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Totális színház
-eszme nélkül?

„Mi, akikben megvan az úgynevezett totális
színház szenvedélye, most itt állunk az effajta
színház legmesteribb és elvitathatatlan példája
előtt, amely ráadásul az egész egyetemes
színház forrásaként ismertetett el.

De bármilyen érdekesek lettek légyen is az
Oreszteia színrevitelével kapcsolatos technikai
problémák, ami minket igazából sarkall
Aiszkhülosz remekművének bemutatására (még
jelenlegi felkészültségünk ellenére is) - az
egyes egyedül az volt (túl az Oreszteia-
megkövetelte színházművészeti tudáson, amely
számunkra már elveszett és amelyet csak
szerényen próbálgatunk részleteiben újra
fellelni) -, hogy ez a mű abszolút módon tar-
talmazza a kapitális jelentőségű - sőt: aktuális

jelentőségű - eszméknek kötegét."

Jean-Louis Barrault ezekkel a szavakkal zárja
le az Oreszteia színpadi előkészítéséről szóló
tanulmányának első felét, amelyben a szcenika,
rendezés, zene, sőt a jellemek és a szövegmondás
felmerült problémáiról is szólt, hogy áttérjen arra,
amit - íme - mindennél többre tart, ami a

leírt szöveg elemzésén és lehetőség túl tárul fel,
és ez: a lemeztelenített drámai akciók és az ezek-
ben megnyilatkozó drámai eszmék világa. „ A ka-

pitális, sőt aktuális jelentőségű eszmék" világa.
Ahol igazolódik egy drámai mű előadásra érde-
messége vagy érdemtelensége.

Azért idézem itt a „totális színház" e nyíltan
hitvalló mesterének a szavait, mert - úgy érzem -
válasz van bennük arra a tanulmányra, amely a
SZÍNHÁZ legutóbbi számában jelent meg Staud
Géza tollából. Úgy érzem ugyanis, hogy Staud, a
totális színházról szóló tanulmányában, épp azon
a ponton torpan meg, jobban mondva: cövekeli le
magát, ahol Barrault, látjuk, szárnyakat kap: a
drámai eszmék világa küszöbén.

A „Totális színház" című értekezés jó pár év-
vel ezelőtt már elhangzott - ha jól emlékszem - a
Magyar Tudományos Akadémia valamelyik
termében. Nem értettem egyet vele, s egy imp-
rovizált felszólalásban el is mondtam, miért nem.

Kíváncsian olvastam most újra ezt az érteke-
zést: vajon megint felébreszti-e bennem az
ellenkezés szellemét? Felébresztette. S mivel
ismét felkértek a hozzászólásra, ezúttal meg-
próbálom megtalálni nemcsak az ellenérveket,
hanem azt is, hogy miért érzem gyökeresen
különbözőnek a színházról való koncepciómat
attól, amit Staud vall ebben a dolgozatában.

Hadd bocsássam előre: egyáltalán nem azért,
mintha a teljesség színháza (amelyben van zene,
tánc, képzőművészet is - és miért ne lenne?)
engem akár a legkisebb mértékben is riasztana.
Ellenkezőleg: vonz és lelkesít. (Talán monda-
nom sem kell, hogy boldogan veszek részt drá-
makomponáló és - író tehetségemmel opera-
csinálásban, musical-ben, megadott zenére tánc-
drámát is próbáltam már szerkeszteni egyszer
Euripidész Bakkhánsnőiből. S hogy szívesen csi-
nálok filmforgatókönyvet, annak fő oka - a ke-
vésbé jövedelmező drámaírói tevékenység finan-
szírozása mellett - hogy nem bírok ellenállni a
kifejezőeszközök és regiszterek szédítő gazdag-
ságának, amely filmcsinálásban - már az íróasz-
tal mellett is és a rendezővel együtt koncipiál-
gatva - feltárul s elragad.)

Staud Gézának tehát nem a totális színházról
való gondolatait érzem idegennek magamtól, ha-
nem egyáltalán: a színházról való gondolatait.

A részek és az egész

Úgy látom, Staud a színház művészetét kü-
lönböző, kialakult, elhatárolódott, szuverén
művészetek egyesülésének tekinti s így dobhatja
be aztán e művészetek közti hierarchia kérdését



is. Eris almájaként. Ez a szemlélet érzésem szerint
mechanikus szemlélet. A részektől nem veszi
észre az egészet. A színház - állítom - lényegében
homogén művészet. A közönség szempontjából
éppúgy homogén (legalábbis a jó színház), mint
ahogy belülről, az alkotók szem-pontjából is az.
Bármennyire specializálódott légyen is a
különböző területeken formálódott alkotók
tevékenysége, amint a színház számára
dolgoznak, minden egyes alkotó az egész (mond-
juk mi is így) spektákulumban gondolkodik. Az
egyik írva, a másik játszva, a harmadik rendezve,
a negyedik tervezve - de egyet csinálnak, egy
színházi alkotást. S szerintem vaskos tévedések-
hez vezet a színház vizsgálatában nem ebből az
egységből kiindulni, hanem az „öntörvényű mű-
vészetek" szuverén létéből, amelyek csak vala-
mely kompromisszummal találhatnak egymással
modus vivendit, mint holmi presztizsmániás
nagyhatalmak.

