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A klasszikusokhoz való
megváltozott viszonyról

Magyar-olasz színházi tanácskozás

A klasszikusok színrevítele olyan téma,
melynek vizsgálatánál a szakemberek a
művek felfedezéséből, újraértelmezéséből
indulnak Ici, de a kérdés tárgyalásánál
figyelmük mindenképpen kiterjed elméleti
vonatkozásokra, mint a szöveg és az
előadás viszonya, a szöveghez való hűség,
a kritikai értelmezéstől függő be-
avatkozás, a színpadi előadás alkotói-nak,
elsősorban a rendezőnek személyes hangú
megnyilatkozása stb.

Ugyanakkor a vizsgálódás feltétlenül
elvezet olyan, a mai élőszínházi gyakor-
latban felmerülő kérdésekhez, mint a re-
pertoár összeállítása és gazdagítása, az
adaptálás, a szerzői jog, a közönség-hatás,
tolerancia vagy elutasítás. A
klasszikusokhoz. való viszony bemutatása
egyben a színházművészet mai állapotáról
is képet ad.

Ilyen és fentiekkel rokon témák merül-
tek fel azon a kétnapos tanácskozáson is,
melyet a Magyar Színházi Intézet és a
budapesti Olasz Kultúrintézet magyar
szakmai szervek segítségével, magyar és
olasz színházi szakemberek közreműkö-
désével rendezett. A tanácskozás általános
témája a Klasszikusok értelmezése, adaptálása
és színrevitele volt.

Az első napon a résztvevőt: az egye-
temes drámairodalom darabjainak szín-
padi sorsát, jelentős világszínházi
előadások tapasztalatait tekintették át, és a
fenti hármas megközelítéshez konkrét
példákat az utóbbi öt-tíz év színház-
történetéből merítettek. Annak ellenére,
hogy a tanácskozás a színházművészeti
alkoltást végig gyakorlati szempontbál
közelítette meg, néhány előadás a színház
lényegét érintő elméleti kérdést is
felvetett, és fontos változásokra figyel-
meztetett.

Ferruccio Marotti egyetemi tanár, a
római egyetemközi. Centro Teatrale
Ateneo vezetője előadásában hangsúlyoz-
ta, hogy a színház fogalma az utóbbi.
másfél évtized során megváltozott. Ez a
fogalom a XVIII. században a polgári
színház kialakulásával született, és tar-
talmát a közelmúlt évekig magával a
színházzal azonosították. A színházról
újonnan kialakított, egymástól gyakran

eltérő felfogások abban megegyeznek,
hagy elvetik a színház gondolatát mint
olyan helyét, ahol egy korábban már
létezett szöveg színrevitele valósul meg.
Ez a felfogásbeli. változás meghatározta a
klasszikus drámákhoz való viszony
kérdését is: ma már nem beszélhetünk
csupán a klasszikus drámaszövegek ha-
gyományos színpadi megszólaltatásáról
sokkal inkább az emberi lélek mélyebb
rétegeinek feltárásáról, olyan kifejezésé-
ről, ami átlépi az időbeli korlátokat, és a
ma emberéhez korszerű hangon szól.

Ennek az alapvető szemléleti változás-
nak két következményéré utalt az előadó.
Az egyik ilyen következmény, hogy a
klasszikusok hagyományt követő színre-
vitele háttérbe szorult, a másik pedig,
hogy a színházi alkotók eltekintettek a
szöveghűségtől, és a szöveg átalakitásával,
rövidítésével a téma és a tartalom
kiemelésére törekedtek. Olyan, a világ-
színház közeli történetéből vett előadá-
sokat említett Marotti, mint Calderón
Állhatatos herceg című drámája, Jerzy
Grotowski átdolgozásában, a Living
Theatre Antigoné-előadása Szophoklész
nyomán, a shakespeare-i Vihar témájára
Peter Brook irányításával készült imp-
rovizációk vagy az ugyancsak az ő
rendezésében létrejött Shakespeare
Athénni Timon-előadás.

