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Az író és a színház

A SZÍNHÁZ elözö számaiban már jó néhány
írás foglalkozott a színházak dramaturgiai mun-
kájával. Benedek András kitűnö cikkben ele-
mezte az írók és rendezök viszonyát, Dévényi
Róbert egy vidéki színház tapasztalatait bon-
colgatva írt a műsortervezési gondokról (SZÍN-
HÁZ 69/2.), korábban Hubay Miklós vitacik-
kében az írók helyét jelölte ki a totális színház-
ban. A kortársi magyar dráma kezdi elfoglalni azt
a szükségszerű helyet és funkciót, amely nélkül
hazai színjátszásunk sem lehetne valóban
fejlödöképes. Alig másfél évtizede annak, hogy
egy-egy évad nem hozott többet tíz-tizen-két
(volt olyan évad, hogy csak hat) új magyar
drámánál. Az arányok megváltoztak, s az utóbbi
években a harminc-negyven új magyar dráma
jelenti a „normát". Ez a számszerű növekedés
onnan is adódik, hogy ma mára vidéki szín-
házakat sem elégíti ki a „drámai késztermékek
forgalmazása". Dévényi Róbert említett cikké-
ben azt az általánosító megjegyzést tette a deb-
receni színház műsorának elemzésekor, hogy
„például vidéki színházaink hozzászoktak a drá-
mai késztermékek forgalmazásához. Belenyu-
godtak abba, hogy szinte valamennyi színpadi
szerzö a fövárosban él és dolgozik (a prózaírók-
kal nem ez a helyzet), és csak »elhelyezési
nehézségek« következtében hajlik a vidéki be-
mutatóra." Szeretném egy másik vidéki szín-ház,
a veszprémi Petöfi Színház gyakorlatával ezt az
állítást részben megcáfolni, részben a Dévényi
Róbert által is helyesen látott problémákat más
oldalról megvilágítani. A pesti dráma-írók
darabjainak egy része kétségtelenül elöbb
végigjár néhány pesti íróasztalt, s azután köt csak
ki valamelyik vidéki színháznál. De a fö-
városban mellözött dráma ezzel nem kap csal-
hatatlan ítéletet. Németh László Nagy családja,
Gáspár Margit Ha elmondod, letagadom-ja is vi-
déki kitérövel került a fővárosba - vissza. Thurzó
Gábor is csak Az ürügy-gyel, Tabi László a
Spanyolul tudni kell c. vígjátékával lett „vidéki"
szerző. Az évi harminc-negyven magyar be-

mutató felét ma már a vidéki „műhelyek" adják.
(Például az 1966/67-es évadban a negyven
bemutató közül huszonkettö volt vidéken, s a
„vidéki szerzök" között ott találhatjuk Németh
Lászlót, Sarkadi Imrét, Hubay Miklóst, Gáspár
Margitot, Gyárfás Miklóst, Sándor Ivánt, Görgey
Gábort. A veszprémi Petöfi Színház nyolc évad
alatt huszonkét magyar drámát hozott színre,
ebböl öt felkerült a fővárosba.)

