékról pedig azt irja:

"Egyfajta hangmüvészettel állunk . tehát

szemben, amely szerkesztésmódját tekintve a rokon

müvészetek köztil a zeuéhez és a filmhez áll leg

közelebb. Az irodalmi milfajokat sze1rUgyre véve

pedig a drámához."

Bozó László irta a Gondolatok a rádiószin

házról cimü tanulmányában:

"Éveken át vallottam, hogy a dráma. a szó

mUvészete. Csak a drámai nyelvben tükröződhet a

cselekmény, a szerkezet és a jellem. Kezdetben

vala a szó - olvashatjuk gyéren megjelenő elméleti

cakkekben, De a f ilmmüvészetben megjelent a kép,

a cselekményt hordozó jellemábrázoló müvészet.

Talán mégis az akció a lényeges, amelyeknek meg

jelenési formája a hang és a kép? És a hangjáték?

Vajon csak a szó hordozhatja a cselekményt? Abrá

zolj~ a jellemet? Egy zenei motívum, furcsa megma

gyarázhatatlan zörej, képtelen rá? A hangjáték az

emberi, a zenei hang és a stilizált akusztikai

hatások müvészete. Bennük együttesen jelenik meg

a drámai akcí.ő , 11
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Le kell tehát szögezni, hogy a monorádiózás -

mint időbeli mUvészet, - teljesen nélkülözi a tér

beli kifejezési eszközöket. De mégis van tér, jelen

esetben is, amit érzékeltetni kell. Schwitzke azt

mondja, hogy "a hangjátékban a kép először az al

kotók fantáziájábau villan fel, azutan mint vissz

fény milliók után alkotó fantáziában válik láthat6vá".

Mi most már a hangjá~éknak a nyersanyaga?

Mivel lehet bánni, melyek azok az eszközök, ame

lyek a rendező rendelkezésére 4llanak?

Donald Mo.Winnie szerinti "A rádió szakembereinek

nem áll annyiféle eszköz a rendelkezésére, a mU

vészi élmény felkeltéséhez, mint mondjuk a film

rendezőinek, vagy a szinház mtivészeinek. Birtokunk

ban azonban olyan rendkivtil finom és hatásos mU

vészi eszközök vannak, amelyeknek segitségóvel az
árnyalatok szinte végtelen változását képes kife

jezni. Ezek a kimondott élő saő , az emberi hang,

a zenei hang, a naturalisztikus hang,zajeffektusok

és nem utolsó sorban a csend."

És most mindezelchez az utóbbi években jött az új, egy

forradalmi ujitás: a sztereo, amely egyik pillanat

ról a másikra az időbeliségből térbelivé tudta tenni

a rádiózást. Tehát már nemcsak képzeletben, hanem

valóságban is képes a teret érzékeltetni. Mivel

bővült tehát a rádiómUvészet kifejezési eszközeinek

.sora:
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1. a helyezinnel; Két dimenziós lett, vagyis

a diszletet plasztikusau is vissza tudja adni,

és 2. a mozgással, amel3 a térben dinamikussá

tud válni. Sajnos maszk és jelmez segitsége to

vábbra sincsen, gesztusok sincsenek, arcjáték is

hiányzik. A fényt viszont - a kiemeléseket tovább

ra is zenével, zenei effektusokkal tudjuk pótolni.

Miért volt ez a vargabetU idáig? Mert a most

hallott mU, eredetileg szindarab volt. Nem vélet

len, hogy a rendező a rádiósforma megoldására szte

reora gondolt, mert kénytelen volt megkUzdeni egy

olyan problémával, mint a tér ábrázolása. Lefordi

tani akarta a más közegben élő an3agot, a rádió

közegére. Nagy feladatot jelenthetett, sok munkát

Poós Sándor részére. Megbirkózott ezzel a feladat

tal? Ugy érzem, többnyire igen. De volt sok rész,

ahol az anyag nem engedelmeskedett. És egy-két

helyen ugy érzem elkerülte figyelmét, a kifejezés

tisztább megvalósitása. Sokszor találkozunk olyan

nehéz helyzettel, hogy bennilnk - elmélyültebben

foglalkozva az anyaggal - sokkal jobban él, a kép

zeletünkben sokkal szinesebb és összefüggéseiben

történik a dráma, mint a megirt darab és nem érez

zük szükségét, hogy ezt megsegitsUk, hogy ezt má

sok számára érthetővé tegyük. FélUnk attól, nehogy

a "szájbarágás" bélyegét süssék ránk. Demoklés z

kardjaként függ mindig fölöttünk. Ne hogy szájba-.
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rág6sak legyUnk. Inkább találják ki az emberek.

Én úgy érzem, hogy jobb ha a hallgat6 gondolkodá

sát, figyelmét erősebben irányitjuk a lényegre.

,Jobb élesebben fogalmazni, megmagyarázni, mint sok

esetben ezt az 11aláhuzáat11 teljesen elhagyni.

A sztereo-diszlet, a sztereehelyszin, ebben a da

rabban egy utcarószlet. Helyesebben az utcának

egy sávja. A darab szerint döntő a részletes hely

szin, hogy hol áll a telefon, hol van a megáll6

és hogy hol vannak a azemetesládák. Miért érzem

döntőnek? - Mert pl. a megálló helye indokolja,

hogy miért is vagyunk itt és miért mindig ehhez

akar visszakerülni az egyik szereplő. A telefon

ftilke pedig a kUlvilággal lévő kapcsolatot jelzi.

