
stb.) kiterjedne. A munkák tervszerű
összevonása egy-egy hosszabb leállítási
periódusra megakadályozhatná a további
állagromlást, vagy a már rendbehozott
épületek újbóli leromlását, sőt így folya-
matosan gondoskodni lehetne a már
helyreállított színházak műszaki tovább-
fejlesztéséről, a technikai elmaradottság
fokozatos csökkentéséről. Meggondolandó
lenne egy „fregoli"-színház létre-hozása
abból a célból, hogy az éppen felújításra
kerülő színház társulatának ideiglenes
otthont adjon. A teljesen ki-ürített
színházban zavartalanabbul és gyorsabban
dolgozhatnának az építők. A színházak
műszaki állapotával kapcsolatos végleges
és megnyugtató megoldást azonban csak
új, korszerű színházak építése jelenthet
majd. Ki kell tehát dolgozni a színházak
hosszútávú felújítási, fejlesztési és építési
terveit. Ehhez azonban előbb
elengedhetetlenül szükséges szín-házaink
műszaki állapotának alapos, országos
felmérése.

E számunk szerzői:

BERKES ERZSÉBET újságíró, a Magyar
Ifjúság munkatársa

BREUER JÁNOS zenekritikus, a Magyar
Zene szerkesztője

EÖRSI ISTVÁN író
FÖLDES ANNA az irodalomtudományok
kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője

FÖLDÉNYI LÁSZLÓ a debreceni
Tanárképző Főiskola tanára

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

LUX ALFRÉD az Országos Pedagógiai
Intézet adjunktusa

MÉSZÁROS TAMÁS újságíró, a Magyar
Hírlap munkatársa

MOLNÁR GÁL PÉTER újságíró, a
Népszabadság munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel című
lap munkatársa

RAÁB GYÖRGY műfordító

RÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian
Travel Magazine munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg

SZILÁDI JÁNOS újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

SZŰCS MIKLÓS a Színházművészeti
Szövetség munkatársa

FÖLDÉNYI LÁSZLÓ

A színházművészet
minősítésének csapdái

A színházról folyó vita - úgy tűnik - ha-
tározott fordulattal az alapvető kérdések
irányába kezd kanyarodni : a művészeti ág
esztétikai, tehát fundamentális feltételeit
kezdi vizsgálni. Mihályi Gáboré az érdem
(L.: A rende-zői színház című cikkét a
SZÍNHÁZ 1975. decemberi számában),
hogy akár tudatosan, akár csak sejtéseinek
engedve, de felfedezte azt, amit eddig még
csak kevesen vettek ész-re: a hazai vagy
akár a nemzetközi szín-házművészetről
folyó eszmecsere mind-addig lényegét
tekintve meddő csatározás vagy taktikai
szempontok alapján létrejövő szövetség
csupán, amíg tisztázatlanok maradnak a
művészeti ág általános és speciális
esztétikai törvényei, amíg nem világos,
hogy mit értünk a színházművészet
formastruktúráján, mi az esztétikai viszonya
az adott dráma és ennek színjátéki
megvalósulása során a kétféle
tartalomnak, hogy egyáltalán valóban
kétféle tartalom jön-e létre, s ha igen,
szükségszerű-e vagy sem stb. Az ürügy,
amelynek apropójaként Mihályi
gondolatokban gazdag mondanivalóját
kifejti, a rendezőinek nevezett színház,
szembeállítva az ún. irodalmi és színészi
színházzal. Ürügynek tartom a kiindulást
még akkor is, ha a cikk írója végül is a
rendezői színház mellett foglal állást, ui.
ha jól értettem és jól éreztem, elfogultsága
nem elsősorban emellett, hanem a ló
színház mellett teszi le a szavazatot, és
ebben maradéktalanul egyetérthet vele
mindenki. Nem a végeredményt illetően
vitázom hát Mihályival, mert ez összeköt
bennünket, hanem azokkal az okfejtések-
kel, amelyek révén végcéljához eljut.
Ebből következik, hogy alapelveink
azonossága kizárja e vitából a „véres
konfliktust" és a tragikus feloldhatatlan-
ságot, és ezek helyett talán a termékeny
továbbgondolásra serkent.

