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Ki lesz a császár,
a főszereplő és a bálanya?

ITI kerekasztal-konferencia Budapesten

Háromnapos tanácskozásra, három témát
javasolt az ITI Budapesten rendezett
konferenciájának előkészítő bizottsága. A
színház mint irodalom és mint látvány; Az
író színháza - a rendező színháza; A színház
és a dráma-író együttműködése. Húsz
országból harminc vendéget vonzott a téma,
de a Fészek Klubban összegyűlt mintegy
ötven szakember - rendező, író, kritikus,
szín-házigazgató és kultúrpolitikus - között
egy sem volt, aki a három problémát képes
(és hajlandó) lett volna akár a tanácskozás
előtt, die főként utána szét-választani.
Alapjában egyetlen probléma került
napirendre - az író és a rendező viszonya a
színházban. De ennek a témának azután
harminchárom részlete, mozzanata,
háromszáz szempontja és változata ...

Sem a magyar vitaindítónak - Hubay
Miklósnak -, sem a résztvevőknek nem
voltak olyan illúziói, hogy a konferencia
során választ adhatnak a tegnapi és holnapi
színházat is érintő, de a mainak létét,
tartalmát és formáját meghatározó kérdésre.
Még kevésbé, hogy megoldják az
országonként, színházanként és mű-
vészenként más-más formában jelentkező
konfliktusokat. De mindenkit érdekelt,
hogyan látják ezt a gondot a szak-mabeli
kollégák. Mit tesznek a színház
tömeghatásának kiszélesítésére és a szín-
házi válság leküzdésére, az írók meg-és
visszahódítására, az irodalmi hegemónia
felszámolására, a rendezői zsarnokság
fékentartására a résztvevők -
Amszterdamtól Venezueláig.

A legelső általános, de a lényeget érintő
kérdés így hangzott: kié a szín-ház? Ezt
Marton Endre tette fel elnöki
megnyitójában. Az íróé, a rendezőé, a
színészé vagy a közönségé? Ki a császár -
folytatta a hangos gondolkodást Hubay
Miklós -, kire osztható Napóleon szerepe?
Mi különbözteti meg a szín-házban a
zsarnokot a koordinátortól? Mi, illetve ki a
fontosabb - a jó író vagy a jó rendező? Mi
történik akkor, ha jó író darabja rossz
előadásban kerül színpadra, és ha rossz
darab jó

rendező kezébe kerül? - vetette fel (a
kérdésekbe rejtve a választ is) Boldizsár
Iván.

A vita során megfogalmazott feleletek
nem annyira elvi ellentéteket tükröztek,
mint a résztvevőknek a lét által
meghatározott tudatát: a drámaírók is, a
rendezők is a maguk szempontjai és
tapasztalatai alapján szóltak. Őszintén
szólva, a személyes gondok és élmények
néha még háttérbe is szorították, el is ta-
karták az elveket. De tükröződött nem-
zetenként a különböző színházi struktúrák
és hagyományok hatása is, és éppen ez
tette valóban kerekké az asztalt,
egyetemessé a nemzetközi konferenciát.

Válság és virágzás

A színházi válság - alighanem egyidős a
színházzal. A válságnak éppen olyan izmos
hagyománya van, mint a válság le-
győzésének. Legfeljebb, a XX. század
harmadik harmadában mások az indokok és
az eszközök. Legtöbben ezen a
tanácskozáson is a kommunikációs for-
radalom okozta változásokról szóltak,
mégpedig ezúttal nem is csak a közönség,
hanem főként az író oldaláról. Meg-
egyeztek abban, hogy a tévé nemcsak a
nézőket vonja el - ahol elvonja -, ha-nem az
írókat is. Molière vagy Csehov szószéke
csakis a színpad lehetett, a mai író
témájáért - a nyomdán kívül - a nagyobb
anyagi lehetőségekkel rendelkező
filmgyárak, rádiók, tévéstúdiók is
versengenek. Kazimir Károly a világvi-
szonylatban defenzívába szorult szín-ház
életveszélyes helyzetét emlegette. M. A. B.
Yehoshua, izraeli küldött pedig a drámaírás
általános válságát festette a tanácskozás
elborult egére. (A sokműfajú írók - az
izraeli küldött személyes tapasztalata
szerint -- minden egyes drámai kísérlet, sőt
színházi siker után is átélik a maguk
drámaírói válságát, amely rendszerint a
„Soha többé drámát!" kezdetű
elhatározással ér véget.) És mivel a
felszólaló a párizsi színházak ürességét is
elpanaszolta, Jean Darcante, az ITI
főtitkára kötelességének érez-te, hogy
vitába szálljon vele: a francia színházak
nem mennek sem jobban, sem rosszabbul,
mint Európa többi fővárosának hasonló
intézményei. Itt is akad bukás, de van
tomboló siker is, és az ötvennégy párizsi
kőszínház mellett gombamódra
szaporodnak a közönség-igények
létrehozta, külvárosi kis szín-házak és az
úgynevezett kávéház-színházak. Ezeknek a
születése és a sikere eleve megkérdőjelezi a
színházi vál-

