
klasszikus drámáéra. Avagy említsük a
pódiumjáték jelzéses eszközrendszerét.
Mindezek jelen vannak már az amatőr
mozgalomban, amikor egyetemi szín-
padjaink kapcsolatba kerülnek az európai
avantgarde-dal és Jancsó filmjeivel.

S mit hoznak külföldről? Az Artaud
indította irányzat eredményeiből egyet s
mást. A mozgás fontosságának, az emberi
test kifejezőerejének, a szó mágikus
szerepének, a sokkírozás hatás-
mechanizmusának felismerését. S ha-
sonlót tanulnak Jancsótól is. Szimbolikus
jelrendszer alkalmazását, mely népi-
nemzeti gyökerű, a szertartásos mozgást,
mely folklorisztikus, és a zenei
asszociációt, mely plebejus kötődésű. A
„hosszú beállítások" képsorszerkesz-
tésével együtt ez mind beépül az új stí-
lusba.

Mind ez ideig stílusról szóltunk. Azt
tapasztaltuk ugyanis, hogy ezek a kifeje-
zési eszközök többnyire csak módosítot-
ták a már meglevő pódiumi színjátékok
képét, az oratóriumét és a pódiumjátékét.
A korszak jeles alkotásai közül ebben a
stílusban születtek a következők: A pokol

nyolcadik köre (Universitas: Ruszt József),
Négerek imája, Sámánének, (Manézs
Színpad: Lengyel Pál), Stációk (JATE: Paál
István), Anyasirató (Reflex: Merő Béla).
Ha ezek az eszközök a dramatizált epikus
művekre, azaz a pódium-játékra épültek,
akkor is szertartásjelleget kapott a játék.
Ilyen körülmények között árnyaltabb lett
a színjáték, de műfajában nem változott
meg, éppúgy az ábrázolás dominált
benne, mint korábban; azaz maradt
pódiumjátéknak, csak oratorikusabban
(szertartásszerűen). (Petőfi-rock, JATE:
Paál István.)

Az avantgarde stílusú játék folyamatá-
ban megszületett az új színjáték is, még-
pedig a pódiumjáték drámaibb változatú
testvéreként. Pódiumi környezetben szer-
veződik, még akkor is, ha színpadon ját-
szanak. Keresik a közönséggel való köz-
vetlen kapcsolatot, hogy mondandójuk
vallomásjellegét ezzel is felerősítsék, noha
már valódi drámai konfliktusokat visznek
színre, mégpedig az epikusság
(elidegenítés) eszközeinek teljes kiikta-
tásával. A drámainak nevezhető játék
olyan pódiumi jellegű, homogén drámai
mű vagy epikus adaptáció, amelynek színi
megjelenítése a drámaalkotás cse-
lekménymenete és ábrázoló jellege szerint
formálódik, oly módon azonban, hogy a
vallomásosság, a személyesség
hangsúlyozottan jelen van. Ezt a vallo-

másosságot éppen azokkal a „szertartásos
eszközökkel" érik el, amelyeket az
avantgarde stílus és az oratorikus színjá-
ték alakított ki. Ugyanakkor ez a szín-
játék játékosaitól már nemcsak modell-és
karakterábrázolást kíván, de jellem-
teremtést is. A legjelentősebb drámai já-
tékok : Passio (Universitas: Ruszt József),
Kőműves Kelemen (JATE: Paál István).

1975-tel azonban lezárult a mozgalom
harmadik nagy színjátéktermő korszaka.
(Megszűntek ugyanis a felemelkedését
megalapozó társadalmi, politikai körül-
mények.) Megmaradtak viszont a művek,
szalagon vagy képmagnón, s ezek
bizonyítják, hogy 1968 és 1975 között
jöttek létre az amatőr színjátszómozga-
lom legkiemelkedőbb alkotásai, melyek
bízvást mérhetők a legmagasabb esztéti-
kai mércével. Közülük néhány, minden
bizonnyal rangosan épül be az egyetemes
magyar színjátszás értékei közé.

1975-től: színjáték még nem született
Az elmúlt két év még nem formál sem új
stílust, sem új amatőr színjátékműfajt. A
rangos művek száma is kevesebb, viszont
egymás mellett él a két évtized
valamennyi színjátékeredménye, s egy-
formán tárja kincseit az új rendezőknek,
új csoportoknak. S néhány biztató új je-
lenség! Soha nem látott megújuláson
megy át a gyermekszínjátszás, törekvései
és eredményei bizakodással tölthetik el
azokat, akiket a jövő amatőr színjátszása
is érdekel. Csökken a szintkülönbség az
élmezőny és a mozgalom derékhada kö-
zött. Sőt, növekszik az országos minősí-
tést igénylő csoportok száma is. S új
együttesek jelentkeznek jelentős produk-
ciókkal. A drámai játék műfajában alko-
tott figyelemre méltót két új együttes Száll
a kakukk fészkére (HURKA: Takács
Ferenc), Arisztophanész: Nőuralom (Bucz
Hunor színpada).

