
re épülnek az elsős ritmusgyakorlatok,
érzékszervi játékok, apró rögtönzések.
Százlábúak, Csodaszép Pejkók, Kutya-
fülű Aladárok történetei mellett itt is az
érzékszervek, a koncentráció fejlesztése
folyik, személyes, átélt tapasztalatokon
keresztül színesedik, hangosodik, ta-
pintódik, nyílik ki a világ.)

Nem lehet cél a teljes iskolai receptúra
közlése, valószínű, hogy amúgy sem itt
olvasná el, akit illet, ezért a soron kö-
vetkező évek anyagát átugorva, lássuk,
mit tanít a „drámatanár" a kamaszkor-
osztálynak ?

Ekkorra már kétfélét. Egyik ágon
folytatódik a mozgás-beszéd-rögtönzés
gyakorlás, de magasabb szinten, több
társadalmi és személyes tapasztalattal
gazdagítva.

Rögtönzött viták megadott témákra,
beszédgyakorlatként, Angliában:

A a gázfűtést szereti, B a villanyt.
A vidéken szeretne élni, B a városban.
A szerint a nukleáris kísérletek befo-

lyásolják az időjárást, B szerint nem.
Ugyanarról a vasárnapról A úgy véli,

hogy cudar rossz volt, B, hogy remekül
sikerült
és így tovább, vég nélkül.

Rögtönzött csoportjelenetek, páros ak-
ciókból felépítve Angliában:

Munkára jelentkezés egy vállalat köz-
pontjában.

Váratlan esemény az osztályban: egy
osztálytárs megszökött.

Marslakók érkeztek a városba.

Ugyanez Csehszlovákiában:
Megadott helyszínek: egy rendőrautó,

egy teherautó, erdőben, városban, éjszaka,
az autósztrádán. Tessék a történetet
kitalálni.

Egy jelenet szereplői: Csstt!, Pszt!, Jaj!,
Nonono . . . és Hahaha. Mi történik velük?

Pantomimes történet: találkozunk egy
külföldivel, és megmutatjuk neki Prágát,
közben elkésünk az óráról.

Mint a kicsiknél, itt is azonos a két
országbeli gyakorlatok alaptendenciája:
konfliktushelyzetek kreálása, társadalmi
tapasztalatok feldolgozása és bővítése.
Ezek a rögtönzések már jóval több mun-
kával, sok-sok csiszolással készülnek, és
éppúgy elemző megbeszélésnek vettet-nek
alá, mint a szociodrámák fent említett
jelenetei. Bizonyos rögtönzések segítséget
adnak a különböző szaktárgyaknak is. A
gyerekek a projectekhez

hasonló szerkesztett műsorokat, esetleg
kreatív drámákat készítenek történelmi
vagy más témákról. Néhány cím egy angol
iskolából: Thermidor, Robin Hood, A
fekete halál (a középkor nagy pestisjár-
ványa), Amerika felfedezése. Mindezeket
bemutatják az iskola közönségének. A
drámatanítás másik vonala ekkor már az
írott drámákhoz kapcsolódik, de a
klasszikus tananyagot, főleg Shakespeare-
t, nemcsak elemzik, játsszák is. Díszlet,
jelmez, kellék saját kivitelben készül,
ugyancsak serkentve a gyerekek min-
denoldalú kreativitását. Itt kapcsolódik
vissza a maga természetes útján minden,
amit a gyerek megtanult, egy magasabb
rendű egészbe, a színikultúrába.

Talán nem lenne szükséges a leírtak
hasznára külön felhívni a figyelmet,
mégis össze kell foglalni a példák tanul-
ságait, hiszen egyelőre keveset hallhat-
olvashat belőlük a magyar közönség.
(Hálával kell említeni a Népművelési
Intézet oktatási osztályát, mint az egyet-
len szervet, amelyik kötelességének tar-
totta és tartja az informálódást, a szak-
anyagok gyűjtését, fordíttatását, a kül-
földről hazatérők jelentkezéseinek leg-
alább stenciles publikálását.) Önálló
gondolkodás, alkotói felelősség, ön-tudat,
érzékszervi frisseség, testi kife-
jezőkészség, csoportérzék és kreativitás -
ezek a remélhető és a szakirodalom
szerint elérhető erények. Ez a lista arra
enged következtetni, hogy az oktatás-ügy
lesz az első felkarolója a drámaművészet
alkalmazásának, hiszen a játékokkal
elérhető célok egybeesnek a tantervi
reformban meghatározottakkal. Akár így
lesz, akár nem, nálunk is eljött az ideje,
hogy leküzdve az újjal szembeni szokásos
idegenkedést, szélesebb kör-ben váljanak
ismertté az alkalmazott dráma elméleti és
gyakorlati eredményei.

BÉCSY TAMÁS

Az írott szövegek
és a színjáték

Hubay Miklós és Takács József írásai
(SZINHÁZ 978/12. sz.) a dráma és a
színház viszonyáról folyó régi és mégis
újkeletű vitához kapcsolódnak. Ehhez a
problémakörhöz szeretnék hozzászólni.

Körülbelül a század eleje óta heves és
okos érvek hangzanak el arra vonatko-
zóan, hogy a színpadon melyik tényező
határozza meg a másikat: a drámaíró
szövege a színház teljes eszköztárát,
avagy fordítva. Élesebben fogalmazva:
kinek kell szolgálnia, sőt kiszolgálnia a
másikat: a színháznak-e a dráma szövegét,
vagy a szövegnek a színházat.

A két „szembenálló" fél a hierarchiáért
küzd, hiszen a drámaíró is, a színház is
saját magának igényli a másikat meg-
határozó szerepet.

A Jelenkor 1974/10. számában
megkíséreltük, hogy igen vázlatosan, s
első-sorban ontológiai aspektusból
szóljunk a dráma és a színház viszonyáról.
Azt igyekeztünk bizonyítani, hogy itt nem
alá-vagy fölérendeltségről, hanem megfele-
lésről van szó.

