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Önálló alkotó-e
a színházi rendező?

A színházi rendező önálló alkotómun-
kájának elismerésével még adósok va-
gyunk. A filmrendező alkotói önállóságát
senki nem vitatja, sőt törvény ismeri el,
jogosítványokat ad neki, védelemben
részesíti. Nem tudnánk különbséget tenni a
két alkotómunka között még akkor sem, ha
az alkotói folyamat vagy akár a rendezői
gondolat megvalósulásának folyamatában
vannak is különbségek. Nem tehetünk
különbséget azért, mert a rendezői gondolat
alapjául szolgáló dráma vagy forgatókönyv
önmagában még nem film, még nem
színházi előadás, a rendezővel, a rendezői
gondolattal együtt lesz azzá. Ha még
hozzátesszük a színészt, az előadó-művészt
is, aki nem csekélyke mértékben járul
hozzá az eredeti mű megvalósulásához,
akkor még jobban bonyolódik a probléma.
De most csak a rendező művészeténél,
önállóságánál, szellemi alkotómunkájának
szuverenitásánál maradjunk.

A drámát általában azért írják, hogy
végül is színpadra kerüljön és előadják.
Úgy véljük, kevés olyan első szándék van,
amely a drámaírót eleve arra indítja, hogy
művét soha elő ne adják.

Osztrovszkij és Gorkij is úgy vélik,
hogy a drámai mű csak a színpadi meg-
valósulásban válik teljessé, csak akkor éri
el végleges és teljes formáját. A rendezői
„beavatkozás" értelmezés, már kezdetben is
magában foglalja azt a szándékot, hogy a
művet - az írói művet -, a drámát a színházi
megjelenítés ismert eszközeivel az epika
síkjáról több dimenzióban és sajátos
hatáselemekkel mutassa be. Elsősorban a
verbális hatás, a kimondott szó és
változékony hangsúlyai, majd a fény, a
szín, a tér és más színpadi hatások
összessége, azok az elemek, melyekkel a
rendező dolgozik.

A klasszikus művek újraértelmezéséek
és színpadra állításának kezdeti idején
kialakult vita tulajdonképpen nem zárult le
azzal, hogy a vitapartnerek elhallgattak és
tovább mentek a ma-

guk útján. Nem zárult le, mert a rendezők a
beavatkozás mélységét korlátlanná tették.
Nem egyszer csak nyers-anyagnak
tekintették az írói művet, vagy kis túlzással
- ürügynek. A túloldali vitapartnerek pedig
a maguk helyén - minden további vitaigény
nélkül - látszólag csak szemlélték a
történteket.
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Albert A két Egmont című írásában - a
kezdeti viták egyik elindítója - az Egmont
sorsának bemutatásával sok érdekes és új
gondolatot ébreszt.

Schiller - Goethe beleegyezésével -
alapvetően színpadi és színházi szem-
pontok és hatások figyelembevétele miatt
átdolgozta az Egmontot. Az át-dolgozás
nyilván a korabeli ízlésvilágnak is
megfelelően tette színpadra a művet még
akkor is, ha Goethe ezt nem szívesen - de
végül is megengedte. Hogy az átdolgozás
utáni siker hívta-e fel Beethoven figyelmét
a műre, vagy az eredeti mű, az talán
tárgyunk szem-pontjából akkor sem
lényeges, ha a beethoveni mű visszatért is
az eredeti Egmonthoz.

A témának újrafelvétele számunkra nem
a vita újrakezdéséhez ad impulzust, hanem
ahhoz, hogy egy másik kérdést és
jelenséget vizsgáljunk meg, amely a
lelanyhult vitát követve mind-jobban
Felerősödik. Ma már nem a klasszikus
művek előadhatóságáról vitatkozunk, már
nem is a leporolás vagy a beavatkozás
mélységeiről és szabadságáról.