És újra feltűnt az amatőr együttesek
körében a színpadi dráma is : Arisztopha-
nészen kívül Molière, Mrożek, Osborne,
Shakespeare művei. A rendezők közül
néhányan megpróbálják a színpadi drámát
a pódiumhoz alakítani - tehát pó-
diumjátékot vagy drámai játékot csinál-
nak belőle -, mások viszont színpadon,
színházak módjára játszanak. Még nem
tudni, hogy ez utóbbi tendencia rende-
zőink teherbírásának próbatétele-e vagy
tartósabb szándék. Esetleg - magasabb
szinten - visszatérünk a színpadi drámák
játszásának 1957 előtti korszakához?

SZILÁDI JÁNOS

A láthatatlan művész

Jegyzetek a rendezői művészet
néhány kérdéséről

II.

Rendező, színház, demokrácia
A különböző művészeti ágak eltérő jel-
legzetességeket, sajátosságokat mutatnak
abból a szempontból is, hogy milyenek az
alkotás természetes feltételei, hogy maga
az alkotási folyamat mennyire egyéni vagy
közösségi jellegű, mennyire nyilvános
vagy rejtett, s hogy az alkotás - az
esztétikai értékteremtő folyamat
értelmében használva most a fogalmat -
mennyire csak magához az alkotóhoz
kapcsolódik. A rendezői művészet annyi-
ban is sajátos jellegzetességeket mutat,
hogy gyakorlása, tehát maga az alkotás,
konkrét megbízáshoz kötött. Az író, a
festő, a zeneszerző külső, konkrét meg-
bízás nélkül is teljesítheti önként vállalt
hivatását, a színházi rendező viszont csak
a színházban, egy adott produkció
létrehozására szóló konkrét megbízás
jegyében teheti ugyanezt.

A megbízás mint a művészet gyakorlá-
sának előfeltétele az önállóság és a ki-
szolgáltatottság bonyolult képletét teremti
meg a rendezői művészetben. Mi-előtt
azonban bárki azt hinné, hogy itt valami
művészetellenes gyakorlattól van szó,
meg kell jegyezni, hogy a felszabadulás
után bevezetett státusrendszer óriási
vívmány volt: a művészek egzisztenciális
kiszolgáltatottságát szüntette meg. A
hatvanas években bevezetett szerződtetési
rendszer oldotta ugyan a szín-házi
struktúra státusos jellegéből adódó
görcsös merevségét, de ez semmi esetre
sem jelenti a felszabadulás előtti állapotok
visszatértét.

A rendezői művészet megbízásos sajá-
tosságához még egy másik jellegzetesség
is társul. Az, hogy a rendező saját sze-
mélyével reprezentálja művészetét. Nem
olyan elválaszthatatlan összefonódás ez,
mint a színész esetében, de az egyéb mű-
vészeti ágakhoz mérten még így is erő-
teljes. A rossz modorú, a nem rokon-
szenves habitusú íróval a szerkesztőnek
nem szükséges személyes kapcsolatban
lennie. Ha a mű, melyet alkotott, jó,
akkor magával az íróval a lapszerkesztő-
nek, a könyvkiadó vezetőjének nem kell
napi munkakapcsolatba kerülnie. A szín-
házban mindez fordítva van: ott nem



csupán az alkotást, magát a személyt is
vállalni kell.

És ez nem mindig könnyű. Határ-
esetekben az emberi habitus, az összefér-
hetetlenség, az intrikára való hajlam -
vagy épp a vezető féltékenysége - erős
befolyásolója lehet a művészi pálya ala-
kulásának.

A színházkultúra intézményi jellege, az
alkotás megbízásos sajátossága, mi-
közben felbecsülhetetlen előnyöket jelent
az alkotók számára, óhatatlanul alá-és
fölérendeltségi viszonyokat hoz létre. És
ezek a viszonyok átsugározódhatnak a
művészi munka, az alkotás területére is.
Akár úgy is, hogy ki rendezi meg azt a
darabot, amelyikre évek óta vágyik, ki azt,
amelyik idegen tőle, hogy ki kap „szabad
kezet" a díszletben, a jelmezben (mármint
pénzügyileg), és kinek kell meghúznia a
nadrágszíjat - és a sor hosszan folytatható,
akár egészen odáig, hogy ki az, akinek a
produkciója a premier után alig-alig kerül
színre.

Tévedés ne essék, nem szükségszerű
következmény ez. A színház mint intéz-
mény megköveteli az irányítás, az intéz-
ményen belüli döntésmechanizmus sza-
bályozottságát. De ahhoz, hogy ezt a
szisztémát önös célok érdekében hasz-
nálják fel, erős torzulásnak kell bekövet-
keznie az alkotói műhelyben.