1. klasszikusokkal vaki szembesülés fel
sorolt eseteit úgy kell tekinteni, mint a
rendezőknek a világ dolgai feletti kritikai
vizsgálódását, melynek célja az emberiség
fejlődése során rögzített né-hány lényegi
tapasztalat feltárása és szí-ni eszközökkel
való megérzékítése.

A klasszikus szerzők olaszországi szín-
padi sorsával foglalkozott Aggeo Savioli
kritikus, aki bevezetésként megállapította,
hogy a klasszikusok „jól mennek" a
színházi piacon, ami önmagában véve
elismerésre méltó tény lenne, ha ezzel
egyidejűleg a bemutatott új szerzők és új
darabok száma nem lenne annyira
alacsony. (igen kevés történik azért, hogy
az olasz nyelvű, kortárs drámairodalom
színpadra jusson, és itt a döntő próbát
kiállja, A nehézséget foltozza, hogy hi-
ányzik a megfelelő tájékozódás arról, ami
akár Nyugaton, akár Keleten érdemleges
színházi újdonságnak számít.)

A változatok, adaptációk, új értelme-
zések egymást követik, és ez, Savioli
szerint, abból a tényből eredhet, hogy az
adott rendező nem is annyira magával az
eredeti művel küzd, mint inkább azoknak
a rendezőknek a teljesítményével, akik
előtte már szembesültek a szö-

veggel, most pedig, hogy eljött az ő ideje,
az értelmezés egyediségével,
eredetiségével kíván elődei sorából
kitűnni.

Savioli az Othello színpadi sorsára utalt,
mint ami érdekes példaként kínálkozik a
klasszikus szöveg megközelítésének
különböző módozataira. Az utóbbi öt-
hat évben Olaszországban lehetett látni
Gassman Othellóját (saját fordításában,
rendezésében és címszereplésével),
Carmelo Bene egyetlen alakba összesű-
rített változatát, Corrado Augias különös
átdolgozását, a fordított tragédiát, a
Tisztességes Jágót, és végül az idén,
szabadtéren bemutatták az Othello nem
shakespeare-í változatát, ami az ismert
dráma olasz forrásából, Giovan Battista
Giraldi Cinthio novellájából készült.

A felsoroltak közül az Augias-féle
Tisztességes Jágóban Othello alakja fel sem
tűnik, Jágót a szerző mint a Köz-társaság
ügyének feltétlen szolgáját ábrázolja, aki
alantas eszközökkel harcol ugyan a mór
ellen, de ezt a közjó, az államraison javára
teszi, minthogy amaz, bár kiváló
hadvezér, nem rendelkezik a
kormányzáshoz szükséges erényekkel.
1~z esetben olyan politikai értelmezéssel
állunk szemben, ami nincs híján a
Machiavellire való hivatkozásnak sem, s
ami alapján a tragédia teljes átdolgozása is
történt. hozzá kell ehhez tenni, hogy
mindaz, ami a shakespeare-i tragédiában
politíkai vagy társadalmi értelmezést
igényei, az ma az olasz színházban hát-
térbe szorul., és a hangsúly a nagy eg-
zisztenciálís kérdésekre esik. Igy történt
ez Gassman Othellójánál is, ahol a gene-
rációs tényező, tehát a főszereplő hajlott
kora, adta meg a dráma alaphang-ját.

A változatokat tekíntve az egyik leg-
radikálísabb Carmelo Bene nevéhez fűző-
dik, aki a nagy Shakespeare-darabok közül
jó néhánnyal Hamlet, Macbeth, Othello,

Romeo és Júlia, III. Richárd - a rádiótechnika
segítségével kísérletezett, és ennek lényege
a költői szöveg és a színészi hang
együttes, verbális és zenei hatásokra épülő
megszólaltatása volt. A technikai-formai
eljárásokon túl a színész rendező egyetlen
alakba próbálta összesűríteni a dráma
problematikáját, a többi fIgura pedig
láthatatlan maradt, hangot is Carmelo
Bene kölcsönzött nekik magnetofonra
mondott szövege rév én.

