
minőségben. Ez azért fontos, mert
megszűnt a fiatal művészek színházra
nevelése. Igen nagy jelentősége van annak,
hogy a színház minden tagja a színházi
üzem valamennyi munkafolyamatához
értsen és becsülje azt, különben ahhoz a
fajta elidegenedéshez vezet a szakosítás,
amit manapság tapasztalunk színházaink-
ban.

26. A szerződésileg szorosan a színházhoz
kötött színészeket nem éri károsodás az öt
(?) évi lekötöttséggel, mert a stúdió mun-
kája következtében magas technikai szín-
vonalú színészekké válnak és a Főiskolai
Színházhoz tartozás olyan erkölcsi-mű-
vészi többlethez juttatja őket, amely ka-
matozni fog, ha elhagyják a színház együt-
tesét.

27. A demokratikus önszabályozás eredmé-
nyeként a tehetségtelenek természetsze-
rűleg fognak elhullani vagy kiválni a tár-
sulásból, és térnek vissza anyaszínházuk-
hoz vagy hagyják el a színházi területet.

28. A Főiskolai Színház egyetlen szerződtetett
adminisztrátorral működjék.

Ezek a javaslatok természetesen csak jelzés-
szerű elképzeléseket nyújtanak, hiszen tételei
csak nyers rögtönzések. De a dolgozat célja fel-
tétlenül az, hogy az ötletek továbbgondolására
serkentsen, kidolgozására, továbbfejlesztésére
vagy elvetésére, más, jobb, gyakorlatibb ötletek-
kel való helyettesítésére sarkalljon.

Meggyőződésünk, hogy egy ilyenfajta szín-
házi-laboratóriumi szervezettség néhány év alatt
nagyszerű eredményeket mutathatna fel; sport-
szerű versenytársként ösztönözhetné színházi
életünket, kifejleszthetne egy korszerűbb, tömö-
rebben fogalmazó szocialista színházi játékmó-
dot; kialakíthatna egy új színészi stílust, magas-
szintű professzionalizmussal láthatná el egy
színészgeneráció tagjait, akik amikor belekerül-
nek a nagyszínházi vérkeringésbe, tudatosságuk-
kal, felkészültségük magas fokával, csiszolt
technikájukkal jó hatással lehetnének pályatár-
saikra is. A rendezők kockázat nélküli szabad-
sággal tehetnék próbára legmerészebb elképze-
léseiket is. Kialakulhatna a kollektív színházi
munka modellje. Nem utolsósorban az az ered-
mény várható egy ilyesfajta színházi szervezett-
ségtől, hogy a rendezők hosszas együttműködése
a fiatal írókkal megteremthetné egy anyag-szerű,
formai elemekben gazdag irányzatát szocialista
drámairodalmunknak.

SAÁD KATALIN

Totális színház és színpadi

hitelesség

A vita, amely egy esztendeje folyik a
SZÍNHÁZ hasábjain a totális színházról, illetve
arról, hogy mit értünk rajta, lényegében nem is
annyira a »totalitás" kérdését érintette, inkább
meg-közelítési pontokat adott. Érthető és indokolt
is, hogy tisztázzuk kiindulópontunkat, mielőtt vi-
tatkozni kezdünk; a megjelent vitacikkek azonban
nemigen jutottak ennél tovább. Megrekedtek
annál a kérdésnél, hogy miben áll a színházi
„hierarchia", hogy valójában kié a színház, kié
mekkora rész belőle.

