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drámázza" azt, amit egy idősebb szí-
nésznek nem kell megmutatnia, hisz ott ül
az arcán. A humor a dolog végletes-
ségében van. Ezt én nem képviselhetem
és nem tartalmazhatom. Képzelje el Dajka
Margitot a homokdombban, akinek
Magyarországon talán leginkább való
lenne ez a szerep. Nagy kár, hogy nem
játszhatta el!

De kérdésére a válasz így még nem
pontos. Azt tanultam Ascher Tamástól,
hogy a színésznek óvakodnia kell az ön-
sajnálattól. És Winnie eljátszásának kul-
csa pontosan ez. A darab alig észrevehető,
de finoman jelenlevő humorát éppen az
adja, hogy Winnie nem szomorkodik,
nem kesereg, hanem azt keresi, minek
lehet örülni. A darab alapvető
humortalanítása akkor következne be, ha
egy búslakodó, nosztalgikus Winnie-t
játszanék. Remélem, ezt nem tettem.

Egyébként a közönség reakcióiból
ezúttal nemigen tudtuk megítélni, meny-
nyire élő a darab humora. Egy ilyen kis
szobában a néző is kiszolgáltatottabb
helyzetben van - akárcsak a színész -,
tehát gátlásosabb, nehezebben engedi el
magát. Ráadásul - és ez a lényeg - a mű
alapötlete nehezebben fogadható el, mint
a Godot-é.

Úgy érzem, azon a pár előadáson,
amelyet eddig játszottunk, a közönség egy
részével nem tudtam eléggé megsze-
rettetni a darabot. Es nem tudom, hogy
kívül maradásuk az én hibám-e vagy a
közönség olyasfajta értetlensége, ami
tájékozatlanságból is fakadhat, és amit
orvosolni lehetne.

Sajnos a színháznak nincs annyi pénze,
hogy - a nagy bérleti előadásokhoz ha-
sonlóan - a stúdiódarabokhoz is műsor-
füzetet szerkesszen, amely segítené a né-
zőt, hogy megértse az író világát, gon-
dolkodásmódját, stílusát.

Hozzájárul még a problémához, hogy
színházunk a stúdióelőadásokat is bérle-
tezi, így kerülnek a nézőtérre tizenéves
diákok, holott ez az előadás nem nekik
szól, és így fordulhat elő, hogy az
egyetlen bérletszünetet kivéve egyszer
sem volt telt ház, mert akik valóban kí-

váncsiak az előadásra, még nem juthattak
el.

- A z előadás végén nem jönnek ki megha-
jolni. A közönség azonban megszokta, hogy az
előadás végén tapsolnia illik, és a színészek
megjelennek a tapsot fogadni. A közönség tehát
önkéntelenül is elkezd tapsolni, de ami-kor azt
tapasztalja, hogy nem jönnek ki meghajolni,
abbahagyja a tapsot és elmegy. Így sem a
megérdemelt tapsot nem tudják le-aratni, de a
megrendülés néma csendjének élményét sem
tudják kiváltani. Én úgy hiszem, okosabb lenne
mégis kijönni és meghajolni, ahogy ezt
Madeleine Renaud is megtette partnerével a
párizsi előadáson.

- A rendkívül kicsi játéktér és néző-tár
nem teszi lehetővé, hogy függöny elé
jöjjünk meghajolni. Mivel a függöny előtt
nincs hely, ez ügyetlen és suta megoldás
lenne. Az pedig illúzióromboló, hogy a
közönség meglássa a dombot kinyitva,
szétszedve, miután kimásztam belőle.

A sikernek amúgy sem mindig a taps a
megnyilvánulása, hanem az, hogy
érezzem, olyan közönséggel találkoztam,
amelyet mindvégig le tudtam köt-ni
alakításommal, amely értőn reagál minden
mondatra, gesztusra, és nekem magamnak
is sikerül a szerepemet maximális
tökéletességgel megvalósítanom. Peter
Brook írja Az üres tér című könyvében az
Ó, azok a szép napok !-ról, hogy a darabot
nézve a közönség egy része „izeg-mozog,
feszeng, ásítozik, kisétál . . . ezzel mintegy
mechanikusan elhárítja magától a
könyörtelen igazságot", amit ez a darab
sugall. Ha Brook így vélekedik e mű
közönségre tett hatásáról, nekem alázattal
tudomásul kéne vennem, hogy csak a
jelenlevők egy részét tudom lekötni,
megnyerni a magam számára, hogy
minden előadás könyörtelen küzdelmet
jelent a közönség figyel-mének
lebilincselésére, tudomásul kéne vennem,
hogy a nézők egy része végül is csak
udvariasságból üli végig az elő-adást.