Hogyan, miként lehet megakadályozni
az ilyen rossz helyzetek kialakulását? El-
lenszer - a színház állami „gazdáinak"
határozott irányításán kívül - egy van: az
alkotóműhely demokratikus légköre.
Színház és demokrácia ? Nem a tüzet
akarjuk a vízzel vegyíteni? Nem elérhe-
tetlen, soha meg nem valósítható, a szín-
ház természetével szöges ellentétben álló
álmot, csalóka délibábot kergetünk, ami-
kor demokráciáról beszélünk a színház-
ban? Hisszük, hogy nem. Csak épp azt kell
tudomásul venni, hogy mivel a szín-ház, a
színházművészet az alkotó emberi
tevékenység sajátos területe, így a de-
mokrácia is sajátos módon, sajátos felté-
telek között érvényesül.

A társadalmi élet demokráciáját az egy-
mással ellentétes, a kitűzött célt más-más
úton realizálni szándékozó törekvések
küzdelme is megtestesítheti. S itt a mérce
a demokrácia teremtette szabadságjogok
és demokratikus kötöttségek önkéntes
vállalása, a demokratikus „játékszabályok"

betartása. Ez, természetesen, érvényes a
színházkultúrára is. Ezt az általános
érvényességet azonban nem szabad
mechanikusan kiterjeszteni az egyes alko-
tói műhelyekre. Az alkotóműhely belső

demokráciáját évtizedes színházi ta-
pasztalatok igazolják a megállapítást - a
művészi együttgondolkodás, a belőle fa-
kadó inspiráló alkotói légkör teremti meg.
Ez hozza létre a szabadság és az önként
vállalt fegyelem jó állapotát, az egy
művészi célra szövetkezés hasznos
helyzetét.

Hasonlóképp az általános politikai
szférában jelentkező világnézeti azonos-
ság, politikai meggyőződésbeli rokonság
kérdéskörét sem veszélytelen mechani-
kusan alkalmazni az alkotói, a művészeti
területre. Az alkotói terület azon jelleg-
zetessége ugyanis, hogy a művész dön-
tően a művészetével politizál, könnyen
azzal a következménnyel járhat, hogy az
eltérő művészi meggyőződés - gondoljunk
az irányzatok harcaira - mintegy
„leárnyékolhatja" a politikai, a világnézeti
kérdésekben meglevő egyetértést,
egységet.

Az alkotók fegyelme, a közösségi fel-
adatvállalás tudatossága csökkentheti e
küzdelmek szükségtelen túlzásait, és. be-
folyásolhatja a vita hangnemét. És az is
igaz, hogy a különböző művészeti ágak -
eltérő sajátosságaik miatt - e szem-
pontból is önálló elemzést követelnek.

A színházkultúra például e vonatkozás-
ban is fokozottan érzékeny. Több ok
miatt. Az elvi, az elméleti kérdések iránti
közömbösség, ami egyébként nem szük-
ségszerű, nehezíti a tájékozódást, az el-
igazodást, és ezáltal kedvez a ködösítés-
nek, a misztifikálásnak. Színházi vitáink,
tanácskozásaink egyik állandó kísérője,
hogy a heves összecsapások jó része nem
azért robban ki, mert a vitázók nem érte-
nek egyet, hanem mert nem értik egy-
mást. Mert ugyanaz a fogalom, meghatá-
rozás - a pontosabb körülhatároltság
hiányában - jelentheti ezt is, azt is, érthető
így is, érthető úgy is. Az alapvető színházi
fogalmak ilyen „lazaságai" az elméleti
munka gyengeségéről tanúskodnak. A
közösen kidolgozott és elfogadott
meghatározások hiányában mindenki
maga gyártotta, értelmezte fogalmi rend-
szerrel dolgozik, és nem is értve utasítja el
a másik fél meghatározásait.

A színházművészet fokozott érzékeny-
ségének, torzulásra hajlamos voltának
másik forrása a művészeti ágnak abból a
sajátosságából táplálkozik, hogy itt az
alkotó és alkotás együttélése jön létre,
hogy az alkotás magában az alkotóban
tárgyiasul, s hogy az alkotás meghaladása
rendszerint magának az alkotásnak a
megszűnésével jár együtt. Ez az össze-
fonódás, a színházművészeti alkotás ál

landó újrateremtési kötelezettsége nehezíti
a megítélést, az objektív művészi
önelemzést.

Harmadik, távolról sem mellékes moz-
zanatként említhetjük a színházi alkotás
közösségi jellegét. A produkció minden-
képp több alkotó közös művészi erő-
feszítése eredményeként jön létre. Ebből
következik az, hogy a rendező a maga
művészi programjához társakat, szövet-
ségeseket keres. Ha egy színházon belül
eltérő, egymással éles vitában álló művé-
szi programok léteznek, akkor ez a szük-
ségszerű építkező munka könnyen sze-
kértábor-alapításhoz vezethet. Színház-
kultúránk a kelleténél is többször igazolta
már a két dudás nem fér meg egy
csárdában népi mondás igazságát, és ez
nem csupán azért probléma, mert az al-
kotóműhely belső élete telítődik így fölös
konfliktusokkal, de előbb-utóbb a színház
egész működésében, a produkciók
színvonalában is érezhetővé válik a
kedvezőtlen hatás.