Nem szoktunk emlékezni rá, hogy már
Arisztotelész elismerte, a dráma olvasva
is értékes: „ ... a tragédia hatása ugyan-is
előadás és színészek nélkül is létrejön ...";
illetve: „Egyébként a tragédia mozgás
nélkül is megteszi a maga hatását,
akárcsak az eposz, hiszen olvasás útján is
kiderül értéke." (Arisztotelész: Poétika;
Fordította Sarkady János; Magyar
Helikon 1974; 18. és 67. old.) Nem
egyértelmű tehát az az állítás, miszerint:
„Egy színdarab nyomtatásban körülbelül
annyi, mint egy fel nem épült, vagy
felépült és elpusztult házról készített
tervrajz." Sajátságos, hogy ezt a mondatot
épp egy drámaíró írta le, Ténnessee
Williams. (In: A színház ma; Gondolat
1970; 317.) Persze vannak más vé-
lemények: „Ugyanígy megértettük azt is,
hogy a szöveg önmagában szintén nem
tartozik a színház szférájába ..." Az
előbbinél is furcsább, hogy ezt pedig egy
rendező mondja, Jerzy Grotowski. (In: A
színház ma . . . 473.) Eléggé za-



varos a helyzet, ha épp egy drámaíró te-
kinti leírt szövegét a színház eszköztárával
kiegészítendőnek, illetve ha épp egy
rendező nem hiszi, hogy a szöveg csak
„tervrajz".

Ebben a problémakörben nyilván két
dologról van szó: (i) milyen a dráma
szövege önmagában, vagyis nyomtatás-
ban: kiegészítésre szoruló, vázlatos világot
tükröz, idéz fel, „utánoz", avagy ön-
magában is teljeset és hiteleset, s ezért
mint szöveg önálló, teljes és hiteles iro-
dalmi műalkotás; illetve (2) milyen sze-
repet, funkciót tölt be a dráma szövege a
színházban, tehát akkor, amikor élő em-
berek (színjátszók) hallható beszédében
kerül kapcsolatba a befogadóval. A két
kérdéskomplexumot - úgy véljük - a
tisztességes elemzés számára el kell vá-
lasztanunk.

Nézzük először az utóbbit. Ugyan-csak
„már Arisztotelész" megállapította :
„Szerintem tehát a művészeti ágakat az kü-
lönbözteti meg, hogy milyen eszközökkel
végzik az utánzást". (Arisztotelész i. m. 7.
Kiemelés tőlem, B. T.) Ismeretes, hogy
Lukács György a „milyen eszközökkel
végzik az utánzás" problémakörét egy
bizonyos szempontból összekötötte az
egynemű közeg fogalmával. Két egynemű
közeget állapított meg, a „tiszta lát-
hatóságot" és a „tiszta hallhatóságot". Ez
annyit is jelent, hogy a valóság teljes, tág,
nem sematikus tükrözése, „utánzása",
felidézése avagy művé formálása az egyes
művészeti ágakban csak látható, a
befogadóba csak a látás révén bejutó
eszközökkel (képzőművészet), illetőleg
csak hallható eszközökkel (a zene) törté-
nik. Mivel a színházban a teljes színjáték
egy része hallható (a beszéd, a zene, a zö-
rejek stb.), a másik pedig látható (a színész
mozgása, gesztusai, mimikája, a díszlet, a
fény stb.), többen azt vallják, hogy a
színházban „kettős egynemű közeg"
érvényesül. Az irodalom esetében nyilván
nem a t i szta láthatóság ésjvagy a tiszta
hallhatóság az egynemű közeg, ha a
„tisztán" olyan eszközöket értünk, amelyek
az érzékszervekre ható ingerek révén
jutnak a befogadóba. Ha a „tiszta"
láthatóság vagy a „tiszta" hallhatóság
kritérium, akkor az irodalomnak nyilván
nincs is egynemű közege. Az irodalomban
a benső látásról és a benső hallásról van
szó; méghozzá mind a kettőről, s mégsem
mondjuk, hogy az iroda-lomnak „kettős"

egynemű közege van.
Lukács György gondolatát akkor

hasznosíthatjuk gyümölcsözően, ha meg-
határozzuk az egynemű közeg funkciójá

nak hordozóit. Ehhez azonban meg kell
különböztetnünk az adott művészeti ág
teljes egynemű közegét annak anyagától;
vagyis meg kell jelölnünk azt az anyagot,
amelyen a láthat óság és a hallhatóság
felépül, illetőleg, amelynek a segítségével
az adott művészeti ágon belül a valóság
„utánozható" tükröztethető, fel-idézhető és
műalkotássá formálható. Egy festő
akármit akar művé formálni (arcot,
tárgyat, hangulatot, komikumot stb.)
kizárólag a vonal-szín-alak (forma)
segítségével tudhatja; a zeneszerző csak
zenei hangok segítségével; egy író pedig
kizárólag nyelvvel formálhat bármilyen
valóságanyagot műalkotássá. Pontosab-
ban: minden művész az előbbiek rend-
szerével. Így a vonal-szín-alak (forma), a
zenei hang, a nyelv, illetve ezek rendszere
az adott művészeti ág egynemű köze-
gének anyagaiként határozhatók meg;
vagyis mint olyanok, amelyek a legfon-
tosabb és teljességgel nélkülözhetetlen
alapjai az adott művészeti ágban létre-
jövő műalkotásnak. Igy az egynemű kö-
zegnek, illetve elsősorban anyagának
minden művészeti ág esetében az a
funkciója, hogy a valóság különnemű
tényezőit egyetlen, jelrendszerként funk-
cionáló közegbe hozza, hogy mindazokat,
amelyek a primér valóságban külön-nemű
törvényszerűségek alapján és kö-
vetkeztében léteznek, egyneműsítse azért,
hogy lehetségessé váljon a valóság
tükrözése, utánzása, felidézése, művé for-
málása. Ezen anyagok alapvető jelentősé-
gét bizonyítja, hogy a festészetből, a ze-
néből, az irodalomból sok mindent „ki-
vonhatunk" - persze mást és mást -, csak
egyet nem: az adott egynemű közeg-
anyagot. Ha ugyanis ezt tesszük, akkor az
adott mű vagy az adott művésze-ti ág
„nem van"-ná, azaz nem létezővé válik.
(Azért használjuk ezt a csúnya
szókapcsolatot, mert a magyar nyelvben a
„nincs" nemcsak azt jelentheti, hogy „nem
van".)

