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anyjához, családjához, eddigi életéhez
kötötte, megtörten elrohan.

Ilyen a fölismerés az Utazás az éjszakába
színpadán.

Tahi Tóth László Edmundja szomorúan
mulatva nézi, ahogy testvére ingadozva
bevonul a színre. Edmund ettől kezdve
már inkább csak szemlélője az
eseményeknek. S Tahi Tóth László épp
azzal teszi egésszé a fiatalabb fiú alakját,
hogy szinte szavak nélkül, rövid mon-
datnyi válaszokkal s szótlan gesztusokkal
jelen tud maradni a kirobbanó családi
dráma színpadi képeiben.

Most már Jamie-é az alapszólam. Övé a
játék, övé a szó. A menthetetlen önpusztító
elpazarolt élete a tét.

Jamie nagyon részegen, imbolyogva
érkezik, messzebbre tekint a megszokott-
nál. Az üvegért nyúl, de amikor öccse
magához húzná az italt, föleszmél. Még
részegségében sem feledi, Edmundnak árt
az ital. Kicsit érzelmesen-érzelgősen tiltja
öccsét.

Tordy meghatottan beszél, de a kö-
vetkező pillanatban zavarba jön, nem illik
hozzá a természetes hang, az emberi
érzelem. Így hiszi, s máris gúnyos, cinikus
lesz újra. Tordy szaggatott monda-tokkal,
gyors, kapkodó gesztusokkal, görcsösen
könnyedséget mímelve játssza el a végső
meghasonlást. Megtorpan, töpreng. Arcán
még egyszer átsuhan a bizakodás fénye, de
aztán ismét a csüggedés váltja föl.
Kegyetlen gyűlölettel, az elvesztett
remény fékevesztett féltékenységével
vágja öccse fejéhez: „Ennél már én is
jobbakat írtam a kollégiumi kőnyomatosba."

Egy eltékozolt élet végső szavai ezek.
Aztán a fájdalom, az őszinteség utolsó
erőfeszítésével még bevallja, hogy igazán
nem így gondolta. Többre azonban már
nem telik.

Tordy színészi játékában éreztetni tudja
a pusztulás és a széthullás fölötti fájdalom
mélységeit. Minden hangsúlya, minden
mozdulata a sebesen váltakozó
lelkiállapot, a szeretet és a gyűlölet érzései
között vergődő ember sebezhetőségét,
ellentmondásos lényét tükrözi. Ki-
fejezéstelen, üres tekintete, személytelen
hangjai mögött is a szorongást érezteti. S
mindez együtt sötét színekből kevert
alakításának teljessége.

Jamie még elszavalja Swinburne Bú-
csúvételét, de mint aki tudja, hogy már
veszített, nincs miért küzdenie, ebből az
életből nincs számára kiút, nincs meg-
tisztulás.

Ilyen a végső búcsú az Utazás az éjszakába
színpadán.

SZILÁDI JÁNOS

A láthatatlan művész

Jegyzetek a rendezői művészet
néhány kérdéséről

I.

Ahogy a rendezőből Rendező
l e t t

Ha megkérdeznék a nézőket, miért épp az
adott előadáshoz váltottak jegyet, akkor a
döntő többség egy vagy több színészt
(esetleg színészi alakítást, játékot) vagy a
darabot (esetleg az író már korábban lá-
tott, olvasott műveit) említené, és csak
kevesen mondanák a rendezést, a rende-
z ő t . A nézők színházi műveletlenségét
kell - lehet - kiolvasni ebből a megíratlan,
mégis valóságos ,statisztikából"? Aligha.
A következtetés egyetlen jogos iránya
nem a szakmai sértődés, hanem a
művészeti ág sajátosságainak elemzése
lehet. Ami ez esetben egyenlő e sajátosság
tudomásulvételével. Még akkor is, ha a
huszadik század színházát a rendező
színházának szokás nevezni. És egyálta-
lán: e felfogást, meghatározást módfelett
kockázatos lenne szembeállítani az előbb
mondottakkal. Ha ugyanis a hu-szadik
század színháza a rendező színháza, akkor
ez egyben azt is jelenti, hogy az előző, az
előzők nem azok voltak.

A színjátszás, a színház kezdeteiről nem
maradtak fenn írásos emlékek. Azt
azonban tudjuk, hogy már az ókori görög
előadásoknak is volt szervezőjük - mai
szóhasználatunkkal rendezőt mondanánk,
de ez tartalmilag félrevezető lenne -, a
didaszkalosz, akinek feladatát legtöbbször
maga a drámaíró látta el. A középkor
folyamán a szerep gyakorta cserélődött: a
misztériumok, a passiójátékok betanítását
egyházi személyek végezték, az iskolai
színjátékok irányítói a tanárok voltak (ez a
hagyomány lényegében máig él), a
reneszánsz udvarok előadását a szerzők
készítették elő. A XVII. és a XVIII.
században a hivatásos együtteseknél a
rendezői feladatkör az ügyelőre vagy
valamelyik vezető színészre hárult.

