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A rendezői színház

Napjainkban már senki sem vitatja, hogy
színház nem lehet meg rendező nélkül,
ahogy a zenekar sem nélkülözheti a kar-
mestert. Holott száz-egynéhány éve a
meiningeni herceg társulatának színházi
forradalma előtt „a színészek még maguk
rendezték magukat, s így érthető módon -
mint Peter Brook is írja, Shakespeare
színházát elemző egyik cikkében - a
hangsúly nem a darabon volt, hanem a
szerepen. A sztárok kihúzták a karakte-
rekben és a társadalmi háttér részleteiben
gazdag mellékjeleneteket, gyenge színé-
szeknek adták a kisebb szerepeket... ezzel
tökéletesen lerombolták a drámák
egyensúlyát".

A színészek színháza azonban az ön-
álló rendezői funkció kialakulásával sem
szűnt meg. A nagy sztárok szerepelteté-
sére, közönségvonzó hatására építő szín-
házakban e rendező nemigen tehet mást,
mint hogy a sztárok akaratának engedve
igyekszik a mellékszereplők játékát hoz-
záigazítani a nagyok elképzeléseihez.
Kétségtelen, ez a fajta színház is képes
felejthetetlen művészi élmények tolmá-
csolására. Máig is emlékszünk Gábor
Miklós Hamletjére vagy Tímár József
Willy Lomanjára. A nagy színész mindig
is képes lesz szerepének mélyére hatolva
súlyos emberi igazságok, új összefüggések
láttatására, megelevenítésére. Még a
drámák Brook követelte egyensúlya is
kialakulhat, ha az előadás vezető sztárja
végül is magára vállalja a rendező feladat-
körét, és a maga szerepén túl az egész mű
értelmezésére is vállalkozik. Valami ilyes-
mi történhetett az angol Nemzeti Szín-ház
nagy előadásaiban, amikor Laurence
Olivier játszotta a főszerepeket. Ezek
azonban olyan határesetek, amikor a szí-
nészszínház már valójában rendezői szín-
házzá válik, ahol a színpadi előadás egé-
szében és minden részletében következe-
tesen végigvitt egységes rendezői kon-
cepció érvényesül. (A rendezői színház
fogalmát á továbbiakban is ebben a kitá-
gított értelmezésben használjuk majd.)

Paradox módon színház és író ellentéte
azóta éleződött ki, méghozzá az elvek
ellentétévé fokozva, amióta magától érte-
tődő követelménnyé vált egy színészek

fölé állított külön személy, a rendező léte,
akinek az a megbízatása, hogy megtörve a
színészi önkényt, a színpadon a drámát
érvényesítse, s egyetlen vezérgondolat-
nak alárendelt, minden részletében követ-
kezetesen és logikusan végiggondolt elő-
adást hozzon létre. Sztanyiszlavszkij, aki
elsőként kísérelte meg írásban rögzíteni a
mai értelemben vett színház és ebben a
rendező és színészek szerepét, még abban
látja a rendező feladatát, hogy minél hí-
vebben tolmácsolja a színpadon az írói
szándékot. „Miben áll a színész és rendező
munkájának első szakasza? - kérdezi, és
így felel rá: - Ki kell tapintaniok a dráma
magját, és meg kell keresniök a cselekvés
alapvető vonalát, amely a darab
valamennyi epizódján átvonul, és amelyet
én a cselekvés fő vonalának, neveztem el. Itt
meg kell jegyeznem, hogy el-lentétben
állok több színházi emberrel, akik a
drámát csak úgy tekintik, mint a színházi
átdolgozás nyersanyagát. Én azt vallom,
hogy bármilyen jelentős művészi alkotás
színpadra vitelénél a rendezőnek és
színésznek az a feladata, hogy a lehető
legpontosabban és legelmélyültebben
közvetítsék az író szándékát és szellemét.
A szerző szándékát ne cseréljék fel a sa-
játjukkal." (A színész és rendező művé-
szetéről. A színház ma kötetben. (Gondolat,
1970. 90. old.)

Pontos meghatározása ez az irodalmi
színháznak - de a rendezői színháznak is.
De már Sztanyiszlavszkij is érezte, hogy
írói és rendezői értelmezés nem feltétlenül
esik egybe, mert az előbb idézett
mondatok után még a következőket ol-
vashatjuk: „A dráma interpretációja és
színpadi megvalósításának jellege mindig
és elkerülhetetlenül bizonyos mértékig
szubjektív. A rendező és színész sajátos
egyéni, valamint nemzetiségi vonásainak
jegyét az előadás amúgy is magán viseli."

Az író-, az irodalomközpontú színház
hívei ma is azt vallják, hogy a színház
feladata az írói alkotás, a dráma minél
hívebb színpadra állítása, hogy a rendező
nem tolhatja előtérbe a maga személyisé-
gét, a maga művészi elképzeléseit a dráma
s szerzője rovására. A kérdés csak az, mit
jelent a drámához való hűség, felállítható-
e egyáltalán ilyen követelés, és ha igen, mi
a hűség mércéje. Vajon az író valóban
egyedül hivatott értője művének, és vajon
az írói szándék minden esetben
tisztázható-e?

Ismeretes, már Csehov is panaszkodott a
Művész Színház vezetőire, hogy félre-
értik darabjait. A vita színház és író között
a művek helyes értelmezéséről, a ren-

dező szabadságáról azóta sem szűnt meg.
Már 1926-ban a Berliner Börsen-Courir
hasábjain a következő kérdéseket tették
fel a színház és irodalom néhány vezető
személyiségének, többek között Bertolt
Brechtnek, Erwin Piscatornak, Heinrich
Georgénak, Hans Henny Jahnnak: „Mi-
lyen formában tartja lehetségesnek a
klasszikus repertoár bemutatását a mai
színházban ? Milyen alapon lehet megvál-
toztatni a korábbi műveket? Hol kezdődik
az önkény? Milyen szerepet játszik a
közönség átrétegződése a repertoár ke-
resztülvitelében vagy alakításában?"

(Bertolt Brecht: Színházi tanulmányok.
Magvető, 1969. 608. old., jegyzet.)