Nemcsak a feltűnni vágyó olasz színész
hagyományának, a „mattatore"-kultusznak
továbbéléséről van itt szó, sokkal inkább
a drámai költemény visz-



szaáramoltatásáról a tiszta lírába, amely-
nek során az egyes alakok hangja a színész
által közvetített szerzői hangra vezetődik
vissza.

Előadásában Szántó Judit, a Magyar
Színházi Intézet osztályvezetője a szín-
házak repertoárján szereplő szerzők,
illetve műveik áttekintésekor azt hang-
súlyozta, hogy a magyar színházak
irányítói meglehetősen széles körből vá-
logatnak, ami egy kis, magányos nyelvű
nép esetében szükségszerű hagyománynak
tekinthető. A továbbiakban azt fejtegette,
hogy az utóbbi másfél évtized
Magyarországon a rendezői szín-ház
kibontakozásának időszaka volt, ami nem
jelenti azt, hogy a korábbi évtizedekben a
klasszikus előadások beérték volna a
szöveg hűséges reprodukálásával, és ne
tükrözték volna létrehozóik személyes
véleményét, a kor és a közönség igényét.

Az új irányzat idősebb és ifjabb kép-
viselői merészen, szabadon bántak a
klasszikus drámai szövegekkel, amit kez-
detben a kritika és közönség fenntartással
fogadott. Ma már azt mondhatjuk, hogy a
színházilag tájékozottabb közönség csak
akkor utasítja el az újítást, ha a módosítást,
kiegészítést öncélúnak, erőszakoltnak érzi,
általában azonban értékel minden
megoldást, mely az előadást a mához
közelíti. A kritikusi tolerancia a rendezői
színház kiemelkedő eredményeinek
köszönhetően nagyobb lett, amit jól jelez,
hogy 1980-ban a színikritikusok díját az
évad legjobb elő-adásáért Ascher Tamás
nemzedéki ön-vallomásnak, egyben
önkritikának is be-illő, személyes hangú
produkciója, Osztrovszkij Jövedelmező
állása kapta a Nemzeti Színházban. De
hasonlóképpen kedvező fogadtatásban
részesültek azok az újfajta megközelítési
módok, melyek Shakespeare- és Csehov-
darabok tolmácsolásával hoztak létre
maradandó értéket. (Troilus és Cressida,
Téli rege, Athéni Timon, Pericles, Hamlet,
illetve Három nővér, Sirály, A Manó, Ványa
bácsi.)

A fentiekkel összhangban nyilatkozott
Mészáros Tamás, aki szerint a klassziku-
sok értelmezésénél a kritikus pont a
beavatkozás, ami már a fordításnál kez-
dődik, de különböző formát - húzás,
átszerkesztés, betoldás - ölthet. Ebben a
tekintetben az ismert kritikus a teljes
szabadság híve, az értelmező beavatkozás
megítélésének mércéje ugyanis egyedül a
létrejött produkció, az önálló műegész
belső logikája lehet. „Ha a saját gondola-ti
és stiláris rendszerében az előadás

következetes, és a felhasznált írói anyagot
ennek a rendszernek szerves részévé tudja
tenni, akkor a beavatkozás bár-milyen
mértékét és jellegét elfogadom ..." -
hangsúlyozta a felszólaló.

Az értelmező beavatkozás kérdését
érintette Zsámbéki Gábor főrendező,
amikor korreferátumában a klasszikus
darab színrevitelekor a konfliktus újra-
fogalmazását igényelte - „Az alapkonf-
liktus fájdalmas érvényességét kell érez-
nem" - mondotta. A konfliktus ugyan-is
nem tekinthető adottnak, jelentőségét,
időszerűségét az élő, társadalmi
mozgások, feszültségek, események, szel-
lemi áramlatok befolyásolhatják, újsze-
rűen megvilágíthatják, és a néző számára
ismerőssé, átélhetővé tehetik. Olyan
produkciók, mint Bergman Vízkeresztje,
Brook Szentivánéji álomja vagy Efrosz
Háztűznézője az újragondolt központi
konfliktus megfogalmazásának voltak
emlékezetes példái.

