
Malonay Dezső a SZÍNHÁZ júniusi számában Önálló alkotó-e a színházi rendező?
címmel a rendező és az író párbeszédéről vagy viszályáról írt. Olyan kérdéseket vetett fel,
amelyek a SZÍNHÁZat és szerkesztőit a lap első száma óta foglalkoztatják. Az ITI múlt
decemberi budapesti ülésének is az író és a rendező viszonya állt a középpontjában. Az
alábbi kísérlet egy ott elhangzott felhívás alapján készült.

Lukács György mondta, hogy egy szöveg, egy mű
világnézetéről és mondani-valójáról
szerkezete vall. Ezt - a mondás ismerete
nélkül is - jól tudják a színházi világban,
hiszen akármennyire iparkodunk is a
gyorsuló idő, a romló közlekedés, az
általános rohanás miatt a felvonásokat
részeknek nevezni, ötről, négyről, háromról
kettőre visszamenni,
szerkezet nélkül még sincs színházi előadás.

A színházról való
gondolkodás és a színháznak szóló írás sincs. Ezért három

részre osztom mondandómat.

Először arra válaszolnék, hogy milyen minőségben szólok hozzá
ehhez az új, de örök vitához. Ezt a feleletemet is három részre
tagolom. Másodszor, arra szeretnék választ keres-ni, az
érvényessége reménysége nélkül, hogy mi az oka a szín-padi mű
és a rendező antinómiáinak, ellentétének. Végül mindezzel
kapcsolatban, harmadszor, a kultúra új értelmezéséről próbálok
elgondolkozni.

Először természetesen írói minőségemben szólok, de nem
drámaíróként. Ez mindjárt egyik mondanivalóm lesz. Írtam négy
darabot, ebből kettőt nem mutattak be, az egyikért nem kár, a
másikat nagyon sajnálom. Kettőt bemutattak. Nem vallottam
velük szégyent, de nem is arattam velük sikert. Illetve a középfajú
dráma mintájára, most így visszanézve így mondanám: középfajú
bukás volt. De ezért sem akkor, sem most, nem a rendezőt
okolom, hanem magamat. A darabok nem voltak elég jók, és
ebből a felismerésből és elismerésből szeretném a második
következtetésemet levonni.

Második minőségem: a SZÍNHÁZ című lap, immár hét éve újra
meg újra foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ha jól emlékszem. egy
szerző az első szám bevezető cikkében ezt a kérdést vetette fel: az
író színháza, vagy totális, tehát rendezői színház? E szerző én
valék. De azóta is, az elmúlt évek alatt, a kérdés újra meg újra
fölmerült, főképpen azok részéről, akik a lapot írják, és ezek
elsősorban kritikusok és esztéták. Ebből származik harmadik
megfigyelésem.

Most sorba veszem ezt a hármat. Azt mondtam, hogy nem
drámaíró vagyok, hanem prózaíró. Miért van az, hogy a csak
drámaíró író olyan kevés? Miért van az, hogy az irodalom-nak, az
írásnak ez a legvonzóbb, ez a leglátványosabb, legizgalmasabb
műfaja ritkán talál egyedüli művelőre? A választ Thomas Mann-
nak egy örök meghatározásával jelezném; azt mondta, hogy az
íráshoz két dolog kell: szenvedély és szem-mérték. Minden
íráshoz szenvedély és szemmérték kell, de a drámaíráshoz olyan
különleges szenvedély, amely már meg-szállottságnak nevezhető.
És olyan különös szemmérték, amely nemcsak a valóságot, a
valódi világot tartja szemében, és nem-csak azt a darab fehér
papírt, amely minden alkotás alfája, hanem egy harmadik, külső
viszonylatot is: és ez a színház.

