
S P I R Ó GYÖRGY 

A Rendező és a Szerző 

Amikor ezt az eszmefuttatást írom, a jogörökösök éppen betiltották a legna-
gyobb magyar zeneszerző egyfelvonásos tragikus operájának új magyar be-
mutatójáról készült tévéfelvétel felhasználását, és az előadás létrehozói ellen 
pert fontolgatnak. Ugyané zeneszerző balettjének új feldolgozását is betiltat-
ták pár éve, akkor az lett a megoldás, hogy zene nélkül adták elő a továb-
biakban. Talán azért vagyok ezekre az eseményekre érzékenyebb az átlag-
nál, mert másfél évtizede drámát szerettem volna írni az illető zeneszerző 
nevezetes búcsúkoncertjéről, és a levelezésében különös adatokra bukkan-
ván a zeneszerző első számú örököséhez, azóta meghalt idősebbik fiához for-
dultam levélben felvilágosításért. Fenyegető, zord levelet kaptam válaszul: 
amennyiben nem hagyom abba a kutakodást azonnal, pert akaszt a nyakam-
ba. Akkoriban színigazgatóként sokat pereskedtem, untam már, a darabot 
nem írtam meg inkább. 

Nem láttam a fent említett előadásokat, de a botrányok megerősítenek ab-
ban a vélekedésemben, hogy a ma érvényes szerzői jog tökéletesen alkalmat-
lan hivatása betöltésére. Még tíz év, és a kérdéses zeneszerző örökösei nem 
támaszthanak igényt semmiféle beleszólásra: letelik a hetven év a szerző ha-
lála óta, minden hangjegye közprédává válik, bárki azt tehet vele, amit akar. 
Hetven évig mindent meg lehet tiltani, utána semmit. A művek elvi öröklété-
hez képest ez a hetven év - egy évtizede emelték fel ötvenről - voltaképpen 
elhanyagolható, sőt nevetséges. 

Nem az a kérdés tehát, igazuk van-e az örökösöknek, akik elvileg kompe-
tens személyek éppúgy lehetnek, mint inkompetensek. Az igazi probléma az, 
hogy a polgári - individuális - szerzői jog művészi kérdésekben ab ovo in-
kompetens. Az elvileg is képtelen individuális szerzői jog paradox módon 
akkor jött létre és érte el mai fejlettségét, amikorra a szerzőket - a közössé-
gi művészi gyakorlatnak megfelelően - a ma a színházban igazi hatalommal 
bírók: a rendezők, a karmesterek, vagyis az interpretátorok - végképp beda-
rálták. Akár zeneszerző, akár drámaíró valaki, a XX. századi fejlődés eredmé-
nyeképpen pontosan olyan státuszba került, mint a díszlettervező, a jelmez-
tervező, az ügyelő vagy a súgó: az előadás egyik - nélkülözhetetlen, ám cse-
reszabatos - csavarja. Nincs többé olyan, hogy „író", akinek a műve eredeti, 
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összetéveszthetetlen, megfejtendő titkokkal teli formában olyan emberi tar-
talmat hordoz, amilyen még nem volt. Nincs többé „író" a szó romantikus ér-
telmében, nincs többé „zseni". A ma élő író a rendezővel - a zeneszerző a re-
ménybeli karmesterrel, zenei vezetővel, hangmérnökkel, akárkikkel - előre 
egyeztet, és a hatalommal bíró interpretátor kívánságait végrehajtja. A már 
nem élő - klasszikusnak számító - író szövegét a rendező a maga kényére-
kedvére átírja, átíratja, átszerkeszti, meghúzza, kiegészíti, hogy a saját vízió-
ját létrehozza. Az író nem meghódítandó hegycsúcs vagy földrész, hanem 
ilyen-olyan szövegek gyártója. Ez a gyakorlat világszerte, és kérdés, nyer-
tünk-e vele valamit. 