Ha a színjáték és a dráma viszonyát
akarjuk eldönteni, azt kell meghatároz-
nunk, hogy önálló művészeti ág-e a szín-
játék. Önálló művészeti ágnak az tekint-
hető, amely más művészeti ágaktól telje-
sen különböző egynemű közeg-anyagot
használ a valóság tükrözésére, utánzására,
felidézésére. Ez a közeg-anyag sem-
miképp nem lehet a nyelv, hiszen ez az
irodalom - természetesen mindhárom
műneme - egynemű közegének anyaga.
Az egynemű közeg-anyag alapvető is-
mérve, meghatározásának kritériuma;

hogy ha kivonjuk az adott műből vagy

művészeti ágból, az „neni van"-ná válik. A
színjátékból is sok mindent kivonhatunk -
díszletet, fényt, sőt a szöveget épp-úgy,
mint a rendezőt -, csak egyet nem, a
színészt, a színjátszót, mert ha ezt „ki-
vonjuk", a színjáték megszűnik létezni.
Mivel a színjátszó élő ember, élő - akár
felidézetten élő - mivolta csak akkor va-
lósul meg, ha egy másik színjátszó által - s
a másik őáltala - tárgyiasul. (Lukács
György az ember létére vonatkozóan így
idézi Marxot: „Egy lény, amelynek nincs
tárgya önmagán kívül, nem tárgyias lény.
Egy lény, amely maga nem tárgy egy
harmadik lény számára, semmilyen lényt
nem lát tárgyaként, vagyis nem viselkedik
tárgyiasan, léte nem tárgyias. - Egy nem-
tárgyias lény nem-lény (Unwesen)."

(Lukács György: A társadalmi lét
ontológiájáról I-III. Magvető Kiadó, 1976;
1/303.) A tárgyiasulás tehát helyzetek lé-
tesítése, s egy test az általa és a másik által
létesített helyzetben tárgyiasul. A testekkel
létrehozható műalkotásra az ad lehetőséget
miként a vonal-színalak (forma), a zenei
hang, a nyelv által létre-hozható
műalkotásokra is -, hogy az egynemű
közeg-anyagok jelek, illetve jelrendszerek.
A jel olyasmit jelöl és jelent, ami nem ő
maga. A nem ő magát jelölő és jelentő
testtel a színész ugyancsak nem az ő saját
helyzeteit jelölő és jelentő helyzeteket
határoz meg. A színjáték egynemű
közegének anyaga - tehát az az
arisztotelészi értelmű eszköz, amellyel az
utánzás történik - a színész jellé váló
testével létesített, ugyancsak jellé váló
helyzet; vagyis a színjáték a valóságot -
annak bármely részét - utánozni, felidéz-
ni, tükrözni, műalkotássá formálni a testtel
létesített helyzettel tudja. Ezért a testtel
létesített helyzet az az alap, amelyen a
színjátéknak mint színjátéknak a léte
felépülhet; ennek a művészeti ágnak ez az
egynemű közeg-anyaga.

Ismeretes, hogy a testtel létesített
helyzetnek része lehet a beszéd, amelynek
egyik szegmentumát - a fizikai hallható-
ságot, sőt a beszéd minőségét a hang-
színnel, hangsúllyal stb. a színész
ugyancsak a testtel produkálja, miként
ezzel produkálja gesztusait, testtartását,
mimikáját, illetve az összes kinezikus és
proxemikus tényezőket. A színjáték be-
szédévé lehet tenni a teljes egészében
előre rögzített irodalmi műalkotást, a
drámát; a részleteiben vagy vázlatában
rögzített szöveget (például a commedia
dell'artéban); sőt ezt rögtönözni is lehet.
(A testtel létesített helyzetből a beszéd és a
szöveg teljesen el is maradhat, ám



ez így nem lesz színjáték, hanem a test-
művészet egy másik műneme.)

Az írott dráma szövege két lényeges és
egy járulékos részre osztható: „név"-re
(például Hamlet) és dialógusra; valamint
az úgynevezett „szerzői instrukciókra". Az
írott szöveg szerves része csak a „nevek"
és az általuk elmondott dialógusok. Mivel
a „nevek" embereket jelölnek, közöttük is
szükségszerűen jön létre helyzet, amelyben
tárgyiasulnak, méghozzá olyan helyzet,
amely a testek-kel létesített helyzethez
lényegében hasonló. Ez az alapvető oka
annak, hogy a dráma mint irodalmi műnem
és a szín-játék, amely egy másik művészeti
ág egyik műneme, meg felelnek egymásnak.
A színjátékban a „név" helyébe élő test-tel
jelölt és jelentett, „mintha"-életet élő alak
kerül. Ez semmiképp nem jelen-ti azt,
hogy a drámában csak „kényszerűségből"

áll „név" a „test" helyett, mint ahogy azt
sem, hogy a színjátékban a realizáció vagy
az interpretáció kedvé-ért, és ezek
megvalósulásáért kerül a „név" helyébe
„test".

Véleményünk szerint, az előbbiekben
kifejtettek alapján arról van szó, hogy a
különböző egynemű közeg-anyagok kö-
vetkeztében más és más művészeti ágba
tartozik a dráma (az irodaloméba) és a
színjáték (a testművészetébe). A dráma
képes önmagában is önálló, totális és hi-
teles világot tükrözni, utánozni, felidézni a
művészi-drámai nyelvvel, és a szín-játék is
képes önálló, totális és hiteles világot
felépíteni egy egészen más egynemű
közeg-anyaggal, a testtel létesített
helyzetek rendszerével. Mivel az utóbbi-
ban testtel - és nem „nevekkel" - léte-sített
helyzet az egynemű közeg anyaga, s az így
létesült helyzetben a test nemcsak a
szöveggel tárgyiasul - mint ahogy a „név"
csak ezzel az írott drámában -, a szöveg, az
írott dráma csak része lesz a testtel létesített
helyzetnek. Az irodalmi műalkotásként
létező dráma így egy másik egynemű
közeg-anyagba, vagyis egy másik
művészeti ágba kerül át, ahol nem egyedül
ő maga építi fel a világot ön-állóvá és
hitelessé, hanem ebben csak rész. A
színjáték forrásai között a dráma csak az
egyik, s ez így nem „bontakozhat ki", nem
válhat „tervrajzból épületté", hiszen
önállóan nem hitel nélküli vázlat és nem
tervrajz; ahogy a színjáték sem „viszi
vissza" az élethez a drámát, mivel nem
„életet" teremt, hanem a testekkel
létesített, jelrendszerré váló helyzetei
révén hoz létre műalkotást.