Nem mindig sikerillt számunkra ezt a helyszini

képet felkelteni a hangjátéknak, bár kitUnően

inditott Poós. Nem úgy inditja a darabot~ a saját

hangjátékát - mint ahogyan a szinpadon. És ezt

nagyon helyesnek tartom, Saját kifejezési eszközt

keresett, hogy el tudja vele mondani - ebben az

új térben - a mondanivalóját. Nagyon j6 volt ez a

prológus: a telefonkagyló levstel, a lapozás, otL.

és csak ezután inditotta el a valódi cselekményt.

Ezt kellett volna - ilyen nagyon j61 - az egéaz

szindarabon végigvinni. Elmaradt pl. a ládákkal

való játék, az elbujás lehetősége is. A szinészek

mindent megcsináltak és mégis, számunkra nem ért-
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hetó, hogy hová mennek. A mozgással mi a céljuk,

hol van a magá 116, amibe a s se r-ep l.ők szinte be La

kapaszkodnak, onnan r.l nem mozdulnak. A nztereo

zás számunkra azt teszi kötelezővé, hogy n hely

szinnel jobban kell számolnunk. És a tér az egyik

nagyágyú a kozünkben. Ugy érzem, hogy éppen az

előbb emlitetteknek elmar~dása miatt erőteljesen

a szójátékokra tevődött az alkoték és ezáltal a

hallgatók figyelme is. Persze nem vé Le t Lenü'l ,

Mert sokmlnden nincsen a rádi6rendezc5 kezében,

de a szó igen. És ha ezért caalc dicsérnénk, akkor

nem járnánk el helyesen, mert nekUnk az a felada

tunk, hogy minél több eszközt ·találjunk gondolata

ink kifejezésére: ne elégedjlinlc meg kizárólag a

Lo í r t és kimondott szóval.

Az elhangzott hangjátf:Íkban a cselekvések, a

törekvések, nem minden esetben teljesen tiszták.

Többször elolvastam azt a szindarabot, amiből a

hangjáték kénzült. Több van ott leirva, mint

amit meg lehet itt valósitani. Persze nagyon ne

héz is, mint emlitottem, mert az í.nház O De úgy

érzem, állandóan keresni, vitatni kellene. Én

a sztereozásban mindig beleütközöm ebbe a prob

lémába, hogy hogyan tudom még érthetőbben kife

jezni az iró és a saját gondolatomat. Ennél a

produkciónál mire gondolok például? Arra, hogy
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a szlnészi játék kitilnó volt, és elmaradt a hely

zetek konfliktusa. Mindegyik szinész mindent meg

tett, ami a szavakkal val6 brilirozást illeti, és

mégis hiány6rzíltem van. Mégpedig eg·y szerepP-t éa

nem szinészt illetően, s ez az indus. Mert a konf

liktus az indua és a gyerekek között van. És az

indua reagálásait, akcióit nem lehet megérteni.

Nem azért mert hindiUl beszél, hanem éppen azért,

mert ezzel olyan szituác16 áll elő, hogy csak

gesztusok útján tud kapcsolatot teremteni a másik

két féllel. Nekem - hallgatónak - szUkeégem lenne

olyan eszközökre, melyek ezeket a "gesztusokat"

számomra érthetővé teszik. Például: a pé_nzjáték

jelenet. A fiú azt mondja a hindunak kétszeri

pénzeldugás után, te sipista vagy. De miért mondja?

Mert az indus eltalálta - rámutatott - hogy a pénz

a fiú melyik kezében van. Vagy pláne az indián

félelme? Miért nem megy el az indián? Elmehetne.

Ha idáig eljutott, eddig a megállóig, miért nem

megy tovább? Mert nézi őket és fél, hogy ha el

kezd szaladni, menekülni, a fiuk utánaerednek.

Rengeteg ilyen láthat6 játék van a szindarabban,

amelyek élesebben fejezik ki a helyzetek konflik

tusait. Amikor az indián el akar szalAdni, hárman

egyszerre sikitanak. A sikit~sból nem tudom, hogy

ki kezdte a sikitást? Tehát az akció kinek a ré

széról indult elf A azindarab ismerete nélkU_l azt
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is feltételezhetem volna., hogy a két fiu rávetette

magát az indusra, aki csak egy helyben állt. S

coak ez után kezdett el menekülni. Tudom, hogy

nehéz probléma ez. Én most nem tudnék valami meg

oldást hirtelenföen mondani, .'hogy mit lehet ilyen

kor tenni. De kellene va.laudt tennUnk, kellene

valamit kital~lmlllk. Vagy az elbujtstáeia a szeme

tesládák közé? Először nem tudjuk, hogy elbujtak-e,

mert nem mondjuk ki szavakkal, hogy vanncsk itt

szemetesládák is. Egyszer sem. '.1.'j_ ism~)rté tek a

helyozint ás a jelenet bennetek élt. Ti tudtátok,

hogy mi történik. És ezáltal ugy órzem, egy fontos

probléma veszett el: az indus f'éLe Lme , Hogyan v4-

lik az Indue cse lekvóképtelenné. És ezt hindi

nyelven csak eljátazani nem lehet, Tudom, ez sok

nehézséget okozott, több helyen meg is oldottátok;

nagyon érdekes és i~galmas értelruezóst adtatok

az alapanyaghoz, !l ozindarabhoz és ennek elle

nére mégis ,így érzem, hogy nem ártott volna na

gyobb gondot forditani a cselekvések, törekvések

és a szituiciók konfliktusainak 4s fordulatainak

tisztább, élesebb kidolgozására.