Elméleti munkásságunk gyengesége az
egyik oka annak, hogy miközben érzé-
keljük ugyan a színházművészet sajátos
jellegét, de mert e sajátosságok elemzése
változatlanul hiányzik, hajlamosak va-
gyunk azt hinni, hogy színházi életünk
belső ellentmondásainak reális feloldási
módja az, ha előbb megteremtjük a de-
mokráciát, és az majd eltünteti, leküzdi az
ellentmondásokat. Ez a feltételezés
alapjaiban hamis, hisz arra épít, hogy a
színházi élet demokráciája valahol a
színházon kívül megteremthető, felne-
velhető, és amikor már elég erősnek lát-
szik, hogy állja a viharokat, akkor valaki
vagy valakik beeresztik az oroszlánbar-
langba. Nem, természetesen nem erről van
szó. Igaz, a színházi demokrácia nem
választható el a társadalmi demokráciától,
de mechanikusan nem is azonosítható
vele. És főként nem kívülről kell bevinni a
színházba. Már csak azért sem, mert a
színházi demokrácia megteremtése és
megtartása szorosan összefügg a művészi
alkotómunkával. Ezért is fel-tétel a
művészi egyetértés. Ez azonban így
könnyen félreérthető. Az egyetértés nem a
legkisebb részletek azonos meg-ítélését
jelenti, és nem a vitamentességet, hanem a
toleranciát, az együtt gondolkodást, a
presztízsvetélkedés kizárását, a belső
hatalmi harc jótékony hiányát.

Színház és demokrácia, hisszük, nem
ellentétes fogalmak. De mert nem akarunk
illúziókat kergetni, tudjuk azt is, hogy
megteremtéséhez kemény munka és harc
kell. Főként az első időkben.



Később, amikor a hadállások megerő-
södtek, és az alkotóműhely demokráciája
maga is szervezőerővé válik, semlegesíti
vagy „megsemmisíti" az ellene
fordulókat. Ez azonban csak később, a
fejlődés egy magasabb fokán érezhető.

A rendezőnek - a színházi demokrácia
vonatkozásában is különleges felelőssége
van. Kettősen is. Egyrészt, mert a
produkcióteremtés kizárólagos vezetője,
előmozdítója vagy épp gátlója az alkotói
légkör kialakulásának. Másrészt mint a
vezetés egyik tagja személyes példájával,
munkájával, magatartásával jelentősen
segítheti vagy gátolhatja a műhely
demokratikus légkörének kialakulását.

Rendező és színházi profil

Nem kell öregembernek lenni ahhoz,
hogy emlékezzünk arra az időszakra,
amikor szinte egyetlen jajkiáltás töltötte
be egész színházkultúránkat, nevezetesen
az, hogy színházművészetünk legsúlyo-
sabb problémája az önálló profil hiánya.
A megállapítással jórészt mindenki egyet-
értett. Azzal is, hogy a profilt meg kell
teremteni. Sürgősen. Haladéktalanul.

A „profil" egy időre a színházi szakma
szállóigéje lett: alig volt olyan tanácsko-
zás, ahol a felszólalók egy része ne csil-
logtatta volna meg a szót.

Ha az egykori vita fonalát követjük,
akkor azt kell mondanunk, hogy a vál-
toztatás, a profilteremtés nem túl nehéz.
A vitákból ugyanis az szűrhető ki, hogy a
profiltalanság legfőbb oka a mindent
játszó színházi struktúra. A magyar szín-
házak valóban mindenjátszók. Különböző
okok miatt. A vidéki színházakat
helyzetük kényszeríti, lévén legalább egy
megyében feladatuk az összszínház-
művészet képviselete. Es a pesti színhá-
zak? Ott mi a magyarázata annak, hogy
szinte minden színház műsorterve azonos
sablont mintáz ? Az ok - hangzik az egy-
kori magyarázat - a profil hiánya, vagyis
a profiltalanság.

Ezek szerint tehát a profil nem más,
mint a műsorterv. Azonos műsorterv,
azonos profil - különböző műsorterv,
önálló profil.

Rendkívül egyszerű dolog hát a profil
- mondhatnánk.

De nem mondhatjuk. A kérdés lénye-
gesen összetettebb.

Először is szögezzünk le valamit. Azt,
hogy az önálló, a sajátos színházi profil -
bármennyire tetszetősnek tűnik is az
előbbi érvelés - nem egyenlő a műsor-
tervvel. Azonos műsorterv is hordozhat

eltérő profilt, és különböző műsorterv is
takarhat egyező profilt.

Mindettől pedig még igaz az, hogy a
műsorterv a színházi profil szerves része.

Csak az nem, hogy a kettő feltétlenül
és mindenkor azonos.

Nem, mert a színházi profil a színházi
alkotóműhely sajátos művészi arculata,
amelyben a színháznak az emberről, a
társadalomról, a világról alkotott és mű-
vészi alkotásban - produkcióban - tük-
rözött véleménye jelenik meg. Az, ami
ellen harcot hirdet, és az, amiért küzd. Es
ekkor már nem az a lényegesebb, hogy
mit, hanem az, hogy hogyan játszunk.
Darabot, színházat, művészetet.