Ezek a a kérdések, amelyeknek aktua-
litása azóta csak fokozódott, azt is jelzik,
hogy az egyes diktátor rendezők kezdettől
fogva nem voltak hajlandók belenyugodni
abba, hogy a maguk művészi el-
képzeléseit háttérbe szorítva, feladva, be-
érjék az irodalom kiszolgálóinak másod-
rendű szerepével. Már a század elejétől
kezdődően Craig, Artaud, Mejerhold,
Piscator és mások egyre határozottabban
fogalmazták meg a rendezői színház esz-
ményét, amelynek nevében a rendezők
uralkodó hatalmukkal élve a színházban
az irodalmat, színészeket a maguk művé-
szi elképzeléseinek, célkitűzéseinek ren-
delik alá.

A színészszínház, irodalmi színház és a
rendezői színház híveinek vitája, konf-
liktusa nem talál megoldásra. Igaz, a szí-
nészszínháznak ma már nincsenek meg-
győző művészi érvei, mégis makacsul to-
vább él mindaddig, amíg a rendező és
színész kötélhúzásában a színész az erő-
sebb művészi egyéniség, a nagyobb te-
hetség; mindaddig, amíg a közönség a
színész s nem a rendező kedvéért megy a
színházba. Az irodalmi színház hívei azt
vallják, hogy az igazi rendezői színház
egyben irodalmi színház is, míg a rende-
zői színház hívei az irodalmi színház létét
vitatják.

Kétségtelen, hogy az elmúlt évtizedek
színházi előadásai közül azok váltak hí-
ressé, azokról beszélünk mint nagy elő-
adásokról, amelyeket közös egyetértéssel
a rendezői színház kimagasló példáinak
tekintünk, ahol a cím előtt már nem a
szerző, hanem a rendező nevét említjük.
Azt mondjuk: Peter Brook Lear királya,
Tovsztonogov Kispolgárokja, Ljubimov
Hamletje, Krejča Három nővére.

Peter Brook nálunk is bemutatott
Szentivánéji álom-rendezése öt világrész
színházait járta be diadalmenetben. Igaz,
az előadásokat sok helyütt, nálunk is, he-



ves viták követték a rendezői színház hívei
és ellenzői között. Illés Endre még
nemrégiben is, három évvel a magyar-
országi vendégjáték után, szükségét érez-
te, hogy egy kisebb írói jegyzetben hangot
adjon ellenérzésének és kifejtse: Brook t
cirkuszra rendezett Szentivánéji álom-
előadással meghamisította Shakespeare-t,
elsikkasztotta a remekmű költői varázsát.
Illés Endre ezzel az elítélő nézetével nem
áll egyedül, a szellemi élet még sok
tekintélyét lehetne idézni, akik hasonló
véleményen vannak, de ugyanígy lehetne
tanúul hívni másokat, akik hasonló
tekintéllyel és számban vallják, hogy
Brook ezzel a rendezésével Shakespeare
mélyebb, napjainkhoz illőbb meg-
értéséhez juttatta el nézőit.

A tekintélyérv nem érv, de az, hogy
tekintéllyel bíró emberek, tudósok, írók,
művészek igenlik a rendezői színházat,
illetve tagadják jogosultságát, és sehogy
sem tudnak egyetértésre jutni, ez a tény
már önmagában jelzi, hogy a szemben álló
felek a színházművészetnek egy alapokat
érintő ellentmondásába ütköztek.

Az ellentmondás eredetét a műalkotá-
sok kettős létében kell keresnünk. Minden
műalkotásnak van ugyanis egy tárgyi és
egy szellemi léte. A tárgyi lét nem pusztán
a műalkotás anyagi valósága, a kőből
emelt templom, a márványból faragott
szobor, a vászonra festett kép, a
kinyomtatott regény vagy dráma. Ide
tartozik mindaz a gondolati és formai
elem, amelyet az alkotó tudatosan vagy
öntudatlanul beletáplált művébe. A mű-
alkotás struktúrája, amely tartalom és
megjelenítés művészi rendszerét megha-
tározza. A tárgyi lét lényegében állandó,
ha eltekintünk olyan változásoktól, mint a
háborús pusztítások, a kőszobor vandál
megcsonkítása, a festék fakulása vagy a
filológiai kutatómunka szövegpontosítása.

A műalkotások szellemi létét a tárgyi lét
visszatükröződése teremti meg az egyének
tudatában. Olyan művészi igénnyel
létrehozott alkotás, amelynek nincs
szellemi léte, amelyet senki sem értékel
művészetként, nem műalkotás, csak
bemázolt vászon, zúzdába való be-
tűhalmaz. Lukács Az esztétikum sajátos-
ságában ezt így fogalmazta meg: „az a
tétel, amely szerint nincs objektum szub-
jektum nélkül, ismeretelméletileg merő-
ben idealista jelentésű ugyan, de az eszté-
tikai szubjektum-objektum viszony szem-
pontjából alapvetően fontos. Természe-
tesen magában véve az összes esztétikai
tárgy is független valamiképpen a tudat-

tól. Így azonban csak anyagilag létezik,
nem pedig esztétikailag. Ha esztétikai té-
telezettsége érvénybe lép, akkor ezzel
egyidejűleg egy szubjektum tételezésére is
sor kerül, hiszen . . . esztétikai sajátossága
éppen abban áll, hogy a mimézis, az
objektív valóság visszatükröződésének
sajátos módja segítségével a befogadó
szubjektumban bizonyos élményeket idéz
fel." (Id. mű. I. 515. old.)

A műalkotás szellemi léte ugyan függ-
vénye a tárgyi létnek, de teljesen soha-
sem fedik egymást. A tárgyi lét állandó-
ságával szemben a műalkotás szellemi lé-
te változó, függ a befogadó egyén tudat-
állapotától. Ez a tudatállapot még az adott
történelmi-társadalmi körülmények között
is igen változó, függ az egyén vi-
lágnézetétől, neveltetésétől, ízlésétől, fel-
készültségétől, sőt felfogókészségének
pillanatnyi állapotától is.