Staud Géza, aki arról ír (SZÍNHÁZ 68/2), hogy
„a színjáték komplexumában közreműködő
valamennyi művészetnek ... többé-kevésbé föl kell
adnia önelvűségét", úgy látja, hogy a színpadi
műalkotás „vezérlő elve" a „mimikus", „teátrális"
vagy „színészi" elv, vagyis a színház sajátos „jel-,
forma- és értékrendszere". Dersi Tamás, aki idézi
Staud e megállapítását „né-hány félreértés
margójára" írt cikkében (SZÍN-HÁZ 69/6.) maga
is nem csekély félreértés áldozata lesz, amikor
Staud nézőpontját „egyoldalú színészcentrikus
felfogásnak" nevezi. Az ugyanis aligha lehet
kétséges, hogy a színházi műalkotás „vezérlő
elve" a szó igazi értelmében vett teatralitás,
aminek legsajátosabb jegye - Staud szavaival - „a
színész személyes jelen-léte". S úgy hiszem, ma
már - a „nagy reform" és a legújabb rendezői
kísérletek, Barrault, Brook, Strehler, Grotowski
vagy akár Ljubimov útkeresései után - azt is
megállapíthatjuk, hogy a színjáték „nyersanyaga"
mindenekelőtt a színész a maga testi-fiziológiai
jelenlétében. Első-sorban a színész élő
organizmusa az a kifejezési forma, amelyben a
„kapitális eszmék" testet ölthetnek. Ezt érti Dersi
egyoldalú színészcentrizmuson?

Staud Géza értékes színháztörténeti és elméleti
áttekintést ad a „művészetek egységéről" a
színpadon, megállapítja, hogy a színjáték komp-
lexitása mindig is jellemezte. De miért jelentkezik
a XX. század derekán új művészi törekvésként?
Szerinte a magyarázat egyszerű: az ab-



szurdokkal egyfajta öncélú irodalom tört be a
színházba és veszélyezteti annak művészi létét.
Ezért hódít újra a „régi", a „spektákulum". Hubay
Miklós vitába száll Stauddal (SZÍNHÁZ 69/1.),
nemcsak totális színház koncepciójával, de egész
színház-felfogásával nem ért egyet, mert - mint
mondja - Staud „hierarchia" elmélete (a
művészetek alá-, fölé-, illetve melléren-
deltségének kérdése a színházban) „a drámairo-
dalmat sérti elsősorban": Staud ugyanis a lib-
rettóírás szintjére fokozta le az író szerepét. Dersi
Tamás azután odáig megy, hogy megállapít-ja: „a
drámaíró vállalkozásában maga az írás szinte
lényegtelen mozzanat, eszköz csupán". A lényeg -
folytatja Dersi - „azoknak a helyzetek-nek a
képzeletbeli megalkotása, amelyek a leg-
hatékonyabban képesek közvetíteni, a nézővel
elfogadtatni a szerző hitét, sugallatát, az ember-
ről és a világról vallott nézeteit".

Talán nem véletlen, hogy Dersi még a „drámai
szituáció" kifejezést is kerüli, hisz a szín-házat
mint művészetet egyoldalúan eszméket közvetítő
formának tekinti, megfeledkezve arról, hogy
minden igazi művészi alkotás a tartalom és a
forma dialektikus egymásra hatásából, belső
harcából születik. S így a „totális színház" körüli
félreértéseket még eggyel szaporítja, amikor a
„totális színház" „mélyebb értelmét" az eszmék
„totalitásában" látja. Itt úgy tűnik, végképp el-tért
a vita eredeti témájától: Dersinél „totális
színházon" többé nem a XX. század derekán je-
lentkező irányzatot kell értenünk, hanem minden
olyan színházat, mely az »emberi létezés
alapkérdésére reflektál" (görög tragédiák, Az
ember tragédiája, Kazimir Károly Dante-rende-
zése stb.).

A kérdés most már csak az, hogy kikről beszél
Dersi, amikor „a totális színház híveit" említi, s
hogy végül is mi a totális színház. Ha ezt a kér-
dést feltesszük, mindjárt megállapíthatjuk, hogy
minden nagy színházi alkotás egyrészt „totális"
(úgy ahogy Dersi érti; hisz nagy gondolat nél-kül
valóban nincs nagy művészet), másrészt a „totális
színház" sajátos művészi törekvésként elsősorban
a kifejezési formát illető útkeresés. Aminek
természetesen ismét megvan az a „tar-talmi"