Az efféle szemléletet félrevivőnek érzem -
például idézek ebből a dolgozatból: „Az egymás
mellett jelentkező művészetek, illetve szimultán
művészi mozzanatok egymáshoz való viszonya
rendezetlen halmazatnak, mellérendelésnek vagy
alárendelésnek tekinthető-e?" Vagy: „Az
önelvűség feladásának mértéke pontosan nem
határozható meg a színjáték komplexumában
közreműködő művészeteknél."

A színházban, szerintem, nem egymástól el-
határolt, zárt művészeti koncepciók összepászí-
tásáról van szó, hanem egy olyan équipe-munká-
ról, amelynek legcsodálatosabb sajátossága éppen
az, hogy lehetőséget ad minden egyes alkotónak,
hogy a saját határain túl bízvást gondolkozzék a
másik alkotó dimenzióiban. „Én, én vagyok
Bánk!" - jegyezte fel Katona József drámaírás
közbeni alapélményét. Ez azt is jelenti, hogy
drámaírás közben ő a Bánkot játszó majdani
színészekkel is azonosul. Egressytől Latinovitsig
és tovább. Mint ahogy ezek a színészek a Katona
szövegét mondva: Katonával van-nak egy
misztikusnak nem is mondható, nagyon konkrét
unióban. Hiszen ők is úgy érzik, hogy „én, én
vagyok Bánk!"

A színház első alapvető tanításának én azt
tartom, hogy az ember nincs egyértelműen be-
zárva a maga kialakult sorsába, hiszen a szerep
révén az író is, a szereplő is és a közönség is
átléphet, „kirándulhat" más sorsokba. Ezért
érdemes színházba járni. S ehhez most hozzá-
fűzném, hogy a színház második alapvető taní-
tásának pedig azt tartom, hogy a „színházi ember"
nincs bezárva a maga diplomatokjába, mert - bár
látszólag csak a maga mesterségét

folytatja - számolhat és számolnia is kell más
művészek tehetségével. És ezt a bizonyos „másik
művészt" nem határként érzékeli, falként,
ameddig ő terjedhet, s aztán ne tovább, hanem
éppen megnyíló lehetőségként, amelyben - a
„másikban" - ő maga is továbbnyújtózhatik.

Én a tiszteletet ott adom meg, a magam mű-
vészete szabályai szerint, a színésznek és a ren-
dezőnek (ha tetszik: a zeneszerzőnek és a dísz-
lettervezőnek, egyszóval színházcsináló mun-
katársaimnak), hogy írás közben az ő kifejező
eszközeikben (s nem is csak az eddigi, hanem a
jövőbeli, esetleg épp az én révemen megszer-
zendő művészi eszközeikben) gondolkozom. S
főként abban, hogy ezt magamban nem meg-
szorításnak érzem, művészi személyiségem
megnyomorításának, hanem éppen lelkesítő
ablaknyitásnak, faldöntögetésnek. S drámaírói
munkám legszebb koszorúja, ha színész és ren-
dező (esetleg zeneszerző vagy díszlettervező)
számára én lehettem, bár csak egyszer is, meg-
nyilatkozási lehetőség.

Vagy mondjuk így: magamegmutatásra má-
soknak is alkalom.

Futballcsapathoz, életre-halálra várvédőkhöz,
összekötözött alpinistákhoz, szerelmesekhez in-
kább hasonlítható a színházban összeműködő
írók-művészek viszonya (feltéve, ha csakugyan
összeműködnek), mintsem fülemülefüttyön pe-
reskedő szomszédokhoz. Az „önelvű" művésze-
tek fölé- és alárendelésének az az elmélete, ame-
lyet Staud itt portál: határpöragresszivitást vezet
be oda, ahol a homogén élménynek és az enyém-
tieddel meg nem zavart kollektív munkának kell
honolnia - hisz különben az egész nem ér egy
fabatkát sem.

Görög ,,librettók"?

Ezzel a „hierarchia"-elmélettel elsősorban a
drámairodalmat sérti. Kezdi a görögökön.

„... a görög drámák - amelyek az ókori színjáték
komplexumának nagyszerű librettói voltak."

Ez nem igaz. És különösen nem igaz azzal a
hangsúllyal, amellyel Staud a librettót emlegeti. A
görög drámák tisztelete nem újkori humanista
találmány, ahogy azt Staud, ugyanebben a dol-
gozatában állítja. A görög dráma - és nem a
produkció - versenymű volt. A díjazás pedig
irodalomtörténeti esemény.

