
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.



mint a régi mitológiaiaknak a nagyatya
rituális elfogyasztása - csak a miénk sokkal
humánusabb.)

Ha visszaemlékszem az erről a témáról
folytatott vitákra - kérem, ellenőrizzenek! -
a viták az író és a színház viszonyáról
mindig szenvedélyesek voltak. Mindig
akadt egy-két rendező, aki az ars
poeticájával vérig sértette az írókat, és
mindig volt néhány író, aki a panaszaival
magára haragította valamelyik színház
vezetőit - aztán nem akarta megérteni,
hogy miért nem kerülnek színre a darabjai.

Így még azt se lehet mondani, hogy
haszontalanok voltak ezek a viták.

Az ITI vezetősége nyugodt lehet. Ha
belemelegszünk ebbe a vitába: nem fogunk
unatkozni itt Budapesten a következő
három napon. Hiszen az író és a színház
viszonyáról mindenkinek van valami
mondanivalója, anekdotája, fájó sebe,
sérelme, visszasérteni valója ...

És mégis (vagy éppen ezért) hadd
kérdezzem most már meg: nem volna jobb
hazamennünk? Hosszú ez a három
délelőtt: a rendezők rendezhetnének, az
írók írnának, a külföldi barátaink sétál-
hatnának és nézhetnék Budapest szép-
ségeit.

Nem volna bolondság.
Pár nappal ezelőtt, Párizsban, amúgy is

az Unesco kisebbik palotájában töltve
napjaimat, nem akartam elmulasztani, hogy
ne viziteljek Jean Darcante úrnál, aki
ennek a nemzetközi kollokviumnak
legfőbb gazdája. Bejelentkeztem, és
másnap, a megadott időben meg is
jelentem nála. Meg akartam ismerni az
elképzeléseit, amelyek arra indították, hogy
ezt a témát tűzze Buda-pesten napirendre.
A szavaiból azt vettem ki, hogy attól tart: a
kijárt úton fog kocogni nálunk is a vita.
Elmondta né-hány személyes emlékét az
író és rendező konfliktusáról és
harmóniájáról - remélem, ezeket itt is el
fogja mondani -, de nem éreztem azt, hogy
túlzott optimizmussal tekint e budapesti
tanácskozás elé. Mintha nem hitt volna ab-
ban, hogy mi itt Budapesten a következő
három napon ki fogjuk dolgozni a
drámaíró és a színház szoros, alkotói
együttműködésének hatékony módszerét.

De ha ezt a módszert lehetetlen ki-
dolgozni : érdemes-e csakugyan ölnünk itt
egymás idejét?

És kockáztatni új sértődéseket? És
elmondani régi bölcsességeket? Én jól
tudom, persze, hogy a szín-
házi vita olyan, mint a teológiai vita: a

végtelenségig lehet folytatni. De hát a
teológiai vitákat is abbahagytuk egy-szer!

Hadd próbáljam felszínre hozni ennek a
témának a mélyén rejlő abszurdumot. „A
drámaíró és a színpadi alkotás" - mondja a
kollokvium címe. Nem is kell túlságosan
figyelmes fül ahhoz, hogy megérezze: ez a
cím valóságos problémát takar. És
ugyanakkor van benne valami kirívó
különlegesség. A többi művészetben
ugyanis nincs effajta probléma. Próbáljuk
ki: „A festő és a freskó", „az építész és az
épület", „a zeneszerző és a koncert" ...
Nyoma sincs ezekben annak a belső
konfliktus-terhességnek, amit mindjárt
érzünk, ha kimondjuk: „a drámaíró és a
színpadi alkotás".

Nem is a művészetben kell keresnem
hozzá a paradigmát, hanem a történe-
lemben, valahol a harcmezőkön.

„Napóleon és a waterlooi csata" - igen,
ez talán megéreztethet valamit abból a
sokrétű, vészterhes és könnyen tragikus
viszonyból, amit ez a cím rejteget: „a
drámaíró és a színpadi alkotás".

Persze, szerencsés esetben van olyan is,
hogy „Napóleon és Austerlitz" .