Nem veszem tudomásul. Ahányszor
játsszuk, mindig megpróbálom, hogy ne
így legyen.

A címül választott definíció Vámos
Lászlóé - a tanácskozás szünetében hal-
lottam tőle. Kár, hogy nem mondta el
nyilvánosan; pontot tehetett volna a vita
végére. Legalábbis azok számára, akik a
színházat hajlandók kollektív játéknak
felfogni.

Ötödízben rendezte meg a Nemzet-közi
Színházi Intézet Magyar Központ-ja
Budapesten a vitát a drámaírók mai
helyzetéről és a színházon belüli pozíció-
járól, illetve ezúttal .A drámaíró és a
rendező viszonyáról. A rendezvény két-
ségkívül reprezentatív, és a Magyar
Központ részéről a házigazda szerepé-nek
vállalása politikailag is, kultúrpolitikailag
is gyümölcsöző gesztus. Mindazonáltal
kétségtelen az is, hogy a találkozókra
jelentős részben kevéssé ismert és főképp
sértődött szerzők sereglenek az asztal
köré, akik előszeretettel keresik
mellőzöttségük okait önmagukon kívül.
A rendezők többnyire távol maradnak -
dolguk van a színházban, többségük
különben sem a szó embere. Békíteni a
mezőnyjátékosok próbálnak: kritikusok,
dramaturgok, színháztudósok, sokszor
okos szóval, csak kevés eredménnyel -
oly könnyű őket kibicnek minősíteni,
akinek köztudottan semmi sem drága. Így
aztán a vége az, hogy a drámaírók
drasztikus rendszabályokat sürgetnek, a
rendezők és nem utolsósorban halott
kollégáik, a klasszikusok ellen - amelye-
ket a józan praxis általában elereszt a füle
mellett. Így aztán semmi akadálya a
soron következő konferencia összehívá-
sának.

Mindez ironikusan hangozhat, és nem is
ok nélkül. Mert nem a szóban forgó
konferenciák írórésztvevői fogják -
tisztelet a kivételnek - valaha is napi-
rendre tűzni az olyan témákat, mint pél-
dául „A mai világ drámai ábrázolható-
sága", „A mai drámaírás és korunk való-
sága", „Halódó és születő műfajok a XX.
században", „Viszonyunk a klasszikus
örökséghez", „Mennyiben válhat
klasszikussá korunk drámaírása", „A
(dráma)írástudók felelőssége és lehe-
tőségei" stb., amely témák felelősség-
teljes és önkritikus megvitatása után sor

Pogány Judit Beckett drámájában (Fábián József felvételei)



fórum
kerülhetne annak megvitatására is, hogy a
mai színház mennyiben segíti elő és
mennyiben gátolja a korunk színvonalán
álló, a XXI. század klasszikus örök-
ségének címére aspiráló drámaírás ki-
bontakozását „mai színházon" struktúrákat,
stílusirányzatokat, tendenciákat,
közönségösszetételt és -igényeket is értve,
nem pusztán a nagy és gyaníthatóan
eléggé kényelmes mumust: a rendezői
diktatúrát.