Mennyivel egyszerűbb a mást írónak! Ha regényt, tanulmányt,
novellát írok, az csak az enyém. Odaadom a kiadónak, és az a
helyzet, hogy, bizonyos életkoron és írói életkoron túl,

általában a kiadónak nagyon kevés megjegyzése van. Megjelenik
a mű, és ha sikeres, az csak az író sikere. Ha nem sikeres:
elfelejtik, nem írnak róla külön. Tessék erre a körülményre
gondolni. Ha rossz regényt írok, nem biztos, hogy minden lap ír
róla. És a legrosszabb, amit írhat: húsz kedvezőtlen sor. Ha
darabot írok, arról minden napilap, hetilap, folyóirat körül-belül
egy évig elhúzódva újra meg újra ír. Kritikusok tucatjai az öröm
egy nemében, nem a kárörömben, de az alkotói öröm egy
nemében, végre megírhatják azt, amit annyiszor szerettek volna
megírni a nem igazán rossz darabról is. Tehát, ha egy író más
műfajban is ki tudja fejezni magát, akkor különös becsvágy és
alázat, tehát szenvedély, megszállottság kell ah-hoz, hogy mégis
darabot írjon. Ez a dolog egyik része.

A másik az, hogy nagyon kevés író tud színházban gondol-
kodni, ám ezt a színházi emberek: rendezők, igazgatók, dra-
maturgok, színészek nehezen fogadják el. Pedig meg is lehet-ne
fordítani. A filmből veszek példát. Nagyon sok kiváló rendező
van, aki úgy érzi, hogy a filmjét ő írta, de a dialógusokat mégis
inkább megíratja egy író barátjával. Itt olyan szak-mai
különbségekről van szó, amelyeket az összhang iránti nagy
igyekezetünkben szeretünk elmosni, holott összhang akkor jön
létre, ha ezeket kellőképpen felismerjük. Abból, hogy kevesen
tudnak színházban gondolkozni, sok író erényt csinál. Szükségből
erényt csinálni jellegzetesen írói magatartás. (Vagy rendezői?)

Második megfigyelésem az volt, hogy a darabjaim előadása
nem eléggé sikerült, mert nem voltak elég jó darabok. Vitánkban,
a mostaniban is és az örök vitában, kezdeti tévedésünk az, hogy
általában beszélünk darabokról, írókról és rendezők-ről. Az
igazság az, hogy vannak jó darabok és vannak rossz darabok.
Vannak jó írók és rossz írók. És vannak jó rendezők és rossz
rendezők. Jó író ugyanolyan kevés van, mint jó rendező. A
különbség csak az, hogy az írónak sokkal könnyebb. Az írónak
nem kell állandóan írnia, az írónak nincs szezonja, munkaterve,
pénzügyi terve, direktora, fennhatósága. Nem kell eladnia a
jegyeit. A rendezőnek egy szezont végig kell rendeznie egy vagy
több vagy sok darabbal, kisebb vagy nagyobb színházban. Vagyis
állandóan rendeznie kell, és ezért nemcsak azt rendez, amit
szeretne, hanem azt is, amit kell. Az író még a legrosszabb
körülmények között is szuverénebb ennél. Mert csak azt írja, amit
akar írni, bár nem mindig azt, amit tud. (Mert, ha nem így lenne,
mi lenne a kritikusokkal?) Ha azonban a rendező nem talál elég
jó írót, akkor a jó író helyett önmagát, a saját maga írói
alkotóerejét rendezi bele a darabba.

Ebből kettő következik: az egyik az, hogy a jó rendező nagyon
szeret jó mai darab híján klasszikusokat rendezni. Nem-csak
azért, mert a klasszikus nem jön be a próbára a sírból, nem szól
bele a rendezésbe, hanem azért is, mert a klasszikus és a közönség
viszonya más. De abból a kényszerből, hogy a jó rendezőnek nem
jó darabokat is kell rendeznie, s ehhez saját, nem elsődleges írói
tehetségét is bele kell vetnie, bizonyos rendezői túltengés
származott. (A túltengést nem negatív ér-telemben használom.) A
rendező úgy érzi, hogy azt, amit az
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Az új színpadi háromszög



író 'tud, ő is tudja, sőt, jobban, mert a színpad az ő világa. Ez
akkor áll elő, amikor jó rendező rossz darabot rendez.

