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konfliktusa

A mai magyar drámaíró és rendező egy-
máshoz való viszonyát két tényező határozza
meg: a mesterségbeli tudás és a társadalmi
helyzet. A mesterség tudása felől nézve a
rendező hivatásos művész (profi), az író, ha
drámát ír, műkedvelő (amatőr). Társa-dalmi
helyzetük felől pedig a rendező »államosított
művész", az író „maszek".

A mesterség alapjait a rendező módsze-
resen megtanulja a Főiskolán, utána bekerül
egy színházhoz és megél művészetének
gyakorlásából. Az író „magánúton" tanulja
meg a drámaírás mesterségét. A látottak,
hallottak s az elméleti olvasmányok nyomán
ötletszerűen szerzi meg a szükséges tudást,
amely aztán egyéni tapasztalatokkal is bővül,
mihelyt túlesett az első bemutató
tűzkeresztségén. Hivatásos drámaíró azon-
ban a szorosan vett színházi világban, nem
számítva most a rádió, tv, film köreit, ma

nálunk nincs, noha akadna egy-kettő (pl.
Gyárfás, Tabi), aki évenként új darabot ír, s
talán meg is élhetne ebből, ha nem lenne ez a
pálya olyan bizonytalan.

író és rendező kapcsolata a bemutatót
megelőző megbeszéléseken alakul ki. Ezek-
nek végső célja mindig az, hogy a mű a
benne rejlő művészeti lehetőségek maxi-
mális kihasználásával, a lehető legnagyobb
sikerrel kerüljön színre. Ám a sikernek nincs
biztos mércéje, s ezzel az író szeret
visszaélni. Bármily világosan magyarázza el
rendező vagy dramaturg, hogy az írás ebben
a formában színpadi képtelenség, mindig
marad az író számára egy végső ki-búvó,
hogy ő új műfajjal kísérletezik. A színház
végső kibúvója a darab elutasítása.

A bizonyosság fogalma a bemutatóval
kezdődik; legjobb esetben is csak valószí-
nűség az, amire rendező és dramaturg hi-
vatkozik az íróval szemben: a mű belső tör-
vénye. Mert ez jóformán művenként más, s
igazán nagy műalkotás akkor születik, ha író
és rendező fölismeri ezt a törvényt, s lemond
saját autonómiájáról a mű javára.

Az író elsődleges alkotónak érzi magát,
hiszen neki bizonyos szándéka, mondani-
valója volt a művel, s többnyire furcsállani
szokta, hogy a másodlagos alkotó, a rendező
tanácsokat adjon neki. Sok ilyen meg-
beszélésen vettem részt, s jóformán mind-
egyik más volt. Háy Gyula például minden
kritikát meghallgatott, de a változtatási ja-
vaslatokat nem. „Ti csak azt mondjátok meg
- jelentette ki -, hol a hiba, hol fáj. Hogy hol
és hogyan kell a bajon segíteni, operálni, azt
én tudom." Gyárfás Miklós elfogadta a
Hatszáz új lakásra vonatkozó színházi
javaslatok legnagyobb részét, viszont
bemutató után Hatszáz új szempont címen
gunyoros karcolatot írt a drámaírók
kálváriájáról. Illyés Gyula szíve mélyén
megveti a drámaírás mesterségbeli részét -
ezt abból gondolom, hogy mindig a leg-
nagyobb elismerés hangján szól róla -, s
legszívesebben nemcsak a technikai nagy-
ságrendű javításokat bízná rendezőre vagy
dramaturgra, hanem a nagyobb átalakítást
igénylő munkákat is. A Nemzeti Színházban
viszont kialakult az a gyakorlat, hogy az



írót meg kell győzni a színház igazáról, s a
munkát vele kell elvégeztetni. Ezért voltunk
nehéz helyzetben a Két Bolyai elő-
készületei idején, mert Németh László
nemigen szereti átszabni, amit egyszer már
megvarrt. Azt szerettük volna, ha a darab
mindvégig egy színen játszódnék, s én már
elhasználtam rábeszélő készségem minden
tartalékát. Ekkor a rendező, Várkonyi vette
át a szót, s olyan hévvel magyarázta igazun-
kat, hogy hangja elcsuklott, szemét elöntöt-
te a könny. Valamennyien megrendültünk, s
az író halálsápadtan engedett, bár ő is, én is
meg voltunk győződve arról, hogy komédia
volt az egész. Utóbb azonban, ami-kor
négyszemközt gratulálni akartam Vár-
konyinak, szavát adta, hogy nem komédiá-
zott, igazán átélte a jelenetet. Karinthy
Ferenc az egyik legkellemesebb partner,
mert ő írás közben szereti hallani a színházi
észrevételeket. Az már csak a dramaturgi
pálya apró kényelmetlensége, hogy akár-
hányszor éjszaka csendül meg a telefon, s
az első álomból ocsúdva kell tanácsot adni.