A művészi kritika természetesen létre-
hozza a műalkotásról alkotott képünk,
tudásunk legkiforrottabb változatait.
Változatokról kell beszélnünk, mert a
művészetkritikát is megosztja a világné-
zet, esztétikai ízlés. A tudati képek, a mű-
alkotás tárgyi valóságának több-kevesebb
pontosságú megközelítései természetsze-
rűleg nem egyenértékűek, objektív érté-
küket az határozza meg, minél pontosab-
ban, minél kevesebb hamis tudattal, téve-
déssel közelítik meg a tárgyi valóságot.
Minél jelentősebb, bonyolultabb a mű,
annál nehezebb feladat a megközelítés, a
mű teljesebb megismerése. Nyilván-
valóan, még azonos szellemi diszciplínán, a
marxizmuson belül sem lehet arra szá-
mítani, hogy egy-egy műalkotásról azonos
kép alakul ki e diszciplína elfogadóinak
tudatában. Ez azonos neveltetést,
életkörülményeket, tudást, ízlésrendszert
követelne. Bár az is igaz, hogy az ural-
kodó nézetrendszereknek megfelelően
korlátozott számú kép, értékelés alakul ki
egy-egy műről, s az emberek a maguk
világnézetének, kultúrájának, ízlésének
megfelelően fogadják el egyik vagy másik
képet és értékelést.

A műalkotások szellemi létének ez a
változékonysága, amely a történelmi-tár-
sadalmi körülmények módosulásával to-
vább változik, eleve szükségszerűvé teszi,
hogy befogadásuk, értékelésük ellen-tétes
nézetekhez vezessen. Az alkotónak is van
tudata saját munkájáról, s kétségtelen
joga, hogy önmagát tartsa műve egyedül
hiteles értőjének. Azonban távolról sem
bizonyos, hogy szellemi gyermekének
megítélésében mindig neki van igaza a
kritikával szemben. Ismeretes

Balzac példája, akinek regényei a realiz-
mus diadalaként a legitimista íróval el-
lentétes következtetésekre jutnak. Kafka
sem volt tudatában műve általánosabb
jelentésének s értékének. Mennyire cso-
dálkozna, ha ma olvasná a róla szóló iro-
dalmat!

Egy kép, egy regény közvetlenül hat a
nézőre, olvasóra, ha eltekintünk a befo-
gadó tudatát befolyásoló kritikától. Az
előadóművészetek esetében azonban a
befogadó és a mű, a mű szellemi és tárgyi
léte közé beékelődik az előadó, a szín-
házban az adott társulat, s a társulat egé-
szét képviselő, szellemiségét kifejező
rendező.

A rendező is a befogadó helyzetében
van, s amikor a század elején kialakult
önálló „karmesteri" feladatköre, még úgy
tűnt, a rendező csak abban különbözik a
többi befogadótól, nézőtől, hogy
felkészültebb, érzékenyebb nálunk, s a
színház sajátos kifejezési eszközeinek a
felhasználásával a drámai mű alaposabb,
mélyebb megközelítésére, közvetítésére
hivatott. Az irodalmi, irodalomközpontú
színház koncepciója volt ez, s Sztanyisz-
lavszkij már idézett szavaiból kitűnik,
hogy a színház az irodalom szolgálójának
tekintette magát.

A rendező azonban nem elégedhet meg
a színpadra vitt mű minél hívebb
interpretálásával, nem hagyhatja kívül az
interpretáció hatását színházának adott
közönségére. Az írói alkotás tolmácsolása
ugyanis csak akkor eredményes, ha a
színpadra állított dráma a nézők tudatában
is életre kel. Ha ez nem sikerül, az előadás
megbukott, a létrehozott mű nem tud
szellemi életre kelni. A színház, a rendező
nem hagyhatja figyelmen kívül adott
közönségét, számolnia kell közönségének
intellektuális befogadókészségével és
művészi, esztétikai iskolázottságával.
Üres házak előtt nem lehet tartósan
színházat működtetni.

A drámának a színpadtól függetlenül is
van tárgyi és szellemi léte. A Shakes-
peare-tragédiák olvasva is remekművek. S
mert a kinyomtatott szöveg megőrzi a
benne rejlő szellemi értékeket, a dráma-
író, mint minden tárgyi valóságot alkotó
művész, a műveit elutasító jelennel szem-
ben fellebbezhet az utókorhoz. Nem így a
színház, a rendező.

Az előadóművészetek másodlagos létük
folytán - mivel egy már létrehozott
műalkotást reprodukálnak - nem bírnak
szilárd, rögzített tárgyi léttel, mint az el-
sődleges művészetek. Tárgyi létük vir-
tuális, nem más, mint a szellemi létre kel-



tett műalkotás objektivációja, az éppen
megtartott előadóestben, koncertben,
színházi előadásban tárgyiasuló interpre-
táció, amelynek minden egyes alkalommal
újra meg újra szellemi életre kell támadnia
a befogadók, a közönség tudatában.

A színházi előadásnak vannak ugyan
megfogható díszletei, jelmezei, kellékei,
írásban rögzített rendezői példánya,
megfogható a színészek testi jelenléte is -
mindez hozzátartozik a színielőadás
anyagához, de ezek együtt sem teszik ki a
színielőadás megfoghatatlan tárgyi va-
lóságát, magát az előadást. A virtuális
tárgyi valóságot minden alkalommal újra
kell teremteni, s az a maga teljes
azonosságában sohasem idézhető vissza.
Az előadóművészeteknek ez az egyedi-
sége, csak jelen időben való léte esztétikai
varázsuknak egyik lényeges jegye.