A rendezés tehát, s ezt talán ez a kurta
történeti áttekintés is érzékelteti, hosszú
ideig nem tartozott a színház lényeges
elemei közé. Szükség volt magára a
funkcióra, valaki mindig el is látta, de
önállóan fontos jellegét csak később fe-
dezték fel. Olyannyira későn, hogy a ren-
dező nevét csak a XIX. század közepe óta
tüntetik fel a színlapon. Igaz, ettől kezdve
aztán a rendező gyors rohamra is indult a
színházi hatalomért, és alig pár

évtized alatt győzelemmel vívta meg har-
cát, egészen odáig, hogy olykor a drámá-
ból puszta nyersanyag, a színészből pedig
alárendelt alkotótárs lett. (Ha csak záró-
jelben, de jegyezzük meg, hogy az utóbbi
időben szaporodnak azok a színházi tö-
rekvések - csoportok, műhelyek -, ame-
lyek a produkcióteremtés olyan közösségi
formáját keresik, amelyben megszűnik a
rendező kivételezett helyzete, szerepe.
Hogy a ma még gyakran kommuna-
jelleget viselő csoportok kísérlete egzo-
tikum marad-e vagy az egyetemes szín-
házkultúrára is érvényes tapasztalatok
teremtője lesz, aligha dönthető el. Égy
azonban mindenképpen elgondolkodtató,
nevezetesen az, hogy ezek a kísérletek a
közösségi, az együttes alkotás nevében -
és gyakorlatával - fordulnak el a rendezői
teljhatalmat vállaló színházi formációtól.)

A rendező térhódítása a különböző
nemzeti színházkultúrákban nem egy-
szerre, nem egyidőben és nem azonnal
következett be. A színpadi rendező és
munkája című, 1906-ban megjelent könyve
előszavában Vidor Dezső például még ezt
írja: „A nyugat-európai civilizáció
nyomán rohamosan előrefejlődő magyar
színpadi művészet úgyszólván csak a
legújabb időben érett oda, hogy a rendező
működésének megfelelő tért és immár
elvitázhatatlan súlyt adjon. Ma még
mindazonáltal ott tartunk, hogy e nagy
fontosságú színházi faktor szerepléséről
legfeljebb a műbíráló vagy a sajtóreferens
szokott néhány odavetett szóban meg-
emlékezni; a nagyközönség semmi vagy
igen csekély, sőt maga a színésznép is
általában téves, de leginkább fogyatékos
felfogással bír róla."

Vidor Dezső helyzetrögzítése még a
trónkövetelő sértettségét őrzi, s ugyan-
akkor a rendezői hatalom színházon belüli
és színházon kívüli elismerését követeli.
Nem eredménytelenül. A rendezői
hatalom elismerése - a színházon belül
legalábbis - hamarosan bekövetkezik.
1912-ben publikált tanulmányában ( A
színpadi rendezés) Hevesi Sándor - az ő
nevéhez fűződik az első rendezői tan-
folyam megindítása a Színművészeti
Akadémián 1929-ben - már ezt írja: „ ...
az utolsó ötven esztendő alatt a színpadi
rendező, aki évszázadokon keresztül jogos
önérzettel mondhatta Cyrano de
Bergerackal, hogy örökké súgott és
mindig hátul állott: talán nagyon is a
homloktérbe került, ahogy a purista
magyarok mondanák."

Hevesi Sándor megfogalmazásából



akár a túlzott győzelem aggodalmát sem
túlzás kiérezni, de ezzel együtt tévedés
lenne azt hinni, hogy a rendező „kiugrá-
sa", a színházi produkció legfőbb alkotó-
jává történő „előrelépése" vita nélkül ment
végbe. Ellenkezőleg. A rendező alkotói
pozíciójának megerősödése a színházban
ugyan eldöntötte azt a küzdelmet, mely a
rendezői művészet szuverenitásáért folyt a
színész (a színészi alakítás) és a drámaíró
(az írott dráma) ellen, de a győzelem
azonnal vitát is provokált. Azt a vitát,
amelynek lényegét már említett
tanulmányában Hevesi így foglalja össze:
„Komoly helyeken, milyenek például a
német folyóiratok, már esztendők óta
valóságos kanapépör dúl amiatt, hogy
mifajta ember a rendező: művész-e, tudós-
e, mesterembere, író-e, színész-e vagy mi
az isten csudája."

Mai tudásunk, ismereteink alapján
könnyedén legyinthetnénk ezekre a fel-
vetésekre. De ne siessünk a mozdulattal. A
kérdőjelek ugyanis jogosak, igazak - ma
is. Nem úgy, nem abban az értelemben,
hogy a rendezői művészet szuverenitását
vonnák kétségbe. Igazságuk abban van,
hogy a rendezői művészet nehezen
megragadható voltát jelzik. (Az már más
kérdés - bár teljesen alig elválasztható -,
hogy a színházban erősen működő
misztifikálási hajlam még tovább növeli a
rendező, a rendezés legendáját is.) A
rendezésnek mint önálló voltában nehezen
megragadható alkotásnak a kö-
vetkezménye az, hogy a szakmai körökön
s a színház iránt különlegesen érdeklődők
szűkebb táborán kívül, a mai néző, amikor
a rendezést értékeli, ugyanúgy a színész és
az író elsődlegességéből indul ki, mint
régen.