Mit is vallanak hát igazában az ún.
irodalomközpontú színház hívei? Valóban
azt, hogy „a dráma minél hívebb
színpadra állítása" (31. O.) legyen a szín-
ház legfőbb célja? Lehet, hogy így van,
ám ezt a fölöttébb naiv óhajt Mihályi
Gábor rögtön semmissé teszi azzal az
egyetlen kérdéssel, hogy „mi a hűség

mércéje". Választ sem igénylő költői
kérdése precíz, és vitatkozni aligha lehet
vele. Annál inkább vitatható az a felfo-
gása, amely szerint az irodalmi mű, a
dráma hűséges visszaadásának követel-
ménye váltotta ki egyes rendezőkből azt a
tiltakozást, amely végül is a rendezői
egyeduralomhoz vezetett. A rende-
zőiszínház-koncepciónak nem ebben kell
keresnünk a gyökerét, ui. a dráma
sohasem valósulhat meg a színpadon úgy,
ahogyan ezt a hívei elgondolják. Ennek
alapvető oka a két művészeti ág teljesen
más egynemű közegében rejlik. Ha én a
Nórát olvasom, akkor nyelvre jellemző
elvont gondolatiság egynemű közegében
fogadom be a műalkotást. Ha viszont
színházban ülök, akkor ez a nyelvi egy-
neműség azonnal elveszti kizárólagos-
ságát, és a befogadás folyamatába leg-
alább ilyen hangsúllyal kapcsolódik be a
látás egyneműsége. Ennélfogva a dráma
hű, hívebb vagy akár leghívebb
visszaadása nem lehet más, mint maga a
dráma, mert mihelyt én Nórát megláttam,
ez már valaki más, mint akiről olvastam.
Sőt Nóra nemcsak megjelenik a maga
testiségében, hanem beszél is, mozdulatai,
gesztusai vannak, hangjának színével,
dallamával, erejével akusztikai hatást
gyakorol rám stb. És ha ehhez hozzá-
gondoljuk a drámával szemben a színpad
valóságos terét, a díszletek, a kellékek, a
kosztümök stb. valódi objektivitását,
vitathatatlanná válik, hogy új és egyszer-
smind autonóm művészi ággal, a szín-
játékművészettel van dolgunk. Ezeket a
ma már közhelynek számító tényeket
nem ma fedeztük fel, hanem a színház-
művészet létrejötte pillanatától tudták
vagy sejtették, következésképpen nem
ebben kell látnunk az ún. rendezőiszín-
ház-koncepció kialakulásának okát. Hogy
miben, erre később megpróbálok választ
keresni, de egyelőre e gondolat-körben
maradok.

Ha tehát a két művészeti ág egynemű
közege annyira más, hogy műnemteremtő
erejük elvitathatatlan, akkor Mihályi ama
kijelentése, mely szerint „A rendező...
nem elégedhet meg a színpadra vitt mű
minél hívebb interpretálásával" (32. o.),
egyszerűen értelmét veszti, mert hisz akár
megelégszik, akár nem, mihelyt a dráma
a színjátékművészet komplexitásának
egyik elemévé válik, többé már nem az,
ami volt. A színjátéki alkotás akár jó,
akár sikertelen, akár tehetséges a rendező,
akár tehetségtelen, a műalkotás, a kész
színpadi mű többé már nem minősíthető a
drámára alkal-