Kétségtelen, hogy az egyszer megren-
dezett színházi előadás, mindaddig, amíg a
produkció egészét átható, szabályozó
koncepció és a társulat nem változik, lé-
nyegét tekintve ugyanaz marad. Elvileg az
első és a századik előadás között nem
lehet számottevő különbség. De már
megváltozik az előadás, ha akár csak egy
színész is kicserélődik az együttesben.
Minden színész szükségszerűen beleviszi a
maga egyéniségét a szerepbe, s ezért még
ugyanazon az előadáson belül sem létezik
két egyforma alakítás. Brook el-mondja,
hogy a világkörüli turnéra induló
Szentivánéji álomhoz gyakorlatilag egy új
együttest kellett verbuválnia, s ha alapvető
koncepciója nem is változott, az új
színészek, a szerepcserék egy részleteiben
eltérő előadást eredményeztek, s
valahányszor új színész lépett a társulatba,
a produkció mindig alakult valamit. A
színháziak tudják, hogy még ugyanaz a
produkció sem teljesen azonos egyik
estéről a másikra. A színészeknek minden
este újra meg kell küzdeniök, hogy a né-
zőtéren ülő különféle érdeklődésű, véle-
ményű embereket egységesen reagáló
közönséggé változtassák. Más az elő-adás,
ha a színészek fáradtak, s nem képesek
koncentrálni, ilyenkor a néző érzi, hogy a
színészek ugyan jelen vannak, be-
programozott bábuként mondják a sze-
repüket, csak a művészi varázs nem jön
létre. De halott marad az előadás, ha a
színészek minden erőlködése ellenére sem
sikerül hatni az értetlenül, részvétlenül
bámuló, unatkozó, köhögő nézőkre.
Közönyük visszahat az előadásra, meg-töri
a színészek erőfeszítéseit, játékkedvét.

A technika vívmányai, a hanglemez,
magnó, film, televízió ugyan lehetővé
tették az előadóművészetek rögzítését,
bizonyos határok között való megismé-
telhetőségét. Ezek azonban mindenképpen
csak az előadások kópiái, reprodukciói. A
másolatoknak megvan a maguk
hasznossága, de semmiképpen sem pó-
tolhatják az eredetit. Mint minden rep-
rodukció a filmre vett vagy televízióban
közvetített színmű is egy újabb befogadó,
ezúttal a kamera látószögében tárgyiasult
tudat szűrőjén keresztül jut el hozzánk. Az
értelmezés értelmezését kapjuk, az adott
előadásnak egy szükség-szerűen
leszűkített, egyoldalú képét. A színházi
előadásokat filmnyelven szólva
„totálplánban" rendezik, vagyis a néző
mindig teljes egészében látja a színpadon
történteket, de minthogy bizonyos
távolságban van a színpadtól, az egészen
apró részletek számára nem lehet szeme.
Ennek a látásképtelenségnek az ismereté-
ben játszik a színész is, amikor tudja,
hogy mekkora nyomatékot kell adnia egy
arcjátéknak, gesztusnak, hogy az lejusson
a nézőtérre.

A film és a televízió műfaja viszont
megköveteli a totál- és közelplánok ál-
landó váltakozását. A film és különösen a
televíziós felvételek totálplánjain több-
nyire rosszabbak a látási lehetőségek,
mint a színházi nézőtéren. A közelplánok
ugyan olyan közelséget teremtenek, ami-
re a színházban nincs mód. Igy azonban
olyan egyébként nem látható ráncok és
pattanások is megfigyelhetővé válnak,
amelyek zavarják a művészi hatást, ezzel
szemben az egy pontra koncentrálás kö-
vetkeztében a színészi összjáték hatása
megy veszendőbe.

A filmet, a televíziót a színháztól eltérő
művészi törvényszerűségek szabályozzák,
szükségszerű, hogy a számára idegen kö-
zegben a színház nem leli helyét.

A színházi rendezőnek tehát számolnia
kell azzal, hogy az ő műalkotása csak je-
len időben létezik. Nem vigasztalhatja
magát azzal, mint a drámaíró, hogy mai
bukását a jövő igazolni fogja.

Más kérdés, hogy színházi elméletek -
mert a nyomtatott betű megőrizte őket -
jelentős hatást gyakorolhattak a világ
színházművészetére, még akkor is, ha
szerzőiknek, mint Antonin Artaudnak
vagy Gordon Craignek teóriáikból,
művészi elképzeléseikből életükben szinte
semmit sem sikerült megvalósítaniok. De
ez esetben a gondolatok éltek tovább. s
nem a színházi előadások.

Az azonnali hatás követelménye szük-
ségszerűen mérlegelésre kényszeríti a
rendezőt, hogy milyen mértékben enged-
jen a közönség igényeinek, illetve milyen
mértékben számíthat arra, hogy színé-
szeivel képes lesz a nézőket a maga szán-
dékainak megfelelően befolyásolni.

A színházba járók többsége-legalább-is
Magyarországon - Thália falai között a
gondűzés, a szórakozás lehetőségét keresi.
A „kulináris színház" híve - így nevezte
ezt a színházfajtát Brecht, szembeállítva
azt a maga tudatformáló, politikus
színházával. Még ha a kulináris színház
fogalmát kizárólag a puszta mulattatást
nyújtó szórakoztató üzemek fogalmára
korlátozzuk (ugyanis Brecht ide sorolta a
művészi öncélúság vagy az öncélú kultu-
rálódás céljait valló színházakat is), akkor
sem tagadnánk az ilyesfajta nem-művész-
színházak szükségességét. Nem lehet el-
vitatni az emberek jogát a mélyebb tartal-
mat nélkülöző, búfelejtő nevetéstől, ámu-
lástól, szórakozástól. Más kérdés, hogy a
„játszani is engedd, szép, komoly fiadat!"
József Attila-i követelés nem az álvalósá-
got hazudó giccsművészetnek kér sza-
badságot, hanem a művészet játékossá-
gának, a tehetség és szellem sziporkáinak,
az élet valóságos derűjének, a szerelem és
barátság bolondságainak. A bukfencet is
lehet művészi szinten űzni, ám a bukfenc
művésze nem igazi művész, hanem csak a
szórakoztatás mestere. A művészet ön-
magát tagadja meg, ha belefeledkezik a
játékba, s lemond - Lukács szavaival élve
- az ember nembeliségének kifejezéséről,
társadalomkritikai és tudatformáló
kötelességéről. A nem-művész-színház
problémáira - e tanulmány keretei között -
nincs módunk kitérni. A kulturális
szociológiának olyan területe ez,
amelyben nem érezzük otthon magunkat.