A rendezői művészet e sajátossága ki-
hat magára a szakirodalomra is. A pro-
dukcióteremtés gyakorlati folyamata -
annak fokozatai, állomásai - régtől ki-
alakultak. S hogy ezt elsőrendűen maguk a
gyakorló alkotók vetették papírra -
természetes. Elgondolkodtató viszont az,
hogy a rendezői művészet elvi, elméleti
kérdéseivel is jórészt csak a rendezők
foglalkoztak. Az elvi, elméleti munkásság
ilyen „kisajátítása" az irodalomban, az
irodalomelméletben ismeretlen jelenség.
Ez önmagában persze még nem jelent
semmit. Elgondolkodásra csak azért
érdemes, mert miközben a színikritika a
konkrét produkciók bírálatára, esetleg
meghatározott rendezői életpályák elem-
zésére, a színháztörténet pedig csak tör-
ténetírásra vállalkozik, a rendezés - és a
színház - általános elvi, elméleti és esz

tétikai kérdései a gyakorló rendezők
munkáiban merülnek fel. Mégpedig úgy -
és ez természetes -, hogy ezek a megkö-
zelítések egy-egy alkotói pálya tapaszta-
lataira épülnek, azokat általánosítják.

De azért sem érdemes - és szabad -
legyinteni ezekre a kérdésekre, mert ha jól
közelítjük meg, nem is a konkrét kér-
déseket talán, hanem a mögöttük meg-
húzódó lényeget, akkor közelebb jutha-
tunk a rendezés mint szuverén alkotás
létrejöttének, kialakulásának megértésé-
hez. Mert mi is a rendező? Idézett tanul-
mányában Hevesi úgy ítéli meg, hogy a
rendezőnek „elsősorban is arra van leg-
nagyobb szüksége, hogy legyen benne
valami - éspedig minél több - az íróból és
a színészből".

A színházművészet már születésekor
összetett művészet volt. Ez az összetett
jelleg mindenkor feltételezett, mi több,
igényelt egy betanító, egy szervező funk-
ciót, amelyet mindig el is látott valaki.
(Alighanem a rendezői tevékenység ezen
ősi formája öröklődött át a modern szín-
házművészet korszakába a játékmesteri, a
segédrendezői feladatkörök álorcájában.)
A betanítói, a szervezői feladatokhoz ha-
marosan csatlakozott a tudatos értelmezői
mozzanat is. (Az, hogy a misztériumok, a
passiójátékok betanítását egyházi sze-
mélyek végezték, aligha választható el az
értelmezéstől, mint ahogy az iskolákban
sem csupán azért a tanárok a színjátékok
irányítói, mert ők értenek a legjobban
hozzá.) A rendezői munkáról egyébként
Shakespeare és Molière is megemlékezik.
A Hamlet, a Szentivánéji álom, illetve a
Versailles-i rögtönzés nemcsak a két alkotó
nézeteit rögzíti, de a rendezéstörténet
értékes dokumentumai is.

Az idők folyamán a színházművészet
összetettsége egyre mélyült, és végül a
mennyiségi halmozódás minőségi válto-
zásba csapott át: kialakult a színházmű-
vészet komplexitása. A színházművészet
komplexitása már a kialakulás, a megszü-
letés pillanatában sem egyszerűen az össze-
tettséget jelentette, hanem a többrétegű-
séget is. Vagyis a színházművészeti alko-
tás, a produkció létrejöttében közremű-
ködő művészetek kibővülését, tartalmi
funkcióinak elmélyülését, a produkcióte-
remtés technikai feltételeinek fejlődését,
az értelmezői tevékenység minőségileg új
helyzetének létrejöttét. (A színház tartalmi
megújulása, kiteljesedése nagyon
szorosan kapcsolódik a technika fejlett-
ségi szintjéhez. Természetesen nem vala-
mi mechanikus összefüggésről van szó.
De gondoljunk arra, egyedül a villany-

világítás bevezetése milyen gyökeresen új
helyzetet, új korszakot nyit meg a színház
számára. És itt most nem is egy-szerűen a
fényhatások gazdagságára, a
fényeffektusok kifejező erejére kell gon-
dolni, de arra is, hogy a jól megvilágítható
színpad, a jól látható színészek a mimika,
a gesztus, a színészi kifejező esz-köztár
átdolgozását tette szükségessé. A
színházművészet természetesen nemcsak a
technikai lehetőségek terén kapcsolódik
korához. A történeti tudat kialakulása, a
történetiség követelményének meg-
születése például már önmagában a
színházkultúra új korszakát nyitotta meg.)
A színházművészet komplexitásának
kialakulása új alkotói munkamegosztást
tett szükségessé, mert ezentúl a rendezés
olyan szakismereteket és különleges
képességeket igényelt, amelyek-kel a
színház hagyományos alkotói, a színész és
a drámaíró már nem rendelkeztek. Sok
minden megvolt bennük, ami a
rendezéshez szükséges - nem véletlen,
hogy Hevesi épp a színészi és az írói vénát
sorolja elsőként, mint amire a rendezőnek
szüksége van -, de a színházművészet
komplexitásának kialakulása mi-nőségileg
új helyzetet teremt. És ez a mi-nőségileg
új helyzet létrehozza a színház új
alkotóját: a rendezőt.