Az a felfogás, amelyik a profilt a mű-
sortervvel azonosítja, épp ezt a megha-
tározó lényeget fedi el. De ha a profil
nem pusztán műsortervi kérdés, akkor ki
teremt, ki teremthet profilt? Bárki.
Pontosabban: az, aki elég erős - tehet-
ségben, szervezőerőben egyaránt -, hogy
egy célba tömörítve magával tud ragadni
egy alkotói kollektívát.

A huszadik század színháza, tartja a
mondás, a rendező színháza. Márpedig,
ha ez igaz, akkor a profil kialakítása,
meghatározása, annak joga és köteles-
sége is elsődlegesen az övé. Mint ahogy
a rendező szerte a világon él, olykor
visszaél e jogával.

Es itt hadd említsünk meg egy fontos
dolgot. A már idézett profilvitában ki-
mondatlanul is ott lebegett a kérdés,
hogy az eltérő profilok nem vonnák-e
maguk után a színházak szellemi réteg-
ződését is. Ez a feltevés aggodalom - a
szovjet színházkultúra tapasztalataira
támaszkodva, könnyen cáfolható. Az
egységes marxista szemlélet érvényesü-
lése nem zárja ki a művészi utak különb-
ségét. A művészetben a vallott és kép-
viselt ideológiát művészi hatássá kell át-
lényegíteni. Ennek pedig egyazon korban
is számtalan útja, módja van - meg-annyi
lehetőség az önálló profil meg-
teremtésére.

De térjünk vissza eredeti kérdésünk-
höz. Azt mondtuk, a huszadik század
színháza a rendező színháza, vagyis,
hogy a színház szellemi arculatát - pro-
filját - a rendező teremti meg. A kiemel-
kedő művészegyéniség meghatározó
volta egyértelmű, vitathatatlan. Iskola-
teremtő formátumú alkotó azonban nem
sok akad. Nálunk sem, másutt sem. És
már itt is a következő kérdés: mi van
akkor, ha nincs ilyen művészegyéniség?
Ha nem született, ha eltorzult, ha fel-adta
. . . Akkor profil sem alakulhat ki?

Reménytelen, változtathatatlan a hely-
zet? Nem. Éspedig azért nem, mert nem
csupán egy művészegyéniség formálhatja
a színház arculatát, de egy közös célra
szövetkezett alkotói együttes is. A közös
akarat is megteremtheti azt, ami
sajátosan az övé, amit csak ott lehet-látni
és sehol másutt. A színházi demokrácia
kapcsán szóltunk a művészi egyet-értés,
együtt gondolkodás fontosságáról. Most
a profil kérdéskörét elemezve ebben a
vonatkozásban is megerősíthetjük ennek
kiemelt fontosságát. De - és ezt máris
tegyük hozzá a feladat nem könnyű, nem
egyszerű. Hevesi Sándor intése,
figyelmeztetése, amit i922-ben közölt
tanulmányában (A rendező és a rivalda)
fogalmazott meg, ma is érvényes: „Igazi
jó együttest csak tartós és kitartó közös
munka, fárasztó próbálás, élénk és erős
művészi atmoszféra teremthet."

Rendező és klasszikus dráma

Írásunk bevezető, kurta történeti átte-
kintést adó részében jeleztük, hogy a
színházművészet hőskorát a színész és
drámaíró együttműködése - versengése -
jelentette. A XIX. századtól kezdve,
amikor a színház pódiumjellege fokoza-
tosan visszaszorult, illetve a mai érte-
lemben vett színház kialakulása felgyor-
sult, egy harmadik trónkövetelő jelen-
tette be igényét: a rendező. Az így immár
hármassá vált versengés eldöntését a
színházművészet komplexitásának ki-
alakulása hozta meg. A rendezői művé-
szet szuverenitásának elsődleges bizo-
nyítási terepe a drámairodalom volt:
nevezetesen a színház mint jelen idejű
művészet gazdagítása a gondolatiságában
jelen idejű, megjelenési formájában múlt
idejű produkció kialakításával.

A történeti hitelesség megteremtése a
színpadon Charles Kean nevéhez fűző-
dik, aki jeles Shakespeare-színész volt,
de a színháztörténetbe nem alakításaival,
hanem igazgatói tevékenységével je-
gyezte be nevét. 1850 és 1859 között ő
vezette a londoni Prince 's Theatre-t, és
elsőként követelte meg a díszletek és
jelmezek korhűségét. Példája nyomán II.
György meiningeni herceg a történeti
hitelességet a muzeális szintű és értékű
hőségben vélte megtalálni. Az általa
teremtett irányzat, az úgynevezett
meiningenizmus avatta a rendezőt a
színpad urává.