A dráma azonban nem akármilyen
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részévé lesz a színjátéknak. Hadd szö-
gezzük le azonnal, nem azt akarjuk mon-
dani, hogy alapvetően minden részében
meghatározó része.

Ha előre rögzített, írott szöveg épül be a
színjátékba, akkor a „név" helyébe lépő
„test" számára nagyon is meghatározók
lesznek a „név"-nek a dialógusokban
rögzített helyzetei. Nemcsak a „nevek"
sorrendje határozza meg igen nagy
mértékben a „testek" megszólalási
sorrendjét, hanem a „nevek" egymáshoz
való vonatkozásai a „testek" egymáshoz
való vonatkozásait is; sőt, azt is előre
megadja, hogy a test az általa megvalósí-
tott helyzet egyik részeként mit valósítson
meg, azt tudniillik, hogy mit mondjon.
Azonban minden jellemhez, szociológiai
értelmű státushoz, magatartás-hoz,
érzelemhez a valóságban is szükség-
szerűen hozzátartozik a testtel létesíthető -
méghozzá koronként más és másfajta -
magatartás, gesztus, mimika stb. Így
alapjaiban a „testre", pontosabban a szí-
nészre van bízva, hogy a testtel létesített
helyzet egyéb részeit, a beszéden kívüli
részeket miként és hogyan formálja meg.
Az „egyéb részhez" alapvető dolgok
tartoznak: a „test" általános magatartá-
sának, benső világának, külső megnyil-
vánulásainak megalkotása, műalkotássá
formálása. A színész teste csak a beszéd-
del, csak a szöveggel képtelen volna
színjáték-műalkotást formálni. Voltaképp a
színész művészete ezért: a testtel mint
jelrendszerrel felépülő művészi világ
megteremtése, amelyhez vagy felhasznál-
j. a beszédet vagy nem.

A fentieknek természetesen további, de
most tárgyunktól messzire vivő kö-
vetkezményei vannak, s ezért ebbe az
irányba nem haladhatunk tovább.

Mi a tényállás akkor - s ezzel az írásunk
elején említett első kérdéskomplexumra
térünk át -, ha az írott, előre rögzített
szöveg nem épít fel önmagában önálló és
hiteles világot ? Először rögzítenünk kell:
mikor, milyen esetben teljes, önálló és
hiteles a csak „névvel" (nevek-kel) és
dialógusokkal megformált világ?

A dráma - ahogy már többször és több
helyen igyekeztünk bizonyítani -
szituációból kibomló cselekményt tár
elénk. A szituáció emberek közötti olyan
viszonyrendszer, amely potenciálisan ma-
gába zárja, hogy az emberek közötti vo-
natkozások mostantól kezdve már nem
haladhatnak tovább az időben azzal a
tartalommal, ahogyan eddig; illetve, hogy
a jövőben miféle cselekvéseknek kell
bekövetkezniök az emberek közötti

vonatkozások mostani megváltozása kö-
vetkeztében. A létrejött, kialakult szituá-
ciónak akkor van teljesen hitele, ha a
történelmi-társadalmi értelemben, annak
lényegét tekintve szükségszerű; vagyis az
itt és most értelmében vett lényeges tár-
sadalmi mozgásirányoknak kell megtes-
tesülniök az alakokban (a „nevekben"),
méghozzá úgy, hogy bennük a mozgás-
irányok totalitása jelenjen meg, és az meg
is jelenjen. Az alakok, a „nevek" dráma-
beli cselekvéseinek a szituációban po-
tenciálisan már meglévő okokból és mo-
tívumokból kell bekövetkezniök. Ha ezen
feltételek adva vannak, a drámában önálló,
totális és hiteles világ épülhet fel.
(Természetesen csak épülhet, mert a mű-
vészileg magasrendű drámához ezen fel-
tételek még nem elegendőek, de minden-
képp szükségesek. Drámának nevezhető
tehát a képződmény, ha ezen feltételek
érvényesülnek, még ha művészileg nem is
okvetlenül magasrendű drámának.)

Az írott dráma világa tehát nem lesz
hiteles és önálló - vagyis voltaképp nem
lesz dráma az ilyen írott szöveg -, ha (i) a
szituáció nem az adott történelmi-tár-
sadalmi itt és most lényeges mozgásirá-
nyait, hanem csak egyedi-egyéni mozgás-
irányokat magukba záró alakok („nevek")
között alakul ki; ha (2) a szituáció
létrejöttét nem ilyen mozgásirány, ha-nem
hangulat, véletlen, esetlegesség stb.
eredményezi, ha (3) a „nevek" megnyi-
latkozásainak egyéni okai és motívumai
nem esnek egybe a társadalmi-történelmi
értelmű lényeggel mint okkal és motí-
vummal, vagyis ha ezek csak egyéniek. Ha
ilyen képződményekkel találkozunk, akkor
a bennük levő világra vonatkozóan azt
szoktuk mondani: „ilyen is van az
életben".

Az úgynevezett népi színjátékok fenn-
maradt szövegei - például a trufák - ebből a
szempontból éppen olyanok, mint a „jól
megcsinált színművek". Ezek a szövegek -
s ez a megállapítás egyáltalán nem
pejoratív, csak a különbséget igyekszik
hangsúlyozni - nem tükröznek, nem
utánoznak vagy nem idéznek fel önma-
gukban is önálló és főként hiteles világot.
Minden trufa és minden „jól meg-csinált
színmű" világa csak azon az alapon hiteles,
hogy „ilyesmi is előfordul-hat az életben".