Az a véleményem, hogy a sztereora nekUnk

kell alkalmazni a milveket, Dramaturg kollégák~ak,

rendezőknek, Nem várhatjuk el az Lró t ól , hogy a

sztereo szabályokat, kifejezési eszközöket meg-

t anul jik , A uz t e reozé e olyan pontos f e Lké ezü'Lé at ,

k i.do Igoz ot t munkát k í.ván , :nint a filmforgatókönyv,
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Az irók nem fognak rádiós forgat-íköny,ret irni.

T51Uk caak irodalmi forgatólcöuyvet várhatunk.

Felvetődik, hogy meddig mehetilnk az átdolgoz?.aban?

VélP-ményem ezed.nt formai Uren nem lehet meg

kötöttség. Eszmei térf,n - igen. Esimei téreu nem

változhat meg a darab. Annak kell lll!l.radnia, amit

az i:ró irt. És amit mi hí sstínk , hogy az iró irt.

Formai téren azt csinálhatunk vele, amit a rádió

Rzerilség megenged. Mindent. Mindent, mint ahogy

nRgyon Ugyesen és közösen Mesterházi Márton éa

Poós Sándor aokhe]yen meg is tettek az elhangzott

hangjátékban, sót bele is irtak, mert érezték,

hogy a szindarabbol szemben egyes szituációkat

meg kell erósiteni. A jövőben merészebbnek kell

lennünk ebben is. Gondolkozni többet a helyes

megoldásokon és használni az összes, most már

~ megtalált rádiós eszközöket.

BefejezésUl ugy érzem, hogy szándékában,

kisérletezésében sikeres munkát végzett az alkotó

gárda. Főleg azzal, hogy az igényes és mlivészi

élmény adására törekedtek. Gondolom, - mert min

dn alkotónál igy van ez.- mindebből Poós Sándor

tanult a legtöbbet.

Ujházi Lászlóé a-szó.

Sztereo szempontból és technikai szempontból

szeretnék néhány gondolatot elmondani.•Tulajdon-
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képpen ez a forgat6könyv eredeti formájában véle

ményem szerint sem alkalmas a sztercora. Tehát nem

kiált a sztereo után. Iga2 ugyan, hogy ez ~gy ezin

·házi, szinpadi mUnek a mdióváltozata, de abban

azt hiszom egyet értenek, hogy a sztereojáték és

a aztereohangJáték nem lehet egyazerilen azinházi

közvetitéa. Ennél többnek kell lenni és ha cRak

most dramaturgiai szempontból nézzUk pl. az egyi

dojilséget, ez a forgat6könyv nem tartalmazza mond

juk a aztereonak egy nagy lehetőségé:t dramaturgiai

azempontb61. Ha technikai szempontból néz sük, kü

lönösen nagyobb ivU mozgások, nagy tömegjelenetek

nincsenek benne, nincs benne olyan zaj, közeg, ami

sztereo szempontból kimondottan érdekes lenne.

Ilyenkor persze, amikor az ember nem olyan for

gatókönyvet kap amely kiált a sztereo után és

meg kell mondanom, hosy eddigi hároméves, lassan

négyéves ~:á:ereohangmérnöki pályafutásom alatt majd

nem csak ilyenekkel találkoztam, az embernek két

lehetősége van. Vagy elveszti a kedvét és azt

mondja, hogy teljesen mindegy, valamit majd csiná

lunk, beállnak a szinészek a sztereomikrofon elé

és aztán valami majd lesz. Akkor nagyon érdektelen

valami lesz az, ami kiuill a darabból. A másik lehe

tőség az, hogy azt mondjuk sztereózzunk minden áron

és megpakoljuk mozgásokkal, érdekes zajjal, tehát

megpróbáljuk sztereoszeropontból feldobni. Meg kell,



•

- 18 -

hogy mondjam, hogy mind a kettő roaoz éo tulajdon

képpen nem is lehet eldönteni, hogy a oztereozá3-

nak melyik m6dAzer árt jobban. Én a darabnak és

ennek a megvalóaitásnak egy olyan erényét látom,

hogy annak ellenére, hogy a sztereoközegben, ez a

darab nem viselkedik könnyen, nem adja magát köny

nyen, egy nagyon j6 ~timumot látok a két véglet

között. Végs6soron a stáb munkája alapján ée a

rendezés nyomán, oz a darab ugy lett sztereo,

hogy én a sztereotechnikát egy pillanatig sem

éreztem erőltetettnek, még mozgásoknál sem,

ugyanakkor primitivnek sem, tehát lényegében ugy

készUlt ez a sztereohangjáték, hogy nem veseztik

észre azt, hogy sztereo, Persze ha mono lenne,

rögtön éAz~evennénk. És meg kell mondanom, hogy

ez nagyon nagy erény és tulajdonképen ha jól

belegondolunk sokkal nehezebb egy hangjátékot

igy realizálni, mint egy olyan forgatókönyvet,

mint amelyik kivánja a sztereot. Tudniillik a

sztereofelvételeknél legalábbis már jelenlegi

időszakban ugy érzem, hogy nem a hogyan a kérdéses,

hanem hogy mit, Mert az, hogy hogyan valósitok

meg Yalamit, arra megvannak a bevált szokások,

illetve amit nem tudtunk eddig megvalósitani

rendesen, például a mozgásokat, azokkal még

ugyis elbibelődünk pár évig, vagy évtizedig. De
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általában a hogyan kérdése az moat már egy-két

