
külföldi drámaterméssel. Az írónak ezt a ki-
szolgáltatottságát csak a színház oldhatja fel, s fel
is kell oldania, saját érdekében.

A feloldás egyik módja lehet, hogy a színház
keresi meg az írót, még akkor is, ha annak nincs
kész drámája. Az állandó kapcsolat, érdeklődés
minimumra csökkentheti az elvi ellentéteket.
Kölcsönösen megismerik egymás ízlését, közlési
vágyait, igényeit és nem utolsósorban ké-
pességeit. A színház tudja, mit várhat az általa
már jól ismert írótól, de az író is tisztában van
avval, hogy mit várhat a színháztól. A kortárs író
személyisége alkalmazkodást kíván s mind
különbözö módszert, más-más megközelítési
formát, hogy író is, színház is képességeinek
maximumát nyújthassa.
A dramaturg-diplomata

Benedek András Író és rendező konfliktusa c.
cikkében (SZÍNHÁZ 69/2.) részletesen elemzi az
író és rendezö viszonyát. De ebben a kettösben
rendszerint ott van egy harmadik is, a dramaturg,
aki egyszerre képviseli az írót és a színházat. Ez
a kettös szerep majdnem olyan hálátlan és olykor
nevetséges is, mint egy Moliére vígjátékban az
összeveszett szerelmeseket kibékítő furfangos
szobalányé vagy inasé.

Az együttes munka legizgalmasabb és talán
legszebb fázisa a mű vagy annak vázlata, akár-
csak elképzelése alapján felfejteni az írói szán-
dékot, és e szándék kiteljesedését, színpadi ér-
vényesülését elősegíteni - de mindig az író stí-
lusában, alkotó módszerén belül maradva. A
dramaturgnak nincs önálló stílusa, még mód-szere
sem. A stílus, a módszer az íróé, a mondanivaló
is. De azt felfedezni, mi az író erössége, hol van
erényeinek kibontására a drámában a legtöbb
lehetöség, hogyan lehet összeütközéseket
teremteni, drámát arányosan megszerkeszteni,
egy-egy színpadi fogást alkalmazni - megannyi
dramaturgiai alkotólehetöség. A dramaturgi
munkában az íróval való bánásmód sokfélesége a
legnehezebb és legizgalmasabb feladat. Meg kell
érezni, hogy a leghasznosabb-nak vélt
dramaturgiai tanács mikor fordul már a mű ellen.
Mert ha az író egyre több idegen anyagot dolgoz
fel átélés nélkül, pusztán azért, mert bízik a
szakemberek véleményében, akkor drámája egyre
messzebb kerül - nemcsak tőle, de a tanácsot
adótól, a színháztól is.

Ha az író egy színház törekvéseiben hasonlók-
ra ismer, mint ami a maga közlési vágya is,
egészséges és tartós együttműködés jöhet létre.

DERSI TAMÁS

A totális színház és a tartalom

Néhány félreértés margójára

A totális színház fogalma bőpénzű, elökelő
turistaként lépte át határainkat. Minden ajtó
gyorsan megnyílik előtte, eredetét és céljait el-
áruló okmányaiba csak a forma kevéért vetnek
egy-egy rakétaröptű pillantást. Divatos jelszavak
kíséretében hódító vendég, akit természetesen
magyar szakemberek is elkísérnek útjain. Senkit
sem zavar, milyen keveset tudunk róla, s hányszor
félremagyarázzuk. Staud Géza A „totális"
színház című tanulmánya, amely a SZÍNHÁZ
1968/2. számában jelent meg, annyi kérdést állít
vitára ingerlö megvilágításba, az ellenkezésnek
annyi és annyiféle gondolatát sorakoztatja, hogy
nehéz rá röviden válaszolni. Alábbiakban csak
néhány fontosnak látszó problémát említhetek, s
csupán a vázlatok sietségével és elnagyoltságával
jelezhetem fenntartásaimat, illetve
ellenvéleményemet.

Staud Géza - miután megállapította, hogy a
komplexitás mindenfajta színjátékra jellemzö,
tehát története több ezer éves - felteszi a kérdést:
miért jelentkezik mostanában a komplexitással
azonosított totális színház mint megkülönböztetett
s hódító művészi irányzat? Válasza meg-lepő.
Szerinte az abszurdok kísérleteivel és sikereivel
„egyfajta öncélú irodalom tört be a szín-házba, és
veszélyezteti művészi létét". Vitapartnerem
hozzáteszi, hogy ez különösen hangzik, hiszen
Ionescóról, Beckettről és Adamovról, tehát olyan
szerzökröl van szó, akik „egyébként igénylik
műveik színpadi interpretációját".