ságelméleteket. De nem lehet színházi
válságról szólni a Szovjetunióban sem,
ahol - Borisz Vasziljev, a Csendesek a
hajnalok írója szerint - estéről estére telt
házak előtt zajlanak az előadások, és a
közönség hetekre előre sorban állással
szerzi meg a jegyet. A színház azért győz
a különböző művészeti ágakkal folytatott
versenyben - mondotta

mert minden egyes előadásban meg-
újul, és a néző is tehetsége javával vehet
részt az előadásban.

Miért nehéz drámát írni?

Az okok: országonként különbözők.
Hollandiában például a kálvinista morálból
és mentalitásból eredő színházellenes
tradíciók nehezítik; Venezuelában a
tradicionális, kommerciális színház és a
népi mozgalommá lett politikai szín-ház
közötti szakadék. Dániában a rá-dió kapui
tágak és nyitottak, de a szín-házba - főként
fiatal írónak - nem könnyű betörni.
Finnországban a műsorpolitikát
hibáztatják, hogy a színházakban még ma
is nagyobb rész jut a külföldi daraboknak,
mint a hazaiaknak .. . A sokféle indok
mögött azonban egybe-hangzó volt a
tapasztalat, amely szerint - könnyű a
prózaírónak. Hiszen az csak megírja,
benyújtja, és műve (az esetek többségében)
megjelenik. A drámaírónak azonban a
dramaturgia boldogító igenje nem szünteti
meg kínjait, sőt ellenkezőleg, új, még
nagyobb megpróbáltatásokat zúdít rá.
Hetekig, hónapokig tartó műhelymunkát, jó
esetben apró javításokat, rossz esetben a
rendezői beavatkozás jegyében végzett,
fájdalmas és fáradságos dramaturgiai
műtéteket. gyötrelmes korrekciós próbákat
és véget nem érő megbeszéléseket. Az írói
felelősség a premier után megoszlik ugyan,
de az igazi író számára ez is lemondás,
kockázat. Kivéve: ha a folyamat során
íróból saját maga is szerzővé, szín-házi
emberré alakul.

A vitaindító is, a felszólalók is hi-
vatkoztak a dráma és a színháztörténet nagy
újítóira, akik Shakespeare-től Molière-ig és
Brechtig maguk is színházi emberek voltak.
Akik egy személyben vállalták az író és a
rendező munkáját és felelősségét. (De akik -
mint erre Boldizsár Iván utalt - kivétel
nélkül íróként lettek halhatatlanok!) A mai
színháznak azonban általában több mű-fajú
írókkal kell dolgoznia, akik közül nem
mindegyik rendelkezik a megszállottságnak
'és a színházi szemmértéknek, a
szituációban való gondolkodásnak és



a dialógusírásnak a megkívánt készségével.
Érdekes oldaláról világította meg a
drámaíróval szemben támasztott esztétikai
követelményeket Szilágyi Dezső, aki a
bábszínházi igények és a bábszín-házi
gyakorlat alapján jutott arra a kö-
vetkeztetésre, hogy mivel a drámaiságnak
nem a szó az egyetlen kifejezési esz-köze,
ki kell végre venni a fogalmat a maga
leszűkített irodalmi hatóköréből, és
érdemes az eddiginél nagyobb figyelmet
szentelni a képbe sűrített drámaiságnak, a
mozgásnak, az alakok szcenikai
konfrontálásának. Ezt azonban nem könnyű
elfogadtatni az irodalomban gondolkodó
szerzőkkel. (Ez az oka, hogy a
Bábszínházban többnyire csak a darab, a
forgatókönyv első, második változata írói
munka, a további harmadik-negyedik-
ötödik változat már a szín-házi kollektíva
alkotása.)