A „Rendező a színházi előadás mű-vészi
szervezője és betanítója, a színjáték
komplex egységének kialakítója, a darab
színpadi értelmezésének megfogalma-
zója". A Színházi Lexikon tömör meg-
fogalmazása ez, s mert a szóválasztás
aligha tekinthető véletlennek, érdemes
figyelni a felsorolt négy funkció jelzését:
szervező, betanító, kialakító, megfogal-
mazó. A rendezői tevékenység e négyes
„bemérése" nem csupán a sokoldalúságot
jelenti, de a tartalmi, a funkcionális ré-
tegződést is. És ami aligha mellékes, ma-
gát a történetiséget is, hiszen a szervező, a
betanító jelleg - funkció - a színház-
művészet születésével egyidős feladatkör
továbbélését jelenti a mai rendezői munka
gyakorlatában, míg az értelmezés - annak
mai felfogása - és a színjáték komplex
egységének kialakítása a művészeti ág
fejlődésének legújabb korszakával
kapcsolódik össze.

A rendező alkotó tevékenységének ez a
négyes rétegződése, miközben az alkotás
bonyolult összetettségét érzékelteti,
egyben azt is jelzi, hogy a különböző
funkciók a képzettség és a tehetség sokol-
dalúságát követelik meg. A rendezőnek
egyesítenie kell magában a tudóst, a szí-
nészt, az írót, a gondolkodót, értenie



kell a zenéhez, a festészethez, a szobrá-
szathoz, ismernie kell az irodalmat, a tör-
ténelmet, jártasnak kell lennie a társada-
lomtudományban, a filozófiában, s ahhoz,
hogy alkotó tevékenysége sikeres legyen,
ügyes szervezőnek, tapintatos
pedagógusnak és sok minden másnak kell
lennie. Nem azért, mert a rendező
csodabogár, hanem mert művészete jel-
legzetessége, hogy idegen anyagban, azok
rendszerében, az általa megterem-tett
komplex egységben fogalmazhatja csak
meg önmagát. És ezt fontos hangsúlyozni.
Ez a komplex egység, a produkció mint
műegész - kettős arculata. Őrzi és tükrözi -
hordozza - a társalkotók önálló alkotását,
de a részletekből formálódó esztétikai
egész nemcsak összegezi mindezt, hanem
új minőséget is teremt, a színházi
produkciót, a szuverén rendezői alkotást.

A rendezés művészi tekintélyét a szín-
háztörténet kiemelkedő alkotói terem-
tették meg. Antoine, Sztanyiszlavszkij,
Craig, Reinhardt, Piscator, Mejerhold,
Vahtangov, Brecht - a névsor távolról sem
teljes - munkássága túlnőtt az egy
produkció határán; színházi irányzatot
teremtettek, színháztörténeti korszakot
zártak le és nyitottak meg. Munkásságuk
alapján a rendezők már nem elégedtek
meg a produkcióteremtés kizárólagos
jogával, hanem magát a színházat is
uralmukba kívánták vonni. A napjaink
színházművészetében is jelenlevő törek-
vés megítélése már csak azért sem lehet
egyértelmű, mert a rendezőt választott
hivatása önmagában nem a színházveze-
tésre predesztinálja. A színházvezetés
ugyanis - és most nem a gazdasági irá-
nyításra gondolunk, az már a XIX. szá-
zadban függetlenedett a művészeti ve-
zetéstől -, mert nem egyenes folytatása a
rendezői tevékenységnek, sajátos felté-
telek, ismeretek és képességek meglétét
tételezi fel. S bár a színház alkotói közül a
rendező az, aki leginkább a birtokában
lehet e képességeknek, az iskolateremtő
nagy alkotók kivételességét nem szabad
mechanikusan általánosítani. A rendező a
színházi alkotás, a produkció szuverén al-
kotója, de nem önmagában ez, nem hiva-
tása, hanem a vezetés megkövetelte sajátos
ismereteket, képességeket is magába
foglaló tehetsége az, ami a színház veze-
tésére feljogosítja.

Rendezés és műértelmezés
A rendezői művészet felszabadulás utáni
története érdekes és tanulságos töréseket
mutat. Az ötvenes években a naturaliz-

mussal összetévesztett realizmus nehe-
zítette el a színházkultúránkat, s a művészi
eszköztár leszűkült, elszegényedett. Az
ötvenes évek végén, a hatvanas évek
elején erőteljes mozgalommá szélesült az
eszköztár felfrissítését célzó tevékenység.
És ez sikeres is volt: a hatvanas évek vé-
gére a magyar színházművészet integrálta
a világ színházművészetének legtöbb
eredményét. Az egyébként szükséges és
hasznos munkálkodás azonban mintha
jobban lefoglalta volna az energiát, a
figyelmet, mint haszonnal kellett volna.
Az új kifejezőeszközök meghódítása
túlzott befelé fordulást eredményezett. Ez
önmagában még nem lett volna túlzottan
veszélyes, de közben olyan változások
zajlottak le a színházon kívül, amelyek az
egyoldalú betájoltság kedvezőtlen
következményeit nagymértékben
felfokozták. Arra a társadalmi, történelmi
folyamatra gondolunk, amely a nagy, nyílt
társadalmi változások korszakának
lezáródását hozta, s helyébe egy kevésbé
áttekinthető, rejtettebb mozgásformájú
korszakot nyitott meg. Szín-
házkultúránkat, a magyar rendezői művé-
szetet váratlanul érte ez a változás.