A terem legérdekesebb jelensége két-
ségkívül Arnold Wesker volt a meg-jelent
drámaírók közül a legnevesebb. Némi
rosszindulattal megjegyezhetném: közéleti
szereplésének dagálya feltűnően egybeesik
drámaírói sikereinek apályával, de ez
alighanem irreleváns: való-színű, hogy
sikerei teljében is hasonlóképp vélekedett
volna drámaíró és rendező viszonyáról.
Szellemesen előadott teóriája - mely az
elnöklő Jerzy Sito lengyel drámaíró-
dramaturg szerint már sokadszor hangzott
el, de „a korral egy-re hatásosabb lesz" -
akkor válik köz-érdekűvé, ha nem elvi
iránymutatásnak, hanem egy mindenképp
jelentős szerző ars poeticájának fogjuk fel,
tehát - a Színházi Intézet
dokumentációjának nomenklatúrája szerint
- nem a „drámaírás" mint elvi címszó alá,
hanem az Arnold Wesker feliratú dosszié
„általános anyag az íróról" feliratú
borítékjába utaljuk.

Wesker eszménye: a drámaíró mint
önmaga rendezője. Ha erre azt vetik ellen,
hogy a drámaíró nem lehet objektív saját
művével szemben, s csak egy outsider
hozhat az előadásba új dimenziót, ő erre
azt feleli: és vajon feltétlenül jó-e ez az új
dimenzió? Az író látomása darabjáról
vajon érdektelenebb-e, mint a rendezőé? A
darab önmaga a legfontosabb új
dimenziója az író világképé-nek, erről
pedig az író tudhat a legtöbbet. Hányszor
esik meg - hivatkozott saját tapasztalatára
is -, hogy a próbákon részt vevő író, mert
már megzavarodott, mert az ebben
kiváltképp járatos színházi emberek
bűntudatossá tették, s végül már maga se
tudja, mit miért csinált, elfogadja a
rendező változtatásait, s csak az előadáson
jön rá, miért sikerült félre az egész, mi volt
a mélyebb, az igazi oka annak, hogy ere-
detileg mindent úgy csinált, ahogy csinált.
Nem, az írónak nincs szüksége új
dimenziókra, legföljebb baráti tanácsokra
és véleményekre.

Némi demagógiával állítja Wesker: író
és színházi emberek - rendezők, színészek,
kritikusok - között méltatlan

egyenlőtlenséggel oszlanak meg az esé-
lyek. Miközben az előbbi évekig dolgozik
új művén, és neve közben feledésbe merül
- vajon őt, hosszú hallgatásai alatt,
elfeledték, elfeledtük-e, avagy csak optikai
csalódás elnöki jelenléte? az utóbbiak
folyvást reflektorfényben mű-ködnek, s
így fontossági tudatuk aránytalanul
megnő. Az író viszont eltelik kisebbségi
érzéssel, hiszen íme, vele szem-ben ott áll
a Rendező, aki már Shakespeare-t, Shaw-t
is rendezett, s most le-ereszkedik hozzá,
ott áll vele szemben egy egész misztikus,
illetve miszticizált Szakma: a Színház. Így
alakul ki Wesker szerint egy hamis
értékrend, amely visszájára fordítja alkotó

s interpretá ló természetes viszonyát, nem
véve tudomást a két kategória alapvető
értékkülönbségéről, mely akkor is az
alkotó ja-vára billen, ha az interpretálók
egyike-másika a maga szakmájában netán
jobb, mint az alkotók egynémelyike. Az
interpretálók ugyanis csak azt szervezik
meg, amit az alkotó egyszer már
megszervezett, s torz öntudatuk a férfira
emlékeztet, aki titkon tudja, hogy ő az
alacsonyabb rendű, mert ő nem tud életet
adni, s ezt mitizált fölénnyel kompenzálja
az életet teremtő nővel szemben.

Ez a tartalmában meggyőződésesen
őszinte, bár formájában szándékosan pro-
vokáló-epatírozó ars poetica nyilván
Wesker szándékával egyezően éles bírá-
latokat váltott ki - sajnos nem rendezők
részéről. Ungvári Tamás például ugyan-
csak aforizmatikusan kijelentette: amit
Wesker mond, az a XIX. századra áll. A
mai rendezők egy része - épp az írók által
leginkább kárhoztatottak - nem-csak
szakmai-mesterségbeli fogások birtokosa,
hanem valóban alkotó művész; az az író
pedig, aki fenntartja magának darabjai
rendezésének kizárólagos jogát,
„nekropoliszok cézárjává" lenne. A dráma
igenis megjelenése percétől kezdve
köztulajdon, s a rendező független kép-
zelete a szerző számára is létfontosságú -
amit ugyanis a drámaíró létrehoz, az a
maga számára is misztérium, mert ha nem
így volna, akkor nem drámát, ha-nem
esszét írna. Koltai Tamás pedig ennél is
mélyebbre hatolt: szerinte e nagyon is
régi, de ettől még változatlanul hamis
ellentét mögött egy valóságos dilemma
feszül: a színháznak az a - nem
megalapozatlan - félelme, hogy el-veszti
társadalmi funkcióját s a valósággal való
kontaktusát, s ez a félelem, ez a
válságtudat egyformán kell hogy
aggasszon minden felelős színházi em

