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„Szöveg " és
„produkció"

Vizsgálódások
a mai színház peremvidékén

Egy olyan érték felmutatását kíséreljük
meg az itt következő fejtegetésekben,
amelynek létezése is kérdéses volna, ha
csupán ugyanazokkal az eszközökkel
közelítenénk meg, melyekkel az elmúlt
korok drámairodalmát szokás. Erősen
leegyszerűsítve a színpadi előadások
elemzésének sémáját, egy olyan logikai
láncot fedezhetünk fel, amelyben a ki-
indulópontot a színre vitt mű szövege mint
elsődleges olvasói élmény, majd ehhez
képest az előadás mint egy adott olvasat
jelenik meg, vagyis a produkció nem több,
mint az eredeti mű jó vagy rossz értel-
mezése (itt általában a rendező szándékait
illik elsőként föltüntetni, a következő
lépés a színészek teljesítményének az
értékelése, végül - akár elhagyhatóan - a
hang- és látványelemek kritikája). Tisztán
áll előttünk a hierarchia, csúcsán az írott
művel, alantabb a szellemi majd fizikai
értelmezőkkel, végül a technikai
kiszolgálókkal. Ez a téves kritikai gya-
korlat nyilvánvalóan az elméleti bizony-
talanságok szülötte, csakhogy a
„klasszikus" művek bemutatásainak
elemzésében ez a tévedés nem feltétlenül
lepleződik le; a szövegről legtöbbször saját
olvasói élményeink vannak, és mi sem
látszik jogosabbnak, mint az, hogy a
produkciót ezzel vessük össze. Ha törté-
netesen nem ismerjük a művet, zavarunk
akkor is csak átmeneti, hiszen elolvas-
hatjuk, elvégre mindegy, hogy ítéletünket
az egyik vagy másik mozzanat idő-rendi
elsősége alapján hozzuk meg. Azonban mi
történik, ha az előadás alapjául szolgáló
mű „nem létezik" ?, ha maga a produkció
olyan alapvetően más minőség, amely
minden tartalmi megfelelés ellenére sem
azonosítható a szöveggel (vagy azért, mert
ilyen szöveg fizikailag sem létezik, vagy
azért, mert létezése illuzórikus) ? A
magyar nyelvészetben ugyanez a kérdés
merül fel az azonosító típusú
mondatszerkezet alapesetében, ki
vállalkozna arra, hogy ebben a mon-
datban: „Ő ő" megjelölje az alanyt és az
állítmányt a szövegkörnyezet vagy az
intonáció ismerete nélkül? Számunkra
kétségkívül a nem hivatásos színjátszás
teszi lényegessé e kérdések felvetését,

azonban ez a problematika egyáltalán nem
újkeletű: Hegel esztétikájában mint a
költészettől függetlenebb színpadi mű-
vészet vetődik fel, mindenekelőtt a
commedia dell'arte vizsgálata nyomán.
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Esz-
tétika. Gondolat, Bp., 1974) Ahhoz, hogy
a szöveg és a produkció viszonyának
egyik sajátos esete tisztán álljon előttünk,
természetesen figyelembe kell venni
napjaink művészetének bizonyos
tendenciáit, amelyek új megvilágításba
helyezik a régtől ismert problémákat.

Az irodalom felől megközelítve a kér-
dést azt láthatjuk, hogy a még néhány
évtizeddel ezelőtt is közmegegyezéssel
alkalmazott terminusok a legújabb mű-
vészi termelés elemzésében bajosan al-
kalmazhatók. Nem is az irodalomelméleti
ismeretek és elemző módszerek ug-
rásszerű gyarapodására és elmélyülésére
gondolok, hanem magára a művészi ter-
melésre, amelynek legalábbis egy részét a
műfajhatárok elmosódása, a hagyományos
esztétikai minőségek kiiktatása jel-lemez.
Ezen belül is különösen figyelemre méltó
az írásbeliség hagyományos
hegemóniájának megingása, elég a vizuá-
lis és konkrét költészetre, a regény „vál-
ságára" vagy a happeningre gondolnunk.
Nincs még meg a kellő távlatunk ahhoz,
hogy ezeknek a változásoknak a
horderejét pontosan felmérhessük, de nem
lehet nem érzékelni, hogy a „művészet és
(vagy) ideológia" formulájában
mennyiségileg és hatását tekintve is az
utóbbi elem javára billen a mérleg.