alapvető problémát tekintve t.i.sztáz6dot t, de hogy

mit, mit akarunk a sztereoval kifejezni rondkivUl

tisztázatlan és ennél a darabnál elsősorban a

mit kérdése merUlt fel élesen és nem a hogyan.

Hát ilyen értelemben tartom én ezt nagyon szép

mwikának. És hogy a darab sztereo lett, annak

·egy óriási előnye lett a felvétel szempontjából

az, hogy jobban követhető, kellemesebb hallgatni,

egy kellemesebb atmoszférában szól, ~eg minden.

Majdnem azt lehet mondani, hogy 60 perces hang

játékot az ember sztereoban jobban elvisel, mint

monoban , Ezt ilyen egJ'llzerUen is ki· lehet fe

jezni. Tehát lényegében előnyére vált a darabnak

a eztereotechnika amellett, hogy azt tényleg

fenntartjuk és azt el kell ismernUnk, hogy nem

kiáltott a forgatókönyv a 07,i,ereozás után. Na.
most a másik kérdés, ami miatt egy kicsit szo-

rongva Ultem le, mikor először hallgattam a da

rabot, két vagy három héttel ezelőtt, hogy tudom

azt, hogy ez a rendezónek, Po6s -Sándornak az első

sztereomunkája. Sőt azt is hozzá kell tennem,

_hogy a stábban szereplő hangtechnikusnak, Balogh

Attilának is tulajdonképpen ő is az első sztereo

hangjátékot készitette. Előtte ugyan a Csongor és

Tündébe bedolgozott már, de mondjuk nem annyira

mérhető az a hangjáték mércéjével. FelmerUlt ben

nem az a probléma, hogy vajon egy uj stáb, hogyha
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az.t e rcoba k~rfil, akkor ndt ve sznek ésare a s¼tereo

ban , milyen lehetőséget látnak benne egy::íltalán.

É□ ilyenkor a?. ember mindig c~y ki~eit fél, hogy

ők ifi beleesnek abba a hibábu, mely hibába s okan

beleesnek, hogy tulajdonképpen a aztereoban Ellf36-

sorhan az irány az, ami órdP,kes a roagaoahbrendU

dramaturgiai tnrtalmat nem veezik éozre É:n is

ugy tflpaaztaltam még a saját munkámban t o , hogy

az első sztereofelvÁtelem akár zenóben, akár hang

játékban, a valamikor tiz évvel, ezelőtt:l e Laő

am<!rikai aztereohanglemezekhez hasonlitott, ame

lyeknek a hatását ma már csak ping-pong effP,ktP,k

nek noveznénk. Ez a legnagyobb becsmérlé~, ha egy

eztereofelvátEllre azt mondják, hogy tele van ping

pong effektekkel. Ezzel állitottak emléket az

első, azt hiszem Telefunken gyártmányu sztereo

beállitó hanglemeznek, amelyben ugy hirdették a

sztereot, hogy ogy ping-pong meccset vettek fel

sztereora ós direkt be is mondták, egyik hang

szóróról a ping a másik hangszóróról meg a pong

hallatszik. Aztán hallgassuk ezt meg monoban és

halljuk milyen nagy a különbség. Na most, ez már

tiz vagy tizenkét évvel ezelőtt volt, de tény az,

hogy akik sztereoval kezdenek foglalkozni, min-

dig ez ragadja meg őket és az ilyen felvételek

mindig tele vannak azzal, hogy hol itt szólva

lami, hol meg a másik hangasdbéban , Közte általá-
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ban eer.uni. Nagyon örülök annak, hogy ez a stáb

nem esett ebbe a hibába, És anélkül, hogy ezt rész

letezném lényegében ez azt bizonyitja, hogy a bio

lógia általános törvényszerUségétől eltérően ugy

látszik a sztereoban nem ezlikségee a stábnak a

eztereozás, a Aaját egyedfeJlódésében a sztereo

zás törzsfejlődését vÁgigkövetni. Tudniillik az

még gyorsitott formában is egy jónéhány évbe

tollene és hát arre, azt hiszem egyetértUnk, erre

nincs id6. Ilyen szempontból ia nagyon örülök,

hogy ez a felvétel igy sikerült.

A másik kérdés a zajoknak az allcalmazása,

mely szempontból ez a hangjáték ugyancsak prob

lématikus. Hiszen gondoljunk arra, hogy itt a za

jokban nagy vÁltozatomiÁgot nem vihetünk bele,

hiszen itt tulajdonképpen nem is az annyira a

város szélén-külvárosban játszódik és istenháta

mögötti helyszinen, hogy tulajdonképpen a városi

zaj is egészen távolról szUrődik ide. No most ha

monoban csináljuk a hangjátékot, egészen biztos,

hogy mindenki ugy csinálná,hogy először jelzi

az utcát, ereszti a z,aj t, utána az utcát szépen

lassan kincsenjUk és a hangjáték lemegy végig,

zaj nélkül, a végén megint behozzuk az utcát

aztán kész. Ez monoban teljesen rendben is volt.