Színházi rendező, ha nem a szórakoz-
tatóipar bűvészetét ambicionálja, érthető
módon a társadalom ellentmondásainak
feltárását, az igazság kimondását, a tudat-
formálást tekinti hivatásának, s a színhá-
zat eszköznek hivatása kiteljesítésére. S
mint minden igazi művész esetében, ez a
szándék elválaszthatatlan önmaga mű-
vészi kiteljesítésének igényétől. Igy aztán
mindkét cél: a művészi kiteljesedés és a
tudatformálás vágya óhatatlanul előtérbe
állítja a rendező személyét. S mennél te-
hetségesebb, súlyosabb egyéniség, annál
inkább. De míg a szobrász, festő, író,
filmrendező a mondanivalója közvetítésé-
re szolgáló műalkotást maga hozza létre (a
film is a rendező szuverén alkotása),



addig a színházi rendező többnyire rá van
utalva mások, halott vagy élő írók
műveire. Sőt mi több, az írói alkotások azt
követelik, hogy a színház, a rendező őket
szolgálja. A konfliktus elkerülhetetlen.

Irodalmi színház és rendezői színház,
író és rendező (egy színházi kollektíva
szuverén vezetőjéről beszélünk) konflik-
tusa ott kezdődik, amikor a rendező már
eleve választ a dolgozószobája ajtaján
kopogtató írók, illetve a könyvespolcán
sorakozó drámai alkotások közül. Azt a
drámát választja, amelynek gondolatvilá-
gával, művészi elképzeléseivel, legalább-
is a lényeget illetően, azonosulni tud,
amely leginkább megfelel a maga sajátos
művészi képességeinek, s amelyet várha-
tóan közönségének is el tud adni. A leg-
csodálatosabb remekmű bemutatását is el
kell utasítania, ha tudja, hogy annak be-
fogadására közönsége még nem érett.

Ritka előny, amikor a rendező az íróval
együtt készítheti elő az újonnan megírt
darab bemutatóját. Ilyenkor a rendezőnek
lehetősége van arra, hogy az íróval
megmérkőzve alkotó módon avatkozzék a
dráma végső változatának kiformálásába, s
a viták során juttassa érvényre a maga
művészi törekvéseit s a közönség
képviselte aktualitás parancsait. (Jó, ha a
konfliktus kimenetelét a tehetség, a sze-
mélyi súly többletei határozzák meg, s
nem a művészet erőterén kívül álló té-
nyezők, mint az író vagy rendező hatalmi
helyzete.)

A rendezők azonban többnyire ki-
nyomtatott, végső formát öltött művek-kel
találják magukat szemben. A szerzői jog
bizonyos határok között védi az írót,
szövege engedélye nélkül nem módosít-
ható. De a színmű értelmezése nem egy-
szerűen a leírt betűkön múlik. Elemeztük
már, hogy a befogadó tudatállapotának
megfelelően változik a műről kialakult
kép. A rendezőnek viszont számos lehe-
tősége van arra, hogy díszletekkel, kellé-
kekkel, a színészi játékkal, a hangsúlyok
eltolásával a maga darabértelmezését ér-
vényesítse a színpadon.

A jelentős drámai alkotások belső tar-
talmi, szellemi, művészi gazdagsága
egyébként is többféle, gyakran egymást
kizáró megközelítést enged meg. Thornton
Wilder egy cikkében A velencei kalmárnak
két híres előadására emlékezik vissza, ahol
Shylock alakját, a szerepet játszó
színészek egymásnak ellentmondóan
értelmezték. Mint írja:

„ A velencei kalmár egyik legjobb előadá-
sa a mi időnkben az volt, amelyben

Henry Irving nemes, sértett, felháborodott
lényként jellemezte Shylockot, olyan
egyéniségnek, aki előtt Velence kalmárai
felelőtlen iskolás gyerekek csupán. A
bíróságon egy bájos, királynői Portiával
került szembe, akit Ellen Terry alakított.
A párizsi Odeonban viszont Gémier
Shylockja bosszúvágyó, hisztérikus
pojáca volt, szembeállítva a bíróságon
Portiával, a párizsi utcák gaminejével, aki
egy három láb hosszú ügyvédi pennát
hordott a füle mögött; a tárgyalási jelenet
végén az üvöltöző Shylockot
körbekergették a színházteremben, a né-
zők háta mögött, majd újra vissza a szín-
padra, vad Erzsébet-kori hejehujával.
Mégis, minden különbségük ellenére,
mindkét előadás csodálatos volt." (L. A
színház ma. 81-82. old.)

Valóban a darab értelmezésének mind a
két változata kiolvasható a shakespeare-i
szövegből. Shakespeare melyiket vallotta
volna magáénak? Mind a kettőt? Vagy
inkább a Gémier-félét, amely, úgy tetszik,
hívebb a Shakespeare-filológia ered-
ményeihez ? Vagy egy harmadik változa-
tot? Hogy állapítható meg, melyik a he-
lyes értelmezés?

A tizenkilencedik századig visszame-
nően a filológia több-kevesebb bizton-
sággal ismeri a szerzők nézeteit saját mű-
veikről, de ahogy megyünk vissza tovább
a múltba, ahogy az eltűnésig csökkennek
az önelemzések, vallomások, úgy válik
egyre bizonytalanabbá a talaj a filológia
lába alatt. A biztos tudást felváltják a
feltevések. S már a színházon, rendezőn
múlik, hogy melyik feltevést fogadja el
igaznak.

A klasszikusok már eleve csábítanak az
újszerű, egyéni értelmezésre - különösen a
gyakran játszott remekművek. Hazánkban
most éppen Csehov évadját éljük. A
közelmúltban jó néhány Három nővér-vagy
Sirály-előadást láthattunk Budapesten és
vidéken. Magától értetődő, hogy egyik
rendező sem óhajtja a másikat másolni,
utánozni, mindegyik keresi a maga egyéni
értelmezését, előadásmódját. Hiszen az új,
az újat mondás, az újfajta lát-tatás, az
újszerű megjelenítés elenged-hetetlen
követelménye minden művészetnek. „Az
eredetiség . . . azonos az igazi
objektivitással" - vallotta már Hegel. S a
színház művészeinek nemcsak a hazai
interpretációk konkurrenciájával kell
számolnia. Legalábbis a szakma ismeri a
múlt és közelmúlt nagy Csehov-előadá-
sait, a Művész Színház Sztanyiszlavszkij
szentesítette hagyományos rendezését,
Efrosz, Krejča, Strehler megújított Cse

hov-képét. Minden új beállítás csak meg-
előző eredmények tudásából indulhat ki.
Bár nincs rendező, aki - még ha zsebében
volna is az útlevél meg a szükséges valuta
- képes lenne arra, hogy személyes él-
mények alapján ismerje a világ nagy ren-
dezői teljesítményeit. A szaksajtó leírá-
saiból azonban a különféle művészi el-
képzelések lényege mégiscsak kiolvas-
ható. Napjainkra a világ nagy rendezői
kialakították a maguk nemzetközi pár-
beszédét, és szegénységi bizonyítványt
vált ki az a művész, aki eleve lemond ar-
ról, hogy a maga hangját hallassa ebben az
országhatárok fölötti dialógusban.