Drámát írni a legnehezebb és a leg-
kockázatosabb írói vállalkozás. A hono-
rárium világszerte meglehetősen alacsony,
a színházzal való együttműködés nemcsak
fájdalmas, de rendkívül időigényes is.
Éppen ezért, a szocialista országokban
többféle ösztönző módszerrel próbálják a
színházhoz kötni és csábítani az írókat.
Ilyen „trükk" Magyarországon a megírási
szerződés - erről Schwajda György beszélt -
, Bulgáriában pedig az író színházon belüli
alkalmazása. Egyes felszólalók szerint a
drámai adaptációk műsorra tűzése is eszkö-
ze lehet az írók vonzásának.

Amire nincs recept

A harmadik tanácskozás napirendjén
szerepelt, de kezdettől erről volt szó:
hogyan dolgozik együtt az író és a ren-
dező? Mi az ideális együttműködés, a
harmónia titka?

Az igazságot már a legelső napon
Kazimir Károly megpendítette, amikor
arról beszélt, hogy harmónia - voltaképpen
nem létezik. Csehov és Sztanyiszlavszkij
iskolában tanított együtt-működése sem
volt konfliktusmentes. Jean Darcante
szerint: az írók és rendezők gyűlölködése,
kölcsönös nélkülözhetetlenségük és
egymásra utaltságuk felismerése a
szerelem egy neme. Még tovább lépett
Heinar Müller, író (NDK), a Berliner
Ensemble dramaturgja, aki
félreérthetetlenül állást foglalt a színház és
az irodalom közötti harmónia ellen. Abból
indult ki, hogy a harmónia - végállapot, a
kultúra, az alkotás - küzdelem. „Nem
hiszek a színház és az irodalom, az író és a
ren

dező közötti harmónia lehetőségében - egy
nem harmonikus világban. A fontos az,
hogy a köztük levő konfliktus produktív
legyen. Hiszen a színház - intézmény,
amely szükségszerűen hajlamos a maga
struktúrájának konzerválására, éppen ezért
szüksége van az irodalom ellenállására,
szüksége van az olyan darabokra,
amelyekkel a meglevő formában - stílusban
és struktúrában - nem tud mit kezdeni.
Ilyenkor a feladat az, ami változásra,
fejlődésre ösztönöz."

Az együttműködés gyakorlati és mód-
szertani kérdéseinek taglalása során a
felszólalók újra meg újra beleütköztek a
hegemónia kérdésébe. A lényeget Boldizsár
Iván közelítette meg azzal, hogy mint
minden partnerkapcsolatban, itt is az
egyéniség ereje a döntő. Az együtt-
működők személyi súlyán, tehetségén,
alkatán múlik, hogy kinek az akarata,
elképzelése érvényesül. Ezt az általános
elvet alkalmazta a gyakorlatban Mark
Zakharov, szovjet rendező, aki általában az
írói egyéniség súlyától és sugárzásától teszi
függővé saját rendezői munkamód-szerét.
Másként foglalkozik, mint el-mondotta, az
egyenrangú társak, szerzők darabjával és
másként - sokkal nagyobb művészi
alázattal - szolgálja a zsenik vízióját.
Ugyanakkor azonban még a tehetség
mértéke sem abszolutizálható. Várkonyi
Zoltán egyetlen íróval, Örkény Istvánnal
végzett közös munkájukra hivatkozva,
elárulta, hogy amíg A holtak hallgatása a
szerző, a rendező és a dramaturg kitartó
közös munkája nyomán került színpadra, a
Vérrokonokat az író lényegében elő-adásra
készen nyújtotta be a színháznak, és az
apróbb csiszolgatásokra szolgáló közös
munka mindössze egy hetet vett igénybe.

Carl Abphenaar, holland színigazgató, az
együttműködés lehetséges és az ő
színházában elfogadott változataival azt
kívánta bizonyítani, hogy a színház
munkamódszerének mindenkor a szerző
alkatához kell alkalmazkodnia. Tekintetbe
kell venni, hogy ki az, aki a cím-szavakból
megérzi és megérti a rendező
változtatásigényét, ki az, akinek a munkáját
alapos, elemző vitákkal, a színészek
bevonásával lehet leginkább segíteni, és ki
az, aki szívesen fogadja a dramaturgia
aktív közreműködését. Többen támogatták,
illetve vitatták a szerző színházi jelenlétét:
Maróti Lajos például élete egyik
legtanulságosabb szakaszának értékelte
felszólalásában a

nemzeti színházi kollektívába való
beilleszkedés periódusát; mások viszont az
író alkotói magányára hivatkoztak és arra,
hogy az írónak nem a fizikai, h-nem a
szellemi jelenlétére van csak szükség a
próbán.