bert, rendezőt és drámaírót egyaránt
(Legalábbis kellene - a felszólalók
legtöbbjét ez a gond láthatóan kevésbé
aggasztotta, mint a jogdíjak kérdése.)
Ugyanerre utalt, szelídebb szavakkal,
Czímer József is, mondván, hogy drá-
maíró és rendező nagyon is valós, bár sok
múlékony divatelemmel terhelt
konfliktusát bosszú távon az dönti majd
el, hogy a társadalom milyen funkciót
szán a színháznak és mit vár el tőle. És
megszólalt végre egy rendező is: Lengyel
György úgy vélte, igen tapintatosan, hogy
egyéni aggodalmakból itt általánosítások
születnek.

Wesker még az első napon röviden
visszalőtte a labdát Ungvárinak. 0 ,
mondta, épp most fejezett be egy rende-
zés t , méghozzá életében először nem saját
darabját vitte színre, hanem nem-
zedéktársáét, John Osborne-ét, a Komé-

diást (vajon Osborne nem tiltakozott-e
illetéktelenség címén?). Elmondhatja: iga-
zán izgalmas volt, de hát eszében sincs,
hogy ezt a maga részéről alkotó tevé-
kenységnek minősítse. (Talán nem is volt
az.) Nem, a színházban csak egy kreatív
erő működhet: a drámaíró. Szép, szép a
kooperáció, el is ismeri jogosultságát az
élet minden területén, ám a művészet az
egyéniség utolsó menedéke, ahová nem
volna szabad beengedni a kooperációval
szükségképp együtt járó
kompromisszumokat.

A konferencia második napjára Wesker
már felkészült, és újabb hosszabb
felszólalásban vágott vissza bírálóinak.
Először is engedélyezett egy megszorítást.
Az íróknak, mint mondotta, két típusa
van: az egyik a gondolatokból, a másik
személyes élményeiből indul ki - az ő
mondandója az utóbbi típusra vonatkozik,
melyhez ő maga is tartozik. A rendező, a
színészek szükségképp nem rendelkeznek
az író élményanyagával, s azt saját,
esetleg egészen másnemű élményeikkel
próbálják pótolni; ám ő eddig nem talált
olyan rendezőt, akinek élményvariációja
az övénél autentikusabb és érdekesebb
lenne. Ez is azt bizonyítja, hogy a. színház
egyetlen alkotó, a drámaíró médiuma;
sajnos, hogy csak rendezőkön és
színészeken át valósulhat meg. Ezután
már sorjáztak az epatírozóan sarkított
megállapítások. A színháziak lássák be
végre, hogy funkciójuk nem több a
zenészekénél: egy partitúra pontos
interpretálása. Es végül, betetőzésül, jött a
nagy és valóban merész fő tétel: „Minden
jelentős alkotásnak csak egyetlen
érvényes tolmácsolása van, s



egy előadás minőségét az dönti el, hogy
ezt mennyire képes megközelíteni."

Bizonyára sokunknak forrt - a napi-rend
kényszerű váltása okán - a torkára két
kérdés: mi a helyzet az első csoport, az
eszmékből kiinduló szerzők drámáival, és
még inkább : mi legyen e teória szerint a
klasszikusokkal? Ki tudja, mi volt
Shakespeare szándéka tegnapelőtt, Ibsen
szándéka tegnap, és ki tudja majd a XXI.
században, mi volt Arnold Wesker
szándéka ma? Ki rekonstruálhatja valaha
az „egyetlen érvényes tolmácsolást", még
akkor is, ha elismerjük, hogy ilyen
létezhet? (Aligha ismerjük el, mert ezzel
épp a színház itt és most funkció-ját
tagadnánk - de ez már túl messzire vinne
Wesker némiképp autisztikus gon-
dolatmenetétől.)

