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A színházi előadás
statikája és dinamikája

A színház: cseppben a tenger. Ahogy a
festmény dimenzionális redukcióval tájat,
tárgyat, lelkiállapotot ábrázol, illetve
szimbolizál, úgy a színház az életet sűríti
meghatározott -- időbeli és térbeli keretbe. Minden művészeti ág lényege
szerint más és más értelemben rendelkezik
jellemző sajátosságokkal a térhez és
időhöz való viszonyában, de maga a tér és
idő fogalma is más és más hátterű, ha az
egyes művészeti ágakban való megjelenését tekintjük. Az arányosság térbeli és
időbeli
viszonyok
immanenciája,
ugyanakkor csak emberi léptékben nyer
értelmet, illetve a kreativitás során magunk
teremtünk
meghatározott
arányviszonyokat mint szűkebb vagy tágabb
értelemben vett művészeti alkotásokat. A
művészi alkotótevékenység felől nézve a
tér és a z i d ő tehát önmagában csak
strukturálatlan végtelenség, strukturáltságában viszont kizárólag arányain keresztül értelmezhető. Eszerint a művész a
struktúraképző, a befogadó pedig a
struktúra arányainak felismerője és élvezője. Az eltérő korok más és más struktúraarányokat szoktak esztétikai mérceként elfogadni és propagálni; végeredményben ennek feltérképezését és a törvényszerűségek megállapítását végzik a
művészettörténészek, míg a befogadás
folyamata inkább a művészetszociológia
kutatási és illetékességi területe.
Mi a referenciapont ebben a folyamatban? Feltétlenül a természet, illetve a
természetnek és törvényszerűségeinek
tükröződése az emberi idegrendszer formai
és tartalmi (működésbeli) sajátosságaiban.
Jól tudjuk, hogy nem tetszés szerint,
hanem látószervünk törvényszerűségei
szerint látunk, és a látottnak a megjelenítése is csak ezeknek a törvényszerűségeknek a figyelembevételével történhet. Az
eltérő korok embere azonban „mást" lát és
„másképpen" lát, vagyis más arányokat
vesz észre, és azoknak más jelentőséget
tulajdonít, akkor is, ha fizikailag a látás
folyamata érdemben nem változott.
* A Magyar Színházi Intézet részére írt tanulmány.

Az emberi élet, az emberi történet te-hát
egyben a változó arányigény története is,
ez viszont elsősorban a művészeten
keresztül követhető nyomon, amely a
maga eszközeivel mindig pregnánsan és
bizonyos értelemben tévedhetetlenül fejezi
ki az adott kor „látásmódját". Mivel a
színházat „sűrített életnek" is felfoghatjuk, ezek a változások viszonylag totálisan jelennek meg a színházban mint
komplex művészeti megnyilvánulásban.
A többi művészeti ághoz hasonlóan a
színház is rendelkezik saját törvényszerűségekkel a tér- idő, valamint a kifejezhető - vagy számára a kifejezéshez anyagot szolgáltató - háttér vonatkozásában. A
színház eddigi története megtanított
minket a r r a , hogy bármely korban az igazi
élményháttér és viszonyítási alap maga a
társadalom valóságos élete, és a színházi
produkció annál inkább tarthat igényt a
maradandóságra, minél hívebben tükrözi
arányaiban egy adott kor sajátosságait.
Ebben az értelemben a színházat nem nevezhetjük öntörvényűen fejlődő művészeti
ágnak, mert csak az életbe ágyazódva és
mintegy annak reflexiójaként tölt-heti be
funkcióját, akár stilizált, akár más, áttételes
formában. A színház válságáról olyankor
szokás beszélni, amikor annak a valóságos
élettel való kapcsolata meó lazul, a
tükrözési folyamat mintegy „torzító
tükrön" keresztül történik, és ez egyetemes
elégedetlenséget és nyugtalanságot vált ki
a színház körül.
A színház lényege feltehetően az, hogy
valamilyen összetett utalás- vagy szimbólumrendszeren keresztül olyan szituációsorozatot elevenít meg, amelyet bizonyos dramaturgiai elv tart össze, elsősorban a tér- és időbeli viszonyok tudatos
alakítása révén. A színházban kimondott
vagy kimondatlan szöveget eljátszva
adnak elő. A játék mozgáson keresztül
realizálódik, a mozgás pedig térben zajlik. Azt is mondhatjuk, hogy a mozgás
maga az idő (a tér bölcsőjében). A tér és
az idő ebben az értelemben sem választható el egymástól, vagyis a színház a tér
és idő együttes megjelenése, mely a néző
szemében látványként áll össze. A látvány
középpontjában a színész áll, akinek a
játéka tudatosan szervezett mozgás általi
időhasználatot jelent, tudatosan megszervezett térviszonyok között.
A tér mozgó részét mint időhasználatot dinamikus, nem mozgó részét statikus
tényezőnek foghatjuk fel. Mivel a játék
folyamán más és más elemek jelentenek
dinamikus vagy statikus tényezőt, éles
elválasztásuk nem célszerű, illetve