Igenám csak az a különös, hogy sztereoban a zag

nak a monohangjátékban elfogadott funkcióján
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kivUl még egyéb funkciói is vannak, itt én első

aorban a technika meghatározó azorepét 3~eretném

kiemelni. Ugyanis R aztereohangjátéknál nagyon

sokszor jelenetek Aorán vagy hosszu időszakon

keresztlll oaak a zaj kijzege az ami a darabot

valóban sztereová teszi. Gondoljuk meg azt, hogy

például el6t'ordult, hogy egy dialógus valamelyik

hangszóróban majdnem tisztán pontszerUen szólt.

Ha most ebbe belehallgatunk, nem tudjuk, hogy

sztereo vagy mono. Akkor ha nincsen mögötte egy

eztereo atmoszféra. Tehát a sztereo hangjáték az

kivánja a sztereo atmoszférát, éa épp ezért nem

csinálhatjuk meg, hogy jelezzük az atmoszférát

aztán szépen kicsenjUk. Mert akkor nem egyszorUen

az történik, hogy elhalt az utcazaj, anút még mo

noban a hallgató mondjuk hát nem vesz ész~e, hanem

megszünik a sztereohatás. A aztereoatmoszférának

az a bizonyos folcu nem is kvadrofon, de minden

esetre a mononál sokkal jobb értelemben vett je

lenléti érzet biztositása azáltal megszUnik a

hallgatóban és egy Urt érez. Na most nagyon ö·~le

tesnek kell tartanom ennek a nehéz kérdésnek át

hmdalását ebben a hangjátékban mikor az utcát lé

nyegében a hangjáték elején megszólaló zaj na

gyon szépen, plasztikusan jelképezi. Amikor az

első szövegrész jön, akkor mindez hátramegy,

ezáltal megszUnik a zajnak a zavaró hatása és

megszünik az, hogy a hallgatónak végig hatvan

percen keresztül a fUlét hegy~üVO kelljen a zaj
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mögül kis::odni a szinészeknl!k a szövegét, ugyan

akkor a zaj hátul mindig ott van, ez a hátsó zaj

mór teljesen folyamatos, szinte jellegtelen morgás,

ez nagyon jól jelképe1.i a távoli várost az egész

városszéli kietlenaéget éa aztán végén A zaj megint

s1.Jpen feljön, Lényegében a zaj megvalósitáea s7,em

pontjából is nagyon ötletesnek és azerencsésnek tar

tom a felvételt. És mi az, aml ami nem ~otazett

benne? Ami zavart az, hogy feHehe~<'íen a hindu

szövege vagy legalábbis egy részének_ a felvétele

klllön kéezUlt, Ugyanis f<'íleg a darab els6 részóben,

az ele6 20-25 percében a két suhanc meglehet6aen

hangoskodik, egyszercsak teljesen elhallgatnak,

egy kicsit más atmoszféra is ugrik be. Már az első

af.kban, az utca zaja marad hátul• az· termószetes

és megszólal a hindu, A két suhanc hallgat, Utána

a hindu elhallgat, megint vált az atmoszféra, meg

szólal a két suhanc, Na moat a hindu ele6 megozó

laláeánál mÁg elhittem azt, hogy hát az ismeretlen

nyelv hallatára földbegyökerezett á lábuk, ezemUk

szájuk eltátották éFJ nem tudtak szóhoz jutni, Mi

után már másodszor ~e harmadszor is ez jön, akkor

rögtön, kicoit rádiós füllel az ember rájött arra,

hogy a felv,Hel nem egyi.d6ben kéfJzUl t, fUggetlenUl

attól, hogy tochnikallag is zavar6, hogy atinoszfé1•a

vá1táa ugz-Lk bo, amit nem lehat technikailag kom

penz>ilni. Állitom a2:t, hogy az egyik oiolgáhtn-'l

ha mfr az Eig.)'ik felvételnik caak máokőpp fuJják
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a klimát a etud16ban mint a máoiknü, már akkor

az alapzaj teljosen kUlönböző. Máe az a ha.ngsik,

oéldául ookkal közelebbi hangei.kban ozélal meg

például a hindu mint a kót suhanc. Na most én

tudom azt, hogy ez nem ozándókoean történt. Tis7,

táb~n vagyok azzal, nogy ezt a hindu szöveget nem

volt könnyti elmondani, és ismerve a rádió ezinész

etikát nem ezivesen hallgatják végig, srnig az

egyik táreukba beleverik a hindu szöveget. Ezt is

megértem, valamint azt is tudo~, hogy azt hisz~m

s most korszerUen fejezem ki magam, az ösazea ma

gyarországi tömegkommunikáci6s intézm'Íny között a

rádió van legjobban kiszolgáltatva a szinészeknek.

