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Vagy egy ilyen kiegészítő szcenikai mozzanat volt például az ibseni 
Kísértetek egyik berlini előadásán az, hogy a rendező nem a szokott 
konvencionális módon indította el a darabot. A függöny felmenetele 
után koromsötét volt a színpad, majd fokozatosan megvilágosodott egyet-
len egy pont, a rég elhunyt Alving kapitány arcképe. Egyszerre meg-
érezte mindenki, hogy ez az alak lesz az egész dráma láthatatlan fő-
szereplője. Majd sötétbe borult a kép és most a szobafalakon keresztül, 
amelyek transzparensek, átlátszók voltak, megpillantottuk a felavatásra 
váró menházat. E víziószerű kép előtt kísértetiesen hatott a díszlet váz-
rendszere, mely úgy jelent meg a nézők előtt, mintegy a szoba csont-
váza. Majd ennek a képnek elhomályosodása után világosodott ki az 
előtér, maga a szoba, hogy egy ilyen optikai ouverture után egészen más 
hangulattal élje át a néző Oswald drámáját . 

Kárpáti: Ilyesmi valóban helyes és bizonyos fokig megengedhető, 
mert ilyenkor a rendező a drámából indul ki és munkája így csakugyan 
a költőt szolgálja. Én nálunk is szívesen látnék ilyesféle komoly kezde-
ményezéseket. Eredeti, újszerű rendezői produkciókat, amelyek eltérnek 
a beporosodott mult tradícióinak fáradt verklizésétől. Sajnos azonban 
itthon az a helyzet, hogy darabszolgálat ürügye alatt legtöbbször tulaj -
donképen az unalmat és a konvenciót szokták szolgálni rendezőink. 
Akárhány van köztük, aki valóban úgy elbúvik a darab mögé, hogy 
észre sem vesszük: van-e egyáltalán a vi lágon?. . . így persze aztán nem 
csodálható, ha az előadás kialakítása rendszerint nem áll egyébből, 
mint rég megkövesedett és elhasznált sablonok ismétléséből. Ennek 
elsősorban az az oka, hogy az utolsó 15—20 esztendőben a magyar szín-
házak alig vettek tudomást azokról a rendezői törekvésekről, amelyek a 
nyugati színpadkultúra korszerű átalakítását hozták létre. A sokszor 
talán zsákutcába jutott kísérletek azóta odakint jelentős tanulságokat 
eredményeztek, a modern rendezés szélsőségei meghiggadtak és ki-
induló pontjai lettek a további fejlődésnek. Nálunk, sajnos, mindez 
egyszerűen elmaradt és hiány állott be. Nálunk még azokat is. akik he-
lyesen értelmezve a tradíciót, nem forradalmat, csak reformot akar-
n a k . . . mondom, még azokat is veszedelmes újí tóknak mondják, pedig 
ők, ha talán hazai viszonylatban élharcosok is, európai viszonylatban 
konzervatívok. 

Németh: Sajnos, igazad v a n . . . Én azt hiszem, hogyha a rendező a 
darabról való előadás-látomását kelti, ú j és élő életre a színpadon, nagy 
missziót teljesít be, mert egyrészt mélyebben és igazabban szolgálja a 
költőt, az írót, mint a konvencionális előadást, önként rendelve önma-
8at, — nem a mű szavai és instrukciói, hanem — a mű szelleme és 
lényege által megszabott határok keretei közé, másrészt pedig eleven, 
szuggesztív előadást nvujtva nem poros irodalomtörténeti előadást tart 
a színpadról, hanem élményt nvuj t és azon keresztül átmenti a jövőbe 
letűnt korok irodalmi értékeit. Azt mondottad, hogy a mi mitosztalan 
korunkban a költő képviseli az elvesztett hitet és világnézeti tartalmat 
a mai kor színházi kultúrájában. Ha ez igaz, akkor a darab szellemé-
ben alkotó és azt ú j ra teremtő rendező, aki térbe vetíti a költő drámai 
látomását, és nem alárendelt szolgája, hanem önkéntes papja a műből 
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áradó költői mítosznak, utat mutat a jövő felé, amikor ismét az élő 
hit lesz mindenfajta művészet ereje és tápláléka. 