A színház felől megközelítve a kérdést,
szembeötlő a hagyományos színház és az
amatőrmozgalmak mind élesebb
szembenállása. A hagyományos szín-ház
nálunk Molnár Gál Péter szerint is „csak
kétségbeesett kapálózás, remény-vesztett
mentése a menthetőnek, meg-győződés
nélküli tevékenység és egy olyan
színháznak az életben tartása, ami fölött
eljárt az idő, és amit egyre kevesebben
néznek". (Molnár Gál Péter: Izgága
színház. Szépirodalmi, Bp., 1974) Önként
adódik az analógia: a hagyományos
színház olyan szerepet ját-szik itt és most,
mint az akadémikus festészet századunk
elején. Lényeges különbség persze, hogy
a folyamatok fel-gyorsulása folytán
sokkal rövidebb idő alatt képes - látszólag
- megújulni, vagyis magába olvasztani az
újító mozgalmak eredményeit. Az
avantgarde törekvések természetéből
fakad, hogy képtelenek a
megcsontosodásra, előre-törések és
visszaesések (az utóbbi éppen

napjainkban) jellemzik, ám furcsa módon,
a megtorpanások időszakát még-sem
képes a hagyományos színház a maga
javára kihasználni. Természetesen nem
sajátosan magyar jelenségekről van szó.
Európában és Európán kívül az egyre
terebélyesedő underground kultúra mutat
fel jelentős eredményeket, mégsem látszik
szükségszerűnek a két-féle kulturális
tevékenység visszavonhatatlan szétválása.
Az undergrounddal párhuzamosan újul
meg a „félig hivatásos" színház, például
Peter Brook, Grotowski vagy a Living
Theatre kísérletei-ben, amelyekben - még
ha klasszikus művek feldolgozásáról van
is szó - a szöveg már egyáltalán nem
rendelkezik kitüntetett szereppel. Az
utóbbi két-három évben nálunk a
kaposvári, a pécsi és a szolnoki színházak
egyes produkciói építették sikeresen
magukba a „nem hivatásos" részről
beszivárgott elemeket. Igaz, ezekben az
esetekben a szöveghez való kötődés
erősebb, mégis jelentős el-távolodást
észlelhetünk, ha például az Állami áruház
gazdag jelentésrétegeire gondolunk.

Nálunk a hagyományos színház hege-
móniája miatt ez a problematika szinte
teljesen ismeretlen. Az elmélet jóval előtte
jár ugyan a köztudatnak, Hont Ferenc már
1940-ben leírta : „a szín-játékkutatás
területén is csak a szín-játékalakzatok
teljes egészét megragadó, az elemek
összefüggésrendszerét egységben vizsgáló
módszer vezethet eredményre" (Idézi
Katona Ferenc: A s í n -játék. Gondolat,
Bp., 1976), azonban az
„összefüggésrendszernek" még az érzé-
kelése is reménytelen a csupán irodalom-
vagy csupán színházközpontú
megközelítésben. A színpadi mű
létezésmódjának felderítése sem tekinthető
megoldott-nak, és ezen a szinten is fontos
kérdés-nek látszik a szöveg és produkció
viszonya. A látszólag egyszerűbb esetben
a szöveg mint irodalmi alkotás létezik, a
színpadi megvalósítás „csak" technikai
feladat, ám mint Bloński írja a kiemelkedő
színházi alkotókról: „szinte valamennyien
küzdeni kezdtek a szöveggel ; a
megjátszás eredete ugyanis az iroda-
lomban rejlik, amely arra kárhoztatja a
színészt, hogy kitalált, távoli, tapaszta-
latilag megközelíthetetlen figurákban ölt-
sön testet". (A dráma művészete ma. Jan
Bloński: Laboratórium Színház. Gondolat,
Bp., 1974) Elvileg elképzelhető egy olyan
drámatörténet, amely az írott műveket
veszi csak figyelembe, azonban ha
feladatának eleget akar tenni, foglal-



koznia kell a színrevitelekkel is, és ettől a
pillanattól fogva szembe kell néznie a
műalkotás történeti létezésmódjának,
utóéletének bonyolult kérdéseivel is. A
másik - és a köztudat számára még át-
tekinthetetlenebb - esetben a szöveg nem
is létezik irodalmi alkotásként, a
produkció során ölt testet, és utólag sem
vonatkoztatható el az egyéb elemektől. Ez
utóbbi körbe tartozó két hazai példa
felidézésével szeretném az elemzés lehe-
tőségeit vázolni.