De vajon joga van-e az írónak magát
Napóleon helyébe behelyettesítenie? Na-
póleon - ez nem a rendezőt jelenti-e,
szükségszerűen?

És ezzel a kérdéssel, azt hiszem,
megtettük azt a lépést (mint előttünk már
annyi meg annyi vitatkozó társunk), amely
a jól kijárt úton minket is menthetetlenül
bevisz a probléma közepébe: ki a császár a
színházban?

És most már nem mehetünk haza.
Örüljünk, ha három nap múlva haza-
mehetünk. Ha majd, a költő szavával: „a
viszály elvérzik a csatákon".

II.

Egy esztendővel ezelőtt, a L'Espressonak
egyik decemberi számában, a kiváló olasz
kritikus, Corrado Augias, szociológiai
tanulmányt írt Egy zsarnok története

címen. (Storia di un tiranno.) S az alcímből
kiderült, hogy nem Napóleonra, nem
Mussolinira, nem Néróra gondolt.
„Röntgenfelvétel a jelenlegi olasz kultúra
legvitatottabb főszereplőjéről: a színházi
rendezőről." Ebből a cikkből aztán egy jó
fél esztendőn át tartó vita kerekedett
Olaszországban. (A gittet ők is rágják.)

A vita egyik fordulójában az egyik
rendező, Orazio Costa, azzal a tüntető

gesztussal deszolidarizálta magát rende-
zőtársaitól, és azzal próbálta jelezni, hogy
nincs köze a rendezői zsarnokság-hoz,
hogy a Három nővér plakátján a neve mellé
nem a szokott regista megjelölést íratta,
hanem az Olaszországban eddig soha nem
hallott szót: coordinatore. (Mi, magyarok
ezen persze csak mosolyogni tudunk,
hiszen a coordinatore semmi egyéb, mint a
magyar rendező olasz tükörfordítása.)

A vita a rendezői hegemóniának (én nem
mondok zsarnokságot) a megerősödéséről
szólt.

Ezzel szemben meggyengült (vagy
meggyengülni látszik) a színészi hege-
mónia;

és meggyengült (vagy meggyengülni
látszik) az írói hegemónia.

A folyamat olyan erőteljes, hogy a
színház formáit illetően forradalminak
látszik. Amikor a legutóbbi budapesti ITI-
kollokvium bevezetésében Jean Darcante
arról beszélt, hogy - ellentét-ben az
irodalommal, a zenével, a kép-
zőművészettel - a színház még adósunk a
maga forradalmával, nyilván ennek a
folyamatnak a még radikálisabbá válására
és a beteljesedésére gondolt. S amikor
Giorgio Strehlert megkérdezték - még
mindig az előbb már említett vita egy
fordulójában -, hogy mit tart a rendezői
hatalom megerősödéséről, azt mondta,
Olaszországban ez szükségszerű, mert
ötvenéves mulasztást kell be-hozni, és ez
csak így lehetséges: a rendezői tudatosság
és felelősség megnövekedésével, de nem a
diktatúra megnövekedésével.

A mielénk kitűzött átfogó téma forró
aktualitását, lendületességét - kétségtelenül
- e történelmi folyamat lendülete és
sorsunkba beleszóló aktualitása biztosítja.
Erről van szó.

A kerekasztal-tanácskozások témáiban
még nyilvánvalóbb, hogy az így előállt
feszültségek kerülnek tárgyalásra.

Némileg még ki is hegyezve ezeket a
feszültségeket.

Vegyük sorra őket.
Az első, a mai kerekasztal témája: „A

színház mint irodalom és mint látvány."
Igen, ez a cím egy kissé ki van hegyezve,

mint a horog, hogy jobban rajtaakadjon a
hal.

Az „irodalom" szó ugyanis megtévesztő.
Az irodalomról a regényre gondolunk, az

esszére, esetleg a költészetre, a stí-
lusművészetre, a gondosan kikalapált
mondatokra, a jól megválogatott jelzők-



re, gondolunk persze dialógusokra is - a
dráma úgynevezett „szövegére" - csak
éppen nem vagy alig gondolunk a dráma
koncepciójára, szerkezetére, a szituációira,
alig gondolunk a karakterekre, az akciókra,
az írói instrukciókból adódó effektusokra, a
cselekményre, a konfliktusra, a dráma
politikai hatékonyságára, a filozófiájára ...
Holott mindez együtt: a drámairodalom.