Elismerve annak igazságát, hogy a
klasszikushoz való viszony megváltozott
annyiban, hogy a szöveg megszólaltatása
mellett előtérbe került az eredeti dráma
tematikájának vizsgálata és a konfliktus
újrafogalmazása, ami különböző mértékű
rendezői beavatkozást tett szükségessé,
indokoltnak tartjuk ezen ponton visszatér-
ni Szántó Judit előadásának zárógon-
dolatához. Ebben az előadó a világszín-
házban megfigyelhet újabb változás-ra, a
rendezői színház válságára és a
szövegszínházhoz vagy jobb esetben a
szintétikus színházhoz való visszatérésre
figyelmeztetett, amely a szöveg, a rende-
zés és a színészi játék egyenértékű
összhangján alapul. „Ugyanakkor ez az
összhang" - fejtegette az előadó - „nincs
ellentmondásban a rendezői színház
legértékesebb megnyilatkozásaival,
amelyek ugyancsak elképzelhetetlenek a
magas-rendű együttes játék és a szöveg
alkotó, vagyis a mai befogadó
szempontjából értelmezett tisztelete
nélkül."

A konferencia megrendezésének célki-
tűzései között szerepelt a nemzeti
klasszikusok színpadi sorsának
bemutatása, figyelemfelhívó jelleggel, a
másik ország színházi repertoárjának
gazdagítására szánt javaslatokkal. Dr.
Székely György kandidátus és Luigi
Lunari drámaíró a fenti célkitűzést szem
előtt tartva elő-adásában alkalmat talált
arra is, hogy a klasszikusok
színrevitelével kapcsolatban az
élőszínházban tapasztalható nehézségekre,
általában a két ország szín-
házművészetének szakembereit foglal-,

koztató, gyakorlati kérdésekre is rávilá-
gítson.

Dr. Székely György elméleti igényes-
séggel megfogalmazott előadásában a
legfőbb problémát a klasszikus remek-
művek mai megszólaltatásánál abban
jelölte meg, hogy „az abszolút múltat kell
ötvözni az abszolút jelennel". Egy-egy mű
közegváltásáról van szó, melyet
kompromisszumok, esetenként önké-
nyesség árán lehet csak megoldani. Olyan
követelmény ez, amelyhez hasonló a for-
dítás aktusánál merül fel, amikor is az
idegen nyelven az eredeti szöveg egyen-
értékűségét kell elérni.

A magyar klasszikus dráma színre-
vitelénél rendkívüli körültekintéssel kell
eljárni, ami azzal függ össze - fejtegette az
előadó -, hogy az irodalmi közvélemény
ezeket a műveket irodalmi művekként
tartja számon, és kényesen ügyel arra, hogy
a közegváltás az eredeti szöveget mennyire
érintette, illetve, hogy a rendezői
beavatkozás mennyire tekinthető adekvát,
hiteles értelmezés-nek.

A mai színházi gyakorlatban a vál-
toztatások széles skálán mozognak. Ezek-
kel a változásokkal a színház célja, hogy a
klasszikus dráma emberi-társadalmi
lényegét a mai nézőhöz közel-hozza, és a
színpadi előadást így élményszerűvé tegye.
Szerencsés esetben a színház, illetve a
klasszikus előadás rendezője a közönségnél
jobban tudja, mi-re van szükség az adott
pillanatban, hogy a kitűzött cél elérhető
legyen. Éppen ezért van különös
jelentősége tisztán látni abban a kérdésben:
mi az adott előadás célja?

A beavatkozás különböző formáiról
adott rövid áttekintés után az előadó
azokról az átdolgozásokról szólt, melyek-
re a hazai színpadokon részben a dra-
maturgoknak, részben a rendezőknek kö-
szönhetőn került sor. Ilyen drámatechnikai,
társszerzői átigazítással frissítette fel
Keresztury Dezső Madách Mózes és Csák
végnapjai című drámáját, Illyés Gyula
Katona Bánk bánját vagy Spiró György
Katona Jeruzsálem pusztulása című
színművét, továbbépítve az eredeti mű
szövegét.