A 'vidéki színházak misszió ja

Kétségtelen, hogy az író is, a színház is sokszor
van elönytelenebb helyzetben vidéken. De a
mérlegkészítés itt sem mindig egyszerű. Vidéken
az új magyar drámát többnyire a színház
legrangosabb rendezöje maximális szereposz-
tásban viszi színre (a fövárosban nem mindig), s
ez már valamelyest ellensúlyozhatja a nagyobb
pesti lehetöségeket. (Megtörtént, hogy egy fö-
városi színigazgató úgy mutatta be fiatal ren-
dezöjét felettesének: ö az az áldozatos fiatal ren-
dező, aki vállalja a magyar darabokat.) Egy-két
író jóbarátokra, együttműködö társakra lelhet a
vidéki színházaknál. Hadd idézzek egy Németh
László nyilatkozatból: „Itt, Veszprémben
akadtam össze az elsö magyar együttessel, mely-
nek tagjaival baráti viszonyba kerülhettem .. . ez
a színház hozott össze az egyik legkiválóbb
fövárosi rendezövel, aki már második darabom
rendezi nagy kedvvel és körültekintéssel ..."
Hasonló barátság született Gáspár Margittal, aki
most írja harmadik veszprémi darabját. S Thurzó
Gábor sem bánta meg a vidéket, mert már egy
újabb darabról folynak a megbeszélések. A
kapcsolatteremtésnek tehát nincs különösebb
földrajzi akadálya, illetve a földrajzi távolság
áthidalható akkor, ha a magyar dráma egy
színháznak valóságosan is, s nemcsak deklaráltan
legfontosabb műsortervi alkotóeleme. Az író
tehát nemcsak „elhelyezési nehézségek" miatt,
kényszerűségből vállal egy-egy vidéki be-
mutatót, hanem sokszor annak igényével is, hogy
a fővárosban elromlott kapcsolatai helyett
vidéken találja meg, ha nem is mindig anyagi, de
művészi számítását. Németh László gesztusaiból
évek óta tapasztaljuk, hogy szereti és becsüli a
Petöfi Színházat. Illyés Gyula két évvel ez-elött
örömmel vette, hogy az átdolgozott Fáklyaláng
elöbb kerül színre Veszprémben, mint a
fővárosban, s megkeresésünkre most egy újabb
bemutató vidéki gondjait vállalja az átdolgozott
Malom a Séden c. drámájával.

Sokszor elhangzott, hogy el kell tüntetni a
vidéki és fövárosi színházak közötti különbsé-
geket; sokszor kinyilatkoztatták, hogy tűnöben
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van, a túlzott optimisták néha már deklarálták,
hogy el is tűnt. Aki nemcsak látogatóba megy
vidékre, az nagyon jól tudja, hogy a különbségek
nagyon is megvannak. A művészek életkö-
rülményeiben, munkafeltételeiben stb. (egy má-
sik cikk témája lehetne, hogy miben és mennyi-
re), és még nyilván elég sokáig meg is marad-
nak, de a különbségek ma már nem mindig a
műsorpolitikai törekvésekben és az elöadások
színvonalában találhatók meg. Nyilván ezért
mosódik el egyre jobban a határ a „vidéki" és a
„fövárosi" írók között. Nem egy vidéki színház
éppen magyar bemutatóival szerzett megkülön-
böztetett rangot. Nem meglepő, ha egy kezdö,
elsöműves szerzö a fövárosban debütál, egy be-
érkezett, sok sikert megért író pedig vidéken
kerül színre. A protokolláris korlátok leomlóban
vannak, s ma már senki sem csodálkozik azon,
ha például a rostocki színház egyik vezetője a
veszprémi premieren köti le Gáspár Margit A z
állam én vagyok c. vígjátékát.

Az írók többsége még néhány évvel ezelött is
csak a pesti színházakkal számolt. Ez csökken-
tette az alkotókedvet, mert kevés volt az olyan
színházvezetö vagy rendezö, akinél azonos stí-
lust, ízlést, mondanivalót és bemutatási lehető-
séget találhatott. Ha egyszer nem jelent degra-
dálást a vidéki bemutató, akkor megnö a szín-ház
és az író egymásratalálásának lehetösége, s ez
mindkét fél számára rendkívül sok haszonnal jár.

Az í ró „kellő t á r la ta "

Sokéves színházi gyakorlat tapasztalata, hogy
sem a színház, sem az író alapvetö mondaniva-
lóját nem lehet „tapintatos erőszakkal" egy-
máshoz közelíteni, ha azok között valódi ellen-tét
feszül. A megalkuvásokból született kény- szerű
alakítgatások, változtatgatások elfedik a valódi
mondanivalót, s meghamisítják mind a két
szándékot. Az író nem élheti át és nem for-.
málhatja művé más mondanivalóját, nem ölt-. heti
fel más stílusát, csak a magáét. A leghasznosabb
dramaturgiai tanácsok is zsákutcába vihetik a
művet s vele írót és színházat is, ha e tanácsok az
író alapvető mondanivalóját is befolyásolni
kívánják. Az író átírhatja a művét teljes
egészében, megváltoztathatja szerkezetét,
kiemelhet szereplöket és beilleszthet újakat - de
csak ott ér el eredményt, ahol magának van
közölnivalója a világgal, ahol nem tér el saját
szándékától, melyért tollat vett kezébe.