erőszakolt lenne. Célszerű viszont szem
előtt tartani a rendezés során, hogy világosan meg kell határozni a dinamikus és
statikus alkotórészek. egymáshoz való
viszonyát, funkcionális jelentőségét a darab egésze és az adott szituáció keretein
belül.
Ugyanakkor a tér- és időbeliség nem a
színház lényegét fejezi ki, csupán kikerülhetetlen dimenzionáltságot jelent. A lén y e g a produkció egészének megbonthatatlanságát kifejező arányrendszerben
(etikai-esztétikai Gestalt-képződés), illetve az ezáltal indukált katarzisélményben,
élményteljességben ragadható meg.
Kíséreljük meg a körüljárhatóság érdekében ezúttal szétválasztva - közelebbről megvizsgálni az összetett látványélmény két lényegi alkotórészét, a tér- és
időbeliségen keresztül megjelenő statikus
és dinamikus tényezőt.
A színházi tér mint komplex élmény,
több tényező együttes hatását jelenti, illetve ezek együtteseként nyilvánul meg.
Bármilyen hely, ahol színházi előadást
rendeznek, két alapvető részre osztható:
„színpadra" és "nézőtérre". A kettő együtt
szükségképpen funkcionális egészet alkot,
függetlenül attól, hogy az el-különülést
vagy az összetartozást hang-súlyozzák-e.
A színháznak ezt az összefüggő belső
terét mint építménykeretet alaptérnek
nevezhetjük. Még a szabad ég alatt,
alkalmi helyen tartott előadások esetén is
kialakul a színészek és a nézők mozgása,
térbeli elhelyezkedése következtében az
az összefüggő térbeliség, amelyet ezzel a
fogalommal jelölhetünk. Ezáltal lesz az
egyik színház „kamara-színház", a másik
„amfiteátrum". A játék céljára fenntartott
teret - általában színpadot, emelvényt, de
mindenképpen viszonylag
elhatárolt
területet - eszköz-térnek nevezhetjük. Az
eszköztér áll rendelkezésre a szorosabb
értelemben vett látvány megszervezésére.
Abszolút
méretei
nagymértékben
megszabják a látványszervezés feltételeit,
sőt már a darabválasztás is ehhez
igazodik. Új szín-ház építésénél vagy
kialakításánál az alap-tér és az eszköztér
aránya gondos mérlegelést igényel,
ellenkező
esetben
zavaró
térbeli
diszharmónia jöhet létre. A „szín-padon"
(eszköztéren) megjelenített - lényegében a
darab által sugalmazott vagy előírt fiktív
teret - tulajdonképpeni hely-színt, amely
lehet utca, szoba, táncterem, erdő stb.
funkciós térnek jelölhetjük. A funkciós tér
mint konkrét megjelenítés, a látvány
érzelmi hatékonyságának egyik legfőbb
forrása. Célja egyfelől, hogy a