Már messzebbre jutottak az eredeti
művektől azok az avantgarde montázsok,
melyek főként rendezői elképzelések
eredményeként születtek meg. Az előadó
itt emlékeztetett a Huszonötödik Színház
M-A-D-Á-C-H-produkciójára vagy Paál
István szolnoki Az ember :tragédiájára, a
nemrég elhunyt, kiváló



rendező, Harag György győri Kisfaludy
játékára vagy a kaposváriak Hogyan vagy
partizán? avagy Bánk bán című kísérleti
előadására. Ezeknek az előadásoknak
megszületésénél a rendezők igen válto-
zatos megoldásokhoz folyamodtak -
szereposztás, színészvezetés, a színpad-
kép összehangolása a dráma gondolati
tartalmával, a mű szcenikai eszközökkel
való konkretizálása különböző korokra,
társadalmi formációkra - de mindegyik
alkotóművész arra törekedett, hogy a
szövegből kiemelt részletek egymás mellé
rendelésével és képi átköltésével az egész
műnek új erőt aljon, mélyebben bontsa ki
az eredeti mondanivalót.

A figyelemre méltó teljesítményekkel
szemben akadtak sikerületlen próbálko-
zások a nemzetidráma-hagyomány új-
jáértékelésére, példa erre Balassi Szép
magyar kormédiájának magyar színkör-beli
előadása, melyben a színészi játék
közönségesen erotikus gesztusrendszere
riasztóan torz hatást keltett.

Általában azonban meg lehet állapítani,
hogy felismerve az abszolút szöveghűség
követelményének lehetetlenségét, mai
színházi rendezőink a mesterség titkainak
ismeretében és a történetiség alapján állva,
az eredeti mű belső értékeinek feltárásával
és az ezzel összhangban lévő képi
megjelenítéssel arra törekedtek, hogy az
előadás a mai közönségre a legteljesebb
művészi élmény erejével hasson.

Ha a nemzeti klasszikusok színre-vitele
eleget is tesz alapvető céloknak - az
eredeti mű megszólaltatása isme-
retterjesztő céllal, műsorpolitikai elkép-
zelés megvalósítása, a darab kísérletező
formájú, egyben eszmeiségét újszerűen
megfogalmazó előadása stb. -, még mindig
marad számos nehézség és dilemma,
aminek megoldásán érdemes elgondol-
kodni. Ebből a szempontból lényeges
mozzanatra hívta fel a figyelmet Sík
Ferenc rendező, amikor korreferátumában
arról szólt, hogy a kis nemzetek
klasszikusainak színpadi megszólaltatá-
sánál ismétlődőn felmerülő dilemma,
hogyan képesek a színház művészei a
nemzeti létkérdéseket tárgyaló drámákat a
humánumra és az ember sorsára is rá-
világítva az európai kultúra részévé tenni.
„Úgy megfogalmazni az általánosan
érvényest" - hangsúlyozta Sík -. „hogy az
egyediben és az egyéniben megjelenve
gazdagítsa az általános, európai kultúrát.
Minél tágabban érzékelhető és érthető,
annál egyedibb, hiszen

külön-külön minden egyes a saját
élményeként élheti át a felvetett
problémát."

Színdarabjaink nem tudnak olyan
színházi életet nyerni, hogy
egybekapcsolják a klasszikust a
nemzetivel és a kor-szerűvel - fejtegette a
felszólaló. A kérdésre, vajon nemzeti
klasszikus szín-műveinkben vagy
színhadra állításukban kell-e az. okokat
keresni, a Tragédia különböző, külhoni
tapasztalatai adhat-nak választ: a
színpadravitelben van a hiba.

„Klasszikusok a jelenkori olasz szín-
házban" címmel tartotta meg előadását
Luigi Lunari professzor, aki
bevezetőjében leszögezte:
„Olaszországban nincs olyan támpont,
mint Shakespeare Angliában vagy Moličre
Franciaországban. Az egyetlen, hasonlóan
értékelhető alkotó Carlo Goldoni, az ő
esetében azonban hiányzik az a játszási
hagyomány és kritikai vizsgálódás, amely
Shakespeare és Moličre jelenlétét az
angol, illetve a francia színházban
folyamatossá teszi és klasszikus rangra
emeli. Végül is az olasz színház
történelmi öröksége a következő fejezetek
szerint van jelen az utóbbi évtizedek
színházi gyakorlatában :

1. A XVI. századi komédiák (Machia-
velli, Aretino, Ruzante);

2. Carlo Goldoni színháza;
3. A XIX-XX. századi verista szín-ház

(Giacosa, Praga, Verga, Bertolazzi,
Capuana).