A klasszikus drámairodalom azonban
nem csupán az önálló rendezői művészet
kialakulása idején játszott jelentős szere-
pet. Századunk színházművészetének



történeti tapasztalata és mai gyakorlata
egyaránt azt igazolja, hogy a klasszikus
drámairodalom meghatározó módon van
jelen a színházkultúrában. Több ok miatt
is. Minden nemzeti színházművészetnek
kötelessége bemutatnia a világ-irodalom
kiemelkedő alkotásait - és minden ilyen
bemutató tisztelgés a nagy alkotók emléke
előtt. Természetesen nem csupán a
kegyeleti megfontolás igényli e művek
műsorra tűzését: a közönség szereti a
klasszikus drámák rendkívüliségében
átélni a közös emberi múlt történetét s e
történet saját életére is visszhangzó
tanulságait. Pedagógiai megfontolások is
irányítják a darabválasztást nemegyszer - és
ez a dolgok rendjéhez tartozik. De
tévednénk, ha azt hinnénk, hogy kizárólag
külső megfontolások érvényesülnek az
évadtervek összeállításakor. A klasszikus
művek jó része színészálmokat takar, az
igazán nagy szerepek ritka lehetőségét, a
kiugrás, a színészi önmegvalósítás
kivételességét. És hasonló a helyzet a
rendezőknél is. Nem ritka, hogy az új
rendezői törekvések is klasszikus drámák
előadásában fogalmazódnak meg.
Érdemes lenne egyszer tüzetesebben
elemezni például, hogy Shakespeare
drámái hány és hány - egymással esetleg
kemény művészi vitában álló - színházi
elképzelésnek, rendezői újat akarásnak
voltak hordozói.

Az, amit a klasszikus mű cselekmény-
ben, történetben elénk tár, az emberiség
múltjához tartozik. Ennek színpadi újra-
teremtése hosszú ideig a történeti hite-
lességgel társult, majd a színházkultúra
föladta a történeti hűség részletező értelmű
elméletét és gyakorlatát. Ok, kényszerítő
és segítő is, nem egy volt. A szín-ház a
legőszintébb törekvésében is csak az
illúziót teremthette meg, és e téren soha
nem versenyezhetett a film tágasabb
lehetőségeivel. Ha viszont eleve vesztés-re
ítélt, akkor célszerű más utat keresni. Így
alakult ki a jelmezek hangulati értékű
történetisége és a jelzett díszletek szín-
padi világa. Bonyolult és összetett folya-
mat volt ez mindig, és az ma is. Sem te-
rünk, sem lehetőségünk az összetevők
részletes felvázolására, ezért csak példa-
ként említjük a közönség kulturális
szintjének emelkedését, ami azzal a
következménnyel járt, hogy a mai néző
egy-két hatásos jelzésből kiindulva a
képzeleté-ben helyezi be a darab történetét
az adott korba, teremti meg a történeti
hűséget. (Csak zárójelben, de azért
említsük meg, hogy nemegyszer a
megváltozott ízlés is a szoros értelmű
hűség ellen hat. A jel-

mez, az öltözék, mint a mindennapi élet-
ben, a színpadon is visszahat viselőjére;
minősíti és jellemzi. Csakhogy a két kor
ízlése oly mértékben eltérő lehet, hogy
akár nevetségessé is válhat a ma szemé-
ben az, ami századokkal előbb még ne-
mes és fennkölt volt.)

A megkötő történeti hűség ellen szól az
is, hogy a produkciók nem a történelmi
illusztrációk igényével készülnek, hanem
a művek emberi lényegét akarják
megragadni: azt, ami a máról a mához
szól. És ez minden korban más és más. A
modern dráma útjain című tanulmány-
kötetében Almási Miklós elemzi a
klasszikus alkotásoknak azt a
sajátosságát, hogy koronként új és új
arcot tárnak az olvasó, a néző elé. Nem az
értelmezés, az erőszakos belelátás teremti
meg az újdonságot, maguk a művek
lényegülnek át. A klasszikus művek
szivacsos szerkezete - Almási jellemzi így
képszerűen a jelenséget - az emberi élet,
az emberi történet olyan gazdag tárházai,
hogy a más-más fogékonyságú korok
mindig megtalálják bennük azt, ami őket
izgatja.

A produkcióteremtés alkotói folyama-
tában a rendező képviseli a művekkel
szemben a mát, az ő értelmező, elemző
tevékenysége hivatott meglelni és művé-
szileg megjeleníteni mindazt, amivel az
adott alkotás korunkat gazdagítja. A
módszerek, az eszközök sokfélék. A
dráma és a sínpad című, 1896-ban írt
elemzésében - ez az első tanulmány a
modern rendezésről a magyar szakiroda-
lomban - Hevesi Sándor azt mondja:
„Ami a költői alkotásban csak elménket
foglalkoztatta, az a színpadon érzékeink
számára jelenik meg." Az írott (olvasott)
és a játszott (látott, hallott) drámának ez a
minőségi különbsége - még akkor is, ha
Hevesi Sándor megfogalmazása kicsit
túlzottnak minősíthető - teremti meg
annak lehetőségét, hogy a rendezés a
szöveg megváltoztatása nélkül képes
átformálni a jelenet hangulatát, gondolati
tartalmát. A szereposztástól kezdve, mely
már önmagában a műértelmezés fontos
része, a beállítások, a tempó, a ritmus, a
kiemelés és súlytalanítás gazdag variációs
lehetőségén át a rendező a szín-padi, a
rendezői eszközök egész sorában
válogathat. Mindezt segítendő pedig még
egyéb módok is rendelkezésre állnak. A
rendező gyakran hajt végre szö-
vegtörléseket, cserél fel jeleneteket, hagy
ki vagy von össze szerepeket. Ez utóbbi
eszközök megítélése - elemzése - álta-
lánosságban aligha célszerű: mindig a
konkrét esetet kell vizsgálni. Elvként