Műhelyvallomások

Tekintsünk el az abszurd dráma minősítésétől,
problematikájának boncolgatásától. Ezúttal
csupán egyetlen vonatkozásban vegyük szem-
ügyre az ötvenes években élre tört irányzatot:
megfelel-e Staud elképzeléseinek? Ha az említett
szerzök műhelyvallomásait egy kicsit is ko-
molyan vesszük, határozott nemmel kell vála-
szolnunk. Ha öncélú irodalmiságon Staud a
színpad sajátos - semmi mással nem helyette-
síthető - hatáslehetöségeinek mellőzését érti



(s a szöveg ezt valószínűsíti), az abszurdoknak
semmi közük az ilyenfajta irodalmiaskodáshoz.
Programjuk egyik sarkalatos elve éppen az, hogy
a színház nem diszkurzív eszközeit állítsák a fi-
gyelem középpontjába. Konfliktus, cselekmény,
jellemrajz és nyelvi anyagban megvalósított ön-
kifejezés helyett atmoszférával, látszólag össze-
függés néküli nyelvi jelek halmozásával próbálják
céljukat elérni.

A tipikusan abszurd dráma olyan irodalmi
absztrakció, amelynek színpadi megvalósulási
formája, hatásrendszerének közege a színpadi
szituáció. Ebben pedig nagy szerepet kap az in-

tellektuális játékba illő spektákulum: a vizuális
élmény. „Megkíséreltem például - írja Ionesco -,
hogy alakjaim . . . szorongásának tárgyakon át
adjak külső formát; hogy szóra bírjam a színpadi
díszletet; hogy a cselekményt vizuális közegbe
transzponáljam; hogy látható képeket vetítsek ki
félelemröl, megbánásról, lelkifurdalásról,
elidegenedésről ... Ily módon megpróbáltam a
színpad nyelvét kiterjeszteni." S még egy idézet
cáfolatul: „Mert ha a színház lényege az
effektusok felnövelésében rejlik, akkor még
jobban fel kell növelni őket, úgy aláhúzni, úgy
hangsúlyozni, ahogyan csak lehetséges. Túlló-
dítani a színházat azon a közbeeső zónán, amely
se nem színház, se nem irodalom - ez annyi, mint
visszaállítani saját keretei, saját természetes
határai közé. A bábukat mozgató zsinórokat nem
álcázni kell, hanem még láthatóbbá, szándékosan
feltűnövé tenni ..."

Vagyis Ionesco és abszurd kollégái vissza-
nyúltak a dráma- és színháztörténet ama hagyo-
mányaihoz, amelyekre egyébként a totális szín-
ház előzményeinek sorában Staud Géza is hi-
vatkozik. Úgy érezték, hogy az ember létéről és
világáról kialakult felfogásuk - filozófiájuk -
érzékletessé tételére bizonyos régi eszközök fel-
használása, meghökkentően újszerű műstruk-
túrába állítása is alkalmas lehet. Eljárásuk lé-
nyege, hogy a reneszánsz és a polgári drámairo-
dalom fegyverzetét elvetve vagy legalábbis hát-
térbe tolva, kevésbé irodalmias - vagy éppen
irodalomellenesnek tűnö - hagyományokat ele-
venítenek fel. Kitágítják a drámaíró mozgás-terét.
Éppen ez zavarja meg Staudot, aki csak a
dialógusok és monológok megalkotásában haj-
landó felismerni az irodalmi funkciót. Így az-után
érthetö, hogy az író szerepét leértékeli, a görög
tragikusoktól napjainkig librettó készítésére
korlátozza.