vonatkozása, hogy egy új kor keres magának
kifejezést, a maga aspektusában reflektálva „az
emberi létezés alapkérdéseire". Jean Claude van
Itallie egyik legutóbbi nyilatkozatában
szellemesen jegyzi meg: „A színház tartalma
láthatóan nem változik, a színműírók és a
közönség látószöge változik". E megváltozott
látószög azután egy egész sor a szó legtágabb
értelmében vett formai kérdést vet fel. Igaza

van Dersinek, hogy „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", de ez fordítva is igaz; a formailag hitelét
vesztett színházat a legnagyobb eszmék sem el-
lensúlyozhatják, Ezt látja meg Salamon Pál is
(SZÍNHÁZ 6916.), amikor a színház erejének azt
tartja, hogy ott „élő ember találkozik élő
emberrel".

És ez az a pont, a színpadi hitelesség eltűnése,
melynek történeti gyökereit keresve Staud Gézá-
val is vitatkoznunk kell. Staud a történeti átte-
kintés ellenére sem adja meg az irányzat helyét
és perspektíváját. Az abszurd színház ellenhatá-
saként születő totális színházról beszélni bántó
egyszerűsítés. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint hogy a totális színház gondolata már a
húszas években megjelent Apollinaire szürrealista
kísérleteiben vagy Piscator rendezéseiben. Nem
volna-e helyesebb a totális színházat azok közt a
törekvések közt elhelyeznünk, melyek a század
végére megmerevedő, valóban irodalom-
centrikus polgári színház reakciójaként szület-
tek? Erről a színházról mondta már Hevesi
Sándor is, hogy „a drámaíró nem számol a szí-
nész művészetével s e művészet kifejező kész-
ségével, mert az akció helyett mindent a dikcióba
helyez", s ezáltal megfosztja „a szinészt a
kiegészítő vagy a szövegpótló akciótól, amely
érdekességet, színt, elevenséget ád a játéknak", s
rászorítja „a hangsúlyozó akcióra, mely nem
egyéb, mint ismétlés'". A totális színház eredeti
szándéka szerint a dikció egyeduralma ellen lé-
pett fel, s hadd hivatkozzam e helyütt Barrault-
ra, „a totális színház nyíltan hitvalló mesteré-re"
- ahogy Hubay nevezi. Barrault első totális
színház rendezései idején arról vallott, hogy szá-
mára a színház totalitása mindenekelőtt azt je-
lenti: a színész vesse latba valamennyi emberi
kifejezési eszközét, igy az éneket, a lélegzetvételt
és sóhajtást, a leheletet, a csöndet, a líradikciót, a
prózadikciót, a kiáltást, a testi kifejezés formáit,
a gesztusok művészetét, a szimbolikus tag-
lejtést, a táncot. Ezek után nem kell csodálkoz-
nunk azon sem, hogy :Barrault Grotowski wroc-
lawi laboratórium színházának első párizsi fel-
lépésekor saját korábbi kísérleteinek folytatását
látta Grotowski „szegény színházában", melyet
Pályi András úgy jellemzett -egyébként Grotows-
ki nyomán • hogy az a totális színházzal szem-ben
jött létre (SZÍNHÁZ 69/7.). Érdekes és jellemző
ehhez még egy adatot hozzáfűznünk:
Grotowskiék 1963-ban Párizsban bemutatták az
Akropoliszt, egyik legsajátosabb alkotásukat, s



Raymonde Temkine, a Les Lettres Nouvelles
kritikusa az előadás nyomán felteszi a kérdést:
vajon nem Grotowski valósítja meg leginkább a
totális színházat?