Meggyőződésem szerint minden színpadi műalkotás kollektív termék. Ha 
előadják, mindenképpen kollektív alkotás, benne van a rendező, a színészek, 
a zeneszerző, a mozgástervező, a világítástervező stb. stb. tudása és tapaszta-
lata. Akkor is kollektív termék azonban, ha soha nem adták elő, csak könyv-
drámaként létezik: benne van mindazon drámaírók emberi és formai tudása, 
akiktől a szerző tanult, fogásaikat átvette, formáikat és témáikat variálta. Ezt 
nevezzük hagyománynak. Minden szerző befogadóként kezdi, és nincs olyan 
ember, aki a drámát mint műfajt magától feltalálni képes volna. Minden szín-
padi szerző örököse Aiszkhülosznak, aki feltalálta, hogy két színész és egy 
kommentátor (kórus) szükséges egy dráma előadásához; akkor is az örököse, 
ha netalán a nevét sem hallotta. Örököse a mai drámaíró az összes eddig mű-
ködött drámaírónak akkor is, ha műveletlen vadbarom: él benne ez a műfaj 
mint létező és továbbra is művelhető kifejezési lehetőség. Értelemszerűen ez 
minden ma létező műfajra éppen így érvényes. 

Miből származnak a feszültségek? Nyilvánvalóan a munkamegosztás fejlő-
déséből, valamint abból, hogy a művészettel pénzt és presztízst - hatalmat -
lehet szerezni. A polgári szerzői jog a műalkotással megszerezhető anyagi és 
nem-anyagi javak megosztásáról intézkedik; ahol ilyen javak nem szerezhe-
tők, ott szerzői jog sincs. 

Tisztán piaci viszonyok között a pénzszerzés és a hatalom megszerzése el-
válik egymástól, hiszen a pénz megfelelő ellenérték. A majdnem tisztán pia-
ci viszonyok a színháznak - vagy a színházszerű intézményeknek - kedvezni 
szoktak. Ezt látjuk az Erzsébet-kori színházban. A szerzők, amennyiben szí-
nészek is, a bevételből részvényesként egyébként is részesülnek, valamint ko-
moly összeget kapnak egy-egy darabért, amely a színház kollektív tulajdo-
nába megy át, és a jelmezekkel együtt az adott társulat legfontosabb vagyon-
részét képviseli. A szabadpiacon ingyen jutnak hozzá a témákhoz, és vigyáz-
nak rá, hogy a kész darabot mások ne lophassák el (kiadni is vonakodnak, 
ugyanezért). A témák többsége már ismert és sikeres novella vagy krónikák-
ban népszerűvé vált történet, a színház vámpírként viselkedik, mint ma a film 
vagy száz éve az opera. Feltűnő, hogy klasszikus görög vagy római drámá-
kat Shakespeare korában egyáltalán nem játszanak, noha az iskolákban tanít-
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ják. Mindenből ú j darabot íratnak. Nem érdekli őket semmiféle esztétikai sza-
bályrendszer, egyetlen parancs van: hatni. Olyasmi lehetett ez a színházi vi-
lág, mint a mai hollywoodi álomgyár: bevallottan csak és kizárólag az anyagi 
haszon megszerzése céljából hozták létre az előadásokat. Persze ez sem volt 
tisztán piaci alapon működő színház, a királyi udvarban is tartottak előadáso-
kat, s azokat a királynő, majd a király bőkezűen honorálta; belekerült továbbá 
a színház a központi hatalom és a feltörekvő polgárság között folyó politikai 
harcba, a puritánokkal szemben a színház a monarchánál keresett védelmet, s 
ez az udvari művészet bizonyos elemeit belopta a piaci szemléletbe. Shakes-
peare puritánellenes darabjai a monarcha nézetét képviselik. Igaz, olykor a 
monarchiát is megpiszkálja, híres eset a II. Richárd felújítása, de ezt többnyire 
elnézik neki. Csak az államvallást nem szabad bántani, az előzetes cenzúra -
már létezik - nem is tenné lehetővé. Alapvetően mégis a nézőktől szedett be-
léptidíj fedezte a színház fenntartásának költségeit és a művészek jövedelmét. 
Hozzáteendő, hogy ez a helyzet sok ezer éves gyakorlat során alakult ki, ahol 
színház egyáltalán létezett, és újra meg újra ilyenné vált kedvező körülmé-
nyek között, valamint fontos, hogy a XX. század elejéig, a film feltalálásáig a 
színház volt a legpopulárisabb műfaj , nagy tömegek számára építették a szín-
házakat, a színház a sportversenyek nézőszámával dicsekedhetett. 