Az értelmezés kérdése és így a rendezői
beavatkozás - mint önálló szellemi alkotás
- sokszor már az eredeti műtőt független
gondolat és mondanivaló nem egyszer
zavarbaejtő számunkra. Az természetes
evidencia, hogy egy mű mondanivalója -
minden szöveges változtatás nélkül is -
helye, ideje és körülményei szerint alakul,
hat és mu-tat be helyzeteket, és szembesít
mai konfliktusokkal. Az is magától értető-
dő lenne, hogy a rendezői értelmezés az itt
és most helyzetét éppen ezért fokozottan és
úgy vegye figyelembe, ahogyan azt a
dráma szűkebb világa elvárja.

A kérdés ma mindjobban az, hogy egy
rendező mondanivalójának kifejezéséhez,
világképének felrajzolásához melyik és
milyen mű felel meg a legjobban - legyen
akár klasszikus vagy mai alkotás. Vagyis:
sokszor úgy tűnik, hogy kezdetben van egy
önállósult rcndczői gondolat, egy belső
megfogalmazásra

váró mondanivaló, amelyhez drámát.
alapanyagot, nyersanyagot - vagy felfo-
kozva - sokszor majdnem ürügyet ke-
resnek. Ehhez természetesen az önálló
vagy önállósulni kívánó gondolat és
mondanivaló mellett olyan szuverenitás és
autonómia kell, amely csak sajátos
viszonyok között valósulhat meg. A mi
viszonyaink között ennek a lehetőségnek a
korlátait megszabja az, hogy a rendezők
zárt rendszerben alkotnak, ennek a zárt
rendszernek kötelmei a mű-sorterv, a
darabválasztások nem mindig önálló és
mindentől független lehetősége és még
mindmegannyi személyi és tárgyi
tényezője annak, amit egy zárt szer-
vezetnek - tehát színháznak hívnak. Ezen
a zárt szervezeten belül kell te-hát
megkeresni a módját és lehetőségét annak.
hogy egy rendezői mondanivaló,
önállósult gondolat a színpadon megva-
lósuljon, mégpedig úgy, hogy a jelzett zárt
rendszeren belül egyidőben igazodjék az
összes tényezőkhöz: műsorterv, társulat,
kultúrpolitika stb. Mi is történhet ilyen
esetben? Vagy egy szerencsés találkozás
és beteljesülés vagy az erő-szak.

A szerencsés nagy találkozások akkor
következnek be, amikor minden tényező
és rendezői törekvés harmóniája létrejön:
szerencsésen, jól adott a drámai anyag a
már 'régen érlelt rendezői mon-
danivalóhoz. De ilyenkor sem egyértelmű
minden.

A rendezői mondanivaló és a dráma
értelmezésének egésze és különbözősége
olyan többértelműségre ad alapot, amely
nemcsak a mű esztétikumát érinti, hanem
a mondanivaló politikumát is vitathatóvá
teszi. Köznapian és egy-szerűen: a
rendező a darab értelmezése vagy a
maiságra való egyébként helyes törekvés
közben vitatható vagy helytelen
szembeállításra juthat, vagy olyan
konzekvenciákat vonhat le, ami már
nemcsak vitatható, hanem cl kell vetni.
Egy szerencsésnek mondható találkozás is
sok rejtett úton vezet a megoldáshoz. Ma
már egyáltalán nem biztos, hogy a
rendező első szándéka magának a műnek
értelmezése. Sokszor inkább szándéka a
rendezőnek a saját maga gondolatainak
megfogalmazása a műben vagy azon kívül
vagy annak ellenére.

Ha szinte a vád erejével hatnak is ezek a
gondolatok, mégis hivatkozni kell a
régebben vagy a közelmúltban látott



nagy hazai és külföldi rendezésekre,
amelyek váltakozó előjelű kritikákban ma
is élnek emlékeinkben.