Az újat mondás, az újszerű láttatás kö-
vetelményének bizony nem egyszerű ele-
get tenni. Valóban nemegyszer jogosult a
kritika, hogy a rendező kínjában hajánál
fogva előráncigált ötletekkel próbált
újítani, ahelyett, hogy magából a műből
csiholt volna ki új szikrát, a karácsonyi
árusításból visszamaradt csillagszórókat
gyújtogat a színpadon.

A művek tárgyi léte kétségtelenül ad
valamiféle objektív lehetőséget vagy leg-
alábbis azonos kiindulási vitaalapot annak
mérlegelésére, vajon a színpadi elő-adás
mennyiben felel meg a dráma írott
változatának, tárgyi létének. Mérlegelhető,
hogy a rendezés, a színpadi előadás a
drámáról való ismereteinkhez képest
mennyivel többet vagy kevesebbet tudott
kiolvasni a mű tárgyi valóságából. Joggal
érzünk elégedetlenséget, ha úgy látjuk, a
rendezés alulmaradt lehetőségein, s
vagyunk elragadtatva, ha azt tapasztaljuk,
hogy a rendező hozzánk szóló új
igazságokat fedezett fel a klasszikusban;
olyan új gondolatokat, amelyek egyaránt
új megvilágításba helyezik magát a művet
s a magunk helyét a világban.

A mű tárgyi valóságához való hűség
azonban nem jelenti azt, hogy a klasszi-
kusnak minden gondolatát, betűjét szín-re
kell és lehet vinni.

A klasszikusok, a világirodalom nagy
drámáinak tartalmi, művészi gazdagsága,
többértelműsége egy előadáson belül
amúgy is csak a mű egyik, az adott viszo-
nyok között alapvetőnek tekintett aspek-
tusának megjelenítését, kiemelését teszi
lehetővé. A már idézett két Velencei kal-
már-értelmezés között választani kell,
egyszerre csak az egyik játszható el. Ne-
héz feladat megtalálni a dráma jelenhez
szóló vonulatát, méghozzá nem a leg-
kézenfekvőbb, legismertebb kapcsolódá-
sokat. Ahogy Tovsztonogov megfogal-
mazta egyik nyilatkozatában: „A nehéz
feladat: megtalálni azt a drámaértelme-



zést, amely potenciálisan már benne él a
nézőtér tudatában, s amelyet az előadás-
nak, a megvalósult rendezői koncepció-
nak kell tudatosítania." (Nagyvilág, 1969.
6. szám.)

Minden gondolati vonulat azonos
hangsúlyozása végül is lényeges és lé-
nyegtelen egybemosásához, gondolat
nélkülinek tetsző előadáshoz vezetne.
Hogy Sztanyiszlavszkij szavával éljünk, a
cselekvés fő vonalának kiemelése érde-
kében vagy más esetleges követelmények
miatt végrehajtott kisebb húzások, esetleg
egyik-másik jelenet átcsoportosítása még
nem hamisítja meg a klasszikust,
mindaddig, amíg a rendezés fő gondolati
vonulata lényegében megfelel a mű tárgyi
létében rejlő gondolati irányultságnak.
Egy gyümölcsfának is le lehet nyesni
egyik-másik ágát, attól még ugyanaz a fa
marad. Azonban van egy határ, amin túl
nem lehet nyesegetni a gyümölcsfát, mert
elpusztul, s holt, tűzre vethető fa-darabbá
válik. A műalkotás is elpusztul, ha a
húzások, módosítások a mű gondolati
irányát, szerkezeti egységét sértik meg.

A klasszikusokhoz való hűség elvét
követő rendezők újat akarásukban, a kor
közönségében potenciálisan benne élő
mondanivaló keresésében a klasszikus
szöveg újraolvasására törekszenek. Ez
mindenekelőtt alapos filológiai felké-
szültséget követel, hiszen mindig remél-
hető, hogy a modern tudomány korsze-
rűbb, hatásosabb eszközeivel új össze-
függésekre lehet bukkanni. Jó példa erre a
Bánk bán mostani felújítását megelőző
filológiai vita, amely úgy tűnik, a dráma
egyes részeit új megvilágításba helyezte.
Fel tudott oldani, meg tudott magyarázni
néhány ellentmondónak vagy értel-
metlennek tetsző szövegrészt. Jan Kott
Shakespeare-könyve, ha vannak is filoló-
giailag vitatható megállapításai, annyiban
mindenképpen forradalmasította napjaink
Shakespeare-látását, hogy tudatosította az
Erzsébet-kori Shakespeare-hez való
visszatérés szükségességét, s megértette a
világgal az Erzsébet-kori Shakespeare
mély aktualitását. A modern filozófia vagy
a pszichológia beható ismerete is adhat
olyan ösztönzéseket, amelyek révén új
megvilágításba kerülhet a dráma
alakjainak pszichológiai felépítése, az
alakok egymáshoz való viszonya, egy-egy
mondat eddig elrejtett értelme. S legfő-
képpen új szempontokat, újfajta látást
eredményez, hogy a mából visszafelé ol-
vassuk a klasszikusokat. A visszafelé ol-
vasásnak kétségtelenül adva van az a ve-

szélye, hogy a rendező már nem kiolvas,
hanem beleolvas valamit a drámába, amit
a mű tárgyi valósága nem rejt magában. A
belerendezésnek egyik híres példája
Ascher Oszkár esete, aki miután a cenzúra
egyik előadóestjén minden számát sorra
betiltotta, az egyszeregy elszavalásával ért
el frenetikus hatást. Az adott helyzetben a
megfelelő színészi hangsúlyok révén az
egyszeregy elszavalása olyan jelentést,
politikai töltést kapott (művészi alkotássá
vált), amelyet a számtábla önmagában
természetesen nem tartalmaz.