Tisztán hatalmi a lapon az udvari színház szokott szerveződni, a francia 
klasszicista tragédia ilyen rendszerben született - a vígjáték részben ment 
maradt tőle - , és ilyen típusú színházat hozott létre a szovjet rendszer. Szer-
zői jog nincs, de uralkodói kegy van, ez egzisztenciát biztosít és esetenként a 
túlélést jelenti. Az állam eltartja a színházat, a nézők pénzbeli hozzájárulása 
elhanyagolható, szimbolikus. (Az athéni színház is állami, a nézőknek még 
fizettek is azért, amiért méltóztattak elfáradni a teátrumba.) 

A mai világszínház alapvetően kevert rendszerű, aminek elsőrendű oka az, 
hogy üzleti alapon a színházak nem tudnak megélni. Még a Broadway is rá-
fizetéses egészében, csak ritka produkciók válnak nyereségessé, ha világszer-
te el lehet adni őket; a Broadway létét New York állam és a város finanszíroz-
za turisztikai okokból. A magánszínházak ellehetetlenülésének beállta közel 
százéves: a XIX. és XX. század fordulóján ment fel az infrastuktúra - a szín-
házépület fenntartásának (fűtés, világítás, anyagköltség stb.) - költsége any-
nyira, hogy a beléptidíjakból a művészi tevékenységet már nem lehetett fi-
nanszírozni. Átlagban a költségvetés 10-20 százaléka megy el a művészet-
re, vagyis a művészek bérére és jogdíjára, az összes többi költség járulékos, 
a színház alaptevékenységéhez nem tartozik hozzá. Emiatt szponzorok nél-
kül a színház sehol n e m tud meglenni. Akár az állam a szponzor, akár ma-
gánvállalatok vagy magánszemélyek, beleszólásuk a művészi tevékenységbe 
jelentős. Lehet ezt persze közvetve is csinálni, látszólag pártatlan kuratóriu-
mok által megítélni a támogatást, de az ideológiai és politikai számlát mindig 
benyújtják, a piacot - a közönség valódi érdeklődését - a színházi szempon-
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tok közül kizárva. Esztétikailag ennek jó és rossz oldala egyaránt lehet. A ke-
let-európai színház az elmúlt kétszáz évben alapvetően udvari jellegű, vala-
mint elsősorban a nacionalista ideológia szolgálatában áll mind ott, ahol léte-
zik önálló nemzeti állam, mind ott, ahol - még - nem. A cél: nekünk is legyen 
olyanunk, ami másoknak is van. A rövid ideig tartó internacionalista áram-
lat örökli és fenntartja a színházat, és államilag dotálja. Színházat építeni és 
fenntartani presztízsberuházás marad akkor is, amikor a film és a televízió 
nyilvánvalóan nagyobb tömegekre hat. A presztízs-szempont azonban ön-
magában kevés, és a színházak folyamatos anyagi bukdácsolását jelenti. 