Hét évszázad dramaturgiai termésének
birtokában a kortárs olasz színház tehát
csupán néhány évtized drámairodalmából
merít. Olykor a Mandragorától (1520)
Ruzantéig terjedő húsz évből, vagy a
másik húszéves időszakból, 1745-tőt
(Goldoni: Két úr szolgája) 1765-ig
(Goldoni: A legyező), amibe be-letartozik a
ritka kalandozás Gozzi műveiben, és
legfeljebb az a harminc év, ami 1890-től
1920-ig tart, amelyben az olasz
naturalizmus virágzott. Nem több mint
hetven év. Még ha belevesszük Pirandellót
is (tehát 1936-ig számolunk), akkor sem
éri el a száz évet. Ez a kilencvenhat év
zárja magába a múlt művei-nek legalább a
kilencven százalékát, amít a mai olasz
színpadokon láthatunk. Ennek a
tunyaságnak okát csak részben lehet a
kulturális és nyelvi nehézségben keresni
ami miatt a nagyközönség számára alig
élvezhető a múlt színházának szókészlete
- vagy a játszási hagyomány hiányában. A
darabválasztásban megnyilvánuló
óvatoskodás eredetileg csupán a
népszínházak támogatására

létrehozott, de azután fokozatosan min-
denfajta színházra kiterjesztett szub-
venciórendszer fonákságaira vezethető
vissza. Ez a politika korlátozottabb,
biztonságosabb választásra készteti a
színházi embereket, akik csakis az is-mert,
nagy neveket keresik és kedvelik.
Bizonyos kozmopolitizmus is hozzájárul
ehhez a szemlélethez, ami talán a fasiszta
korszak kulturális autarkiájára és a túlzó
nacionalizmusra való ízlésbeli visszahatás
jeleként magyarázható. A milánói Niccolo
Teatro például mintegy tíz éven keresztül
nem is mutatott be olasz darabot az
állandó műsoron szerep-lő Két úr szolgáján
kívül, az 1985/86-os színházi évadot pedig
a francia színház-nak szenteli. (Marivaux,
Giraudoux, Duras.) A helyzet ismeretéhez
Lunari még egy nyugtalanító tényezőre, a
szerzői jogok kérdésére hívta fel a
figyelmet. Olaszországban bárkit, aki átír
vagy ár-dolgon egy klasszikus szöveget,
meg-illet az átdolgozói jog, ami csaknem
egyenértékű a szerzői joggal. Ez a kö-
rülmény visszaélésekre ad lehetőséget, és
egyeseket olyan szövegek átdolgozására
késztet, amelyek erre egyáltalán nem
szorulnak rá. Ez meggátolja, hogy meg-
erősödjön egy minimális szövegfilológia,
erősen megzavarja a közönséget, és kizárja
minden komoly kritikai megközelítés
lehetőségét.

Az „X. Y. átdolgozása" vagy „rövidítése"

jelzés is gyakran azt jelenti, hogy a
klasszikus szöveg érintetlen formában
kerül színre. Ez történt több Goldoni-
művel is, amelyekből a gátlástalan
rendező csak azért húzott vagy cserélte fel
a jeleneteket, hogy mágáénak mondhassa
az átdolgozást, és felvegye az érte járó
honoráriumot.

Befejezésül Lunari az alábbiakban fog-
lalta össze az olasz színházi kultúra utóbbi
években elért eredményeit:

1. Goldoni színházának alapos újra-
értékelése, elsősorban Viscontinak és
Strehlernek köszönhetőn, akik kimutatták
a szerzők művészetének realista,
progresszív jellegét;

2. Ruzante komédiái színpadi alkal-
masságának és repertoárképességének
bizonyítása, ami mindenekelőtt Gian-
franco De Bosio érdeme;

3. itala Svevo színházának felfedezése,
elsősorban regényeinek dramaturgiai
átdolgozása révén;

4. A naturalista dráma felfedezése és
újraértékelése: Giacosa Mint a falevelek,
Visconti rendezésében, Praga Szép Apollo
Squarzina rendezésében, Bertolazzi A mi
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Milánónk, Strehler rendezésében, amihez
még Lamberto Pugellinek a század-
forduló délolasz színházát újjáértékelő
teljesítménye járul.