- Najmányi László stúdiószínházának
1973-as előadása, a Dél Keresztje olyan
színpadi szituációt hozott létre, amelyben
szinte egyenrangú szerephez jutottak az
adott tér összes látható és hallható elemei.
(Az előadás kiváló le-írását adja Szeredás
András: A Dél Kereszttje. SZÍNHÁZ
1973/7.) A játék egy „mesén" keresztül
(bűnügyi történet gyilkossal, hullával,
detektívvel - aki későn érkezik stb.) a
tárgyi valóság és a hangszórókon át
közvetített informátor szövegének
megfelelésére, illetve disszonanciájára
épül. „Az előre rögzített szöveghez utólag
csatlakoznak a színpadi akciók, a szalagon
rögzített szöveg tehát meghatározza, hogy
mit fog csinálni a színész, sőt - közvetve -
a néző is. A playback így nemcsak a játék
technikája, hanem a közönség
érzékelésének és gondolkodásának a
technikája is. A néző úgy kapcsolódik bele
a színpadi eseményekbe, hogy
technikailag van »bekapcsolva« :
észlelései és következtetései a magnóhoz
vannak kötve." (Uo.) A hang és a történés
szándékolt meg-nemfeleltetése után (pl. a
hang közölte, hogy egy vizeskorsó le fog
zuhanni, s darabokra fog törni a padlón - a
korsó lezuhant, de nem a padlóig, egy
kötél rögzítette) a befogadó önálló
állásfoglalásra kényszerült, nem
hagyatkozhatott kényelmesen a hallott
szövegre és a látott eseményekre, ezek
viszonyát kritikailag kellett értelmeznie.
Ily módon az előadás „üzenete"
metaszintre emelkedett, ezt a jelentést sem
a szöveg, sem a produkció nem
tartalmazta, hanem csak-is az
összefüggésrendszer tudatosítása révén
vált felismerhetővé.

A Bereményi Géza szövegeiből alkotott
zenés produkció, a Levél nővéremnek, a
megtévesztésig hasonlít egy sanzon-estre,
esetleg a belső összefüggések révén
kialakuló egységes egész látszik csak első
pillanatra szokatlannak. A fiktív keret - a
levélváltás - ad lehetőséget a szerző-nek,
hogy mindent rögzítsen, ami az adott
pillanatban számára fontos : a leg-

apróbb élettényektől az emlékezés révén
bekapcsolt tapasztalatokig. Az előadás
során megszerveződő összkép vissza-
menőleg is értelmezi az egyes elemeket,
az alkotók és előadók (és általuk a har-
mincévesek korosztályának) önmeghatá-
rozási kísérlete bontakozik ki előttünk.
Ugyanennek a generációnak más irodalmi
alkotásaiból is ismert alapkérdések
bukkannak föl, a főhős „annyira meg-
szokta, hogy tényként fogadjon el min-
dent, ez van, hogy tulajdonképpen épp a
meghatározhatatlansága miatt annyira
meghatározott, és tudatának szétfolyó
elemeiből mégis össze lehet rakni annyi
emberséget, amennyi egy színházi figu-
rához szükséges, aki már nem vonzó
szélhámos és még nem undorító gaz-
ember, nem egészen tragikus és nem
egészen groteszk, aki készen kapott
gondolkodási sémák közt sodródva az
emocionális fogódzókon pihen meg".
(Kerényi Grácia: Levél nővéremnek. Film
Színház Muzsika, 1976. március 6.) Ezek
a „köztes" minőségek nyernek tökéletes
kifejeződést az előadás formájában, a több
rétegben is jelentés-hordozó énekelt
szövegben. Cseh Tamás nyilatkozataiból
is tudjuk, hogy a szöveg és a zene
egyszerre ölt végleges formát, magától
értetődik, hogy a közös alkotás során
alakulnak ki az előadás gesztus- és
mimikai elemei is, amelyek azután
együttesen közvetítik a produkció
egészének jelentését. A daloknak erre a
jellegzetességére Almási Miklós is
felfigyelt: „Ha csak a szöveget olvassuk,
semmit sem érzünk, mintha kilopták volna
belőlük az üzenetet. Ha a dallamot
figyeljük, legfeljebb valami közepesen jó
zenét sejtünk. A szöveg tehát csak a zenei
közegben szólal meg, válik szuggesztív
hatásúvá, s a dallam csak a szöveg által
sugallt gondolati-hangulati tartalomtól
sugárzik fel, válik élménnyé." (Almási
Miklós: Daldokumentumok a 70-es évek
elejéről. SZÍNHÁZ 1975/8.) Nem arról van
tehát szó, hogy az esztétikailag csekély
értékű elemek „megmentik" egymást,
hanem arról, hogy az egyes összetevők
(prozódia, intonáció, felütések, az
ütemhatárokkal is kiélezett enjambement,
az értelmi és metrikai nyomaték
találkozása vagy szétválása, valamint az
ehhez társuló, akusztikailag
érzékelhetetlen elemek: az arcjáték és a
mozdulatok) csakis a produkció egészé-
ben alkotnak homogén struktúrát, ha a
produkciót részeire bontva vizsgáljuk,
egyszerűen értelmezhetetlenné válnak. A
jelentéshordozó elem ebben az eset-