*,

Jó-e mindez vagy rossz? A rendezői munka
önállósulásának és önálló alkotó jellegének
megerősödését jelenti-e, vagy valami olyan
új divatos és átmeneti jelenséget csupán,
amelyet a dráma elsődlegessége - mint már
több évszázadon át - előbb-utóbb ismét
legyőz? Azt hisszük, nemcsak divatról van
szó. Inkább arról, hogy a rosszul értelme-
zett rendezői önállóságból divatot csi-
náltak, sőt egyszer-másszor odáig mentek,
hogy teret engedtek az öncélú és olcsó
látványosságnak.

Így nem egyszer hitelét vesztette a jó
ügy szolgálata. A jószándékú önállósulá-
son belül is vannak buktatók. Vannak
művek, amelyek alkalmasak arra, hogy
mindig aktuális programot hirdessenek, de
vannak művek, amelyek teljesen vagy
részben ellenállnak annak, hogy ilyen
módon közelítsék meg. Tapasztalataink
nagyon sokrétűek az elmúlt esztendőkben,
és a közelmúlt nem egy ilyen törekvésével
kapcsolatban is.

Az irodalmi mű, a dráma maradan-
dósága arra int, hogy annak elsődleges-
ségét kell elsősorban a rendezői szuve-
renitásnak tisztelnie. És ez nem ellent-
mondás. A rendező elsősorban abban
legyen önálló szellemi alkotó, amit ér-
telmeznie kell, mert nemcsak tolmácsol,
közvetít és bemutat, hanem az értelme-
zésével önálló és saját gondolatait is
rögzíti.

A színházi előadás - a rendezői, színészi
munka - mulandósága, még ha ma már
rögzíthető is, a dráma és az iroda-lom
maradandósága közötti különbség, a
rendezői értelmezés szabadságának
problémái hagyják ma is nyitva a kérdést:
önálló alkotó-e a színházi rendező?

*

Ezzel a témával a SZÍNHÁZ megindulása
óta foglalkozik. Malonyai Dezső cikke és
gondolatmenetének végén a kérdés újra
előtérbe helyezi ezt a vitát. Hogy
mennyire napjaink színházi életének
központi kérdése, bizonyítja az ITI, a
Nemzetközi Színházi Intézet decemberi
budapesti tanácskozása is. Ezért szívesen
adunk helyet hozzászólásnak, vitának -
bár nem hisszük, hogy Malonyai Dezső
kérdő jelét végképpen felkiáltójellé
lehetne kiegyenesíteni. (A szerk.)

FÖLDES ANNA

A magyar dráma
vitájáról -
szenvedélyek nélkül

Az Alföld szerkesztősége bölcs arányér-
zékkel, fél esztendő után, februárban
lezárta a szokatlan szenvedélyeket ki-váltó
színházi vitát. A vitaindító - Ablonczy
László - értetlenül, szinte restelkedve
fogadta a részben rá, részben nézeteire
zúduló pergőtüzet, és bölcs be-látással
felmérte, hogy a gondolatok hullámverése
- a témának szól. Pályi András, Berkes
Erzsébet, Kerényi Imre, Zsák László,
Bényei József és mások után, dehogyis
szólnék hozzá a lehetőségekhez képest
megnyugtatóan lezárt vitához, ha nem
érezném, hogy csak a folyóiratbeli
csatározás rendeződött megnyugtatóan;
maguk a problémák ugyanolyan
nyugtalanítóak, mint a vita kezdetén
voltak.