Azt hiszem, ez a paradoxon eligazíthat a totális
színház értékelésében. Grotowski megbélyegzi a
totális színházat, a „kleptománia mű-vészi
formájának" tartja; színháza mégis totális abban
az értelemben, ahogy Barrault megálmondta. A
fejlődés vonala nyilvánvaló: Grotowski a trükkök
halmozásával szakított, mely egy ponton magát a
színpadi trükköt kérdőjelezi meg. A totális
színház ugyanis a dikcióval szem-ben a színpadi
illúzió, a látvány kibontását tartotta szem előtt. A
technikai fejlődés azonban olyan illúzió-
mechanizmust tett lehetővé, mely magát az
illúziót rombolta le. Az a fajta színház, mely úgy
akar „totális" lenni, hogy látványosan halmozza a
különböző művészeti alkotóelemeket, trükköt
trükkre épít (ennek legjellegzetesebb példáit
néhány operarendezésen tanulmányozhatnánk),
mind kevésbé lesz képes az „új látószög"
megelevenítésére, a „kapitális eszmék"
kifejezésére. Azért, mert mindinkább elveszti
hitelességét, mert a néző „átlát" a kulisszákon. Az
a színház viszont, mely a színészben látja „a
színjáték komplexitásának egyszemélyes letéte-
ményesét", ahogy Staud Géza írja, a lényeghez
marad hű, ahhoz, amit Salamon Pál élő emberek
találkozásának mondott. A totális színház
gondolatának térhódítását tehát akkor értékel-
hetjük pozitívan, ha az nem a látványosság foko-
zását, a technikai bravúrok kiépítését jelenti (s ez
vonatkozik az ún. színészi bravúrokra is), ha-nem
a színész és a néző élő kapcsolatának meg-
teremtését. A nagy gondolatok közlésének ez az
egyetlen lehetősége.

DONALD FREED

Clevelandban nagy sikerrel bemutatott Ro-

senberg-drámáját, Az Egyesült Államok

Julius és Ethel Rosenberg ellen-t, az új

évadban a Broadwayn is bemutatják. A

rendezésre neves angol vendéget hívtak:

Lindsay Andersont.

Variety, 1969. 255/10

MÜLLER PÉTER

Hétköznapok

K é r d é s e k ö n m a g a m h o z

 Mi az, ami szerinted leginkább hiányzik szín-
házi életünkből?

- A megszállottság.
 Nem inkább a szakmai tudást említenéd első

helyen, amivel oly kevesen rendelkeznek?
 Nem. A megszállottság ereje az, ami a szín-

ház művészeit: írót, rendezőt, színészt a szakmai
tudáshoz segíti. Ha van színházi válság egyál-
talán, ezt elsősorban nem abban látom, hogy
kevés a nagy előadás, hanem abban, hogy kevés a
tehetséges emberek lelkes társulása, nagyjaink
magányosan és elszigetelten küszködnek a hét-
köznapokkal, és ezek a hétköznapok sajnos be-
törtek a színpadra is.
 Szóval te is válságot érzel?
- Tisztázzuk a fogalmakat: a színház, mióta

létrejött, és akárhol jött létre - az antik világban,
keleten vagy európai országokban -, állandó
válságban van. Ez nem ok arra, hogy ne legyen jó.
Minden időben nehéz körülmények között létezett,
kitéve a császár, a vallás, az üldözés, a háborúk, a
lebecsülés, megbecsülés vagy éppen a divatok
szeszélyének. De mindig igyekezett megtalálni a
saját karakterét .. .

- Megtalálni? Lehet egy karaktert csak úgy
keresgélni?

 Ha valami elveszett, azt keresni kell. Mi
egyebet lehet tenni? Erre valók a kísérletek.
 Ezek szerint hiszel a napjainkban oly divatos

„kísérletekben?"
 Maradjunk a válságnál. A színháznak a vál-

ság nemcsak állandó léttere, hanem egyben
művészetének anyaga is. Valódi szakadék fölött
képzelt kötélen egyensúlyozni: ez a színház mű-
vészete. Ez minden korban nagyfokú elszántsá-
got, hősiességet és megszállott hitet követelt.
Ezért panaszkodni mindig is lehetett - csakhogy
az ilyen panaszokat sehol sem jegyezték. Éppen
azért, mert művészetének jellegéhez tartozik, ezt
vállalnia kell. A kétségbeesés még ha emberileg
érthető is - a dolog lényegéből soha. Ha egy
kötéltáncosnak tériszonya lesz: ez érthető,
sajnálatos is - de akkor hagyja abba, és ne menjen
többé kötélre.
 Neked is vannak bizonytalanságaid, nyomo-