De aki azt mondja, „irodalom" („drá-
mairodalom" helyett), az jóhiszemű meg-
szokásból vagy malíciából, de leszűkíti a
drámaíró munkájának a körét és je-
lentőségét.

Nem elég pontos a „látvány" szó sem.
Nem gondolunk a zenére. És nemigen
gondolunk a színész „alakítási" munkájára
sem. amikor a látványról beszélünk.

Itt jegyzem meg, hogy az „író-rendező"

polarizálás úgy vonul végig a programon,
hogy - úgy látom - alig van hely a
színésznek.

Ez a cím tehát a „drámaiatlan" író
fantomját állítja szembe - a rendezővel?,
nem egészen - inkább a látványos
effektusok rendezőjével.

Ehhez a témához engedjék meg, hogy
egy szép idézettel szolgáljak. A mosta-
nában elhunyt magyar klasszika-filológus
és vallástörténész, Kerényi Károly írta így
le az átmenetet a „látványból" a
„drámairodalomba".

„Azok az ősi kartáncok és karénekek,
játékos és lényegükben kezdettől fogva
drámai szokások, amelyekből a drámai
költészet kiemelkedik, természetesen
egészen immanensek. A közösségnek
mintegy gesztusai : teljesen kifejezőek és
csak kifejezők a maradandóság igénye
nélkül. Úgy tetszik, hogy ezt az imma-
nenciát az attikai dráma már Theszpisszel
átlépte a maradandó mű irányában."

Miért idézem ezt? Hogy jobban lássuk
ama történelmi lépés jelentőségét.

Hogy a maradandó mű felől ne lépjünk
vissza, véglegesen, az immanenciába. És ha
visszalépünk - ha visszalépegetünk csak
azért tegyük, mert így tudjuk folyton
megújítani a színházi kifejező eszközöknek
(köztük a szónak is) az érvényét, hitelét.

Ezt a megújítási munkát a drámaíró és a
rendező egyaránt végzi. A színház nagyon
könnyen merevszik bele a szín-háziasságba.
Ez a halála, tudjuk. A hullafoltok
kiütközhetnek a színházi nyelvben. Minden
eszköz jó, semmilyen sokk nem elég erős,
hogy életre rázza ilyen-

kor a színházi nyelvet. Volt amikor egy
szabályellenes enjambement elég volt
hozzá, hogy megújítsa a színházat. (Ahogy
a természet megújul Radnótinál egy
csöppnyi madárfüttytől.) Jarry a drámát
kezdő merde szóval indult rohamra a XX.
század élő színházáért.

Mi, akik még ma is ott érezzük Dio-
nüszoszt, ott érzünk valami istenit a szín-
házban - bevalljuk, hogy nagyobb ve-
szélynek tartjuk a fennkölt szót és gesz-tust
a színházban, mint a közönséges szót, a
közönséges gesztust. (A magyar költői
nyelv legnagyobb mestere és mű-vésze
Weöres Sándor a legközönségesebb
emésztési folyamatra utalással fejezi be
csodálatos szépségekkel teljes Szent
György-drámáját. Zsámbéki Gábor kitűnő
rendezésében - a kritikákkal szemben
fenntarrom, hogy kitűnő rendezésében -
láthattuk Kaposvárott. De hiszen Örkény, a
próza mestere, szintén egy efféle utalással
fejezi be a Macskajátékot, amelyet
Szolnokról küldött világkörüli útjára
Székely Gábor. S ha már itt tartunk - a
propos Örkény - hadd jegyezzem meg,
hogy a fennkölt szavak nemcsak a
színházban mérgeznek minket. Az életben
is. A mérgezés idült közönyt eredményez.
Örkény legújabb darabjának, a
Vérrokonoknak a jelentőségét én abban
látom, hogy egy módszeres kísérlettel
bebizonyítja, hogy csak a szavak koptak el
a fennkölt használattól és nem a mögöttük
levő érzelmek és eszmék. Mert mihelyt a
Haza, az Emberiség stb. helyett -
kimondhatatlanul fennkölt szavak - azt
mondja: Vasút, az emberek, a nézők
éppúgy megindulnak, mint akkor, amikor a
Haza, az Emberiség stb. nem volt elkop-
tatott szó. Ez nagyon jelentős felfedezés.)