Mostanában sok olyan szöveget építe-
nek be egy színjátékba, amelyek nem népi
színjátékok, és nem nevezhetők „jól
megcsinált színműnek" sem, de amelyek -
kizárólag ebből a szemszögből - azonosak
azokkal. Ugyanis az ilyen szőve-



gek is kiegészítésre szorulnak ahhoz, hogy
az általuk felidézett világ valóban önálló
és hiteles legyen, mivel ezek éppen a
társadalmi-történelmi értelmű lényeg
híjával nem önálló irodalmi alkotások,
vagyis nem drámák. Ezek - miként a
trufák és a „jól megcsinált színművek"

- színjátékszövegek, mert a bennük felidé-
zett, tükrözött világ csak a testekkel léte-
sített helyzetek egyéb - a beszéden kívüli -
összetevőivel válik önállóvá és hitelessé.
Az ilyen szövegek már írott formájukban
is arra valók, hogy egy szín-játék részévé
legyenek.

lia ilyen szöveget épít a színjáték a
testtel létesített helyzetekbe, akkor a szí-
nésznek sokkal nagyobb lehelősége (és
ugyanakkor feladata is) van abban a te-
kintetben, hogy hitelessé tegye a csak a
szövegben nem hiteles alakot. Ezekben az
esetekben a színész vitathatatlanul ön-álló
művészete sokkal jobban érvényre juthat
és megnyilvánulhat, sokkal egy-
értelműbben, pregnánsabban vehető ész-
re. Ezekben az esetekben ugyanis azokat
az alakokat, akiknek az írott szövegben
nincs meg a kellő történelmi-társadalmi
hitelességük, hitelessé kell és lehet tenni a
testtel létesített helyzet egyéb összetevői-
vel. A színész a metakommunikációs té-
nyezőkkel - gesztus, mimika, hangszín,
hangsúly, hanghordozás, az alakok testtel
kifejezhető általános magatartása stb., -
még az adott alak magatartásának, gesz-
tusainak - és csak ezeknek! - a társadalmi-
történelmi értelmű itt és most hitelét is
képes megteremteni; noha ugyanazokkal
az eszközökkel legfőképpen az alak
hitelének másik összetevőjét teremtheti
meg: az egyéni pszichológiai okokat, mo-
tívumokat.

A húszas, harmincas évek filmjeinek
színészi alakításaiból kitűnik, hogy egy
adott jellem, társadalmi-szociológiai státus
vagy érzés testi megnyilvánulásai
koronként mennyire változnak. A „sze-
relmes" nem azért „pihegett", a színész-nő
nem azért tette kezét a szívére, az
amorózó nem azért nézett olyan „mély-
értelműen" és nem azért rakott arcára
csábmosolyt, felhúzva egyik szemöldökét,
hogy a korabeli néző kacagjon, ha-nem
mert ennek az érzésnek ezek voltak az
„ideális" testi megnyilvánulásai. És
teljesen hihetetlen, hamis lenne ma a ki-
szolgáltatott kisembert azzal a testtar-
tással, hanghordozással, „spétreakcicík-
kal", „motyogással" megjeleníteni, ame-
lyekkel Kabos Gyula tette. Tehát minden
korban más és más - tágan értelmezzük:
minden testi megnyilvánulást bele-

értve - gesztusrendszer társul egy adott
jellemhez, emberi helyzethez, szocioló-
giai státushoz, érzelemhez.

A színész művészetének lényege, mag-
ja - még az önálló és hiteles alakokat
megformáló régi vagy új drámák esetében
is - az, hogy az alak, az azzal kifejezhető
mozgásirány, annak hiteles benső
állapota, az ezzel kifejezhető világkép-
részlet a testtel létesített helyzetek révén,
elsősorban a metakommunikációs ténye-
zők segítségével válik műalkotássá. A szí-
nész tehát az adott jellem, magatartás, stá-
tus, érzelem adott korban - a színjáték
korában! - érvényes benső állapotát és az
ezt kifejező testi megnyilvánulásokat for-
málja műalkotássá, művészetté. (Ezért
nem anakronizmus például Jagót mai
huligánként játszani.) Azt ugyanis, hogy
egy adott jellemhez, magatartáshoz, ér-
zéshez a különböző korokban milyen
konkrét benső állapotok és milyen gesz-
tusrendszer társult, pontosan csak azóta
tudhatjuk, amióta film van. De ha ponto-
san tudnánk is, nyilván szükségtelen és
értelmetlen lenne egy görög vagy roman-
tikus dráma előadásakor az éppen akkor
érvényben volt benső állapotokkal és
gesztusrendszerrel megformálni az ala-
kokat. (Ez természetesen a színjáték min-
dig „éppen most" folyó, élő voltából kö-
vetkezik, de erre nincs módunk kitérni.) A
színész által megformált műalkotás másik
forrása - az egyik ugyanis az írott szöveg
„neve" -- az adott kor, abban a korban az
adott jellemhez, érzelmekhez tartozó
belső és külső magatartások és az
általános, tág értelmű gesztusrendszerek;
az emberek belső állapotai és testi
megnyilvánulásai.

Ahogy említettük: ha az írott szöveg-
ben felidézett alakok és világ önmagában
nem hiteles, a színészeknek sokkal na-
gyobb lehetőségük van arra, hogy preg-
nánsan elénk állítsák önálló művészetü-
ket. Ugyanez áll a színház teljes eszköz-
tárára is. A színház önálló művészetét
megmutatni és kibontakoztatni akaró vágy
és törekvések különösképpen az-óta
határozottak, amióta a „rendezői színház"

kialakult, vagyis amióta a szín-ház a
rendezőben találta meg azt a mű-vészt,
aki a színjáték teljes világát képes
felépíteni, aki a komplexitást úgy tudja
összefogni, hogy egyben önálló, totális és
hiteles műalkotássá bontakoztathatja ki a
színjáték világát. A színjátékszövegek
beépítése esetében különösképp a
rendezőnek van nagy lehetősége arra,
hogy a színjáték teljes világát, világképét,
közlendőjét a rendelkezésére álló

eszközökkel, vagyis a színjáték önálló
eszköztárával jelenítse meg, építse föl.
Főként ezt fejezi ki, hogy az utóbbi idők-
ben a színházak nem drámákat igényel-
nek és szeretnek, hanem színjátékszöve-
geket. Így ez a jelenség nem okvetlenül
hiúsági vagy hatalmi kérdés, hanem az
önálló színházművészet megvalósításá-
nak-megvalósulásának igénye.

De oka van annak is, hogy az írók jó
része dráma helyett szintén színjátékszö-
veget ír. A kérdés elemzését sok irányból
elkezdhetjük. Most kezdjük a drámaszö-
veg harmadik csoportjának, az úgyneve-
zett szerzői instrukcióknak a problémá-
jával.

Ez a szövegrész nem szerves tartozéka a
drámának, hiszen csak az író megnyi-
latkozása, s nem az alaké is, mint bárme-
lyik dialógus. A drámaíró, hacsak nem
szerepelteti „kvázi-önmagát" egy akár-
milyen „név"-vel, nem lehet része a szi-
tuációnak. De ha ő maga ezen a módon
szereplő alakja is a drámának, nem ez az
énje írja a „szerzői instrukciókat", így
ezek sohasem szituációból fakadó szöve-
gek.