Nem természetes jelenség, hogy a színházak világszerte úgynevezett „klasz-
szikusokat" is játszanak. A görög színház nem játszott klasszikusokat, mert 
még nem voltak. De a Shakespeare-korabeli színház sem játszott, pedig már 
voltak. A XIX. században kezdődött a vegyes program: a klasszikusok és a 
kortársak drámáinak egyazon műsorrenden való tartása, és ez lett a XX. szá-
zadi standard. Klasszikus drámák esetén nem az a fontos, hogy mit, hanem 
az, hogy miként adják elő. Óhatatlanul előtérbe lép az interpretátor, a rende-
ző, és átveszi a hatalmat a színészektől és a szerzőktől. Párhuzamos jelenség 
a karmesterek hatalmának abszolúttá válása a zenében, a galériások hatalmá-
nak növekedése a képzőművészetben. Óriási szellemi infrastruktúra települ 
rá mindarra, ami valaha eredeti volt, és mindarra, ami eredeti lehetne. A mai 
színház gyár, amelyben futószalagon jönnek létre a szórakoztatóipari termé-
kek, de mert magát ez a gyár nem képes eltartani úgy, mint Shakespeare ko-
rában az összes angol színház, ez a ráfizetéses gyár nyugodtan eltávolodhat 
a befogadóktól, csupán a pénzosztó hivatalnokokkal kell jó viszonyt ápolnia, 
na meg a kritikával, amely a maga reklámerejével - hiszen a pénzosztó hi-
vatkozhat rá - közvetve hozzájárul a támogatási pénzek odaítéléséhez. A lá-
togatottságot valamilyen arányban persze figyelembe szokták venni a pénz-
osztáskor, ilyen-olyan irányszámokat szabnak meg a tervgazdaság szabályai 
szerint a kapitalista államokban is, de a színház popularitása - amely a film 
és a televízió, valamint a sportesemények nézettsége mellett elhanyagolha-
tó - többé nem előadásokat létrehívó szempont. A színház az elité lett, úgy 
látszik, visszavonhatatlanul. Rétegszínházak jönnek létre, és az európai nem-
zeti színházak csak azért vannak, hogy egyáltalán legyenek, hogy a minden-
kori állam megállapíthassa, neki is van önreprezentációja. 

Mélységesen konzervatív lehet csak az a színház, amely ilyen helyzetbe 
kényszerül. Konzervatív és másodlagos. Nincs ugyan kizárva, hogy a közön-
ség elevenébe vágó előadás jöjjön létre, de nem ez ennek a színháznak a hi-
vatása. Amikor hivatalos állami ideológiát kell éppen hirdetni - mint a szocia-
lizmusban - , a színház a hivatalos ideológiát túlhajtva, annak alaptételeit a 
valóságon számon kérve akár forradalmi hangulatot is kelthet, ez történt szá-
mos alkalommal a XX. század második felében mind a Szovjetunióban, mind 
a kelet-európai országokban. Mihelyt az állami ideológia leszűkül a naciona-
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lizmusra, előtérbe lép a lehető legprimitívebb szórakoztatás, mint a XX. szá-
zad első felében és a kilencvenes évek óta láthatjuk, és a nézők altatása folyik, 
csakúgy, mint a filmekben és a kereskedelmi televíziókban, csak kisebb ha-
tásfokkal. A helyüket nem lelő fiatal művészek szűkös pincékben és sufnik-
ban próbálkoznak valami mással, hatásuk korlátozott, megélhetésük bizony-
talan. A XXI. században ráadásul sehol sem áll rendelkezésre olyan, haladó-
nak gondolható ideológia, mint volt legutoljára a hatvanas években, az ama-
tőr színházak virágzása idején. 