Hogy milyen eredményre juthat az író és
a rendező együtt, azt azon lehet legjobban
lemérni, hogy mennyire válik vonzóvá a
színház a fiatalság számára. (Itt
kapcsolódik ez a mai nemzetközi
kollokviumunk a két évvel ezelőttihez,
amelynek témája épp ez volt. „A szín-ház
szerepe az ifjúság nevelésében.")

Elmélkedés helyett erre is csak egy
példát hadd mondhassak.

Október első napjaiban Velencében,
estefelé, vacsorára menet, mindig hosszú-
hosszú sor fiatalt láttam a Fenice Színház
előtti téren. Hosszú sorban álltak, a
lépcsőkön, át a téren, még a szemben levő
utcában is. Énekeltek; akik a lépcsőkön
ültek, gitároztak. Először azt hittük,
tüntetnek valamiért. A harmad-

napon jöttünk rá arra, éppen Borisz
Polevojjal, hogy az órák múlva kezdődő
Majakovszkij-darab előadására vár-nak,
hogy bejuthassanak. A moszkvai Szatíra
Színház vendégszerepelt ott, Majakovszkij
Poloskájával, Valentyin Plucsek
rendezésében. Mi persze, nem könnyen, de
kaptunk helyet. Az előadás utolsó
jelenetében a színészek már lent voltak a
nézőtéren: „amici! cittadini! amici!"
kiáltozással ölelkeztek a diákokkal.

Hát erre vártak órákon át a fiatalok a
Fenice Színház lépcsőin.

„Az író színháza és a rendező szín háza"
- ez a. holnapi kerekasztal körüli vita címe.

Ez a cím is ki van hegyezve.
Valamiféle parasztfogásra gyanús. Szinte

várom a végére a csattanót: nem holmi író
színháza kell nekünk, és nem holmi bölcs
(hazabölcse) rendező szín-háza kell
nekünk, hanem a közönség színháza keli
nekünk. (Ami ráadásul, még igaz is.)
Mesterséges polarizálás eredménye ez a
cím. Mesterségesen konstruált végletekkel
fenyeget.

Úgy tesz, mintha volna valami író--
színház. Vagy lehetne. Mintha itt volna a
kapuk előtt. Valamiféle „széplélekszínház".

Nem tudom, mire gondol az „író
színházával". Talán egy olyanfajta szín-
házra, amelyben az írók hatalomátvétele
esetén csupa könyvdrámát fognak majd
játszani ...

Hogy rövid legyek, hadd mondjak té-
nyeket. Magyarországon egyetlen szín-ház
van, amelynek író a vezetője. A
Huszonötödik Színház, Gyurkó László
alapította, és ő is igazgatja. Nohát, ha van
„rendezői színház" - akkor ez az. (És ha
ismernék az én színházamat, amelyről
álmodom, ha tudnák, hogy mi megy ott
mozgásban, látványban, zenében! Hogy mi
menne ott...)

Tudják-e, mi volna egy drámaíró leg-
méltóbb sírfelirata? Ami, ha igaz, egy élet
értelmét és teljét jelenthetné? „Nem írt
dialógust szituáción kívül. Nem írt le
egyetlen szót sem, amely ne lett volna
akció."

Higgyék cl, hogy akiben ilyen ambíciók
vannak (és szerintem minden vérbeli
drámaíróban), az gyanakodva hallgatja,
amikor az „író színházát" emlegetik.

Mert ezen a címen fogják őt kiutálni az
otthonából.

Az „író színháza" - ilyen színház



nincs. És legkevésbé a drámaíróknak kéne
az efféle színház.