Azonban rendszerint nem ilyen könnyű
tetten érni a belerendezés tényét.
Vitatható például, hogy Tovsztonogov A
revizor-rendezése a gogoli szöveg mélyebb,
elemzőbb olvasatán vagy pedig a mai
mondanivaló visszavetítésén alap-szik.

Rendező okkal vagy ok nélkül hiheti
klasszikus vagy nem klasszikus alkotá-
sokról, hogy azoknak az adott körülmé-
nyek között, az adott égtájon már nincs
szellemi létük, de érdekessé, elevenné,
fontossá válnak, ha sikerül megfogalmaz-
ni hozzájuk való új viszonyunkat, azt,
hogy ezek a művek mai szemmel nézve
mit jelentenek számunkra. Ilyenkor a
rendezők már teljes tudatossággal sértik
meg a mű tárgyi létét, hogy ezt az új vi-
szonyt, ezt az újszerű látásmódot jelenít-
sék meg a színpadon.

Az egyszerűbb eset, amikor szöveg
szerint nem sértik meg a darabot, de
„szöveg ellen" rendeznek. Ilyen szöveg
elleni rendezésre példa Tovsztonogov és
Latinovits Kispolgárokja, ahol mind a két
rendező azt kívánta elmondani, hogy lát-
juk ma, mai többlettudásunkkal Gorkij
kispolgárait. A rendezések a színészi játék
eszközeivel csak az alakok beállításán
változtattak, elsősorban a hajdani pozitív
hős, Nyil értékelése vált komplexebbé -
de ebben a formában a kiváló rendezések
nyilvánvalóan ellentmondanak a gorkiji
intencióknak s a darab eredeti
szellemiségének.

Ennél vakmerőbb tiszteletlenség a
klasszikusokkal szemben, amikor a ren-
dezők a szöveghez is hozzányúlnak. A
klasszikusok iránti „tiszteletlenségnek"

Brecht is hangos szószólója volt. „A régi
klasszikus repertoár eléggé molyosnak
bizonyult ... Valójában már csak a tárgyat
lehet felhasználni belőle, amiről a darabok
szólnak" - válaszolta egy a tanulmányunk
elején idézett kör-kérdésre 1926-ban.
(Brecht: Színházi tanulmányok. 56. old.)
Mint ismeretes,

Brecht színházi gyakorlatában habozás
nélkül írta át és modernizálta Szophok-
lészt, Shakespeare-t, Moličre-t. Lévén ő
maga is drámaíró, könnyebben meg-
engedhette magának a klasszikusok
kiigazítását. A rendezők, akik maguk nem
drámaírók, nehezebb helyzetben vannak,
ők többnyire a klasszikust magával a
klasszikussal íratják át, ahogy Liviu
Ciulei Büchner Leonce és Lénáját magával
Büchnerrel (máshonnan vett
szövegrészekkel és a dráma korábbi
variánsaiból vett mondatokkal) egészítette
ki. John Barton a János királyt olyan két
drámából vett részletekkel dolgozta át,
amelyeket Shakespeare maga is forrásként
használt fel e műve megírásához. Az
Atelje 212 stúdió fiataljai egy olyan
Hamlet-montázst készítettek, amelyben
arról vallottak, hogy mit jelent számukra
ma a dráma világa és mondani-valója.

Az ilyesfajta operációkat nyilvánvalóan
az menti, hogy a klasszikust tárgyi létében
nem éri bántalom. A szöveg a
könyvespolcon sértetlen marad, s mindig
vissza lehet hozzá nyúlni.

Az más kérdés, hogy az ilyen, a mű
egységét megbontó, testrészeket kicserélő
operáció avatott sebészt igényel. Ugyanis
a dráma megbontott organikus egységét
egy újjal kell helyettesíteni, hogy a
tartalom és a forma egysége, a részek
logikus összefüggése és művészi rendje
újra helyreálljon. A műtét ered-
ményességét végső soron az bizonyítja és
igazolja, ha sikerült a drámát új formában
szellemi életre kelteni, ha így valóban
megvilágosodnak olyan jelentős össze-
függések, mint: a) miért érezzük poros-
nak, idejétmúltnak a klasszikust a maga
eredeti formájában? b) milyen mértékben
és irányban változott meg a mai világ,
hogy c) a klasszikusokban kifejtett
problémákat ma már miképp látjuk, il-
letve miért másképp közelítjük vagy old-
juk meg? Tehát behatóbb ismeretünk
támad nemcsak a magunk koráról, ha-nem
magáról a klasszikusról is, arról a
világról, amelyben a klasszikus megszü-
letett és hatott. Az ilyen átdolgozások, ha
valóban sikerültek, tulajdonképpen a
klasszikushoz fűzött kommentárként ér-
tékelendők, amelyeknek többet kell ad-
niok gondolatban és művészi újdonság-
ban, mint a megszokott, hagyományos
előadásnak.

A művészi önkifejezésre törekvő ren-
dező végül is megtagadhatja az együtt-
működést a drámaíróval. A színház kife-
jezőeszközeinek gazdagsága már a szá-



zad elején arra a következtetésre bírta
Gordon Craiget, az önálló színházművé-
szet első nagy apostolát, hogy a szöveg a
színházi előadásnak csak egyik s nem
szükségszerűen meghatározó tényezője. A
szöveg helyébe az eszmét állítja, s
megjelenítése anyagának a cselekvést, a
színpadképet s a hangot tekinti. A cse-
lekvés a gesztust és a táncot jelenti szá-
mára, a színpadkép mindazt, „ami a
szemnek szól: világítás, a jelmez, épp-úgy
... mint a díszletek". A hang pedig az
elmondott vagy elénekelt szavakat. „A
mű, amit (így) létrehoz, önálló alko-
tóművészet lesz, nem pedig interpretáció".
( A színház ma 109. és 110. old.)