A második kérdésre egyébként kap-
hattunk választ, már az első napon. Czímer
József fejtette ki ugyanis, hogy a rendezői
színház nemcsak történelmileg szükséges,
de hasznos is, nem utolsó-sorban
maguknak a drámaíróknak. Minden jó
drámában vannak ugyanis újabb és újabb
kibányászható rétegek, melyeket a szerző -
s ezt többnyire maga is pontosan tudja -
nem hozott felszínre, mert a szó közegében
ez bőbeszédűség-nek hatott volna. Nos,
ezek érvényesítése a mindenkori rendezőre
vár. Amellett, mint köztudott, minden
drámának két alapvető rétege van: a
korhoz és a koron túl szóló, s az első, a
konkrét aktualitás rétege az idő múlásával
egyre veszít érdekességéből. Az örök
emberi mondanivaló kibontása s a nézőhöz
való korszerű el-juttatása a rendező
legnemesebb feladata - ez pedig akkor is
kreatív munka, ha az élő író netán nem
látja annak. Hadd tegyem hozzá: mire
belátná, már nem él. Es így sosem fogjuk
megtudni, miképp vélekednék
Shakespeare Brookról, Goldoni
Strehlerről, Moličre Planchonról vagy
Heinrich von Kleist Peter Steinről.
Tételezzük fel: ha megmaradtak volna a
síron túl is olyan szellemeknek,
amilyeneknek műveikből megismertük
őket, megértőbbek lennének, mint Arnold
Wesker, sőt esetleg még hálásak is.

Még egy, ismertebb nevű külföldi
szerző támogatta, ha rugalmasabban is,
Wesker álláspontját, az olasz Aldo Nicolaj,
aki egy anekdotába sűrítette keserveit: egy
színésznőnek bemutatkozván, az
csodálkozva jegyezte meg - most lát
először élő drámaírót. Nicolaj egyetlen
megoldást javasolt a mostoha olasz
helyzetre. De Filippo, Dario Fo sikerei
szerinte annak köszönhetők, hogy saját

társulatuk van - vagyis a drámaírók, ha
már mind nem szervezhetnek is társulatot,
legalább létesítsenek sokkal szorosabb
kapcsolatot a színháziakkal. Helyes
gondolat - bár nem kötelező s nem üd-
vözítő érvényű.

Az önkritika vagy akár az önelemzés
hangját egyedül az ugyancsak ismert nevű
francia drámaíró, Jean-Michel Ribes ütötte
meg. A rendezői színház túlkapásaiért -
jelentette ki - sokban az írók a felelősek,
az írók, akik nélkül semmi nem történhet,
kivált nem velük. A mai drámaíróknak
vagy nincs mondanivalójuk, vagy ha van,
hát rosszul, XIX. századi módra mondják
el. Az írók elaludtak - nem írnak sem az új
rendezői irányzatok számára, sem,
tudatosan, azok ellen; egyszerűen
struccpolitikával próbálkoznak. Pedig fel
kell ismerni: a színház az új nyelvnek
köszönheti, hogy a filmmel és a tévével
szemben is talpon tudott maradni, s
legfőbb ideje, hogy ezt az új nyelvet az
írók is elsajátítsák, mert jelenleg a
rendezők azok, akik - azon túlmenően,
hogy a szövegeket egyáltalán életben
tartják - képesek rá, hogy a színházat mint
olyat átvezessék a XXI. századba. Érdekes
gondolatmenetét kecses francia bókkal
zárta: a drámaírás és a rendezés olyan,
akár Buda és Pest - két külön arculatú
városrész, köztük egy folyóval, mégis
egyazon város két fele. Felszólalására
joggal jegyezte meg az ugyancsak
franciásan elegáns szavú Jerzy Sito: Jean-
Michel Ribes, a dráma-író pótolta a
meghívott, de betegsége miatt távol
maradt Tovsztogonovot.