Az „instrukciók" általában kétféle tar-
talmúak : vagy az alak fizikai mozgását
közlik (például „Szellem jő", „Hamlet és
Laertes vívnák"), vagy arra a lelkiálla-
potra, benső állapotra utalnak, amelyben
az adott dialógusrész elhangzik („vi-
dáman", „feszült figyelemmel" stb.). E
kettő egyesülhet is olyan fizikai mozgások
közlésében, amelyek valamiképpen
lelkiállapotra is utalnak (például „lehor-
gasztott fejjel"). Feltűnő és jellemző, hogy
Shakespeare-nél és kortársainál, sőt még
Racine-nál is alig találunk lelki-állapotra
utaló instrukciókat, ezek a romantikus
drámákban szaporodtak el, s a XIX.
század második felétől kezdve váltak
jelentős tényezőket közlővé.

Az ide vezető okok között feltétlenül
említeni kell, hogy a dráma szituációból
fakadó cselekvéssorokat ábrázol, s ebben
az összefüggésben most a cselekvésen van
a hangsúly. Almási Miklós A drámafejlődés
útjai című művében kimutatta, hogy a
kapitalizmus kezdeteitől miért, miképp és
hogyan veszti el az emberek cselekvése
azt a jellegét, hogy az egész embert, az
ember személyiségét és egyéniségét
reprezentálja és/vagy fejezze ki. A
munkamegosztás az embert a végtermék
elkészítésében egy egészen kicsiny
részterületre helyezi, ahol a helyzettel járó
tevékenység elvégzésére, s nem az illető
személyiségéből fakadó tettekre van
szükség. A valóság összetettsé-



ge, megszervezett volta létrehozza a szo-
ciológiai értelmű státusokat, azok íratlan,
de mindenki által tudott törvénysze-
rűségeivel. (Mindenki tudja, mi az „apa", a
„vevő", a „tanár", a „vállalatigazgató" stb.
dolga.) Ezek a státusok az emberrel a
szociológiai helyzet által követelt cse-
lekvéseket tétetik meg s ezek igen sok
esetben függetlenek az adott ember sze-
mélyiségétől, egyéniségétől, és az ebből
fakadó cselekvéseitől. Ha valaki reggel
mint apa és/vagy férj cselekszik, munkába
menet az autóbuszon mint utas, mun-
kahelyen mint könyvelő és mint beosztott
és/vagy mint főnök (nem mint szerepről
van szó), munka után egy üzletben mint
vevő, este mint férj és mint apa, akkor
cselekvéseinek nem tényszerűségei hor-
dozzák és fejezik ki az ő személyiségét -
hiszen minden apa, minden utas, minden
könyvelő alapjában ugyanazt teszi -,
hanem a cselekvések apró, a részletek-ben
megnyilvánuló minőségei. Vagyis azok,
ahogyan, amiként teszi meg az általános, az
azonos státusból fakadó, sokak által
megtett ugyanazt a cselekvést.

A személyiséget, az egyediséget azon-
ban egy drámában akkor is meg kell va-
lahogyan mutatni, ha ábrázolni nemigen
lehet, ha az csak a cselekvések minősége-
ként érzékíthető meg. Ezért ettől kezdve a
„szerzői instrukciókban" közlik azokat a
benső minőségeket, amelyek egyedivé,
speciálissá teszik a minden hasonló stá-
tusban lévő ember tényszerűségében
közös, azonos cselekvéseit. Amíg a benső
állapotok apró változásai és azok mi-
nőségei az egyéniséget és a társadalmi
mozgásirányt kifejező és kifelé irányuló
cselekvésekké voltak tehetők, még nem
volt szükség arra, hogy ezeket „szerzői
instrukciókban" közöljék. A bizonyság
erre Racine drámái, ahol a benső világ
apró rezdülései még a dialógusokba épített
cselekvések, s ahol jóformán alig találunk
szerzői instrukciókat. De amikor már nem
a kifelé irányuló cselekvés, csak a
cselekvések minősége hordozhatja az
egyéniség megnyilvánulásait, a benső
állapotokat, a cselekvések minőségeit
dialógusban sem mondhatja el az alak. Ha
ugyanis elmondaná, ez a sportközve-
títésekhez hasonló beszámoló lenne belső
állapotáról, s ezáltal a dialógus mint dia-
lógus válna hihetetlenné. Az alakok fizikai
mozgását is azért közölték a dráma
kezdetei óta „instrukciókban", mert ha a
dialógusban mondják el, ugyancsak
„közvetítéssé" válnának, s így dialógus-
ban, dialógusrészként ezeket sem mond-
hatja el hitelesen egy drámabeli alak egy

olyan másik drámabeli alaknak, aki
ugyanazt a fizikai mozgást maga is látja.

Az „instrukciók" így voltaképp egyál-
talán nem a rendezőnek vagy a színész-
nek szólnak, hanem az olvasónak. (A
lelkiállapotokra vagy az ezeket kifejező
mozgásokra vonatkozókat egyébként soha
nem valósítják meg a leírt formában a
színházi előadásban.) Az „instrukciók" az
olvasó számára látják el a dialógus
szövegét olyan tartalommal, jelleggel,
minőséggel, amelyek egyfelől épp dialó-
gusba nem építhetők hitelesen, de ame-
lyeket - másfelől - bele kell vagy hozzá
kell számítanunk a dialógusban kibomló
cselekvésekhez, mint azok egyediségét,
specialitását, a személyiséget kifejező
voltát.