Nagyon ritka és ünnepi pillanatok, amikor jó író jó rendezővel
találkozik. Azt hiszem, abban mindannyian egyetérthetünk, hogy
ilyenkor a legkevesebb a probléma. Most csak Örkény és
Várkonyi találkozására és együttműködésére utalok. Igaz: rossz
író-jó rendező párosításból is létrejöhet jó előadás. Viszont jó író-
rossz rendező párosításból ritkán születik jó előadás. Gyakrabban
nagy szomorúság.

Ne általánosítsunk, nincs a szerző, nincs a darab, 'nincs a
rendező. A színház nem mennyiségi fogalom, hanem minőségi,
akkor is, ha százas szériában adnak egy darabot.

Harmadik megfigyelésem a kritikusokkal való állandó
érintkezésemből származik. Nemcsak szerzői megfigyelések, ha-
nem egy olyan lap szerkesztőjéé is, amely főképpen kritikával és
színházelmélettel foglalkozik. Ennél a lapnál is, és általában
nemcsak Magyarországon, hanem azokon a nyelveken is,
amelyeken olvasok, azt látom, hogy a kritikusoknak van egy nem
haladó hagyományuk: az irodalomcentrikusság. A kritikusok
szeretnek a darabról mint irodalmi műről írni, és csak azután a
színészek alakításáról, és közben esetleg megemlítik, hogy van
egy rendező is. Ez a kritikuskép a század elejéről megmaradt
rossz hagyomány. Abban a pillanatban, amikor akár a legjobb írói
mű színpadra kerül, azt mint látványt és „hallományt" kell
értékelni és nem mint írott- művet. De az ilyen madár nagyon
ritka. Az író és a rendező közti ellentét nagyrészt abból
származik, hogy mindegyik a maga és a másik szerepét a kritikán
keresztül ítéli meg. Azt hiszem, érdemes ezen is elgondolkozni.

De vajon következik-e abból, amit most mondtam, hogy a
legjobb, ha ugyanaz a személy az író és a rendező? Erre a
múltban számos nagy és klasszikus példát tudunk, anélkül, hogy
ezeket név szerint meg kellene neveznem. De ha ezekre a
nagyokra gondolunk, akkor az is fel kell hogy tűnjék, hogy ezek
az emberek íróként maradtak meg a köztudatban és nem
rendezőként. Ezzel nem az írók primátusát akarom leszögezni,
hanem egy fél mondattal az ellen az eretnekség ellen szeretnék
szólni, hogy író nélkül is lehet színházat csinálni. Látványosságot
lehet, magasabb szintű revüt lehet, színházat nem.

És mindjárt meg is fordítanám: rendező nélkül sem lehet
színházat csinálni, illetve lehet, de akkor azt nem színháznak
hívják, hanem oratóriumnak, és az olyan is. Hogy most mégis
felmerült az író és rendező különválasztása, mindkettőnek
autochton joga, annak véleményem szerint két oka van. Az egyik:
az új művészi kifejezőeszközök megjelenése. A másik az új
közönség megjelenése. És az új közönség létrejötte nem
választható el az új kifejezőeszközök létrejöttétől. Az új esz-
közök természetesen: a film, kisebb részben a rádió és nagyobb
részben a televízió. Ahhoz semmi kétség 'nem fér, hogy a film
szerzője a rendező. De a film óriási népszerűsége, majd a
televízió még óriásibb elterjedtsége megnövelte a rendezők
fontosságát, egójukat, öntudatukat. Az utóbbi húsz évben lét-
rejött az, amit film d 'auteurnek, szerzői filmnek nevezünk. Ha
színpadi rendező lennék, nekem is eszembe jutott volna, miért ne
lehessen piéce d'auteur? Ha szerzői film van, miért ne lehessen
szerzői színdarab, a rendező-szerző darabja? Itt azonban
ellenállhatatlan erővel feltűnik a különbség a film, a tévé és a
színház között. A filmnél és a televíziónál a rendező az úr, és ezt
nem kell megosztania senkivel, nagyon kevéssé kell az íróra
tekintettel lennie, mert az író egyszerűen nem tud filmben írni, és
még nem tud elektronikusan gondolkozni. Azt

hiszem - erről sok cikket, sőt könyvet is írtam -, hogy az
elektronikus változás, majdnem azt mondtam: forradalom, új
reneszánszot fog előidézni, amelyben az írók, mint a reneszánsz
emberek, képesek több közegben és műfajban gondolkodni. De
még nem vagyunk ott. Hogy sajnos vagy szerencsére, ezt nem
szeretném eldönteni.