A színházművészetnek eredendő adott-
ságai miatt a nagy változások, az erőteljes
társadalmi folyamatok kedveznek. (A
színház „szószék" jellege, illetve ilyen
értelmű felfogása nem légből kapott
elképzelés, hanem a művészeti ág belső
lényegének aforizmatikus kivetítése.) A
hatvanas évek végére, a hetvenes évek
elejére ez a kedvező szituáció megszűnt, s
ez önmagában is befolyásolta volna
színházkultúránkat. Abban azonban, hogy
a következmények a szín-ház társadalmi
pozíciójának erőteljes gyengülésében
jelentkeztek, nem kis része volt a
készületlenségnek, annak, hogy a művészi
eszköztár felfrissítésének, gazdagításának
egyébként fontos feladata mellett
kevesebb gond, energia, figyelem
fordítódott a rendezői munka gondolati,
értelmezői mozzanatának, a színház és
társadalom, színház és valóság
harmóniájának megteremtésére, megtar-
tására.

Á műsortervek elszürkülése, amit haj-
lamosak vagyunk a színházi dramaturgiák
rovására írni, alighanem innen nyerheti el
teljesebb magyarázatát. A darabkutatási
tevékenység ugyanis célirányos munka.
Igaz, a vak tyúk is találhat akár arany
búzaszemet is, de ez véletlen. Találni
leginkább az talál, aki el-határozott
szándékkal keres. S itt való-

színűleg épp ez csappant meg: a kifeje-
zésre, a megfogalmazásra váró gondolat.

A rendezői művészet értelmező moz-
zanatáról szólva - a kritikák önkéntelen
általánosítása ez - leginkább egy konkrét
mű konkrét rendezői felfogására szoktunk
gondolni. Ez természetes. De csak addig
az, amíg kimondva vagy kimondatlanul,
de tudjuk, hogy ez nem az első, hanem a
második lépcsőfok. A rendezői
értelmezés - nem pontos a megfogalma-
zás, de a szakirodalom nem ajánl jobbat -
nem ott kezdődik, hogy a rendező el-
olvas egy darabot és attól gondolatai
támadnak. (Elméletileg ez a találkozás is
adott, bár lényegét tekintve - ezt a
továbbiakban kíséreljük meg bizonyítani
-- ez is második lépcsőfok.) A rendezői
értelmezés ott kezdődik, hogy a rendező-
nek művészi élményei, megfogalmazást,
kimondást követelő gondolatai vannak a
társadalomról, az emberről.

Így, ebben az értelemben tehát a konk-
rét műértelmező tevékenység már nem az
elhatározás (az élménymegtalálás), ha-
nem a realizálás (a konkrét műformába
öntés) körébe tartozik. A rendezői mű-
vészet e sajátossága, az idegen anyagban
történő önmegfogalmazás, az alkotói
szabadság és megkötöttség bonyolult
rendszerét hozza létre. A színházművé-
szet múltja és jelene, a nemzetközi rende-
zői gyakorlat utak és módok egész sorát
alakította ki a probléma megoldására,
egészen odáig, hogy egyes rendezők
leginkább dramatizálás formájában - a
drámaíró tisztét, feladatát is magukra
vállalták.

Nincs terünk a variációk összefogására,
csak a szélsőségeket jelezzük. Az egyik
szélsőség az, amikor a rendező önálló
művészi élmény és gondolat nélkül
közeledik a műhöz - és így is állítja
színpadra. (Hamis udvariassággal ilyen-
kor szoktuk azt mondani, hogy a rendező
teljesen azonosult a drámával. Ennek le-
hetőségét természetesen nem tagadjuk, de
a tényleges gondolati egymásratalálás
csak töredéke annak, amikor a szuverén
rendezői élmény hiánya hozza létre a lát-
szólagos találkozást.) A másik véglet az
erőszakosság, az, amikor a rendező nem
ügyelve a dráma szuverenitására, gon-
dolati integrálóképességére, ráerőszakolja
a maga elképzelését. Ennek az erő-
szakosságnak a leggyakoribb következ-
ménye az, hogy az eredeti mű gondolati
tartalmai kilúgozódnak az előadásból, a
rendezői elgondolások viszont nem szer-
vesülnek a drámai történettel.



Van ennek a megközelítési, produkció-
teremtési módnak egy másik következ-
ménye is: a rendező személyének fölna-
gyítása, szükségtelen előtérbe állítása. A
totális színház irányzata és gyakorlata
mutat ilyen vonásokat, de míg ott a
választott alkotói módszer természetesíti
ezt, addig itt az erőszakosság csak ma-
gyarázza, nem hitelesíti a rendező sze-
mélyének látványos kiemelését.

Többször említettük a művészi élményt,
a megfogalmazásra váró rendezői
gondolatot. Ezzel kapcsolatban egy dolgot
szükséges tisztázni. Nevezetesen azt, hogy
élmény és gondolat nem azonos a
véleménnyel. Á vélemény - mindaz, amit
magunkban a társadalomról, az emberek-
ről kialakítunk - csak kiindulópontja lehet
a művészi élménynek, a művészi
gondolatnak. S a különbség nem egysze-
rűen a mélységben, az összetettségben van
- abban is -, hanem mindenekelőtt abban,
h o g y a művészi élmény, a művészi
gondolat minőségileg más: csak esztéti-
kailag érvényes műegészben élhető meg a
maga teljes totalitásában.