ben mégis a metamorfózison átesett
nyelvi képződmény, míg Najmányiéknál a
közvetlen érzéki benyomásokból vonhatta
el a néző a jelentést.

Durván leegyszerűsítve a kérdést az
egyik esetben a produkció volt a köz-
ponti szervező erő, a másikban a szöveg.
Valójában ez a sommás „fővonás" is csak
úgy ragadható meg, ha szem előtt tartjuk,
hogy mindkettőben a szöveg és produkció
disszonanciája hozott létre új értékeket.
Umberto Eco a kevert nyelvben
(linguaggio misto) látja az új ki-fejezési
formák lehetőségeit - mindkét elemzett
esetben ezek a feltételek valósultak meg:
kollektív alkotásokról és a hagyományos
műfajskatulyák határain megragadott
eszközökről van szó. Mind-két előadás
vezérmotívuma az azonosítás volt, az
egyikben a szituáció (és az azt létrehozó
tárgyi és emberi elemek) ön-magával való
azonosítása, a másikban az
önmeghatározás, amely elégtelennek
tartja a pusztán fogalmi eszközöket.
Bármennyire is tetszetős volna ezeknek a
kísérleteknek a pop-arttal való rokonítása,
le kell mondanunk róla, az elő-adások
ugyanis egyszerre konkrétabbak
(amennyiben nagyon is közvetlenül tar-
talmazzák a közép-kelet-európai törté-
nelmi-társadalmi háttér meghatározó
tényezőit), és egyszerre általánosabbak,
amennyiben az érzéki anyagukat nem
pusztán önmagáért mutatják fel, hanem
végső soron a létezés kérdéseihez kap-
csolják.

Összegezve az elemzéseket, beláthatjuk,
hogy a tragikum kérdése, műfaji
problémák stb. ma történetileg lehetnek
csak érvényesek, és megfontolandó, hogy
nem pazarlás-e a legújabb tapasztalatok
figyelmen kívül hagyása a történeti meg-
közelítésben is. A hagyományos és az új
színházat illetően pedig le kell szögezni
azt az ontológiai státus szempontjából is
jelentős tényt, hogy míg a hagyomá-
nyosban a szöveg alapján létrejövő
produkció elemei eltanulhatók (színészi
fogások stb.), az új színház egyik jelen-
tős irányzata állandóan önmagára kérdez,
a szöveg és a produkció szándékolt
ütköztetéséből a befogadót aktivizáló
előadást hoz létre, és az ehhez kapcsoló-
dó módszerek alkalomról alkalomra
újjászületnek. Az anyag szerkezetének, a
tudat alatti jának, a manipulációk mö-
göttesének a megmutatása ezért válhat a
színpadi produkció feladatává olyan
korszakokban, amelyekben nem születnek
súlyos drámai szövegek.