Tehát a ezinészegyeztetésen eem megy az, hogy min

denki mindig ott legyen a felvételen. Na moot mo

noban nincs is probléma. De sztereoban probléma

van. Állitom,hogy mono változatban ha meghallfpt

nánk ezeket a részeket nem is tilnne fel, de sztereo

ban igen. És ahol reálisabb atmoezféra van, ahol

a sztereomikrofonok folytán érezzük annak a atudió

nak a légkörét, ott mindenfajta vágás, ilyen utó

lagos beszúrás lényegében hallatszik, m~gtöri a

felvétel folyamatát. El tudom képzelni azt, hogy

adásban az URH-adásnak a magasabb zajszintje mi

att ez a killönbe~g esetleg m1r elmosódik. Dehát

mondjuk, itt magunkkal szemben azért legyünk igé

nye scbbek , Hangsúlyozom azt, hogy ez nem szó.nd.é-
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kosan történt. A hindu szöveg miatt is és nyil-

ván szi:iészegyeztetés miatt is felmerUltek prob

lémák. Na most a másik kérdés az, hogy a felvótel

folysmán n~hányE1zor hallatszik a zajban való át

váltás, hangsulyozom nem kötési hi ha, tehát nem a

technikának kell ezt felróni, e.gyszerilen arról

van szó, hogy zajkérdés és bizonyos sze.mpontból

ilyen jellegll hangjátékolmál tapasztalatom szerint

a legjobban bevált módszer az, hogy ha a szöveg

teljesen készen von, de isten bizony készen van,

azon nem !r,ill semmit változtatni, tehát a ttzöveg

felvótel, s ugy teszUnk alá zajfelvételt, hogy kél;

zajtekercsUnk van sztereozajtekercs és a kettőt

átuszással váltjuk. Mert a darab folyamán bárhol

végszózni kell, az egész biztos a zajban való

kötés nem fog menni, mert a zajoknál hát egy ál

landóan változó hangerósoégü változó szinezetü

zaj bármilyen távolra is van keverve, ott a vál

tásnál bizony azt észre lehet venni, hogy most

valamilyen ugrás van, főleg azért, mert ezek a

váltások a végszózás nyilván hogy a szöveg közötti

szünetekben történik, ahol a zajt szöveg nem fedi,

tehát sokkal jobban észre vesszUk ezt.

Végül a mozgáook k~rdése. Nem tudunk rá mit

mondani, Én sem tudo:n megmondani, hogy hogyan ke 11,

nagyon problematikus. Egyozerüen azért, mert ilyen

oztereoha!lgjií.tékn!il tisztáznunk kell, hogy milyen
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legy1:m az egé az báz í.cnak a ké paé se , Magyar:fo a

méretarány milyen legyen. Tehát mekkorék azok az

emberek, a.kik mozognak, Addig amí g állnak, addí.g

hogy melyik ember mekkora, nem nagyon zavar minket.

Mi általában fejmagassá.gban halljuk a hangot a

hangszóróból. De amint lépnek, miután az emberi

lépéseknek bennünk tudatunkban egy jól kialakult

mérete van, hát amint egy Rzinész megmozdul, abban

a pillanatban a mozgásában a sebessége egyben jel

képezze neki.lnk azt, hogy most az a szinész mekkora.

Véleményem szerint itt egy picit gyorsak voltak

a mozgások, tehát elég gyorsan átkerültek az egyik

hangszóróból a másik hangszór6ba, gyakorlatilag

azt lehet mondani, hogy majdnem egy lépéssel.

Ugyanakkor azt is meg kell hogy mondjam, hogy ezen

nekUnk segiteni kéne, ez megval6sitható, csak nem

a studióban. Tudniillik az a probléma, hogy ha

közel rakjuk a hangszórót, a mikrofonokat cgym:ís

hoz a felvételnél, vagy éppen sztereomikrofont

alkalmazunk, akkor egy sztereom:l.krofont szinte

két Lépé saek körbe lehet járni. Tehát az egéaz

hangszórótól a hangszóróig való távolság a szí

nésznek két Lépé s , Ha moot azt atcarjuk, hogy tiz

lépés legyen a hangszórótól a hangszóróig, nkkoz

fel kell rakni öt vagy hat ilyen monomikforont

egy ilyen roikrofonfiiggönynek és akkor amellett

mondjuk tiz lépést is végigm,3gy a az í.nész , akkor
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ezzel a tiz lépéssel kerül ó.t a-z egyik hang::rnóró

tól a o:isikig, Lényegében a mozgása lassubb lesi,

Na jó, mindenki tudja ezt, A probléma csak az,

h0gy arnf kor- nem sztereomikrofont alkalmazfmk,

vagy több mikrofont a.lkal.mazunk , akarva akaratla

nul is a eizinész olyan helyzetekbe kerUl, amikor

a mikrofontól távolabb van, például amikor a két

mikrofon között van, ebben az e aet ben a studiónak

a kongása már bejön, És épp itt a problematikus,

A sztereonál sohasem az volt nekem a problémám,

amikor templomban játszódó jelenetet kellett fel

venni, mert az nem probléma, az kong, cseng, ott

nem érdekes semmi, De amikor szabad· tér van, ami

kor semmiféle reflekció, semmiféle szobahang vagy

teremhang nem lehet,ott a szinész valójában nagyon

szorosan hozzá van kötve a mikrofonhoz, mert amint

a mikrofontól félméteres távolságban van, abban a

pillanatban a studiónak a kongása már bejön és

már terem lesz, szoba lesz, Ilyen esetben viszont

folyamatos mozgást, lassú mozgást felvenni nem

lehet, Meg kell hogy mondjam, hogy én a studióban

való felvételeket bár támogatnom kell, mert hiszen

egyrészt n4gy hangjáték studió tartozik hozz~nk,

másrészt studióban élünk, de lelkem mélyén nem

helyeslem, Nagyon örülünk annak, hogy a Dramaturgia

most foglalkozik a dokumentumjátékkal is, mert ez

is egyfajta lehetőség arra, hogy a házból kitörjünk,
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Hogy kHör;íifnk i:i lmr1g;játókc.tuc'í6km11< w1cy•Jn un í>