egyet lehet leszögezni, azt, hogy a ren-
dezői értelmezés nem szakadhat el ma-
gától a műtől. Olyat belelátni az alkotásba,
ami nincs vagy nem is lehet benne,
torzítás. És mérték a hogyan is. A ren-
dezői megközelítések hosszabb ideje nem
történelmi, hanem emberi, gondolati
drámákként érzékelik a klasszikus dara-
bokat. Az aktualizálás mértéke azonban
könnyen meghaladhatja azt, amit az adott
mű még természetes élményként képes
hordozni, képviselni.

A rendező felületessége, az elmélyültség,
a gondolatiság hiánya - ez utóbbi nem a
műre kívülről ráerőszakolt elképzelést
jelenti, hanem azt, hogy a rendező nem
tudja felfedezni és a produkcióban
tükröztetni azt, amivel az adott dráma
korunkat gazdagítja éppúgy a klasszikus
alkotás kilúgozását eredményezheti, - mint a
túlzott aktualizálás. Az illusztratív elemek
megsűrűsödése, a látvány, a látványosság
túlhangsúlyozása mögött legtöbbször az
elemzés gyengesége húzódik meg. S bár
igaz, manapság inkább a túlzott aktualizálás
veszélye kísért, azért erről sem szabad
megfeledkezni. Már csak azért sem, mert a
kettő nemegyszer összefonódik, egymásba
játszik, hisz a túlzott aktualizálás nemritkán
épp az elmélyült, a legkisebb részletre is
kiható elemzés hiányát szándékszik elfedni,
v a g y abból táplálkozik. Ha ugyanis a
rendező következetes műelemzéssel
kontrollálta volna elképzelését, kiderült
volna, hogy a mű nem képes szervesíteni
azt. Ez azonban gyakran elmarad, s így
születnek meg azok az előadások, amelyek a
drámák egyes jeleneteit talán új-szerű
tartalmakkal dúsítják, de mert a műegészt
nem hatják át, szétzilálják az alkotás belső
rendszerét, következetlenségeket,
ellentmondásokat okoznak.

Az aktualizálás mint a klasszikus művek
előadásának jellegzetes problémája nem
napjaink terméke. A felszabadulás utáni
időszakban - hogy távolabbra most ne
tekintsünk - két ilyen fogantatású
vitaütközet is lezajlott színházkultúránkban.
Az első még 1948-ban robbant ki Simai
Kristóf 1791-ben keletkezett Molière-
„magyarosításáról", a Zsugoriról, hogy a
vita hamarost a klasszikus drámairodalom
nem egy nagy alkotójának eltiltásába,
kizárásába torkolljék.

A másik vita, mely kezdetben a Nemzeti
Színház harsány játékstílusa ürügyén indult-
Nagy Péter klasszikus előadásokról írt cikke
kezdeményezte a polémiát -, csakhamar a
klasszikus művek előadásá-



négyszemközt
nak általános kérdéseit érintette, s így
egész színházművészetünket is. Az egyik
álláspontot Kende István fogalmazta meg
a Csillag című folyóirat 1954. évi
novemberi számában közölt
Színészművészetünk játékstílusáról című

írásában: „A rendezőnek, véleményem
szerint - írja Kende István - nemcsak joga,
de feladata is korunk világnézeti útmutatá-
sai, a marxizmus tanításai, a szocialista
realista alkotás lehetőségei felhasználá-
sával rendezni Shakespeare-t, Csikyt vagy
Gorkijt egyaránt." A másik állás-pont
képviselői tiltakoztak a klasszikus művek
ilyen aktualizálása ellen, és azt tartották
követendő, érvényesítendő mércének,
hogy a rendező nem mondhat többet, mint
a drámaíró.

Nem célunk és nem feladatunk az
igazságtevés egy húsz évvel ezelőtt le-
zajlott vitában. Idézni is csak azért idéz-
tük, hogy ezzel is jelezzük a probléma-kör
történeti hátterét, azt a minden korban újra
és újra megteremtést igénylő összhangot,
ami az üres illusztráció és a túlzott
aktualizálás veszélyeit semlegesítve a
klasszikus alkotások tartalmas, korszerű
színpadra állításának legfőbb feltétele.