A példákból kitűnik, hogy az új dráma -
mai életünk gyakorlatában - majdnem
mindig kollaboráció eredménye. írói alkotás
ugyan, de mégsem olyan kizárólagos érte-
lemben, mint egy vers vagy egy regény.

A kollaboráció nem mindig eredményes.
A leggyakoribb eset az, hogy hiábavalónak
bizonyulnak az egyre gyötrelmesebbé váló
megbeszélések és átírások, s a darab még-
sem sikerül. Sűrűn előfordul, hogy az író
gyöngének bizonyul, s az óhajokat szeretné
ugyan megvalósítani, de nem tudja. Ilyen-
kor jön a szemrehányás: „Ti kívántátok,
hogy ezt a jelenetet kihagyjam, amazt pedig
így meg így írjam át, s most nem jó?" Vagy:
„Ezt a jelenetet a ti kívánságotokra vetettem
el, most meg azt óhajtjátok, hogy állítsam
vissza?" Ilyen vagy más következetlenség
valóban előfordul, s ennek több oka lehet.
Az is, hogy dramaturg és rendező
véleménye eltér. Az is, hogy mindketten
hibásan ismerik fel a mű vélt törvényszerű-
ségeit. Abban viszont többnyire igazuk szo-
kott lenni, hogy a szóban forgó írói megol-
dás nem jó, illetve az adott színház erre a
megoldásra nem rezonál. Csalhatatlanság

ebben sincs. Hubay Késdobálókját évekig
hevertette a Nemzeti és sikerrel játszotta el a
Madách. Thurzó Zárórája vígszínházi
sikerének nem ártott meg az, hogy a Nemzeti
egyik rendezőjének nem tetszett.

A megbeszélések legtöbb nehézsége abból
fakad, hogy a rendezők zöme a színpadon,
próba közben tudja teljes egészében
birtokába venni a darabot. Odáig sűrűn
előfordul, hogy fantáziáját megragadja a
darabnak valamelyik részlete, s rendkívül
szuggesztíven tudja megrendezni és elő-adni
ezt a helyzetgyakorlatot. Az az egy jelenet
ugyan ilyenformán csakugyan meg-írható és
előadható, de könnyen meglehet, hogy előre-
hátra mindent felborít. Es akkor, mint
Karinthy humoreszkjében, Alajos nem mehet
föl a toronyba, Margit nem maradhat az
alagútban, Bájligethy pedig akassza föl
magát. És vele együtt akár a szerző is, ha ez
nem tetszik neki.

Ha az író bejár a próbákra, dramaturgon
és rendezőn kívül a színésszel is szembe-
találja magát, ami az első időben igen ve-
szélyes. A színésznek egy önmagától eltérő,
idegen alak testét-lelkét kell ábrázolnia, s
nem csoda, ha szerepében eleinte kényel-
metlenül érzi magát, mint egy új ruhában. Itt
szűk, ott bő, mindenképpen természet-
ellenes, legjobb lenne átalakítani. A kívánt
formát, akárcsak korábban a rendező, a
színész is roppant meggyőzően tudja
elmondani és megjátszani. Az író ilyenkor
gyakran áhítatos nézővé válik, önfeledten
enged a csábításnak - és néha olyat is elront,
ami eredetileg jó volt, csak egy kissé
szokatlan, nehéz. Ha nem volt jelen a pró-
bán, az incidens esetleg másnapra elsimul,
mert a színész közben megtanulta a szöve-
get, megbarátkozott a figurával, megtalálta a
lelkiállapotot. Ne legyünk igazságtalanok: a
Magadra kiálts vagy az Eljött a tavasz friss
példái annak, hogy egy darab néha menet
közben is elérheti az optimális formát. Az
általános képlet azonban ennek az
ellenkezője: a próbák során agyonjavítgatott
darab szörnyszülötté válik, s apja-anyja
egymást okolja a bemutató után.

A művészi munkát igen erősen befolyá-
solja az alkotók társadalmi helyzete. A ren-



dező saját színházától megkapja a megfelelő
légkört: a nyersanyagot, vagyis a drámát; az
üzemi fegyelemben összeszokott mun-
katársakat; az alkotásra berendezett mű-
helyt, vagyis a színpadot; a hat heti próba-
időt és mindenekfölött azt a biztonságot,
hogy alkotása meg fog valósulni. A dráma-
írónak az alkotói légkört egymagában kell
megteremtenie saját otthonában, amelyet
tulajdonképpen ebből a munkából kellene
fenntartania, munkaideje legalább a duplája
a rendezőének, az érvényesülés biztonsága
pedig nulla. Munkájának értéke nehezen
bírálható el, honorálása könnyen meg-
tagadható. Erre sok fájdalmas példát mond-
hatnék a múltból, néhány hónapja azonban
örvendetes változás állt be. Az új rendelke-
zések értelmében az írót elvégzett munkájá-
ért akkor is megilleti bizonyos tiszteletdíj,
ha műve nem kerül színre.

