
könyvszemle

A totális színház előképei

Ba r ra ul t : Réflexions sur le théátre

Párizsban az elmúlt évad talán legizgalmasabb
színházi estjét Jean-Louis Barrault rendezte,
akinek közel negyvenéves pályafutása alatt
ugyancsak volt része sikerekben, de aki most -
mint az Odéon száműzött királya - mégis új utat
próbált, egyúttal összegezve is a totális színház-
zal kapcsolatos kísérleteit. Aligha van ma „fiata-
labb", jobban a fiatalokhoz szóló színház - írják
az előadásról kritikusai -, mint Barrault Rabelais-
ja, melyet Szántó Judit ismertetett már a
SZÍNHÁZ 1969/3. számában. A „fiatal" szín-ház
csaknem hatvanéves mesterének fiatal éveit,
pályakezdését, korai munkáit s gondolatait
ismerhetjük meg ebből a könyvből, mely a Je
suis homme de théátre és a Nouvelles réjlexions sur
le théátre mellett legjelentősebb könyve (az
előbbi Egy színházi ember naplója, az utóbbinak
válogatott fejezetei Gondolatok a színházról cím-
mel a Korszerű Színház sorozatban magyarul is
megjelent).

A Réjlexions sur le théátre (vagyis Gondolatok
a színházról) nem tartalmaz a szó legszorosabb
értelmében „elméleteket", sokkal inkább Barrault
művészi biográfiájával ismertet meg a kez-
detektől a Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault
csoport megalakításáig, s biográfiája kapcsán
elmélkedik el színésszé, mimussá, szcenikussá,
rendezővé válása főbb állomásairól,
tapasztalatairól. Néhány kifejezetten elméleti
részt mégis közbeiktat: ezekben a számára akkor
legizgalmasabb kérdésekkel, a pantomim-tánc-
drámai szó jelentőségével, egymáshoz való vi-
szonyával foglalkozik. Már ekkor felmerül benne a
totális színház gondolata: „Azt értem totális
színházon - írja -, hogy az embernek a rendel-
kezésére álló valamennyi emberi kifejezési esz-
közt, megnyilvánulásainak egész palettáját latba
kell vetnie, így: az éneket, a lírai dikciót, a
prózadikciót, a kiáltást, a lélegzetvételt és sóhaj-
tást, a leheletet, a csöndet, a testi kifejezés pró-
záját, a gesztusok művészetét, a szimbolikus tag-
lejtést, a táncot. A színésznek, aki rendelkezni
akar mindezekkel a kifejezőeszközökkel, egészen
újra kell képeznie magát."

Barrault személyes emlékezései keresztmet-
szetét adják a párizsi színháztörténet 1931-46
közötti szakaszának. Már a könyv első részében
(1931-39) a forradalmasítók középpontjában
látjuk: a fiatal Barrault-t Charles Dullin felveszi
magához az Atelier-be, tanítványa és partnere lesz
Étienne Decroux-nak, a modern mimézis-
művészet, az „új testnyelv" grammatikusának és
Antonin Artaud-nak, a „kegyetlenség szín-háza"
legendás hírű megálmodójának. Mindkét hatás
befogadásával Barrault a kettőnek valami-féle
szintézisét hozta létre a színpadon, mesterei
szélsőségességétől elhatárolva magát, népiesítette
a puristák hideg ideáit, és olyan színházat
alkotott, melyet színjáték, decroux-i mimézis és
artaud-i ritualitás egyaránt, egymást váltogatva
át- meg átjár. Első rendezései mimodrámák,
melyekben mind Decroux testbeszéd-rendszerét,
mind az artaud-i színház rituális komponenseit
felhasználta. Barrault színházában gesztus és szó
egyenértékűvé lesznek, és nem oltják ki a régi
drámát, ahogyan ez Decroux-nál és Artaud-nál
egyaránt megtörtént. Barrault újjáélesztette,
plasztikusabbá tette a drámát. Ő is, akárcsak
mesterei, a modern irodalom közelében élt. A
szürrealista Groupe d'Octobre-hoz tartozott, s
ebből adódott szoros kötődése a modern drá-
mairodalomhoz.