Ez a falra festett ördög. Ez egy „mu-
musszínház".

Nem akarok mindenáron ellentmondani,
de én a „rendező színháza" kifejezést se
tartom túlságosan pontosnak.

Elmélet helyett példát mondok.

Aldo Trionfo, a rendezőszínház köz-
ismert olasz képviselője, tavaly rendezte
egy darabomat. A kritika a fejére olvasta:
mennyi bűnt követett el ellenem. Alig
merem bevallani: a darabom olyan jól
találta magát az ő színpadán, mint egy
szorongásos lélek érezheti ma-gát egy jól
sikerült analízis után - a rendező
kiszabadította a szöveg ketrecéből a
képeket, azok mint holmi vadállatok, végig
ott sétáltak a színpadon.

Ha azt mondta Néró Szent Péternek és
Szent Pálnak: „Vigyázzatok, mert hátha ti
is a sátánnak dolgoztok!" - akkor az
apostolfejedelmek a színpadon valahonnan
alulról vörös fényt kaptak. És ha Néró egy
csésze teát emlegetett, szelíd írói
anakronizmussal, akkor Agrippina úgy jött
be, olyan XIX. századi turnűrrel és sleppel,
mint Viktória királynő. És milyen jól állt
neki ez!

Az biztos, hogy a következő darabomban
egy ilyen rendezőnek már én is eleve elébe
megyek. Mert megtanultam, hogy mi
mindent elbír a színpad.

Másrészt: ugyanettől a Trionfótól láttam
most egy Jézus-drámát. Dreyer
megvalósítatlan forgatókönyvét vitte
színpadra. Hogy Dreyerhez mennyire volt
hű, nem tudom. De a négy evangélista
nyugodt lelkiismerettel felveheti a
tantičmet a darab után; vállalhatják minden
sorát, minden gondolatát ...

Nem akarok itt törékeny aforizmákat
mondani. De mégis. Minden rendezés
mögött ott az író; ha nem találod, bi-
zonyosan a rendező maga író.

És ebben nincs is semmi csodálatos, ha
egyszer megértettük, hogy a rendezői és az
írói alkotás lényegében nem különbözik
egymástól. Annyira nem, hogy még azt az
aforizmát is megkockáztatnám, hogy
minden drámának első rendezője az író, és
utolsó írója a rendező.

Hiszen az író, írás közben, úgy benne él
abban a színtérben, amelyet kialakított
figurái számára, ahogy egy fejben sakkozó
él benne a maga hatvannégy kockájában -
igen, az író, írás közben: rendez. És ki ne
ismerné fel a rendezőnél a jellegzetesen
„írói" munkát? a leg-

szembetűnőbb akkor, amikor még a kéz-
irat fölött vitatkozik, húz, módosít, vagy
módosítást kér ... Ha a rendező új ér-
telmezésben interpretál egy klasszikus
drámát - mondjuk megnöveszti Othello
mellett Jago szerepének a súlyát, vajon
nem egy Shakespeare-kritikafejezetet
pótol, amit csinál? És viszont: ha Görgey
Gábor leül az íróasztalához, és a Csongor
és Tündét újrakomponálja mai fiatalokra,
nem inkább egy nagy-szerű rendezőre vall
az, amit csinál?

Peter Brook szépen írja le az alkotás
lázának és folyamatának az azonossá-gát a
drámaírónál és a színésznél. Ahonnét a
kifejezés jön, ott a mélyben, ott van ez az
azonosság. „A szó nem úgy kezdődik, mint
a szó - végtermék, amely mint ihlet
kezdődik; ezt az ihletet az a magatartás és
viselkedés ébreszti fel, amely a kifejezés
szükségességét diktálja. Ez a folyamat a
drámaíróban játszódik le, a színészben
pedig megismétlődik. Lehet, hogy
mindketten csak a szavaknak vannak
tudatában, de a szó egy hatalmas,
láthatatlan formáció parányi, látható része
mind a szerző, mind pedig a színész
számára."