verdli13, de éppen 'lbb0l ered!íPn t·Pndkivlil ;icllcg

te Len stmoozférájiíhól. Ezért 0rUltcm annak , amiY.or

Dozó Lp3zJ.6rnl kf mentünk a PanoptLkumo t kint f,:,1-

venni ée a kvadrofondarabo~wz ia kUlo~ hclyGzine

ke n k➔szltettl1nk felvételt. Pllost Hámor J:footJék

dolgoznak kint szabadtéren, eredeti at~,11>ozf,:rábnn

egyetlen azterPomikrofo1mal minden t o v á b b i n é L k ü l

bi?;toaitható le-tt volna. Ha azt mondom a színész

nek, hogy egy lépéese l menjen át egyik lmngozóró

ból a másikbA, akkor azt mondom, hogy egy fél mé -

terre a aztereomikrofont61 mozogjál és ha azt aka

rom, hogy tiz méterre menjen el, akkor mozogj on

öt vagy hat méterre a mlkrofont61. Biztoa, hogy

szabadtéren nem fog kongani. TPhát én érzem azt,

hogy itt nagyon nehéz lett volna ennek a megvaló

eitáoa, Inkább a figyelem felkeltése é rdekében

mondtam el mindezt, hogy tulajdonképpen a haug

játékstudiók viszonyl~tában a mozgáooknak a ft!l

vétele akkor, hogy ha szabad térben játszódik a

jelenet rendklvUl problematikua. Azt kell monda

nom, hogy sziiite megoldhatatlan. f:n a szinótizck

nek ezt a levegőben való úa~ását akkor vettem

észre, amikor a Fidélióban a próza felvételé~

csináltuk és Leonora Floresztán találkozásánál

Leonora elkiáltja magát, hogy Flóresztán, iey

szépen hosszu 6-val, mert igy jön ki jól, odE>.rohuu
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hozuí, de miután a lépéseket nem lehetett hallani,

hát úszott hozzá a levegóben, Szóval szabályo~an,

Ki is hagytuk aztán, És azóta is ha úgy mozognak

a s2iinészek, hogy nem hallani a lépteiket, kir.sit

olyan érzésem van, hogy úsznak a levegőben. Főleg

miután a aztereo nem viz~zintee siku elkép~éo,

hanam ami középen van azt egy kicsit fölülről

magasabban halljuk, tehát mintha igy repUlne át,

Ha viszont a lépáeeket odatesszük, akkor meg tele

lesz az egész felvétel lópészajjal, ~s és,,, ez

mondjuk, hogy dühöngő, orditó naturalizmus és hát

ezt isten menta, hogy bárkire ie kimondják, Nem

tudom mi a megoldás megmondom őszintén, Mpések

nélkül valóban a szinészek kúsznak, az egész ta-

lán nem is annyira mozgalmas, viszont ha a léptek

hallatszódnak, akkor, akkor ténylegesen ez van,

hogy egy olyan hangjáték ami rengeteg mozgásele

meket tartalmaz tele' lesz lépéssel, nem beszélve.

arról, hogy például állitom, hogy most már a s7,te

reozáo korában a hangjáték studióknak ez a filc

padlója teljesen irreális valami, De még a mUanyag

padló ia, mert a 6-oaban éppen Varga Gézával pró

báltunk egyszer szinészi lépteket kicsiholni, nem

ment, A studiók igy vannak építve. Ez is olyan prob

léma, amire nem tudok megold<Í-st adni, tanácsolni,

csak, csak felvetem, Ami nem annyira terchníkai
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probléma már, nekem mint hallgat6nak tj.aztán hall

gat6i fUllel hallgatva, nagyon tetszett a az í né -

szek vezetése. A azinéozi játék nagyon azép volt,

az ember szinte óreztc annak a két suhancnak a bU

zét, sz6val két olyan embert, akit az ember az ut

cán legszivesebben elkarUl. És főleg azt, hogy vi

szonylag hooszu időtartama ellenére is tulajdon

képpen még én is, aki elsősorban zenéezbeállitott

eágu ember vagyok, én is azt mondom, hogy végighall

gattam és nagyon érdekes volt. Kétezer is végig

hallgattam a darabot, még a mai lehallhatás előtt.