A három klasszikus drámaíró eredeti szövegeit
mindjárt haláluk után a fellegvárban helyezték el,
hogy későbbi szövegromlást ezen az alapon
megakadályozhassanak. A dráma szövegét elvétő
színészt kifütyülték és leparancsolták



a színpadról. Arisztophanész a Békák-ban (304.
sor) kigúnyolja azt a Hegelochos nevű színészt,
aki Euripidész egyik darabjában γάλην helyett
γάλήν-t mondott. (És még mondja Staud, hogy a
színháztörténet a XIX. századig elhanyagolt
stúdium volt!). S teszi ezt épp az az
Arisztophanész, aki egyrészt utálta Euripidészt,
másrészt pedig - gondolom, ebben egyetért velem
Staud - a totális színháznak - a drámát nemcsak
versekben, hanem jelmezekben, festői
színterekben, táncban, zenében komponáló -
klasszikusa volt.

De nemcsak a görög, hanem minden dráma-írót
sért az az érthetetlenül szűkkeblű szemlélet,
amellyel Staud a drámában írói munkának általá-
ban csak a dráma szövegét tekinti. S a „szöveg-
ben" állandóan valami színháztól idegen, speciális
„irodalmi jelleget" gyanít. (Kivételként kezeli
Ibsent, Shakespeare-t és Moliére-t). Miért teszi
ezt? Nem akarjuk feltételezni, hogy azért, hogy a
drámaíró szerepét sikeresebben degradál-hassa.
De az bizonyos, hogyha a drámaíró művében
lelkiismeretesebben számbavenné a szövegen túli
elemeket is: a koncepciót, az eszmét, a
kompozíciót, a cselekményt, a szituáció-sort és a
jellemeket - már nem bagatellizálhatná el úgy,
ahogy most elbagatellizálja a dráma jelen-tőségét
a színházban.

A d r á m a í r ó helye

írót emlegetve, Staud mintha sohasem a szín-
pad számára drámát író íróra gondolna, hanem
egy olyan irodalmárra, akinek annyi köze van a
drámához, mint egy műfordítónak: övé az el-
hangzó szöveg. De akkor kié a drámai gondolat?
Ki alkotta meg a dráma szerkezetét? A hőseit? A
helyzeteket, hogy a színész mondani is tudja azt a
bizonyos szöveget?

Az írói mű alárendelésére Staud példája a kö-
vetkező: egy Petőfi életéről szóló darabban
Szendrey Júlia a posztumusz hűtlenség állapo-
tában elmondja a Szeptember végént. Hevesi
figyelmezteti Bajort, hogy ne a szokott módon
szavalja a verset, hanem vessen számot a szituá-
cióval, a dráma fordulópontjával. S ebből az oly
magától értetődő rendezői instrukcióból Staud a
következő konzekvenciát vonja le: „Ez a példa
analógiásan érzékelteti, miként oldódik föl egy
irodalmi remekmű autonómiája a színjáték egé-
szében."

Egy collage-ként beillesztett vers először is
semmilyen analógiában nincs a drámai szöveggel,
amely eleve számot vet a jellemmel meg a
szituációval. Másodszor pedig: a példa Staud
fejére szól. Ami Hevesi instrukciójában érvé

nyesül, az éppen egy drámai koncepció, a Petőfi-
drámát író neve-nem-említett szerző koncepciója,
aki a Szeptember végén számára egy tragikus
szituációt teremtett. Hevesi itt, akár-milyen
furcsán hangozzék is ez: a drámaíró he-
gemóniájának volt a szószólója - Bajorral és
Petőfivel szemben.

„Most egyfajta öncélú irodalom tört be a
színházba és veszélyezteti a művészi létét" - írja
Staud a tanulmányában.

Bűntudattal veszem számba magunkat, magyar
drámaírókat, melyikünk is hozta rá ezt a
főveszélyt a magyar színházra. Melyikünk az, aki
üres nyelvi játékai, zengő szövegei számára
szeretne színpadot?

Szerencsére kiderül, hogy Staud - akinek a
tanulmányában a leghalványabb asszociációval
sem dereng fel a magyar színházművészet és
dráma semmilyen újabb alkotása - ezúttal a
nyugati abszurd drámaírókra gondol.

Bárha nem minket kárhoztat, akkor sem tudom,
hogyan lehetséges egy színházi programot -
méghozzá: a totális színház tetszetős színházi
programját - adni anélkül, hogy a szerző számot
vessen a magyar drámaírói törekvésekkel,
jelentkezésekkel vagy a húsz év legtöbbet ígérő
színházi eredményeivel.

S hogyan lehetséges, hogy a színháznak és a
drámának egy olyan alapos és kitűnő ismerője,
mint Staud Géza, ennyire ne vegye figyelembe az
eszmék jelentőségét a színházi produkciókban -
ami pedig, láttuk Barrault esetében, a rendező
szívét is mindennél jobban megejti.