Figyelmen kívül hagyja, hogy a színház iro-
dalmibb változatának - a dráma- és színpadtör-
ténet zömének - ellenpéldájaként említett misz-

tériumjátékok és farce-ok sem író nélkül születtek.
A drámaíró fogalmának tisztázásához jutottunk.
Azt hiszem, enélkül a totális színház értelmezése
csak reménytelen kísérlet maradhat. Kezdjük egy
paradoxonnal: a drámaíró vállalkozásában maga
az írás szinte lényegtelen mozzanat, eszköz
csupán. A lényeg a kigondolás, azoknak a
helyzeteknek a képzeletbeli megalkotása, amelyek
a leghatékonyabban képesek köz-vetíteni, a
nézővel elfogadtatni a szerző hitét, sugallatát, az
emberröl és a világáról vallott nézeteit. Ez a fő
cél, amelynek kivitelezéséhez a szituációk
sorozatán kívül jellemekre és cselekményre is
szükség lehet. Mindezt a költői vagy prózaszöveg
szolgálja, kíséri hangsúlyozott eszközjelleggel.

Szándékosan kiélezem a színpadi hatáseszközök
hierarchiájának megfogalmazását. Erre kényszerít
a félreértés, amely a feje tetejére állítja az
összefüggések rendjét, s ezzel elfogadhatatlanul
korlátozza a drámaírót. Staud felállít egy képletet,
amelyet a gyakorlat százszorosan cáfol, majd erre
hivatkozva nem létező elvi ellentétet konstruál író
és színpad, irodalom és színház között. S
minthogy a totális színházról kifejtett koncepciója
leginkább erre a feltételezett össze-
férhetetlenségre épül - elméleti és gyakorlati
szempontból egyaránt kevéssé meggyőző. Azt írja
például, hogy „a színjáték komplexumában
közreműködö valamennyi művészetnek .. . többé-
kevésbé föl kell adnia önelviségét a vezér-lö
mimikus, vagy ha úgy tetszik, teátrális vagy
színészi elvvel szemben, és saját jel-, forma- és
értékrendszerét alá kell vetnie egy másik művészet
- a színház - jel-, forma- és értékrendszeré-nek".
Programja tehát az egyoldalúan irodalom-
centrikus színház fogalmának felváltása egy nem
kevésbé egyoldalú színészcentrikus felfogással.
Ez ellen persze nemcsak az írók emelnek jogos
kifogást, hanem mindenki, aki a valóságban
komplex színházművészeti alkotómunkában a
drámai felismerés megvalósulását - közösségi
hatóerővé válását -- érzi döntőnek, a színpadi
műstruktúra elemeit és a részletek összhangját
meghatározó alapelvnek.

Í r ó és mimus

A színház értelmét, a színpadi játék valamennyi
eszközének mozgatóját az író adja. Szolgája-ként
egy eszmének, amelyet az élet, a kor az ő
művében akar kimondani. Sietek hozzátenni, hogy
ez a kimondás kollektív eröfeszítést igényel. A
drámai mű olvasva is élvezhető, ám ereje így meg
sem közelíti a színpadi hatást. Szüksége van
rendezöre, szcenikusra, jelmeztervezőre



kellékekre, világításra, akusztikai eszközökre és
mindenekelőtt s föleg a színészre. Mimus nélkül
valóban nincs színház, de ha a mimus nem kap az
írótól megelevenítésre érdemes helyzeteket és
jellemeket, a spektákulum olyan silány lesz, hogy
kérdés, megilleti-e a színház rangja és neve. A
színház gyakorlatát nem célravezetö alá-
rendeltségi viszonylatokban elképzelni. Mellé-
rendeltségröl sem beszélnék. Ezek a szavak és
fogalmak nem alkalmasak a színházi alkotófo-
lyamatban kialakuló komplexitás érzékeltetésére.

Staudnak abban igaza van, hogy a színpadi
varázslat föszereplöje a színész. A közönség csak-
nem mindazzal, ami a drámai eszméböl megva-
lósul, a színészi teljesítmény közegében talál-
kozik. Akármilyen zseniális rendezöi koncepciót
valósít meg az együttes, bármilyen részletértékek
jellemzik a díszletet, a közzenét, a tömegek
mozgatását, a világítást stb. - a nézök nagy több-
sége a színészre figyel, s amit az elöadásból fel-
fog, általában az élö játék közvetítésével fogadja
be. De ebböl vajon az következik, hogy a szín-
házat alá kell rendelni „a domináns színészi (mi-
mikai) törvényszerűségnek"?

Az író eszmeközvetítö szerepének súlyáról már
írtam. Másik ellenvetésem a rendezöt kéri
számon. Staud valahogy kifelejti a totális szín-ház
koncepciójából. Csakhogy éppen a rendezö
hivatott a felrázó megismerés, a drámai rádöb-
bentés szolgálatába állítani a színészt s a színpad
valamennyi hatáseszközét. Ő válogat a múlt és a
jelen formai-kifejezési lehetöségei közül, hogy
célja szerint új esztétikai minöséget hozhasson
létre.