Ezek az alapelvek a húszas évek avant-
garde próbálkozásai után az ötvenes-hat-
vanas évek színházi mozgalmaiban telje-
sedtek ki, vezettek el olyan előadásokhoz
mint Peter Brook vietnami háború elleni
tiltakozó US-je, Roger Planchon Három
testőr-adaptációja, olyan kísérleti színhá-
zak kialakulásához, mint a Julian Beck -
Judith Malina házaspár vezette Living
Theatre, Grotowski „szegény színháza",
Richard Schechner Performance Groupja,
Valdezék chicano színháza, hogy csak
néhányat említsünk a nevesebbek közül.

A Craig indítványozta Nagy Reform
kétségtelenül igazolta, hogy lehetséges
drámaíró nélküli színház, de a színházi
gyakorlat azt is tanúsította, hogy a dráma
maga nem nélkülözhető. Ugyan dráma
nélkül is létrejöhetnek érdekes happenin-
gek és színházi formát öltött politikai
demonstrációk - de valójában egyik sem
tartozik már a színházművészet körébe,
mert hatásukat színházon kívüli eszkö-
zökkel érik el. A happening kiiktatja a
játékból a színészt, s puszta testekkel,
mozgó tárgyak váratlan kombinációjával
helyettesíti. Valójában a képzőművészet-
hez áll közel - a mozgalom elindítói és
neves művelői is képzőművészek voltak.
De önmagában még nem művészet az
sem, ha a színpadi előadás hatását kizáró-
lag a kimondott szó vagy gesztus politikai
veszélyességére építi. Hatása, feszültsége
ugyanis azonnal megszűnik, amint a
színháztól független külső körülmények
megváltozásával a tiltakozás ve-
szélytelenné válik.

Ahhoz, hogy színházról beszélhessünk,
a craigi eszmének művészi formát kell
öltenie - azaz drámává kell válnia, amely a
lukácsi terminussal élve, egyedül képes a
gondolati-művészi teljesség élményét
nyújtó „intenzív totalitás" megjelenítésére.
Tehát a megformált színpadi mű végül is
nem nélkülözheti a drámai konf-

liktust, a konfliktust feloldó katarzist, s a
drámai forma még néhány alapvető for-
mai elemét, mint az expozíció, a dialógus,
pontos szerkezet, írói nyelv stb. Csak
ezúttal a drámateremtés az író helyett a
rendezőre hárul, aki mozgásból, képből,
hangból valóban ki is alakítja a drámát.
Ez a drámai forma természetesen nem
azonos a hagyományos drámai formával,
a rendező más formaelemekből építkezik,
elsősorban a szertartások formarendjéhez
nyúl vissza, de végül is a kialakuló
színpadi játéknak meg kell őriznie a
drámai forma alapvető kereteit. A drámai
forma meghatározó törvényszerűségeit
nem lehet büntetlenül megsérteni,
áthágni. (Ennek a színházi formának
egyik változatát részletesebben ele-
meztem a Grotowski és a magyar szegény
sínház című cikkemben. (Valóság, 1975. 3.
sz.)

A rendező tehát még a rendezői szín-ház
legszélsőségesebb változatában sem
szakadhat el a drámától. A színpadi pro-
dukció alapvető mércéje végül is a dráma
marad. Még akkor is, ha ezt a drámát
színház, rendező, együttes írói segédlet
nélkül közösen hozzák létre. A kritikus az
előadás egészének sikerét azon fogja
mérni, vajon kialakul-e valamiféle drámai
alkotás a színpadon, s ez mit ér drámai
mivoltában. Ha ez nem történik meg, a
produkció nem szervesül egységes
egésszé, a legjobb esetben is csak bravú-
ros részletmegoldások, nagyszerű rende-
zői ötletek, felcsillanó színészi alakítások
halmaza kápráztat el. De végül is tudjuk,
nem valósult meg a művészi teremtés cso-
dája - az önálló élettel bíró, a katarzis
élményét nyújtó műalkotás.

SELMECZI ELEK

Gyermekszínház
és kritika

Olvasnak-e színikritikát a gyermekek?
Erre a kérdésre úgyszólván a reflexeink-
ben él a válasz: a játék örömét minde-
nekfölött élvező gyermek világától mi
sem állhat messzebb, mint a művészi al-
kotások esztétikai szempontú bírálata.
Ezzel szemben a fejlődéslélektan műve-
lőinek nagyjából megegyező véleménye
szerint, a gyermek 9-12. életéve között jut
el - természetesen a nevelői és környezeti
hatásoknak megfelelően - az objektív
érdeklődés szakaszába. Ennek a kor-
szaknak legszembetűnőbb szimptómája a
tudásszomj, mely mintegy tápláló forrása
a gyermek törekvésének a megfigye-
lőképesség, éleslátás, figyelem, kutatási
képesség megszerzésére. A gyermek éle-
tének erről a döntő korszakáról mondja V.
A. Szuhomlinszkij, a nagy szovjet pe-
dagógus: „A gyermekeknek kilencéves
koruktól be kell kapcsolódniuk a társa-
dalmilag hasznos munkába. A társadalmi
személyiség már 11-12 éves korban ki-
alakul, meghatározódnak lehetőségei,
érdeklődése, képességei, és a továbbiak-
ban rendelkeznie kell azokkal a feltételek-
kel, amelyek között mindezt tökéletesít-
heti és továbbfejlesztheti. A késlekedés itt
szinte a halálhoz hasonlítható, mivel a mun-
kára való nevelésnek, éppúgy, mint más sajátos-
ságok és tulajdonságok fejlesztésének, szigorú
időbeli korlátai vannak." Ennek ez életkor-
nak érdeklődési köréből már csak a „más
sajátosságok és tulajdonságok" fejlesztése
miatt sem maradhat ki a kritika. S nem is
marad ki, ha a gyermek komolyan veszi
az életkorának megfelelő produkciókkal
jelentkező színházat. Ha ezt a színházat a
magáénak tekinti. Ha tudatosult benne,
hogy ő ennek a színháznak a közönsége,
akinek a kritika segítséget nyújt az
előadások megértéséhez és meg-
ítéléséhez.

Talán leírni sem kéne, hogy ettől az
ideális állapottól még igencsak távol va-
gyunk.

Közismert, hogy napjainkban az iskolai
oktatás a hosszú ciklusú képzési folya-
matban a gondolkodásra való készség
elősegítésére, kialakítására törekszik. A
felismert életkori sajátosságnak meg-
felelően az oktatásról a nevelésre tette a