De nemcsak a modernek, hanem a klasszikusok
szolgálatát is feladatának tekintette, igaz, mint
rendező sohasem tulajdonított akkora je-
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entőséget klasszikus szerzőnek, mint a modernek
nterpretálásának. A klasszikusok iránti
rdeklődését a Comédie Française-ban töltött
zínészéveinek köszöni: 194o-ben, katonáskodása
tán Copeau színész-szerződést kínált neki, és
arrault elfogadta. Könyve második része ezt az
940-46 közötti korszakot öleli fel. Tulajdon-
éppeni színészkedésének ideje ez: a Comédie-
an tanulta meg, hogy a színész tréningje, stílus-
skolája a klasszikus repertoár. Rendezőként vi-
zont a klasszikusok közül csak Moliére-rel és

arivaux-val foglalkozik, tehát azokkal, akik
ég a commedia dell'arte közegében mozogtak, és

kiknek darabjaiban a pantomim döntő szerepet
átszott. Igazán otthon mégis a modernek színre
itelében érzi magát: Claudel, Kafka, Ionesco,
eckett, Vauthier, Schehadé és bizonyos

ekintetben Sartre. Első nagy rendezése a háború
tán Claudel Selyemcipőjének „korszak-alkotó"
emutatása. Első totális színház rendezése a
laudeli retorika és az új színpadi nyelv, a
beszélő, együtt játszó" kellékek és a pantomi-
ikus jelenetek szintézise. Barrault utal könyvé-

en az újításokra: mimézis útján ábrázolja a ten-
ert és a tenger mozgását (decroux-i tiszta mi-
ika); a gesztus, a taglejtés pedig kiáltássá alakul

ála (artaud-i eszmék). Ugyanígy a mimézis és a
zó-színház kapcsolata szempontjából jelen-tős
afka A perének színpadra alkalmazása: Barrault

bben a kafkai regény parabolikusságát a
zínpadi folyamatok parabolájává változtatta.
A könyv harmadik, befejező része egészen

övid, lényegében a feleségével, Madeleine
enaud-val közösen alapított társulat megszer-
ezésének gondjaival ismertet meg; itt szerzett
apasztalatairól majd későbbi munkáiban vall, ezt

könyvét úgy zárja, hogy befejezhetetlenségéről
zól: „A színház mindenekelőtt a mozgásban lét
űvészete. Mindig mindent újra ki kell oltani,
indig felejteni, mindig elölről kezdeni.
indennap újrakezdeni: ez a nehéz." Saját

zínházától azt várja, hogy elsősorban az emberi
özösség művészete legyen.
Hogy. ez milyen mértékben sikerült, annak
éltatására e könyv kapcsán nem térhetünk ki. A
éflexions sur le théátre mindenekelőtt doku-
entumjellegénél fogva értékes és figyelmet

rdemlő könyv, bár Barrault tudományos, egzakt
szmefuttatásait gyakran színezik szubjektív,
rzelgősségbe hajló meditációk, ami ugyan
gyrészt maga is egyfajta dokumentum. Más-
észt viszont Barrault színházhoz kötődésének
rzelmi túlfűtöttségét jelzi, mintha a színházon
ívül nem is lenne élet: számára a színház jelenti
társadalmi közeget, az emberi közösséggel való

találkozást. S ami a legfontosabb, a Réflexions sur
le théátre-ban nyomon kísérhetjük Barrault mai
totális színház koncepciójának eredetét s azt,
ahogy már ekkor érdeklődéssel fordul a szín-
játszás azon elemei felé, melyek később szerves
egységgé fonódtak színházában.

SAÁD K A T A L I N

TENNESSEE WILLIAMS:
EGY TOKIÓI SZÁLLODA BÁRJÁBAN

című darabját az Off Broadway East Side
Playhouse-ban mutatták be. A bemutató a
kritika szerint csalódást okozott. Ha új író
első műve lenne, ígéretesnek tartanák, de
Amerika egyik vezető drámaírójának tollából
bukásnak számít. A többi újabb keletű szín-
darabjához hasonlóan Williams itt is önmagát
plagizálja, és még részleteiben sem nyújt új
változatot visszatérő témájáról, arról, hogy az
érzékeny lelkeket törvényszerűen legyőzi a
brutális életerő. De míg ezt a szerző koráb-
ban imponáló szakmai tudással és hatóerővel
illusztrálta, az új mű alig több a tény meztelen
leszögezésénél. Alakjai korábbi figurák
árnyképei, a cselekmény bosszantóan fantá-
ziátlan. A hősnő itt is egy falánk nemi ét-
vágyú, csalódott és kiábrándult asszony, ez-
úttal egy érzékeny festőművész felesége: a
festő fizikai és művészi válságot él át, a nőt
azonban csak a bártulajdonos elcsábítása
érdekli, és csupán férje - kínosan megoldott -
nyíltszíni halála után jön rá, hogy a hozzá
fűződő kapcsolat létszükséglet volt számára.
Nagy kár, hogy a dráma már a függöny fel-
gördülése előtt lezajlott, a házasság romokban
hever, holott éppen a házasság megromlásának
ábrázolása lett volna érdekes. Helyenként
felszikrázik Williams csodálatos nyelve, de

feltűnik egy új modorosság is: sok a befejezet-
len vagy más szereplők által befejezett mon-
dat. A színészek úgy játszanak, mintha egy
képzeletbeli Williams-drámátparodizálnának.

(Variety, 1969. 254.)