Lényegében ugyanez a helyzet a dráma
fizikai terének leírásával is. Shakespeare-
nek elegendő volt ennyi: „Athén és egy
közeli erdő", J. Fletchernek: „Erdei táj"
( A hűséges pásztorleány). Maeterlinck
viszont már ezt írta: „Ősöreg északi erdő,
mintha öröktől fogva ott állna a sűrűn
csillagos ég alatt" (A vakok). Nyilván
nincs a világon olyan díszlettervező, aki
olyan díszletet tudna a színpadra helyezni,
amelyről a mit sem tudó néző azonnal
észreveszi, hogy ez épp egy olyan „ősöreg
északi erdő", amely „mintha öröktől fogva
ott állna a sűrűn csillagos ég alatt".
Amikor az emberi cselekvés már nem
hordozhatja az egyéniséget vagy a
személyiséget, a közös cselekvések apró
minőségein kívül hordozhatja ezt vagy
ennek lenyomatát az emberi környezet
hangulatisága és vagy más specialitása. Így
a dráma fizikai terének részletes leírása -
rendszerint művészi nyelven - azért
történik, hogy az ebben a szövegben is
benne rejlő specialitást az olvasó számítsa
hozzá az alakok dialógusaiban
megnyilvánuló cselekvéseihez, mint azok
egyéni minőségét.

Ma a lényeges társadalmi mozgásirá-
nyok - illetve bizonyos fajtáik - erőtel-
jesebben jelennek meg a közös cselekvé-
sek minőségeként, mint a tényszerűségé-
ben is önálló, a státus-cselekvésektől
független cselekvésekben. Ma nemcsak a
munkatevékenységben, hanem a köz-élet
egyéb cselekvéseinek esetében is kü-
lönböző státus-cselekvéseket végzünk,
vagyis sokan tesszük, végezzük, csele-
kedjük ugyanazt. Ha valaki tisztessége-
sen és öntudatosan dolgozik, csak a má-
sokkal tényszerűségében közös cselekvés
minősége által különbözik attól, aki
„éppen hogy csak" elvégzi a munkáját -
hiszen ez is elvégzi -, vagy attól, aki min

denféle öntudat nélkül végzi a dolgát. Így
a társadalmi mozgásirányoknak egy jó
része inkább a cselekvések minősége-ként
jelenik meg, mintsem tényszerűségé-ben
is önálló és az egyéniségből, szemé-
lyiségből fakadó tettekben, cselekvések-
ben.

Ebben a helyzetben viszont igen nehéz
valódi drámát írni. A dráma szituációból
kibomló cselekvéssort idéz fel, tükröz és
utánoz, ám ma igen sok területen csak
olyan cselekvéssort, amelyet nagyon sok
ember tényszerűségében egyformán végez
el, vagyis olyat, amely mint cselekvés és
cselekvéssor nem jelöli az emberek
egyéniségét, személyiségét, sőt bizonyos
esetekben még a társadalmi mozgásirányt
sem. Így olyan szöveget kellene írni,
amely nem a cselekvésben, hanem ezek
minőségében képes kifejezni és hordozni a
társadalmi mozgásirányokat és az emberek
egyéniségét, személyiségét. Márpedig
ezeket hitelesen megérzékíteni nem any-
nyira a dialógusban írott szöveg tudja,
mint inkább - és elsősorban - a színész az
alak általános magatartásával és tág ér-
telmű gesztusrendszerével. (Ugyanez a
helyzet a drámában felidézett világ teljes-
ségével, illetve a színjátéknak a rendező
által megteremtett teljességével. Ez a kér-
dés a rendező helyzetének, funkciójának
elemzését igényelné, de erre most nem
térhetünk ki.) A színjátékszövegek éppen
azért szaporodtak el, mert végtelenül ne-
héz az írott drámában mindenképp hiteles
világot tükröztetni, felidézni, műalkotássá
formálni, hiszen ott csak „nevekkel" és
dialógusokkal lehet. Így és ezért íródnak
„vázlatok", tervrajzok, vagyis a szín-játék
által valóban kiegészítésre szoruló
színjátékszövegek.

Azonban a drámaíró számára ez a hely-
zet nem „végzetes", illetve nem teszi
lehetetlenné, hogy valóban drámát írjon.
Csak nehéz drámát írni, talán nehezebb,
mint a történelem során bármikor.

Véleményünk szerint a fent elmondottak
következménye az is, hogy ma - bár-
milyen a „magyar színház" egyébként -
egy-egy alak színészi megformálásában
hitelesebb, jobban kimetszett-megmutatott
társadalmi-történelmi mozgásirány jelenik
meg, mint amilyen ugyanazé az alaké a
színjátékszövegben. Többek között ez is
hozzájárul annak a nézetnek az
erősödéséhez, miszerint a dráma a szín-
házban kapja meg a maga teljességét, ér-
tékét, szépségét, noha itt természetesen
nem drámáról, hanem színjátékszövegről
van szó.

Így a színház igénye és a mai írók



egyik lehetősége, hogy tudniillik színjá-
tékszöveget írjanak dráma helyett, volta-
képp találkozik egymással.

Persze a színjáték is csak akkor mé-
lyülhet el igazán, ha egy már önálló és
hiteles világot tükröző dráma „nevei"
konstituálják a „testek" közötti vonat-
kozások egy részét. A „nevek" között
létesült helyzetek tartalmainak egy tekin-
télyes szegmentuma a dialógusok tartal-
maiban jelenik meg, s így a „testek" kö-
zötti vonatkozások tartalmainak egy je-
lentős részét is az ő beszédük jeleníti meg.
A „testek" vonatkozásainak csak egy
másik részét, szegmentumát hordoz-hatják
és jeleníthetik meg a magatartás, a
gesztusok, a kinezikus és proxemikus
tényezők. A „nevek" cselekvéssorai a
„testek" cselekvéssorainak egy jó részét, s
főként azok tartalmát is meghatározza,
vagyis a színjáték cselekményének a tar-
talmát is. Éppen ezért, ha a „nevek" vo-
natkozásai és cselekvései társadalmi-
történelmi értelemben nem hitelesek, ilyen
értelmű hitelt a színész sem adhat a
„testek" közötti vonatkozások egy jó ré-
szének és a cselekvések tartalma egyik
szegmentumának. Ő ilyen értelemben hi-
telessé csak a „testek" színészileg meg-
formált magatartását, gesztusrendszerét
teheti. A vonatkozásoknak a beszédben
megjelenő tartalmát a színész az alak
egyéni, pszichológiai hátterének hitelével
tudja ellátni, de nem tud teljes értékű
társadalmi-történelmi hitelt adni. Mivel
azonban a magatartás és a gesztusrend-
szer társadalmilag-történelmileg hiteles,
az alak vonatkozásainak a beszédben
megjelenő szegmentuma pedig egyénileg-
pszichológiailag hiteles, a színjáték során
nem tűnik föl, hogy más vonatkozásban
történelmileg-társadalmilag nem hiteles a
szöveg tartalma. Ez természetesen csak a
színjátékban van így, s nem az olvasott
szövegben.