mazható esztétikai kategóriákkal. Kitűnő
drámai dialógusok, helyzetek, típusok,
konfliktusok a színpadon akkorát buk-
hatnak, hogy szerzőjük is alig ismerne az
írott szövegre, és fordítva, a nyelv
fogalmiságában közhelynek ható mon-
datok, vértelennek tűnő figurák alig
sejtett villamossággal telnek meg a szín-
padon; az állapotok szituációkká, a be-
széd cselekménnyé változik. Hogy sze-
rencsés találkozás jöjjön létre, hogy a
színpadi művészi objektiváció maradandó
élményt keltő hatása teljesen meg-
valósuljon, ehhez - véleményem szerint -
éppoly kevés a rendező, mint a színész.
Ehhez a színjátékművészet egész forma-
struktúrájára szükség van, tehát a belső
formára - színész, rendező, színpad -
éppenúgy, mint a külső formai elemekre:
a díszletre, kellékre, jelmezre, világításra,
függönyre. Mi indokolhatná hát, hogy
ebből a formarendszerből kiemeljem -
mondjuk - a rendezőt, a színészt vagy a
drámát, és a többi elem rovására olyan
dominanciához juttassam, amely volun-
tarisztikus módon, a sic vala - sic iubeo elve
alapján semmibe veszi a forma objektív
törvényeit. Ezzel a fáradsággal - és erre is
van számos példa - vezér-szerepet lehet
adni a jelmeznek és a díszletnek, a
kelléknek vagy a világításnak. Ámde
mihelyt a forma formaként kezd
egzisztálni, mihelyt a befogadóban a
forma nem egy konkrét tartalom formája,
hanem valamilyen önálló demiurgoszként
tudatosul, az esztétikai hatás lökésszerűen
zuhan a nullpont felé, hasonlóképpen
ahhoz az ellenkező véglethez, amelyben a
tartalom tör önállóságra. Ha az utóbbi
esetben az „esztétikai" vég-eredmény a
közhelyszerű üres frázis, akkor a forma
önkényes felduzzasztása a mélység
leplébe bújtatott Semmi lesz.

A Mihályi Gábor tanulmányában név
szerint említett rendezők többsége előtt
mindez természetes és magától értetődő.
De vannak ugyancsak jelentős rendezők,
akik esetenként a művészi gyakorlatot
olyan teóriák oltárán áldozzák fel, ame-
lyet agyonmanipulált a divat, a politika, a
sokkírozás, a modernség utáni esze-
veszett hajsza. Hadd idézzem Hermann
István idevágó és nagyon találó szavait:
„Nem véletlen, hogy éppen az imperializ-
mus korában, a hamis alternatívák vilá-
gában uralkodik olyan nagy izgalom a
modernség körül. Az utcalány, a huligán,
a mérnök és a költő, a filozófus és a szo-
ciológus számára egyaránt fontosabb kezd
lenni, hogy modern legyen, mint az, hogy
utcalány, művész vagy tudós

stb. Nem új típusú művész, új szemléletet
hozó filozófus akar lenni, hanem mo-
dern!. . . Nem valami konkrét cél áll
előttük, hanem a megfoghatatlan, a ma-
nipuláció által állandóan újradiktált mo-
dernség." (A polgári dekadencia problémái.
Bp. 1967. 191. O.)

A valóban jelentős rendezők az ilyen
zsákutcákból hamar kikerülnek. Számos
közepes, kevésbé jelentős rendező azon-
ban nem képes ilyen megújulásra, és a
kellő tehetség hiányát, az invenciótlan-
ságot néha tényleg csodálatra méltó
energiával, olyan kísérletekkel akarják
leplezni, amelyek egyenesen vezetnek a
szellemi tömegsírok felé. Bár jóhiszemű-
ségét feltételezem, mégis ezért vitatom
Mihályi következő kitételét: „Hiszen az
új, az újat mondás, az újfajta láttatás, az
újszerű megjelenítés elengedhetetlen kö-
vetelménye minden művészetnek. .. és
szegénységi bizonyítványt vált ki az a
művész, aki eleve lemond arról, hogy a
maga hangját hallassa ebben az ország-
határok fölötti dialógusban." (34. O.)