Így került a Petőfi Színházhoz három évvel ez-
előtt Gáspár Margit darabja, melyen a szerző még
sokat dolgozott a színház kívánságára, de

ezek a kívánságok mindig egybeestek a mű ere-
deti mondanivalójával. Az ürügy, Thurzó Gábor
drámája is olyan találkozásra várt, ahol a
dramaturgiai óhajok nem terelték el kitűzött
szándékától. Az író többnyire rááll a javítások-ra,
ha a színház nem mást akar vele íratni. Ehhez
azonban mind a két esetben az kellett, hogy a
színház az eredeti mondanivalóval értsen egyet,
azt segítse kibontakoztatni.

Sokszor elhangzott már, hogy az írónak nincs
kellő távlata saját művéhez, s a színház a kívülálló
hozzáértő szemével és tapasztalatával jobban
tudja mit akar, mint ö maga. E nézet-ben és
gyakorlatban az írót alárendelt szerepre
redukáljuk, de evvel voltaképpen a színházat
fosztjuk meg az írói gondolat adta többlettöl és
nagyobb lehetőségtől. Az írói mondanivaló
tiszteletben tartása természetesen azonos szán-
dékot, azonos vagy hasonló mondanivalót igényel
a színháztól. Ha a színház nem „rajong" a
gondolatért, mely a műben rejlik, át kell engednie
azt egy másik alkotó műhelynek, hiszen saját
maga ellen cselekszik, ha az írót mondani-valója
feladására, megváltoztatására presszionálja.

A színház komplex intézmény, nemcsak abban
az értelemben, hogy benne a művészetek egész
sora egyesülve alkotja a színielőadást, a színházi
élményt, hanem abban is, hogy mondanivalóját
több művön keresztül fejti ki. írók sora, korok és
gondolatok sokasága együttesen fejezi ki a színház
szándékát. S hogy éppen melyik az a mű, vagy ki
az az író, aki a színház törekvését kifejezheti,
gondos válogatás vagy spontán egymásra találás
eredménye lehet.

Ha kendőzés, szépítés nélkül fogalmazunk, az
a meghatározás sem erös, hogy az író mint valami
árus kopog a színházak ajtaján, s kínál-ja
megvételre a portékáját. Az árus-író azonban ki
van szolgáltatva a színháznak. A színház íz-
lésének, lehetőségének, céljainak, és végső soron
közönségének is. Portékája nem mindig és nem is
mindenütt egyformán kelendő, s ez az árusítás
nem mindig felemelö és kedvderítö procedúra.
(Megtörtént, hogy a „házi szerzö", több, korábban
sikeres mű írója egysoros titkári levél-lel kapta
vissza új darabját, vagy más esetben sokévi
gyümölcsöző együttműködés után a következő
darab számtalan változata végül fiókba került.) Az
írók és a színházak viszonyának ez a kereslet-
kínálat jellege okozza a legtöbb súrlódást. Az író
ugyanis csak egy egész színházi apparátus
igénybevételével juthat a közlés lehetőségéhez,
míg a színház esetleg kielégítheti ambícióit és
közönségét is a klaszikus vagy a



külföldi drámaterméssel. Az írónak ezt a ki-
szolgáltatottságát csak a színház oldhatja fel, s fel
is kell oldania, saját érdekében.

A feloldás egyik módja lehet, hogy a színház
keresi meg az írót, még akkor is, ha annak nincs
kész drámája. Az állandó kapcsolat, érdeklődés
minimumra csökkentheti az elvi ellentéteket.
Kölcsönösen megismerik egymás ízlését, közlési
vágyait, igényeit és nem utolsósorban ké-
pességeit. A színház tudja, mit várhat az általa
már jól ismert írótól, de az író is tisztában van
avval, hogy mit várhat a színháztól. A kortárs író
személyisége alkalmazkodást kíván s mind
különbözö módszert, más-más megközelítési
formát, hogy író is, színház is képességeinek
maximumát nyújthassa.
A dramaturg-diplomata

Benedek András Író és rendező konfliktusa c.
cikkében (SZÍNHÁZ 69/2.) részletesen elemzi az
író és rendezö viszonyát. De ebben a kettösben
rendszerint ott van egy harmadik is, a dramaturg,
aki egyszerre képviseli az írót és a színházat. Ez
a kettös szerep majdnem olyan hálátlan és olykor
nevetséges is, mint egy Moliére vígjátékban az
összeveszett szerelmeseket kibékítő furfangos
szobalányé vagy inasé.