Az első (második és harmadik)
dráma után

A vitában meglehetősen nagy súllyal ve-
tődött fel a színházak és drámaírók kap-
csolatának alkalmi jellege. A folyamatos
együttműködés hiánya és a színházról
színházra vándorló írók (feltételezhető)
elégedetlensége. Bár, mint minden, a
művészeti élet szövevényéből ön-kényesen
szerkesztett példatár, Ablonczyé is
könnyűszerrel szembesíthető a tételek
ellenkezőjét bizonyító adatokkal - és itt
elsősorban Illyésnek a pécsiekkel,
Örkénynek Várkonyi Zoltánnal való
kapcsolatára gondolok a probléma mégis
elgondolkodtató. Nem-régiben egy Hubay
Miklóssal folytatott beszélgetésben újra
napirendre került a téma: hogy lehet az,
hogy Magyarországon, Hubayn kívül,
nincs főfoglalkozású drámaíró. De talán
még ez a kisebbik gond: a nagyobb az,
hogy a kor-társ magyar irodalomban - az
övén kívül - nemigen van drámai életmű.
Tudom, hogy Illyés és Németh László, Il-
lés Endre és Karinthy drámái kötetbe
kötve rendelkeznek a drámai életmű bi-
zonyos megkülönböztető vonásaival. De
még az ő drámaírói művészetük is csak
része - fontos, lényeges, elhagyhatatlan
vonulata, de mégiscsak második síkja! - az
irodalmi műnek. Igaz, hogy a pró-

zaírók bolyából Örkény ma már átsoro-
lódott: róla elmondható, hogy a dráma lett
az elsődleges, gondolatainak par
excellence kifejezési formája. (Még akkor
is, ha a Vérrokonokat megelőző
drámáinak kivétel nélkül epikai előzmé-
nyei voltak.) De már Karinthy Ferenc
elsősorban a maga novellista erényeit
csillogtatja a színpadon, és kétkötetnyi
dráma, tucatnyi premier után is szívesen
látott vendége a színházaknak.
Hasonlóképpen Fejes Endre, akinek
Rozsdatemető című drámája még mindig a
leghatásosabb érv a dramatizálások
kritikusaival szemben, de mégsem vált
egy drámaírói életmű expozíciójává.

És mégsem róluk van szó, akik több
kevesebb sikerrel, de jelen vannak a
színházi életben.

Hanem akik jelen lehetnének, és nin-
csenek. Érdemes lenne ebből a szem-
pontból kicédulázni Almási Miklósnak a
Literaturában közzétett, tizenöt év
drámatermését vizsgáló körképét, vagy
akár felidézni saját emlékeinket. Hány
biztató első drámának tapsoltunk, hány
prózaírónk, költőnk bontakozó dráma-írói
tehetségének szurkoltunk - hiába. Hová
lett a drámaíróként pinceszínpadon
debütált Mezei András, a Magadra kiálts!
című drámával ígéretesen induló Salamon
Pál? De beszélhetünk másokról is, a
magyar próza első vonalából. Például
Mészöly Miklósról és Mándy Ivánról,
Moldova Györgyről és Galgóczi Er-
zsébetről ... Valószínű, hogy az Ablak-
mosó vagy a Mélyvíz vagy akár A fő-
ügyész felesége nem voltak hibátlan mű-
vek sem. De zsákutcává - csak a fogad-
tatás következtében lettek. Való igaz,
hogy Sánta Ferenc írói válságát nem lehet
Az árulót színre hozó Katona József
Színház vagy a drámát hűvösen fogadó
kritika számlájára írni, de tény, hogy
Sánta Ferenc is csak hétéves késéssel
talált vissza Tháliához. Mint ahogy nem
sikerült végképp a színpadhoz hódítani a
két Szabót sem - Szabó Magdát és Szabó
Györgyöt -, akik pedig mind a ketten
többször nekirugaszkodtak, és
bemutatóikat nagy érdeklődés is kísérte.
Meggyőződésem, hogy egy kis
szerencsével, dramaturgiai törődéssel
Szabó Magda és Szabó György is kitűnő,
vérbeli drámaírókká érhettek volna.
Természetesen a felsorolt pályák
lezáratlanok, és minden szezon ígérhet,
hozhat új meglepetést, sikert. De annyi
biztos, hogy a Szekrény-be zárt szerelem
vagy a Kígyómarás óta