A rendező kimagasló produkciókra pá-
lyázik, s ez többnyire annyit tesz, hogy a
színház egy világsikerű darab bemutatójára
koncentrálja energiáját, viszont a kipróbá-
latlan, csekélyebb sikerrel kecsegtető új
magyar darab előadása inkább egy fiatal
rendezőre, kevésbé ismert művészekre
hárul. Ezt némileg korrigálja egy másik
tényező, a hivatalos (és nagy ritkán a kriti-
kai) elismerés. Részint ezeknek köszönhetők
az olyan kivételek, mint Az áruló, A kegyenc,
a Tóték, a Szerelmem, Elektra stb. elsőrendű
kiállítása. Az új magyar darabok körül talán
a legnagyobb baj a színházak túlzott
óvatossága. Ha ugyanis az író „rázós"
tervvel áll elő, dramaturg, rendező, igazgató
töméntelen érvet talál arra, hogy a probléma
ebben a formában a tegnapé, ma már nem
érvényes; vagy megfordítva: ma annyit
beszél róla mindenki, hogy a feldol-
gozásával jobb lesz várni holnapig. Az így
elutasított művek zöme nem időt álló érték,
ami abból is kitűnik, hogy mihelyt proble-
matikus volta megszűnik, már nem is érde-
mes előadni. Vagyis a szenvedélyből csak
annyi volt igaz, hogy az író szívesen kapasz-
kodott volna fel egy divatos téma hátára. Ez
idáig az újságíráshoz hasonló színpadi
publicisztika, amire persze szükség van, de

ha megíratlanul marad sem veszít sokat az
emberiség.

Vannak azonban olyan írók, akik a tár-
sadalom lelkiismeretének érzik magukat, s
kárhozatnak, hogy a kizökkent világot nekik
kell helyretolniok. Ezen a hőfokon a mai
téma nem afféle divat, hanem valameny-
nyiünket foglalkoztató eleven probléma,
még ha absztrakt formába vagy töréneti
mezbe van is öltöztetve. Az ilyen műveknek
lehetőséget teremthetne egy kevésbé óvatos
kísérleti színház, amelyen mint egy szelepen
át, szabadon sistereghetne ki minden nemes
írói szenvedély. Társadalmi fejlődésünk
fonákságainak bírálatából a legmagasabb
szinten, tehát a tragédia szintjén sem
rekeszthető ki a drámairodalom. „Csak
hódolat illet meg, nem bírálat" - mondja az
Úr. De tessék elképzelni, milyen lett volna a
Tragédia, ha nem Lucifer rendezi meg,
hanem Gábor, Mihály vagy Ráfael
arkangyal.

Ismerem számos nagynevű rendező olyan
természetű nyilatkozatát, hogy a rendező
mindig maradjon az író s a mű szolgája. Ez
kedvesen hangzik az irodalmár-fülnek, de a
mai gyakorlatban az ilyen magatartás inkább
kivétel, mint szabály. Legkönnyebben
modern külföldi darabok előadásában
tartható be, mert a dráma szövege már egy
másik színházban átesett a szükséges
változtatásokon, kialakult az optimális forma,
amelyet a közönség is tetszéssel fogadott,
hisz épp azért figyelt föl rá a mi színházi
közvéleményünk.

Nehezebb a rendező dolga klasszikus
remekművek színpadra állításakor, mert alig
hinném, hogy Aiszkhülosz vagy Shake-
speare „szándéka" egyértelműen megfejt-
hető. Ha az lenne, nem volna könyvtárnyi,
egymással ellentétes értelmezés. Hadd uta-
lok itt csak egy példára, a francia Moliére-
hagyományra, amely töretlenül húzódik
századokon át, s amelyet a gyerek már az
iskolában megtanul: az író társadalomkriti-
kája, racionalizmusa, polgári mivolta stb.
Jouvet viszont a Nők iskolája rendezésekor
kiáltott fel: „Mindebből egy szó sem igaz,
tessék tudomásul venni, hogy Moliére szín-
házi ember volt, nem pedig író."