Hagyományok kérdése

A megfogalmazásra, ábrázolásra váró
rendezői élmény és gondolat és az azt
adekvátan „képviselő" dráma találkozás -
és mindazoknak a színházi feltételek-nek a
megléte, amelyek szükségesek -: ez az
ideális állapot. Ezt mindenkor, minden
esetben lehetetlenség megteremteni. A
kérdés persze - a realitás szintjén leg-
alábbis - nem is ez. Á kérdés sokkal in-
kább az, hogy mennyire tudjuk megkö-
zelíteni ezt az ideális állapotot. Színház-
művészetünk tapasztalatai arra intenek,
hogy e téren az elmúlt években a feszült-
ségek nem csökkentek.

Nem egyetlen ok miatt. Az utóbbi esz-
tendők színházi vitái tekintélyes listát írtak
össze a gazdagabb alkotói munkát gátló
tényezőkről, a magyar színházművészet
objektív és szubjektív gondjairól,
ellentmondásairól. Nem célunk felsorolni
a korábbi megállapításokat, most csupán
egyetlen tényezőről szólunk. Erről is csak
azért, mert az eddigi elemzésekben vagy
egyáltalán nem szerepelt, vagy súly-
talanabbul, mint jelentősége indokolja. Ez
a tényező pedig színházművészetünk
történelmi hagyománya.

Mielőtt azonban erre rátérnénk, szük-
séges valamit tisztázni. A színházkultúra
népszerűségét - s amit a népszerűséggel
szinonimaként vagyunk hajlandók kezel-
ni: társadalmi fontosságát - a legegysze-

rűbb a látogatottság adataival mérni, mi-
nősíteni. Ez azonban félrevezető. A jelzett
időszakban - a hatvanas évek végétől -
például a színházak látogatottsága alig
értékelhető hullámzást mutat. Ha tehát a
minősítés legfőbb kritériumának a láto-
gatottságot fogadjuk el, akkor lényegé-
ben változatlanságról kellene beszélnünk.
Csakhogy ez nem így van. A látogatottság
és ami benne kifejezésre jut, a társadalom
érdeklődése a színházkultúra iránt, fontos
és figyelemre méltó mozzanat, de csak
úgy és akkor, ha kellően tisztáztuk a
jelenség okát, összetevőit. Az a felfogás
ugyanis, amelyik mechanikusan
összekapcsolja a színház esztétikai,
gondolati kiteljesítettségét a látogatott-
sággal, abból indul ki, arra alapoz, hogy a
magas szintű színházművészet vonzza
magához a látogatókat. Tehát az aktív
szerepet a színháznak tulajdonítja, és a
látogatottságot, mint a rangos alkotói
munka nézői elismerését, következmény-
nek tudja be. Nincs jogunk és nem is
akarjuk tagadni ennek lehetőségét, tényét,
de ezt elismerve is hangsúlyozni kell,
hogy a színházi látogatottság - összetevőit
tekintve - bonyolult jelenség. Meglehet,
az izgalmas, a gondolatilag, a művészileg
érdekes és értékes színház-kultúra teremti
meg a vonzást, de az is lehetséges, hogy a
meghatározó okok nem kis része a
színházon kívül keresendő. (A két
tendencia pedig együttesen, egyazon
időszakban is érvényesülhet.) Mire
gondolunk ? Arra az erőteljes társadalmi
folyamatra például, amit kulturális
forradalomnak szoktunk nevezni, s amely
óriási tömegek műveltségi, kulturális
szintjének emelésével ezrekben és
ezrekben ébresztette fel például a színház-
látogatás igényét. Többnyire homályos,
megfogalmazatlan és körvonalazatlan
igények ezek még, nem olyanok, amelyek
meghatározott művészi, gondolati tar-
talmakat várnak a színháztól, hanem épp
ellenkezőleg azt kívánják, hogy saját
megérzett, de konkretizálni, megfogal-
mazni még nem tudott vágyaikat, igé-
nyeiket a színház töltse meg tartalommal.

A kulturálódás - adott esetben a szín-
házba járás - ösztönös, a tudatosodás
kezdetleges fokán álló igénye összetalál-
kozik a kulturális forradalom által ki-
alakított szervezési rendszerrel, a bérlet-
rendszerrel, a közönségszervezéssel - és
megszületik az egyszeri, a többszöri szín-
házlátogatás.

A mai magyar színházkultúra, mert a
tömegméretű kulturálódással szemben egy
évtizedek óta alig változó, a színházi

férőhelyek számát tekintve alig gyarapodó
színházi rendszer áll, előnyös helyzetben
van. Á kereslet (a látogatási igény) és a
kínálat (a korlátozott befogadóképesség)
egyensúlyának megbomlása pedig
nemcsak „túlbiztosítja" a színházat, szinte
automatikusan megteremti a maxi-
málishoz közelítő látogatottságot, de a
színház és közönség kapcsolatában egész-
ségtelen feszültséget is létrehoz.