(Befejező rész a következő számban)
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Shakespeare, Brecht,
Ljubimov

Beszélgetés aktuális színházi
kérdésekről Major Tamással

Major Tamás a lexikon szerint 68 éves.
De sem lényében, sem tevékenységében
nincs semmi, ami a nagy öregekhez kö-
zelítené. Színházi és szellemi aktivitása,
jelenléte esztendők óta nem volt ennyire
nyilvánvaló, annyira fontos, mint az idén.
Ezért is kértem meg arra, hogy be-
szélgessünk ezúttal kötetlenül - aktuális
színházi kérdésekről. Három olyan, a
szakmai közvéleményt is, Major Tamást is
foglalkoztató problémakörről, amelyet az
évad színházi műsora, Major munkássága
állított reflektorfénybe.

A Téli rege után

- Elég hosszú idő eltelt már a Téli rege
bemutatója óta; most már bizonyára világosan
látja, mit sikerült elérnie abból, amit
rendezőként maga elé tűzött.
 Kezdeném a céllal. Hogy melyik

Shakespeare-t kerestem. Hiszen az ő
drámáinak is megvan a végzete. Hiába
rang, hírnév, hagyomány, szerintem,
Shakespeare-t a starttól kezdve egészen
más mértékkel mérik, mint ami megilleti.

- Mindig is első volt a Iegelsők között!
Csakhogy már a kortársait, a zseniális

Ben Jonsont is az izgatta, hogy miért volt
Shakespeare-nek nagyobb sikere, mint
neki. Holott nem tudja az arisztotelészi
szabályokat, nem tartja be a stílus-egység
törvényét, nem képes még egységes
cselekményt sem teremteni. Shakespeare
„rendetlen" - tartották má r kortársai,
holott „csak" rendhagyó volt. Olyan
eszményekre és normákra hivatkoztak
vele szemben, amelyek Shakespeare
számára egyszerűen nem léteztek. A Té l i

rege írójának a világon semmi köze nem
volt Arisztotelészhez. De a tőle merőben
idegen mérce használatának hagyománya
máig megmaradt.
 Természetesen a kritikára gondol?
- A kritikára is gondolok. De ha fel-

tétlenül provokatív mondatot akar hallani
tőlem, akkor inkább azzal folytatom, hogy
tulajdonképpen az angolok tették tönkre
Shakespeare-t.

- A z angolok?
- No igen, persze, a németekkel együtt.

De mindenesetre, korunkban ők hozták
elsőnek helyre a korábbi

nemzedékek mulasztását. A Shakespeare
elleni folyamatos merénylet azzal kez-
dődött, hogy Garrick már egy függönyös
színházban akarta színre vinni
Shakespeare-nek a Globe Színház szá-
mára írott, másfajta környezethez hangolt
művét. Ez a különbség azután arra
ösztönözte őt is és az egész korabeli
színházi világot, hogy „felfedezzék"
Shakespeare hibáit. Mindenáron
tökéletesíteni akarták a drámáit, tehát
dramaturgiai beavatkozások ra
vetemedtek, díszletet kerítettek köré, s a
szövegbe le-írt helyszíneket
megjelenítették. Még az is előfordult,
hogy a drámák végét happy enddé
szelídítették, azután addig húzták, amíg
nem érezték azt, hogy sikerült rendet
teremteni Shakespeare világában.
 Kérdés csak az, hogy vajon szükség;

volt-e erre a rendteremtésre ?

- Meggyőződésem, sőt bizonyítani tu-
dom, hogy Shakespeare látszólagos ku-
szasága mögött általában tudatos rend
van. Örülök és élvezem, hogy az egyik
jelenet mindig egészen más hangvétellel
felel a másikra. A kilencven fokban
eltérő hang, a merész szembeállítás, a
meghökkentően új ritmus - csupa olyan
költői fogás Shakespeare-nél, amiről
vétek lenne lemondani. Ezért kerültem
most is a húzást.
 Pedig talán hatásosabb lett volna a Téli

rege nemzeti színházi előadása, ha nem
idegenkedik annyira a húzás gondolatától.

- Talán mondanom sem kell, hogy én is
sokat töprengtem a játék lehetséges
időtartamán. Be is jelöltem a szövegben,
hol lehetne rövidíteni. De azután azt
éreztem, hogy három és fél óra tiszta
játékidő talán nem is olyan sok. És éppen
a játék színei, ízei, a hangulati váltások
esnének áldozatul, ha húznánk. Nem
hiszem, hogy ez az előadás valami
forradalmian újat hozott: előttem már
sokan próbálkoztak a hitelesen tiszta
Shakespeare-stílus kialakításával. Gran-
ville-Barker már a század elején szembe-
fordult az operai külsőségek között ren-
dezett, látványos Shakespeare-előadások
gyakorlatával. Elsők között engedte meg
a színészeinek, hogy teljes egészében
elmondják a Romeo és Júlia környezetleíró
monológjait. Szentség-törő módon, több
kritikussal ellentétben, ő elhitte
Shakespeare-nek, hogy szükség van a
közönség megfelelő informálására, és a
nézők beavatása sem-mit sem tompítja,
csökkenti a drámai feszültséget.