Az olasz klasszikusok műveinek ma-
gyarországi színpadi jelenléte a hivatásos
magyar színjátszás kezdete óta ki-
mutatható. Goldonit, Metastasiót, Alfierit
és másokat a magyar színházak még mint
kortárs szerzőket ismertették meg a
közönséggel. Azóta a korabeli szerzők-re
az idő múlása feledés homályát borította,
más részük ma is szerepel az olasz és
külföldi színházak repertoárján.

E cikk szerzője korreferátumában az
olasz klasszikusok műveinek magyar-
országi színpadi sorsát az utóbbi tíz
színházi évadot áttekintve vizsgálta, és név
szerint jelölte meg azokat a szerzőket,
akiknek neve fel-feltűnik a színházi
plakátokon.

Íme a szerzői névsor: Niccolo Machia-
velli, Ruzante (Angelo Beolco), Bernardo
Dovizi Bibbiena, Ludovico Dolce, Carlo
Goldoni, Carlo Gozzi, Carlo Collodi, Ugo
Betti, Luigi Pirandello, Eduardo De
Filippo.

Vállalva az önkényes eljárás vádját,
Eduardo De Filippót halála után egy évvel
azért véljük jogosan klasszikusnak
minősíteni, mert egyrészt a színházzal
egyetemes, klasszikus értelemben össze-
fonódó élete - szerző, rendező és színész
volt egy személyben -, másrészt a
realisztikus, olasz komédiahagyomány-hoz
kötődő és immáron véglegesen le-zárt
életműve erre nem kevés indokot
szolgáltat.

Az 1974-75-ös évadtól az 1983-84-es
évadig bezárólag a jelzett tíz klasszikus
olasz szerző huszonöt darabját ötvennyolc
különböző előadásban láthatta a magyar
közönség. Ezek a számok önmagukban
sem jelentéktelenek, és feltétlenül bizo-
nyítják az olasz drámaművészetnek a ma-
gyar színházkultúrában való jelenlétét.
Ezzel szemben csak sajnálni tudjuk, hogy
a klasszikus magyar drámák olasz-országi
előadásairól nem számolhatunk be.

Az előadások alapján leszűrhető mű-
vészi tanulságok azt mutatják, hogy a
jobbára komédiákkal jelenlevő olasz
szerzők művei játékosságra, színes szín-
padi látvány megteremtésére, a kon-
vencionálistól eltérő játékhelyek meg-
választására késztették rendezőinket,
Csiszár Imrét, Major Tamást, Marton
Lászlót, Zsámbéki Gábort és másokat.

Különösen Goldoni komédiáinak ér-
telmezésénél és színrevitelénél találkoz

hattunk emlékezetes teljesítményekkel. A
rendezők nem ragaszkodtak a be-vált
játszási konvenciókhoz, hanem az újszerű,
realisztikus értelmezést kiteljesítve a
darabokat derűs és komoly, komikus és
tragikus hangvételben játszatták. Az
előadások stílusát nem az egy-síkú,
helyzetkomikumot és a felfokozott, túlzó
mozgást hangsúlyozó komédiázás, nem is
a rokokó atmoszféra és életkép határozta
meg, hanem a színpadon a
karakterábrázolás, a figurák közötti vi-
szonylatok, a színészi összjáték, a sze-
replők társadalmi állapotának bemutatása
és az azt hitelesítő realista környezetrajz
került előtérbe. A játék felett
elgondolkodó néző pedig nem kevés
hasonlóságot fedezhetett fel a színpadi
figurákat mozgató érzések, szenvedélyes
indulatok és saját, esendő, kicsinyes ter-
mészete között.