Ebben a helyzetben a színműíró helyzete végképp megrendül. A rendező 
joggal gondolja, hogy a klasszikus remekművekben van annyi, korszakokon 
átívelő emberi tartalom, amit ő, az interpretátor, az adott kor számára elő-
csiholhat. Ebből aztán számtalan kifacsart, összeszabdalt, érthetetlen Csehov-, 
Shakespeare-, Molière- és egyéb előadás születik világszerte. A rendező nem 
író, a semmiből nem képes új világot teremteni, csak már létező alapanyagból, 
azt variálja, próbálja hozzátörni a maga korának szükségleteihez, és általában 
unalmas, csak a beavatottaknak szóló előadást hoz létre. Shakespeare, a leg-
nagyobb zseni húzza a legrövidebbet, mert az övé szövegszínház volt, a né-
zők elsősorban füllel fogadták be a darabjait, amelyeket a díszlettelen térben 
a színészek deklamálva hadartak el, a miénk látványszínház, mi a szemünk-
kel fogadunk be elsősorban. Nem lehet eleget húzni ma egy Shakespeare-drá-
mából, hogy ne legyen unalmas. Amikor egy Shakespeare-darabot a látvány-
nyal, a kihagyásokkal, a beírásokkal, az átszerkesztésekkel, a szerepek ilyen-
olyan kiosztásával (nők játszanak férfiakat vagy fordítva) megerőszakolnak, 
a mai színház tökéletes tanácstalanságát és inkompetenciáját árulják el, mi-
közben azt hiszik, művészetet hoznak létre. Ugyanez érvényes a többi klasz-
szikusra. Egyetlen tiszta módja van a klasszikusok műsoron tartásának, a ja-
pán: ott évezredek óta ügyelnek, hogy a régi darabokat továbbra is pontosan 
úgy játsszák, mint annak idején. Ez persze Európában, ahol a társadalmi vál-
tozások csaknem minden nemzedékben követték egymást az elmúlt három-
száz évben, nem megy, és ha megkísérlik, hogy mondjuk ógörögül, valamifé-
le rekonstruált zenére kornyikálva adják elő a görög klasszikusokat, az is ré-
tegszórakozás marad. 

Mi a megoldás? Nincs megoldás. A nagy színházi nyelv, amely közérthető, 
és bármiféle tartalom közvetítésére alkalmas, spontán módon alakul ki oly-
kor-olykor, erőltetni nem lehet. Az ilyen színházi nyelv sem marad meg so-
káig, másfél-két nemzedéknyi idő van csupán arra, hogy a színház a maga le-
hetőségeit tökéletesen kimerítse, utána a forma szétesik. Az ógörög tragédia 
korszaka, Shakespeare korszaka, Wyspianski korszaka erre egyaránt jó példa, 
és valamennyire a romantikus dráma két nemzedéknyi ideje is idesorolható. 

Azt azonban valószínűnek tartom, hogy a rendező és az író munkamegosz-
tása tarthatatlan, és a színházban is be fog következni, ami a XX. század leg-
jobb filmjeiben - Chaplin, Fellini, Bergman, Mihalkov stb. műveiben - meg-
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valósult: a rendezőnek és a szerzőnek azonos személlyé kell válnia. Mindegy, 
a rendező képezi-e magát szerzővé, vagy fordítva. Két dudás egy csárdában 
nem fér meg, nincs olyan színház - akár van állandó társulat, akár csak egy-
egy előadásra szerveződnek - , amely két eltérő nézőpontot huzamosan elvi-
selne. Ha működne a világban valódi művészeti nevelés, a színházi rendező 
szakos hallgatókat íráskészségük tesztelése után vennék fel az egyetemekre 
(amint ezt a filmrendezőkkel megteszik). Hogy miért nem ez a helyzet? Mert 
a színház elit intézménnyé vált, mind üzleti lehetőségeit, mind presztízsét te-
kintve elhanyagolható, tehát nem olyan fontos, mint a film és a televízió. 

Ez a mai helyzet. Nem állíthatom, mert nem tudom, mikor és hol válik a 
színház ismét fontossá. Előfordulhat olyan társadalmi és technikai konstellá-
ció, amikor a színház ismét populáris lesz. Voltak ilyen pillanatok, tehát lesz-
nek is. Addig - pár évtizedig vagy pár száz évig - le kell merülni és ki kell 
húzni. A polgári színháztól és a polgári szerzői jogtól azonban semmi jót sem 
várhatunk. 
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