A színpadra alkalmazás határai

A vita témájából és jellegéből következően,
nagyon sokat hallottunk a három nap alatt
megvalósult előadásokról. Peter Brook
Athéni Timonjáró - amely a shakespeare-i
szöveghez való „megtérését" dokumentálja:

Ciulei Leonce és Lénájáról, amely részben
a szövegen végzett dramaturgiai
beavatkozás következtében is olyan lett,
mintha Büchner ma írta volna a darabját;
Pintilie Turandotjáról, amely egy bravúros
ötlet - törpék szerepeltetése - révén vált
egyszerivé és megismételhetetlenné. A
követendő példák után a legérdekesebb
elrettentő történet egy az NSZK-ban
tervezett Tennessee Williams-előadásról, A
vágy villamosáról szólt, amely egy néger
szereplő beiktatásával a dráma egész
tartalmát és gondolatrendszerét
megváltoztatta volna, ha bemutatásra kerül.

A példák - amelyeket a felszólalók saját
nézeteik alátámasztására soroltak -
kitekintést kínáltak a világszínházra, és
ugyanakkor figyelmeztettek is: a rendező
szabadsága óriási, de nem korlátlan.
Mihályi Gábor az átdolgozás elvi határát
három területen vonta meg. A dráma
mondanivalója, közéleti tartalma az első
tiszteletben tartandó tényező. A drámaiság
alapvető esztétikai követelménye a
második, s a művek eleven és organikus
léte, sérthetetlen élő szervezete a harmadik.
Voltaképpen ez a legutolsó tényező jelenti
az átléphetetlen határt: azt, hogy a
beavatkozás csak addig terjedhet, amíg nem
szünteti meg az eredeti mű szellemi és esz-
tétikai minőségét.

A szerzői film analógiájára elképzelt
„rendezői darab" valójában nem olyan
abszurdum, mint amilyennek az egyik
hozzászóló említette, csakhogy itt a
rendező már túllép saját művészi ha-
táskörén - és adaptátorrá válik. Az igazság
az, hogy minél többet vitatkoztak a
résztvevők a felvetett kérdéseken, annál
jobban feloldódtak, már a beszélgetésben
is, a színházi munkamegosztás keretei.
Hubay Miklós már a vitaindítóban utalt rá,
hogy a dráma első rendezője az író, aki
szerepet oszt, hely-színt tervez, átír,
szerkeszt és húz is;



utolsó írója pedig a rendező, aki a dia-
lógusok ritmusát, dallamát kialakítja, és
mindenekelőtt, folyamatosan értelmez.
Lényegében ugyanazt az alkotó folyamatot
szolgálják mindketten, s a munkamegosztás
- bizonyos értelemben - konvenció kérdése.

Az átdolgozás és értelmezés határai-nak
tiszteletben tartásáról (szerencsére)
nemcsak írók, kritikusok, de rendezők is
szóltak. Az itt felvetődő problémák
irányították rá a résztvevők figyelmét az
írók nemzetközi jogvédelmére, az első
színpadi megjelenítés jogvédelmére is. És
arra, hogy a drámák szövegének
publikációja egyszerre szolgálná a szerző és
a rendező érdekét, sőt a színház-történetet
is. A szöveg közkincsként biztosítaná, hogy
a dráma mint irodalmi mű - a nézők,
olvasók és kritikusok rendelkezésére álljon,
és az első bemutatót követő előadások
rendezői is pontosan cl tudják választani az
író és a színpadra alkalmazó munkáját. A
szín-házak ebben az esetben fokozott szak-
mai ellenőrzés alatt, de végső soron mégis
szabadabban nyúlhatnának a szöveghez.

A tanácskozás harmadik napja a ja-
vaslatok jegyében zajlott. Ezek közül a
legfontosabb és legidőszerűbb ötletek a
szakmai kommunikáció elősegítésére vo-
natkoztak. A felszólalók közül többen is
szóvá tették a kis nemzetek dráma-
irodalmának nehezen oldódó elszigetelt-
ségét. Abramov lengyel drámaíró ezt a
nemzeti problematikát kifejező művek
jellegéből, tartalmi tényezőkkel magyarázta.
Példaként idézett saját drámájáról - a Tiki-
takiról - azonban már a szóbeli tartalmi
ismertetés alapján az a vélemény alakult ki,
hogy valószínűleg nem is olyan
kizárólagosan lengyel, mint ahogy szerzője
véli. Az igazán jó politikus dráma -
állapította meg Boldizsár Iván - minden
országban és minden nyelven politizál!