Nem hiszek abban, hogy az újnak ez a
minden áron való hajszolása a szinoni-
mája lenne annak, hogy a színház a kor
tükre és korunk lelkiismerete. Még ke-
vésbé hiszek annak a felszólításnak a
tartalmi igazságában és eszmei megala-
pozottságában, amely arra biztat, hogy a
művész, ha a modernség nevében indított
versenyben nem akar az út szélére
kerülni, „hallassa a hangját", csak így,
egyszerűen, figyelmen kívül hagyva e
hang tartalmát, meggyőződését. Nem
akarom, mert szükségtelennek tartom
megvédeni, éppen Mihályi Gáborral
szemben, akár Brookot, akár Tovsztono-
govot vagy Ljubimovot. De meggyőző-
désem, és ehhez alkotásaik a bizonyíté-
kok, hogy ők nem egyszerűen a maguk
hangját akarták hallatni, hanem mondani
akartak valamit, amiről közben kiderült,
hogy jelentős, és hogy több, mint mű-
vészi extravagancia; felfedeztek valamit,
amiről kiderült, hogy új, míg sokan mások
csak újat akarnak mondani, csak a saját
hangjukat akarják hallatni, és menet-
közben, az eredményből válik világossá,
hogy ez a semmitmondás sztaniolja.

Visszatérve az eredeti kérdéshez, a
rendezői színház tehát korántsem valami
új, modern találmány, mert az antik
triásztól napjainkig minden színjátékot
rendeztek, mint ahogyan minden színház
egyszersmind színészszínház is, mert
aligha létezett valaha is színház színész
nélkül. Azt az érvet pedig nem lehet ko-
molyan venni, hogy a rendező szerepe

azért nőtt meg, mert a filológiai kutatások
csak a 19. századig visszamenőleg tudják
bizonyítani, hogy a szerzők hogyan
vélekedtek saját drámáikról. A kész mű,
jelen esetben a dráma, még szerzőjével
szemben is objektumként egzisztál
napjainkban csakúgy, mint századokkal
ezelőtt. A szándékkutatás valóban
filológiai munka, de a színház-
művészetben való használhatósága nulla.
A kopasz énekesnő írója már csak igazán
kortársunk, mégis a londoni és a párizsi
bemutató között olyan szemléletbeli
különbség volt, amely nagyon alapossá
teszi a gyanút, hogy végül is mindkettő
Ionesco szemléletétől is különbözött.
Goethe irodalmi pedantériájához aligha
férhet kétség, mégis kérdésessé tette
Shakespeare izzadó, kövérkés Hamlet-
rajzát. Higgyünk tehát az ő Aurelie-jának,
aki ezt mondja Wilhelm Meisternek: „A
szerző szándéka nem olyan fontos ne-
künk, mint a magunk gyönyörűsége, s mi
olyan ingert kívánunk, amely homo-gén
velünk." (Wilhelm Meister tanuló-évei. Bp.
1963. 278. o.) Erről van tehát szó!
Akármilyen jelzőt adjunk is a szín-
háznak, ha a bemutatott színjáték nem
homogén velünk, a mi korunkkal, ha nem
lesz hű „lenyomata" annak a bonyolult
harcnak, amely az emberek tudatában és
mindennapi tevékenységében egyaránt
folyik, „nem valósult meg a művészi
teremtés csodája - az önálló élettel bíró, a
katarzis élményét nyújtó műalkotás". (36.
o.) Mint jeleztem, eb-ben az alapvető
kérdésben találkozom ismét össze
Mihályi Gáborral. Mármost ha a színház
művészi végeredménye igent mond erre
az elvárásra, lényegi kérdés marad-e,
hogy az írói, a színészi vagy a rendezői
jelző az egyedül üdvözítő?