Összefoglalva tehát a felvételt sztereoszempontból

is nagyon szép munkának tartom, nagyon örUlök,

hogy ennek a fiatalságnak ilyen első és viszony-

lag tényleg sztereo- ós technikai szempontból is

problematikus darabja igy sikerült. Ami problémát

emlitettem azok egyrésze levethetó azzal, hogy a

hagyományos monorutinról már tényleg lemondunk és

akik egyszerre játszanak, azokat egyszerre vesazUk

fel. Más része viszont olyan, hogy ez inkább ránk,

milszakiakra tartozik, hogy mozgásokat, stb. pró

báljuk finomabban megoldani. VégezetUl még egy mon

datot szeretnék mondani, nem a darabbal kapcsolat

ban, hanem a kisérleti studióval kapcsolatban, mert

ezt még máshol nem tudtam elmondani. Nem tudom,

hogy a kisérleti studióval mindenki egyet ért-e

vagy sem, gondolom a jelenlévők biztosan, mert

ha nem, akkor nem jöttek volna el. Azt aem tudom,
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hogy a rsdió vezetősége mennyire támogatja vagy

116m támogatja a kisérleti studi6t, de azt tudom,

hogy három évvel ezelőtt, amikor mi Varga Gézával

kezdtilk a sztereozást, hR akkor nektink lett volna

egy kisérlett atudi6nk, és lett volna m6dunk arra,

hogy a darabjainkat igy kollektivan meghallgassuk

és megbe szé Ihe sailk , nagyon j6 lett volna. Mert az,

hogy baráti sziveaségból Cserés elvtárs és Zentai

elvtárs eljött és meghallgatta a darabot és mond

tak r6la egy-két sz6t, akár j6t, akRr rosszat,

az nekUnk rendkivUl j61 esett, de lényegében na

gyon egyedUl vivtuk széln~lomharcunkat, mondhatjuk

nyugodtan a rádióval a~emben. É1:1 azt, hogy én a

magam részéról mennyire egyet értek a kisérleti

studióval, azt talán legjobban a jövő fogja meg

mutatni. A technj.kusainkat is, akik e zen a terüle

ten dolgoznak, szeretném minél jobban a kisérleti

studi6nak a munká jába és a lehallgatásaiba is be

vonni.

A rádió vezetősége rendkivtili módon támo

gatja a kisérlett studió munkáját mint anyagilag,

mint egyébként. Teljesen egyetértenek vele, a m6d

ezerfvel és a darabválasztással is. Beleértve a

rádió elnökét, elnökhelyettesét úgy, hogy az a

partizánharc ami folyt éveken keresztül, majdnem

hogy hivatali kötelességgé vált. Remélem, hogy a
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hamvát nem fogja elveszteni. Én két dolgot szUrtem

le magamnak az itt elhangzó előadásokból. Az egy-ik,

hogy a sztcrooteret pontoRan ábrázolnunk kell.

Hogy az ábrázolásnak milyen eszközét veeszUk igény

be, studi6t vagy kUloő helyszint, az más dolog.

De ~gyszerUen nem engedhetjUk meg magunknak azt,

mint a rnonoban, hogy mondjuk igy: a azinészek

usszanak, Megoldást én sem tudok, de ha emlékez

tek a Panoptikumra, annak felvétele egy mozgó

mikrofonnal történt, amit Ujházi Laci cipelt és

a mikrofon nem a azinész lépésére volt irányitva,

hanem a szinész szája magasságában volt elhelyez

ve. Lényegében hozta a szinész lépését anélkUl,

hogy egy csöppet is zavaró lett volna, tehát

minden naturális mozgás érzéklődött. Lényegében

nekünk seIIDllit nem kellett csinálnunk, mert a tér

adta magát, Tehát nem kellett megoldani, nem kel

lett megoldást keresni ahhoz, hogy lépjUnk vagy

ússzunk. Nemrég kezembe kerillt egy Gyárfáa darab,

ahol a sztereo eredményét kellőképpen ki tudtam

figurázni, Tehát, miután vigjátékról volt szó,

mint azt, amit nem.tudtunk még megoldani, ráját-
'szottam, •rehát mikor arról volt szó, hogy lépni

kellett a azinészeknek, akkor én úgy megléptettem

őket, hogy öröm v0lt nézni. Lényegében a paródi

áját tudtam hozni azoknak a dolgoknak, amit még

nem tudtunk k í.k í.aé z-Le t e zni , A másik ami rendkivUl

fontoo dolog éc nagyon nehéz megoldani; hogy a
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szinészek mozgása és beszáde és a mikrofontól

való távolsága és egyik mikrofontól való eljutása

a máoikig, teljesen szinkronban kell legyen a moz

gással és a térváltozással. Ennél a darabnál nem

volt j61 megoldva. Nekem tudnom kell, hol a ~ele

fonfülke, hol vannak a ozemotesedények, hol van

az utca éo pontosan tudnom kell minden pillanat

ban an6lkill, hogy odafigyelnék, hogy az egyes sze

replők, tehát a három szerepló közUl, aki éppen

beszél, hol van, de még azt is kellene tudnom,

hogy a másik kettő hol van. Tehát az egymáshoz

való viszonyukat állandóan a perc minden pillana- ·

tában tudnom kell és nem csak akkor· kell tudnia a

rendezőnek és ha lehet a hallgatónalc, amikor az

illető beszél. S ez borzasztó nehéz.

A Kisérlati studió következő bemutatója

Merlender kölni rendező rendezésének magyar válto

zata lesz, amit itt készit el a kiaérleti studi6

keretében.
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