A klasszikusok kipróbált szövege épség-
ben tartható, s nyilván ez tükrözi leghíveb-
ben az írói szándékot. Csak az a baj, hogy a
kor, a közönség megváltozott közben, s az
istentelen vagy királytalan nézőnek min-
denképpen mást mond az Oedipus király,
mint a régi athéni polgárnak. Senki nem lá-
tott szentségtörést a három drámából ösz-
szevont IV. Edwardban, amely nagy siker-rel
szerepelt a Shakespeare Company mű-során,
noha ilyen című darabot Shakespeare
sohasem írt. A Brecht-féle Coriolanus, a
Dürrenmatt-féle János király, nálunk a
Czillei és a Hunyadiak vagy a Csák vég-
napjai példázzák, hogy a színház nem a
kanonizált szent szövegek múzeuma. Ezek a
példák illusztrálják a kérdésre adható másik
választ, s ugyancsak nagynevű rendezők
nyilatkozataiból olyan gyűjtemény is
összeállítható, amelyből az autonóm rendező
képe bontakozik ki. Itt szeretnék Staud és
Hubay vitájához kapcsolódni.

Az írók, irodalmárok szerint a líra, regény
és dráma afféle irodalmi szentháromság. Az
ilyen szemléletben a dráma tisztán irodalmi
műfaj, s ha nem felelt meg az irodalmi
kritériumoknak, említést sem érdemel,
akárhány előadást ért meg a színpadon.
Vetítsük ezt a gondolatot szélső végletéig, s
oda lyukadunk ki, hogy a színház
intézménye egyszerű közvetítője az írói
gondolatnak, mint a papiros, amelynek
csakugyan mindegy, hogy a Szeptember
végén van-e rányomtatva vagy egy apró-
hirdetés. Hubay - igen helyesen - homo-gén
művészetnek tekinti a színházat, ahol a
különböző alkotók ugyanazt az egészt akar-
ják megvalósítani: az előadást. Az író
azonban már az írás pillanatában mintegy
átlép a többi művész (rendező, színész stb.)
területére, az ő eszközeikben gondolkozik.
Más szóval Hubay akarata ellenére is
elfogadja a „mimikus mozzanat" vagy a
„spektákulum" Staud hangsúlyozta első-
rendű fontosságát, csak éppen az írótól ere-
dezteti. Ám a legtöbb író ezen a területen
nem tud önállóan mozogni, s a többi művész
kénytelen odakölcsönözni saját fizikumát,
gondolkozásmódját, rendezői vagy
képzőművészeti tehetségét.

A másik véglet, az öncélú, öntörvényű, az
irodalmat csak nyersanyagnak tekintő
színház ugyanilyen képtelenség. Pontosab-
ban: ilyenfajta kísérlet sok volt, ma is létezik
revü-színház, amely ezt a végletet közelíti
meg, tehát helyesebb így fogalmazni: az
ilyen intézmény nem drámai színház, ha-
nem valami egyéb. Staud vitaindító cikke a
totális színház kapcsán fejti ki az előadás
szükségszerű komplexitását, amelyben a
heterogén művészetek között a színészet
(mimikus mozzanat, megjelenítés) a döntő
tényező. Ennek van alárendelve a többi,
ezért adja fel saját művészetének autonó-
miáját. Csakhogy a dráma „irodalmi"

önelvűsége fából vaskarika, hiszen az elő-
adhatatlan dráma - nem dráma: párbeszédes
formában írt költemény, értekezés, regény,
filozófiai tanulmány. Shakespeare és a
többiek előadásban gondolkoztak, s nem
kellett semmit „feladniok": ismerték, s
megtartották a műfaj törvényeit, mint a költő
a szonettét. Csak mennyiségi érv, hogy ezek
a művek tisztán irodalmilag is
megközelíthetők: hasonló módon foglalkoz-
hatik velük a jogász, a történész vagy a
botanikus. Érdektelen érv, hogy írott dráma
nélkül is a színház birodalmába tartozik az
opera, táncjáték, pantomim, mert ezek a
birodalomnak más tartományai, s a dolog
lényegét tekintve Staud is egy különleges
tartomány, a drámai színház problematikáját
vizsgálja. Még tovább szűkíteném a kört: a
totális színház bennünket most egyetlen
megye, a mai magyar dráma szem-pontjából
érdekel. Alkalmas-e ez a rendezői elv vagy
divat arra, hogy új magyar drámákat
létrehozzon? A jelek szerint nem.

Az igazság roppant banális : író és rendező
tehetségének arányain múlik minden.
Tökéletesen autonóm a rendező egy férc-
művel szemben. De vajon művész-e, ha ezt
ambicionálja? Igaz, a dráma értékének nö-
vekedésével együtt csökken a rendező auto-
nómiája, ám ennél sokkal lényegesebb, hogy
egyidejűleg maga a kérdés is zsugorodni
kezd. Az eszményi produkcióban pedig
egészen mindegy, hogy ott mi volt az író és
mi a rendező leleménye.