Nem volna nehéz kimutatni az író és a
rendező között is ugyanezt az azonosságot
- ama bizonyos szavak alatti, lát-hatatlan
formáció hullámaiban...

A drámaírói alkotásnak nem feltétlenül a
körmölés az ismérve. Ha egyszer el tudtuk
fogadni, hogy a magyar költő nemcsak
pennájával, hanem a szablyájával is „ír",
próbáljuk elfogadni azt is, hogy a rendezői
és a drámaírói munka ugyanegy alkotói
folyamat. Engedjenek meg egy
feltételezést: mostanában alig jelentkezik
nálunk fiatal drámaíró, de annál többen
felvételiznek a főiskolán a rendezői szakon
- vajon nem egyfajta kialakulóban levő
drámaírói tehetség viszi a főiskolára ezeket
a fiatalokat, csak éppen nem pennájukkal,
hanem éles szablyájukkal szeretnének majd
írni?

Mi, a magyar drámaírók különösen
érzékenyen honoráljuk a Nemzetközi
Színházi Intézetnek azt a tettét, hogy e
konferencia központi kérdésévé tette a
drámaírók korunkbeli színházi funkció-
jának és pozíciójának a vizsgálatát. A
színház és az irodalom szétválasztása -
mondhatni: megosztása - (és nemcsak
nálunk, ez világjelenség) eléggé előre-
haladott ténynek látszik.

És mindig reméljük, most is, hogy
visszacsinálható.

Az utolsó, harmadik kerekasztal-be-

szélgetésnek éppen 'ez a témája: „A drá-
maíró és a színház kapcsolata."

Hazabeszélek, amikor azt mondom, hogy
ettől reméljük a legtöbbet.

Bevezetőben hadd mondjam ki, hogy nem
mintha mindenáron fontosnak tartanám,
hogy a drámaíró sülve-főve legyen együtt a
színházi emberekkel. Van példa rá, épp a
legközelebbi múltból, hogy jelentős, úttörő
drámai-színházi irányzat a színháztól távol,
mondhatni: a színháztól függetlenül jött
létre.

Az ötvenes évek színházi fordulatát - ha
az „antiszínház" kifejezésnek hiszünk:
száznyolcvan fokos fordulatról
beszélhetünk -, ezt a radikális fordulatot
néhány visszavonult, dolgozószobájába
zárkózott, színházi világgal alig valami
(vagy éppen semmi) kapcsolatot nem tartó
író hozta létre. Genevičve Sarreau, mint
jellemzőt emeli ki erre a plejádra: a
magányosságukat. „Beckett, Ionesco,
Adamov, Genęt és a többiek, magányban és
magukban dolgoztak, és ellentétben azzal a
színházzal, amely akkor divatozott."

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
mi magyarok, hogy mostanában
folytatásokban olvashatjuk Illés Endrének
(a kiváló drámaírónak és legérzékenyebb
kritikusnak) elemző emlékezéseit régebbi
drámáinak színpadi sorsáról. Ezekből
láthatjuk, hogy semmiféle szabály,
semmiféle recept nincs erre a kapcsolatra.
Minden olvasópróba a teremtés első napja.
Minden lehet.

Anekdotáknak bővében vagyunk.
A figyelemre méltó jelenség az, hogy a

színháznak legtöbbször (a szocialista
országokban mindig) van gazdája. A
drámaíró viszont, ha nem tartozik szín-
házhoz, sehova se tartozik. Ha egy kudarc
elhallgattatja, a varjú se károg utána.

Ezzel a problémagombóccal, amit itt
feladtunk magunknak, csak akkor érdemes
foglalkozni, ha egyszer s mindenkorra
túljutunk rajta. Ezzel a szándékkal lássunk
neki a munkának.

Az említett olaszországi vita egyik
fordulójában ez lett a jelszó: il processo al
regista. Igen, folyik a pör a rendező ellen,
és a rendező meg perlekedik az íróval.
Jussunk túl ezeken a pereken, mielőtt még
mindnyájan olyan komikus figurákká nem
válunk, mint Arany János két szomszéd
gazdája, akik pörre mentek azért, hogy
kinek dalol a fülemüle.