Ha színjáték-műalkotást formálnak meg
- olyat, amelyben írott, rögzített szöveget
építenek a testtel létesített helyzetek
részévé -, akkor a fentiek miatt érdemes
mégis drámát és nem színjátékszöveget
beépíteni.

A szövegeket illetően mindenképp re-
alizálnunk kell, hogy manapság már nem-
csak az úgynevezett jól megcsinált szín-
művek viselik magukon a színjátékszöveg
ismérveit, hanem vannak valóban
„vázlatok", „tervrajzok", amelyek a
színház eszköztára által ugyancsak kiegé-
szítésre szorulnak ahhoz, hogy hitelesek
legyenek. De ezek nem drámák, és ne is
tekintsük drámáknak.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Drámák a színház körül

Az élet néha túlharsogja a legművészibb
színházi előadásokat, a legvérmesebb
tragédiákat. A valóság olykor győzedel-
meskedik a valóságábrázolás fölött. A
tragédia az utcára szorul, azaz kénytelen
visszavonulni a mindennapok nehezebb,
sőt nehézkesebben szabályozható tarto-
mányába, amíg a művészet cserébe meg-
kapja az óriásivá növelt aprólékok és
esetlegességek középfajú színművét, il-
letve a kettőskönyveléssé dramatizált
erkölcsi világrendet.

E sajátos helycsere egyik jellegzetes
megnyilvánulása a színházban is megfi-
gyelhető: vad konfliktusok burjánzanak a
színpad körül, a színpadon és a szín-házon
kívül, míg odafenn, illetve oda-bent -
néhány kivételtől eltekintve - szomorú
egyhangúság uralkodik, a drámaíró
legjobb esetben mint megértő telefon-
doktor válaszolgat a saját maga által fel-
tett kérdésekre. Odakint és odalent zajlik a
közönségszervezési, szereposztási,
kritikusi dráma. Sőt van már „termelési"

drámánk is: ezen a mai magyar színművek
születési, illetve fejlődési gondjait értjük.
Ezenkívül még tanúi vagyunk a vidék és
főváros, a szerző és a rendező
érzékletesen kommentált összecsapásai-
nak. A békés egymás mellett élés nemes
célkitűzéseit egyedül a drámai hősök
igyekeznek megvalósítani. Sajnos, si-
kerrel. A dolgoknak éppen fordítva kel-
lene történniük.

Ezen a helyzeten gyökeresen az sem
változtatott, hogy az elmúlt időkben vol-
tak reménybeli drámai kezdemények, lát-
hattunk remek drámákat, és született jó
néhány értékes előadás. Ugyanis évek óta
arra az abszurdumra várunk, hogy ez a
minőség átcsapjon mennyiségbe. Holott
ha olykor bekövetkezhet is efféle sajátos
természeti jelenség, ez az általános felhí-
guláson túl, legtöbbször a középszer tör-
vényszerű diadalát hozza magával, a mi-
nőség olyannyira remélt megtermékenyítő
hatása helyett. Gondolatainkat te-hát újra
meg újra fejükről a talpukra kell
állítanunk. Figyelnünk kell arra a bizo-
nyos mennyiségre is, hisz ennek arisz-
tokratikus, habár jóindulatú szemlélgetése
súlyos minőségi romláshoz vezethet.

A magyar drámát, a színházat és a kö-
zönséget sokat szidalmazzuk. Rakoncátlan
kamasz mind a három, valóban sok
bosszúságot okoznak a nagy családnak, a
társadalomnak, amely pedig mindig csak a
javukat akarta, kitette értük a lelkét, pénzt
és fáradságot nem kímélt azért, hogy
rendes felnőtt váljék belőlük. És íme, mit
kell látnia: a hálátlan pernahajderek azért
se fejlődnek, komoly munka helyett
diákcsínyeken törik a fejüket, nem
figyelnek a tanórákon, mással foglalkoz-
nak, halkéssel eszik a tojásrántottát,
lusták, tiszteletlenek, sunyik; sőt még
egymást sem szeretik: állandóan verek-
szenek, bántják a kisebbet, minden alkal-
mat megragadnak, hogy egymás irkáját
összepacázhassák.

A pszichológusok jól ismerik e jelen-
ségeket, s az okok egy részét rendszerint
az úgynevezett nevelési ártalmakban
jelölik meg. Valami hasonlót mi is meg-
kísérelhetünk. Annál is inkább, mivel mai
tapasztalataink arra is tanítanak, hogy
Shakespeare talán mégsem örök érvényű
igazságot mondott ki, amikor azt állította,
hogy színház az egész világ. Az Erzsébet-
korban lehet, hogy így volt, de ma már
inkább ezt mondhatnánk: iskola az egész
világ. Hasonlóképpen ahhoz a
sejtésünkhöz, mely szerint a végzetdráma
a történelem során fokozatosan nevelési
drámába csap át.

Milyen pedagógiai hibákat követhettünk
el a mai magyar dráma program-szerű
istápolása közben? Az első, s tán
legfontosabb, a lehetetlen pedagógiai
feltétel kreálása. Az új magyar színműnek
szabályos és tapintatos remekműnek kell
lennie. Az elsőrendű drámai minőség, a
gondolati gazdagság mellett elvára-tik a
műtől, hogy az úriemberi viselkedés
alapelvei szerint készüljön, tehát semmi-
féle érzékenységet ne sértsen, vagy ha már
ez az író különös mániája, dühét legalább
úgy hantolja el mondatai közé, hogy ne
lehessen észrevenni, miről szól a darab. A
kettős követelmény persze a drámai
kockázat lehetőségét szünteti meg. Az
egész olyan, mintha az írónak a mesebeli
lányhoz kellene hasonlítania: mintha úgy
kellene ügyeskednie, hogy hozzon is
valamit, meg ne is. A bátorság
küszöbértéke így erősen leszállítódhat, a
társadalombírálat hitele veszélybe kerül-
het, a valóságábrázolást könnyen helyet-
tesítheti demagógia, ellenzékiségnek ál-
cázott felfuvalkodottság vagy a részletek
túlértékelése, a dramaturgiai luftballon-
fújás. Az utóbbi évek néhány színműve
azt a tendenciát látszott megerősíteni,