A két ország társadalmi valósága és
színházi élete között meglévő jelentős
különbségek ellenére a tanácskozás ta-
pasztalatai számos olyan lényeges esz-
tétikai és működéstani kérdésre figyel-
meztettek, melyek a magyar és olasz
színházi szakembereket egyaránt foglal-
koztatják, gondjaik tehát részben közösek.
A szöveghűség és a rendezői autonómia, a
színházi alkotói-kritikai beavatkozás
mértéke, milyensége a klasszikus szöveg
struktúrájába, az elfeledett művek
felfedezése, újraértékelése és felfrissítése,
a közönségízlés befolyásolása a
klasszikusok iránti érdeklődés felkeltésé-
vel és a színpadon folyó játékba való
bevonásával - ezek a legfontosabb mű-
vészi-esztétikai kérdések, amelyek tárgya-
lásának a tanácskozás különös figyelmet
szentelt.

A klasszikusokhoz való viszony meg-
változása ugyanakkor olyan, a színházi
intézményen kívüli problémákat is fel-
vetett, mint a szaporodó átdolgozások, a
szerzői jog, a fordítások kérdése. Az
ezekkel kapcsolatos művészi és etikai
visszásságok megoldásához egymás ta-
pasztalatai jelentős mértékben hozzáse-
gíthetnek. Mint ahogy a színházművé-
szetben meglévő különbségek is hozzá-
járulhatnak a klasszikus drámák előadá-
sainak az eredetitől eltérő, de azzal nem
feleselő, új arculatának kialakulásához, új
jelentéstartalmak megjelenítéséhez. Éppen
az új jelentés felfedezése szolgálhatja
legjobban a tanácskozás egyik
célkitűzését, egymás drámairodalmi és
színházművészeti értékeinek alaposabb
tanulmányozását és a közönséggel való
megismertetését.

NÁNAY ISTVÁN

Impressziók
a portugál színházról

Bárkivel is beszéltem nyolcnapos, rend-
kívül zsúfolt programú portugáliai ta-
nulmányutam során, három dologban
mindenki egyetértett: mindenekelőtt
abban, hogy 1974. április 25-e, a for-
radalom győzelme nemcsak az ország
politikai, társadalmi és gazdasági életé-
ben, de a színházművészetben is gyökeres
fordulatot hozott, a lendületes fejlődés
lehetőségét ígérte, ugyanakkor abban is,
hogy jelenleg viszont - az általános
állapotoktól nem függetlenül -
meglehetősen rossz a színházak gazda-
sági helyzete, illetve hogy a színházak
elvesztették közönségüket.

Helyzetkép
Épp ott-tartózkodásom idején jelent meg
Carlos Porto és Salvato Teles de Menezes
kritikusoknak a portugál szín-ház- és
filmművészet elmúlt tíz évét fel-dolgozó
kötete (10 anos de teatro e cinema em
Portugal 1974-1984), amely-ben Carlos
Porto a tények és a számok segítségével
mutatja ki, mit jelentett a portugál színházi
élet alakulásában 1974. Megváltozott a
színházak irányítási és dotációs rendszere,
számos új társulat, színház jött létre, vagy
az addig félig vagy egészen marginális
helyzetbe kényszerített társulatok
hivatalosan működő együttesekké váltak,
sokszínűbbé vált, kitágult a színházak
műsorpolitikája stb. (Erről tanúskodik az
év elején meg-nyitott Színházi Múzeum
kitűnően rendezett gazdag gyűjteménye
is.)

A portugál színházi szakemberek te-hát
lényegében 1974-től számítják a modern
portugál színházművészet létét.
Természetesen nem egyik pillanatról a
másikra változott meg a színházi élet;
főleg a forradalom előtt „illegalitásba"

szorított kísérleti vagy agitatív együttesek
képviselték azt az új hangot, stílust, amely
1974-et követően felrázta a színházi életet,
ugyanakkor a forradalom győzelme után
sem változott meg alap-vetően a színházi
struktúra, a szín-házak helyzete,
műsorpolitikai orientációja stb.

Ahogy a társadalmi, politikai és gaz-
dasági szférákban az első évek mámoros