Jean-Michel Ribes kedves hasonlatát
fordította le a tudomány nyelvére nem
kevésbé érzékletesen Bécsy Tamás: „drá-
ma és színház nem meghatározói, ha-nem
megfelelői egymásnak", s ezért mindkettő
szuverén művészet; az egyik egy világkép
alapján szavakkal teremt egy
szegmentumot, a másik ennek alapján épít
fel a maga eszközeivel s a maga
világképére támaszkodva egy újabbat.

A többi - hangos panasz. És ravasz kis
anyagi trükkök, taktikai cselfogások,
követendő példaként elővezetve. A norvég
delegátusnő elmondta: a norvég drámaírók
annak köszönhetik a norvég rendezők
váratlanul lelkes együttműködési
készségét, hogy az utóbbiakat is eg-
zisztenciális veszély fenyegette, mivel a
drámaimport mellett az utóbbi években a
rendezőimport is felütötte fejét. Így aztán
létrejött drámaírók és rendezők teljes
összhangja, legalábbis a tiltakozó
manifesztumok terén. A kanadai dráma-

írók ugyancsak manifesztummal győztek;
a kormány által meglobogtatott anyagi
szankciók azonnal megtanították a renitens
rendezőket darabot olvasni. A szelíd terror
erejére hivatkozott egy olyan, sokat
játszott és sikeres fiatal szerző is, mint a
brit David Edgar: ők olyan törvényért
küzdenek, amelynek értelmében a
színházak költségvetésük legalább 7,5 %-
át kötelesek lennének az élő drámára
fordítani, mert ellenkező esetben
csökkentik szubvenciójukat. Ugyanerre a
panaceára hivatkozott az izraeli küldött is.
Amíg ez a követelmény el nem hangzott -
mesélte a jól végzett férfimunka
büszkeségével -, a rendezők és igazgatók
szóba se álltak velük, kikényszerített
találkozóikon már-már tettlegességre is sor
került; bezzeg mikor a
szubvenciócsökkentés Damoklesz-kardja
megvillant a fejük fölött, menten néhány
hónap alatt háromszáz százalékkal
növelték az új bemutatók arányát. Ami
szép szám - de vajon milyenek ezek a
drámák? És ha valóban jók - oly öngyilkos
kedvűek-e a kanadai, norvég, izraeli stb.
rendezők-direktorok, hogy csak anyagi
zsarolással lehet őket saját jól felfogott
érdekeik útjára terelni?

Jean-Michel Ribes idézte az egyik köz-
keletű vádat a rendezőkkel szemben: ki-
sajátítják a produkciókat, és az emberek
már nem a szerző nevéről különböztetik
meg az előadást, hanem azt kérdezik
egymástól: láttad már a legújabb Zeffirellit
? Persze nyilvánvaló : a Zeffirelli (Brook,
Strehler, Ljubimov, Mnouchkine stb.) -
típusú géniuszok esetében ennek a
kérdésnek van és mindig lesz is
létjogosultsága. De én - csak hazai hasonló
beszélgetésekre lévén utalva - legalább
ilyen sokszor hallottam a másik variánst is:
láttad-e már a legújabb Örkényt, a
legújabb Mrożekot, a legújabb Gelmant,
Hacksot vagy Pintert, és eb-ben a
kérdésben soha nem rejlett az adott előadás
rendezőjének implicit le-becsülése.
Viszont már évek, idestova évtizedek óta
nem hallottam a hajdan oly sűrűn elhangzó
kérdést: láttad-e a legújabb Millert,
Williamst, Sartre-t, Dürrenmattot.
Legközelebb arról lenne érdemes színházi
tanácskozást rendezni, hogy
világviszonylatban miért hangzik fel ritkán
- egyre ritkábban? - a nézői kérdés-nek ez
a változata, s miért sűrűn - egyre
sűrűbben? - az a Jean-Michel Ribes idézte
másik. Egy bizonyos : nem első-sorban a
Zeffirellik (Brookok, Ljubimovok,
Mnouchkine-ok, Strehlerek) hibájából.