Ám nem lehet a kifejezési eszközök szerepét kellőképpen fel-
mérni, ha nem vizsgáljuk meg ugyanakkor a közönség szerepét.
Az antik kor és a középkor után, a színház népi mulatság
korában, a közönség részvevő volt, nemcsak néző. A XVIII.
század végétől, a XIX. század elejétől kezdve azonban a szín-ház
zárt, előkelő dologgá vált, ahová el kellett menni, és ahová nem
mindenki tudott elmenni. Kevesek szórakozása, ki-váltságosok
gyönyörűsége lett. Egyszerre jött a film, és ugyan-azt a
gyönyörűséget és butaságot és katarzist mindenki élvezhette, és
persze sokkal olcsóbban. Majd utána jött a televízió, és azóta
Moliére-t vagy Csehovot mindenki a szobájában nézhetett. A
karosszékek zsöllyévé, az ágyak páhollyá változtak.

Egy pillanatra bevezetek egy mennyiségi fogalmat. Vala-
hányszor Angliában vagy az Egyesült Államokban vagy akár
Magyarországon a Julius Caesart játsszák a tévében, egy este
több ember látja, mint Shakespeare halálától a televízió
feltalálásáig minden országban összesen. Itt ez a mennyiségi
változás ellenállhatatlanul többféle minőségbe csap át, amelyet
minden írónak és rendezőnek figyelembe kell vennie, akár
dolgozik a tévének, akár nem, hiszen ő is tévénéző.

A film és a tévé megjelenése tehát megváltoztatta a mű és a
közönség viszonyát, és ennek következtében megváltoztatta az
író és a közönség és a rendező viszonyát. Nem tudunk színházi
dolgainkról úgy gondolkozni és továbbmenni, ha közben nem
vesszük állandóan figyelembe azt, akinek az egész szól: a
közönséget. Ez az új színpadi háromszög: író, rendező,
közönség.

Ez az új viszony a kultúra újabb értelmezése címszó alatt
foglalható össze. A kultúra ugyanis ma már több annál, mint amit
tanítottak, és mint amit tudunk. A kultúra Magyarországon
közügy, részvétel, a kultúra életforma. Illetve akkor válik
életformává, akkor nyeri el a mű igazi értelmét, ha az alkotótól, az
egyik pólustól, eljut a másik pólusig: a befogadóig. Ha a kultúra új
értelmezését mint életformát elfogadjuk, akkor a színház új helyét
is megjelölhetjük, és ez az a többlet, amit a személyes jelenlét hoz
létre. A kultúra kitágult dimenziója a megnövekedett új közönség
személyes részvételét kívánja meg, a színháznak tehát a személyes
kapcsolatot olyan fokban kellene és kell megteremtenie, mint
eddig soha, és olyan közönségszámára, mint a középkor vége óta
soha. Eb-ben a feladatban együttműködni minden színpadi
írónak, minden színpadi rendezőnek különösen nagy vállalkozás,
sőt azt hiszem, szép kaland. A vita további során ezen a kérdésen
kellene rendszeresen és módszeresebben elgondolkozni.

Ha az ember író és színpadnak ír, tudnia kell, hogy nem az
egyedüli szerző. Ez az, amit írótársaim figyelmébe szeretnék
ajánlani. És ugyanezt a rendezőknek is: még a legrosszabb
darabnál is ott van az író, mert enélkül nem lehet szín-házat
csinálni. De hát hogyan kell? És ez az a befejezés, ami-re
előszavaimmal utaltam. A választ a műhelyben adnám meg.
Egész életemben arra vártam, hogy egy jó színpadi műhely
részese lehessek. Ma ebből már kiöregedtem. De a fiatalokkal
érintkezve tudom, hogy ők is mindig, ma is erre vágynak. Ez a
személyes részvétel mellett a másik gondolatkör, amely további
gondolkozást kíván még. És nem csak gondolkodást.