Ugyanakkor senki sem vitatta a nagy
népek, nyelvek drámaíróinak helyzeti
előnyét. Ha igaz az izraeli küldöttnek az a
megállapítása, amely szerint fokozódik a
világszínház nemzeti jellege, és a nemzeti
irodalmakba való bezárkózás lelassítja még
a legnépszerűbb írók műveinek cirkulációját
is, az angol-német-francia szerzők darabjai
mégis könnyebben kerülnek külföldi
színpadra, mint akár a finn, akár a dán vagy
magyar drámák. Ennek a helyzetnek
orvoslására több javaslat hangzott el. Az
egyik, hogy mondjanak le a szerzők

a külföldi tantièmekről, és ily módon
ösztönözzék a színházakat műveik mű-
sorra tűzésére. A többi javaslat inkább az
ITI fokozott figyelmét és támogatását kérte,
a szervezettebb publikációt, az anyagok
cseréjét, sót a fordítások finanszírozását is.
Reális és érdekes volt az az ötlet, amely
évente más, kis nép drámairodalmára
kívánta irányítani az ITI (és a színházi
szakma) figyelmét. Ennek a
kezdeményezésnek az életrevalóságát
támogatta és bizonyította is a szovjet
felszólaló, amikor az országában évek óta
megrendezésre kerülő nemzeti de-kádok
tapasztalatairól szólt. (Köztudomású, hogy
ennek a már hagyománnyá lett kampánynak
a jegyében került meg-rendezésre a lengyel,
román és bolgár dráma ünnepe után a
magyar drámák előadássorozata is,
amelynek során 1971-ben hetvennél több
színházban huszonöt magyar mű került
szovjet színpadra.)

*

A mesében h á r o m nap egy esztendő. A
színpadon - három percbe is belefér. De a
Nemzetközi Színházi Intézet, az ITI
háromnapos konferenciájának penzumát
egy esztendő alatt sem lehet „megoldani". A
résztvevők valójában nem is azért jöttek
Budapestre, hogy eldöntsék, kikiáltsák - ki
lesz a császár, a főszereplő és a bálanya a
szín-házban, hanem, hogy kicseréljék néze-
teiket és tapasztalataikat a színházi mun-
kamegosztás elveiről és gyakorlatáról. És
ezt a célt - a vendégek és a házi-gazdák
közös megállapítása szerint - sikerült elérni.
A többi már a színpadon dől el,
Amszterdamtól Venezueláig.

HUBAY MIKLÓS

Kinek dalol a fülemüle?

I.

Nem tudok elfojtani egy vallomást. El-
mondom. Kockáztatva azt, hogy az el-
mekórházba telefonálnak, ápolókért.

Úgy érzem itt magam, mintha mindez
már megtörtént volna velem. Mintha már
álltam volna itt a Fészek nagytermének a
dobogóján, és mintha már Önök is ültek
volna itt, és mintha nem először történnék,
hogy rázendítünk egy vitára, amelynek
címe: „Az író és a szín-ház."

És ezt a káprázatot, amely itt ját-szik
velem (talán Önökkel is, vigyázza-nak,
mert az ilyesmi ragadós), ezt a káprázatot
nem ez a helyszín váltja ki, nem is az annyi
ismerős és kedves arc jelenléte, nem -
hanem egyes-egyedül a téma.

„Az író és a színház." Micsoda déjŕ-vu!

És nem is csak azért, mert ki tudja,
hányadszor találkozunk vele, ezzel a
témával, hanem azért, főként azért, mert
van benne valami megfoghatatlan, re-
ménytelen, és ráadásul még vérszagú is...

Ezért olyan lidérces ez a déjŕ-vu.

Bergsontól tudjuk, hogy a déjà-vu-nek
több esete van. Az egyik a „hamis
ráismerés". Hát ez nem az. Ez nem ha-mis
ráismerés. Mert mi már csakugyan vitattuk
ezt a témát, itt a Fészekben is., ha jól
emlékszem, nyolc évvel ezelőtt, akkor a
Pen Club rendezésében; mi már kitűztük
ezt a témát vitára az Írószövetség
rendezésében - és valószínűleg nemcsak itt
vitatták már ezt a témát, hanem a világ
egyéb pontjain is.

Gusztusos téma. Lerágott csont, de azért
jóízű. Vagy hogy Molnár Ferenctől vegyem
a jelképet (ha már a drámaíróról van szó, és
ha már Buda-pesten vagyunk, hadd legyen
az ő neve az, amit itt először kimondok) :
olyan gitt ez, amit, úgy látszik, muszáj min-
denikinek továbbrágni. (Ez a szájból szájba
járó gitt olyan visszatérő motívuma a
modern magyar mitológiának,

* A budapesti ITI-konferencia megnyitó
előadása.