Kárpáti: Igen!. . . Ha ilyen rendezői megnyilatkozások látványában 
már itthon is lehetne részünk, mindjár t kevesebb szó esnék a színházi 
válságról is. Mert hiszen az ilyen új já teremtő rendező mintegy pótolná 
a nagy drámaírók hiányát — ami korunkban erősen érezhető. De azért 
ne haragudj, nekem most mégis valami furcsa kép jut az eszembe. Men-
nél díszesebb formában jut kifejezésre a színpadon a rendező művé-
szete, annál inkább úgy érzem, hogy az egész csupán egy pompás gyász-
szertartás, amely mögött a költő fekszik ott a ravatalon, vagy másszóval: 
a rendezés virágai mindig a dráma sírján tenyésznek legdúsabban. S 
ezt minden irónia nélkül mondom, tisztán a rendező imént megállapított, 
költőt pótló szerepére célozva. . . 

Németh: Azért kissé gonosz ez a megjegyzés, s csak azt válaszol-
hatom rá, hogy én viszont hiszek abban; a halott költőt egyszer mégis 
az igazi rendező kelti majd életre azon a „ravatalos" színpadon. 

Kárpáti Aurél, Németh Antal 

Dichter und Regisseur. Von Antal Németh und Aurél Kárpáti. 
Die Diskussion von den Verfassern will das Problem entscheiden, ob der 

Dichter sich dem Regisseur oder entgegengesetzt der Regisseur dem Dichter sich 
unterstelle. Németh meint, dass von Ekhof bis Stanislawsky hatten grosse Spiel-
leiter den spielerischen Instinkten des Publikums entsprechend umgeformt, die 
grossen dramatischen Werke vergangener Zeiten aufgeführt. Jene Regisseure, deren 
künstlerisch-schöpferische Fantasie, mit der des Dichters wetteiferten, nahmen 
sich das Recht, das Drama, als gestaltenden Stoff zu betrachten. Die Suverenität 
des Spielleiters, als Selbstzweck und die Gestaltungsfreiheit ist nur in jenem Falle 
gestattet, wenn der Regisseur genial begabt ist. Den gangbaren und in die Zukunft 
führenden Weg zeigen jene Theaterkünstler, die in den Geist der verschiedenen 
Werke verschiedener Zeiten einzudringen vermögen — gegen — über der kleinen, 
unnachahmbaren Gruppe von schöpferischen Spielleitern. Kárpáti behauptet, dass 
der Regisseur dem Dichter dienen muss. Jene Spielleiter, die sich von dem Dichter 
unabhängig machen, entfernen sich von ihrem wahren Berufe. Er bezweifelt nicht 
das zeitgemässe Bestreben des Regisseurs zu seinem Zeitalter. Aber er hält es für 
unklug, dass der Regisseur den zeitweise wechselnden Geschmack des Publikums 
derart billige, dass er die endgültig abgeschlossene, in gewissem Masse zeitlose Un-
antastbarkeit des Werkes opfere. Die literarisch wertvollen Dramen wenn sie in 
wesentlichem Zusammenhange mit der Bühne stehen, bieten reiche Möglichkeit für 
die Auswirkung der schöpferischen Fantasie des Regisseurs. Der selbstherrliche 
Spielleiter kann den grossen Dramatiker nicht ersetzen. 



Prof. Adolf Liiinebach. — München. 



Der Günstling. Opern. Natluiml-Theuter Szlnpadkép: l>rof. Unnebach. 
Der Günstling. Oper. Münch™ Bühnenbild: l'rnf. Unnebach. 

Vetitett diszletek. — Dekoration nur durch Projektion dargestellt. 





Shaw: Szent Johanna. Belvárosi Színház .Színpadkép: Gara Zoltán. 
Shaw: üie heilige Johanna. Bühnenbild: Zoltán Gara. 



Buday György fametszetei. (Az Ember Tragédiaja.) 

Holzschnitte von György Buday. (Die Tragödie des Menschen.) 