A színház iránti érdeklődés megterem-
tésében még akkor sem feltétlenül a
színházé az aktív szerep, ha a felszín egy-
értelműen ezt sejteti. Egy-egy klasszikus
művet bemutató színház például bizton
számíthat a középiskolások érdeklődésé-
re - főként ha az adott alkotás kötelező
olvasmány. Ebben az esetben azonban
csak a konkrét elemzés döntheti el, hogy a
jegyigénylők a nagyszerű színházi estét
akarják-e látni, vagy a feltűnő „siker"
annak a számlájára írandó, aki a kötelező
olvasmányok közé sorolta a művet.

De térjünk vissza eredeti kérdésfelveté-
sünkhöz: színházkultúránk történelmi
hagyományához. Fontos ez - a rendezői
művészet szempontjából is. A hagyomány
ugyanis nem csupán befolyásolója a
jelennek, nemcsak alap, amire építeni
lehet, vállalni és folytatni vagy épp taga-
dásából teremteni új művészetet; a ha-
gyomány mentsvár is, hátország, ahová a
nehezebb napokban húzódni lehet,
ahonnan erőt, biztatást, ötletet lehet
meríteni.

Á magyar színházkultúra - a rendezői
művészet - nem rendelkezik gazdag tör-
ténelmi hagyományokkal. Történelmünk
viharos századai nem kedveztek a szín-
házművészetnek, s így a gyökerek nem
mélyek. Kimagasló kezdeményeket,
nagyszerű színházi alkotókat sorolhatunk
elő nemzeti múltunk színházkultúrájából,
de széles hömpölygésű színiművészetet
nem. Az irodalom felfokozott társadalmi
jelentősége nem sugárzódott át a
színházra: a színház társadalmi súlya,
szerepe meg sem közelítette az iroda-
lomét.

Kézikönyv a rendezésről című művében
Leon Moussinac azt írja: „Á rendezőnek
mint művésznek bizonyos módon vissza
kell tükröznie alkotásaiban kora szelle-
mét; ezért követelmény számára, hogy
ismerje a közönség pszichológiáját."

Minderre pedig azért van szükség, mert
Moussinac megítélése szerint az előadás
csak akkor éri el célját, ha a színpad és
nézőtér között kapcsolat van. Ez a kap-
csolat, a nézők részvétele a színjátékban



világszínház
... bonyolult és összetett kérdés, és a

színház szempontjából teljes értékűen nem
valósítható meg többé vagy kevésbé
gépies úton, mesterséges vagy önkényes
képletekkel és eljárásokkal".

Moussinac feltételezése, sőt követel-
ménye tehát a tartalmi kapcsolat a szín-
pad és a nézőtér között. E kapcsolat, a
színpad és a nézőtér egyetértésének, pár-
beszédének és együttjátszásának megte-
remtése nem minden időben azonos súlyú
feladat. A nyílt társadalmi változások
korszakában, amikor a társadalmi
konfliktusok, ellentmondások tömeg-
mozgalmak, erőteljes társadalmi küzdel-
mek formájában jelennek meg, viszonylag
egyszerűbb a kapcsolatteremtés. A
társadalmi fejlődés ezen periódusai
ugyanis nem csupán a színpadi ábrázolás-
ra érdemes kérdések, konfliktusok ken-
dőzetlenségét jelentik, hanem a „mindenki
mindent tud" olyan állapotát is
létrehozzák, amikor a színpad és nézőtér
puszta jelzésekből értik egymást. (Mindez
persze - és ezt nem árt hangsúlyozni -
önmagában még nem esztétikai érték, de
erős segítője lehet az esztétikai érték lét-
rejöttének.) Más természetű a helyzet
azokban az időszakokban, amikor a tár-
sadalmi mozgások rejtettekké, nehezen
felismerhetőkké válnak. Ilyenkor, épp a
nehezen felismerhetőség miatt, meg-
szűnik a „mindenki mindent tud" állapota.
Nem lehet félszavakkal, gesztusokkal
visszautalni a közös tudásra; az egy-
értelműség többé nem adott. És nehezebb
a tájékozódás is. A nyílt összeütközés az
egymással szemben álló barrikádok
egyszerűségét teremti meg. Itt
kérdőjelként legfeljebb az állásfoglalás
bátorsága, a vállalás merészsége vagy
gyávasága marad. A nyílt összeütközések
korát felváltó, rejtettebb, bonyolultabb
mozgásformájú korszakban a jelenségek
értékelése oly mértékben oszlik meg,
mintha nem is két, de legalább két tucat
barrikád között lehetne választani.

És itt érünk vissza a hagyomány kérdé-
séhez, problémájához. A történelem,
tudjuk, nem ismétli önmagát. A művészet
története sem. A gazdag történelmi
tapasztalat, a hagyományban raktározó-dó
közös tudás azonban így is óriási segítő az
új helyzet teremtette bonyolultságok
feloldásában. És erre a magyar
színházkultúra, a magyar rendezői mű-
vészet kevésbé számíthatott.