A totalitás mélyebb jelentése
A színház totalitásának igénye természetesen

nemcsak, sőt nem is elsösorban eszközök és for-
mák kérdése, hanem tartalmi probléma. Staud
erröl egyetlen szót sem ejt; a totalitás mélyebb
jelentését mind a klasszikus hagyományok, mind a
kortársai törekvések értelmezésében megkerüli.
Pedig a komplex színház egyetlen megvalósulási
formája, a színjáték történetének egyetlen
elözményként említhető korszaka sem
jellemezhetö enélkül. A görög tragédiában, a kö-
zépkori misztériumjátékokban vagy a reneszánsz
vásári népi játékaiban egy-egy, történelmileg
meghatározott, bizonyos osztály- vagy réteg-
tudatot kifejező világszemlélet és életérzés szólalt
meg. Emellett pedig, s többnyire ezzel össze is
fonódva, hely és idö konkrét viszonylataihoz
kapcsolódva, drámai formát kapott az emberi sors
általános problematikája, a születés-létezés-halál
körforgás értelme és tragédiája, a vágyai-

nak végtelen és létének véges volta között őrlődö
ember minden öröme és fájdalma. Alapkérdések
adták a dráma anyagát. Olyan konfliktusok bom-
lottak ki a színpadi játékban, amelyek minden-kit
érintettek, tehát mindenki számára átélhetök is
voltak. Szakrális és törzsi-városi-nemzeti kö-
zösségek fórumává, vallási vagy világi közössé-
gek szertartásává válhatott ily módon a tragédia és
a komédia, a színjáték két alaptípusa. A totalitás
tehát az élet egészét, társadalom és lélek minden
lényeges mozzanatát magába fogadó igényt jelölt.
Ehhez kellett megkeresni a korok és műtípusok
szerinti művészi eszközöket.

A modern színház totalitás-igénye is elsősorban
a tartalom felöl közelíthetö és érthető. Olyan
drámát és színjátszást kívánnak a totális színház
hívei, amely az említett hagyományokat követve,
az emberi létezés alapkérdéseire reflektál, ezeket
igyekszik felderíteni, megfogalmazni, és a válasz-
adás kísérleteivel közelíteni.

Feltehető, hogy csupán a szórakoztatásra vál-
lalkozó súlytalanság ellentétét nem fogjuk kul-
tikus színháznak nevezni. Itt azonban nem is a
kifejezés a hangsúlyos, hanem a szándék, amely a
drámát és a színpadi játékot az emberi lényeg
megragadására, ember és világ változó kapcsola-
tainak feltárására kívánja orientálni. Ilyen törek-
vés - a célok és a tartalmi meghatározottság
különbségeitől most eltekintve - nálunk is akad.
Mégpedig nem csupán mint terv, hanem mint
részben vagy egészben már meg is valósult ered-
mény. Nem az önelégültség, hanem a tények
tisztelete kötelez, hogy a totális színház értelme-
zése körüli vitában e régi-új gyakorlat hazai tö-
rekvéseit és sikereit is megemlítsük.

Irodalmunk két klasszikus nagy drámájának, A z
ember tragédiájának és Vörösmarty Csongor és
Tündéjének korszerű felfogása, úgy tűnik, el-
szakíthatatlan a totális színház fogalmától. De
nemcsak a távoli múlt, hanem a mi korunk is kínál
magyar példákat a dráma és a színjátszás
komplexitásának hasznosított lehetöségeire. Ta-
mási Áron, Déry Tibor, Hubay Miklós, Örkény
István és még néhány hazai szerzö drámáit mel-
lözve, aligha foglalkozhatunk érdemben ezzel a
problémával. S így vagyunk a rendezöi teljesít-
ményekkel is. Az elvont fejtegetéseknél haszno-
sabbnak tartom az elmúlt évtized kiemelkedő
színpadi sikereinek elemzését. A totális színház
magyar változatának megteremtésében kitűzött
eredményeket: Marton Endre Marat-ját, Major
Tamás Brecht-kísérleteit, Kazimir Károly Dante-
és Örkény-rendezését, és más, elemzésre érdemes
produkciókat. A vitának is hasznára lenne, ha
ebbe az irányba fordulna.