Az együttes munka legizgalmasabb és talán
legszebb fázisa a mű vagy annak vázlata, akár-
csak elképzelése alapján felfejteni az írói szán-
dékot, és e szándék kiteljesedését, színpadi ér-
vényesülését elősegíteni - de mindig az író stí-
lusában, alkotó módszerén belül maradva. A
dramaturgnak nincs önálló stílusa, még mód-szere
sem. A stílus, a módszer az íróé, a mondanivaló
is. De azt felfedezni, mi az író erössége, hol van
erényeinek kibontására a drámában a legtöbb
lehetöség, hogyan lehet összeütközéseket
teremteni, drámát arányosan megszerkeszteni,
egy-egy színpadi fogást alkalmazni - megannyi
dramaturgiai alkotólehetöség. A dramaturgi
munkában az íróval való bánásmód sokfélesége a
legnehezebb és legizgalmasabb feladat. Meg kell
érezni, hogy a leghasznosabb-nak vélt
dramaturgiai tanács mikor fordul már a mű ellen.
Mert ha az író egyre több idegen anyagot dolgoz
fel átélés nélkül, pusztán azért, mert bízik a
szakemberek véleményében, akkor drámája egyre
messzebb kerül - nemcsak tőle, de a tanácsot
adótól, a színháztól is.

Ha az író egy színház törekvéseiben hasonlók-
ra ismer, mint ami a maga közlési vágya is,
egészséges és tartós együttműködés jöhet létre.

DERSI TAMÁS

A totális színház és a tartalom

Néhány félreértés margójára

A totális színház fogalma bőpénzű, elökelő
turistaként lépte át határainkat. Minden ajtó
gyorsan megnyílik előtte, eredetét és céljait el-
áruló okmányaiba csak a forma kevéért vetnek
egy-egy rakétaröptű pillantást. Divatos jelszavak
kíséretében hódító vendég, akit természetesen
magyar szakemberek is elkísérnek útjain. Senkit
sem zavar, milyen keveset tudunk róla, s hányszor
félremagyarázzuk. Staud Géza A „totális"
színház című tanulmánya, amely a SZÍNHÁZ
1968/2. számában jelent meg, annyi kérdést állít
vitára ingerlö megvilágításba, az ellenkezésnek
annyi és annyiféle gondolatát sorakoztatja, hogy
nehéz rá röviden válaszolni. Alábbiakban csak
néhány fontosnak látszó problémát említhetek, s
csupán a vázlatok sietségével és elnagyoltságával
jelezhetem fenntartásaimat, illetve
ellenvéleményemet.

Staud Géza - miután megállapította, hogy a
komplexitás mindenfajta színjátékra jellemzö,
tehát története több ezer éves - felteszi a kérdést:
miért jelentkezik mostanában a komplexitással
azonosított totális színház mint megkülönböztetett
s hódító művészi irányzat? Válasza meg-lepő.
Szerinte az abszurdok kísérleteivel és sikereivel
„egyfajta öncélú irodalom tört be a szín-házba, és
veszélyezteti művészi létét". Vitapartnerem
hozzáteszi, hogy ez különösen hangzik, hiszen
Ionescóról, Beckettről és Adamovról, tehát olyan
szerzökröl van szó, akik „egyébként igénylik
műveik színpadi interpretációját".

Műhelyvallomások

Tekintsünk el az abszurd dráma minősítésétől,
problematikájának boncolgatásától. Ezúttal
csupán egyetlen vonatkozásban vegyük szem-
ügyre az ötvenes években élre tört irányzatot:
megfelel-e Staud elképzeléseinek? Ha az említett
szerzök műhelyvallomásait egy kicsit is ko-
molyan vesszük, határozott nemmel kell vála-
szolnunk. Ha öncélú irodalmiságon Staud a
színpad sajátos - semmi mással nem helyette-
síthető - hatáslehetöségeinek mellőzését érti