(Folytatjuk)

ENYEDI SÁNDOR

Színház
vidéki kisvárosban

Harmincéves a sepsiszentgyörgyi
Állami Magyar Színház

Harmadszor látogatott hazánkba a sepsi-
szentgyörgyi Állami Magyar Színház. A
társulat első alkalommal Tamási Áron
Csalóka szivárvány és Paul Everac Ki vagy
te? című darabjával mutatkozott be. A
második vendégszereplés alkalmával
Illyés Gyula Dupla vagy semmi és Paul
Everac A számlát egyszer benyúj t ják című
produkcióikat hozták el, és Nemes Le-
vente, a színház tagja Székely János ro-
mániai magyar költő Dózsa című poémáját
adta elő három alkalommal. A múlt év
novemberi vendégszereplésük során Sütő
András Csillag a máglyán, Emil Ponaru Holt
peron és Tamási Áron Hegyi patak című
darabját láthatták a magyar-országi nézők.
E három vendégjáték tanulságairól nem
volna érdemtelen elgondolkozni, de a
színház fennállásának 30. évfordulója arra
késztet, hogy inkább három évtized
tapasztalatairól, az eddig megtett út
tanulságairól beszélgessünk a színház
munkájának irányítóival.

Syvester Lajost, az ismert közírót, a
társulat fiatal, dinamikus igazgatóját kér-
dezem:

- Milyen eszméket kíván szolgálni a sep-
siszentgyörgyi társulat?

- A humanizmus, a nemzeti-nemzeti-
ségi önismeret, a testvéri együttélés esz-
méinek szolgálatába szegődve munkál-
kodunk Thália régi és leendő barátainak
érdeklődő és értő színházi jelenlétére
számítva.

- Hogyan fogalmazná meg a színház je-
lenlegi programját?

- Semmi esetre sem elvontan. Ez a
mások dolga. A hat romániai magyar
színház és színházi tagozat egyike va-
gyunk, az ország földrajzi központjában.
Állandó játékterületünk a székváros mel-
lett egy százötven kilométeres sugarú táj
Brassótól, a hétfalusi csángó falvaktól
Gyergyószentmiklósig és Székelyudvar-
helyig. Évadonként, országos turnék al-
kalmával, néhány napra Marosvásárhely,
Kolozsvár, Szatmár, Nagyvárad, Arad,
Temesvár is „székvárosunkká" válik.
Kolozsvárral évadonkénti bérletcserét
szervezünk, a múlt évben Bukarestben is
voltak bérleteseink. Előadásaink egy
részét a televízió is sugározza. Gyakorla

tilag tehát kapcsolatban vagyunk az or-
szág magyar lakosságával, és színházunk
programját az ebből eredő teendők és
feladatok határozzák meg. Nép- és nem-
zetiségszolgálat a színművészet sajátos
eszközeivel: a nemzetiségi anyanyelvű
kultúra terjesztése, művészetistápolása,
megtartó-megőrzése, az együttélés ápolá-
sa olyan módon, hogy a társadalmi szer-
kezetben beálló változásokhoz ne csak
igazodjék és alkalmazkodjék, a hazai és
külföldi színjátszás eredményeit ne csak
átvegye, hanem - szerényen ugyan
adhasson, kölcsönözhessen is másoknak.

- Mit vállalnak a sepsiszentgyörgyi színházi
hagyományokból, valamint a színház korábbi
korszakának hagyományaiból?

- Egy harmincesztendős színháznak
nem annyira hagyományai, inkább ta-
pasztalatai lehetnek. Az erdélyi magyar
színjátszás - a hivatásos! - száznyolcvan-
hat esztendős. Sepsiszentgyörgyöt és kör-
nyékét a vándortársulatok, rendszertele-
nül ugyan, de már a múlt század elején
felkeresték. Az iskolai színjátszás, az
egykori felekezeti kollégiumokban több
évszázados. A hagyományok ápolása
nálunk nem annyira külsőségekben - re-
pertoár vagy egy bizonyos játékstílus
nyilvánul meg, hanem rejtettebben, ben-
sőségesebben jelentkezik, és színházon
kívüli forrásokból is táplálkozik. Példákat
mondanék. Tamási Áron drámai al-
kotásaiba, prózájába e szellemi táj él-
ményanyaga, az itteni hagyományok él-
tető nedvei szívódtak fel, ezt szervezte
szintézissé, költészetté, minket eligazító
szándékkal. Nem véletlen, hogy néhány
év alatt immár négy Tamási-művet mu-
tattunk be, és a következő évadban az
ötödik Tamási-bemutatóra készülünk.
Akik előadásainkat látták, észrevehették,
hogy minket nem annyira a táji ízek, az
egzotikum, a góbéskodó adomázás érde-
kelt, annál inkább műveinek a néplélek-
ben is fellelhető humánumüzenete, az
erkölcsi mondandó, képszerűen szem-
léletes nyelvének színpadi érvényesítése,
egy sajátos, „tamásis" színpadi légkörte-
remtés, az értelemre és érzelmekre egya-
ránt apelláló színpadi-színházi mágia
megteremtése volt a célunk. Illyés Dupla
vagy semmijében a mi képzeletünket nem
annyira a kozmikus képek, asszociációk
mozgatták meg; a játékstílus kidolgozásá-
ban inkább a népmesék, balladáink ins-
piráltak. Á balladák rideg szaggatottsága,
kegyetlensége, sarkított helyzetei
„vonultak be" az előadásba, ember
voltunk, legáltalánosabb és legkonkré-
tabb sors- és helyzetproblémáink felmu-