történés „beágyazására" megfelelő aszszociációkat keltsen a nézőben, másfelől,
hogy optimális kerete legyen a színészi
játéknak és arra serkentőleg hasson. A
funkciós tér kialakítása alkalmazott képzőművészet, s egyszerre kell eleget tennie
funkcionális, esztétikai és stílusbeli követelményeknek. Végül azt az inkább térélménynek, mint valóságos térbeliségnek
nevezhető, dinamikusan változó térhatást,
amely az előadás során akcióról akcióra
dramaturgiailag más és más jelentőségű,
drámai térnek nevezhetjük. Ugyanaz a
funkciós tér adott drámai szituációban a
tágasság benyomását kelt-heti, míg egy
másik
szituációban
a
szűkösséget
érzékeltetheti. Az a puszta tény, hogy
hányan vannak egy időben a funkciós
térben, már megszabja a drámai tér-hatást.
Ehhez járul még a szereplők egy-más közti
érzelmi, indulati viszonya, a színész
érzékeltetett életkora, a jellem-fejlődés
adott stádiuma stb. A drámai tér - a
statikus térbeliség összes tényezőjét
magában foglalva - az adott konkrét szituáción belül nyer elsősorban értelmet, és
mint ilyen, a drámai lényeg hordozó-ja, a
dramaturgiai koncepció integráns része.
Tulajdonképpen a bennünk kialakult
dinamikus térélményt jelenti, s akkor
elégít ki, ha megfelel az idegrendszerünkben reprezentált arányosságprincípiumnak, azaz adekvát a bennünk kialakult
elvárással (amit összetett pszichológiai
folyamat hoz létre).
Az alaptér és az eszköztér adottság. Bizonyos értelemben megszabják, hogy
milyen fajta színházat lehet csinálni kereteik között. Természetesen nem feltétlenül kell alkalmazkodni az elemi adottságok által sugalmazott lehetőségekhez,
adott esetben azonban meg kell találni azt
az összekötő tényezőt, átmeneti megoldást,
mely az ellentmondást áthidalja. A
funkciós tér a látványteremtő művész vagy
művészcsoport és a rendező közös
munkájaként alakul ki, szoros kapcsolatban az előadás szándékolt hatásával. A
drámai tér a nézőben lecsapódó eredmény,
mely képzelt lelki képernyőjén mint
folyamatábra jelenik meg, az élmény
erősségének és az élmény helyességének
mutatójaként.
Lényegében
a
játék
pszichológiai
vetületének
megfelelő
arányviszonyokat jelenti.
Az igazi színész nemcsak érzékeli ezt a
több rétegű, összetett teret, hanem érzékelteti is. A térbeli látványélménybe a
színész is beletartozik, a drámai tér csak az
ő jelenlétében (vagy hiányában) nyer
értelmet. A színész és a tér viszonya a szí

nész statikus és dinamikus teste és a tér
összefüggésrendszerében realizálódik. A
színész „statikus testének" nevezzük fizikai megjelenését mint elemi, vizuálisan
érzékelhető adottságot (magas, alacsony,
kövér, sovány, csúnya, szép stb.), illetve
azt az élményt, amelyet puszta megjelenése kelt bennünk. Ha a színészt mozgásában tekintjük - önmagában véve vagy
funkcionális értelemben (drámai hatás) akkor a színész „dinamikus testéről"
beszélhetünk. Vannak jó mozgású színészek és rossz mozgású színészek. Optimális esetben a színész mozgása mindig
az adott szerepnek megfelelő, tehát nem
saját mozgás, hanem pusztán funkcionális-dramaturgiai eszköz. A színész „statikus teste" általában bizonyos szerepkörökre való alkalmasságot jelent, míg
"dinamikus teste" ezt többé-kevésbé tágíthatja. A színész „statikus teste" voltaképpen a funkciós tér része, „dinamikus
teste" pedig a drámai tér leglényegesebb
összetevője.
A színházi idő, a színházi időbeliség is
több szempontból közelíthető meg. Az
előadás direkt vagy indirekt módon érzékelteti azt a történelmi korszakot,
amelyben a darab játszódik (ha nem meghatározott időben játszódik, azt is világosan kifejezésre juttatja): ezt nevezhetjük
történeti időnek. A történeti idő a dráma
egyik alapsajátossága, amit a drámaíró
határoz meg. Folyamatosan történnek
próbálkozások adott drámának más törneti
időbe való átültetésére - elsősorban a
klasszikusokkal teszik ezt -, részben különös hatások elérése céljából, részben az
úgynevezett modernizálás érdekében.
Gyakori az ősidőkbe visszanyúló alaptörténetek, alapmotívumok újrafogalmazása az egyes korok sajátosságainak megfelelően. Az emberi alaptartalmakat,
alaptulajdonságokat tükröző, archetipikus
drámai szituációk újból és újból értelmezést kívánnak a szellemileg kikristályosodott korszakokban, vagy éppen azért,
hogy ezt a kristályosodási folyamatot
elősegítsék. Egy korábban újrafogalmazott
alapdráma mai előadása már háromszoros
áttételt jelenthet a történeti idő
vonatkozásában. A rendezés egységességének egyik záloga tehát a történeti
idővel való folyamatos, konzekvens
„gazdálkodás", annak bármilyen értelmű,
de egyértelmű érvényre juttatása által.
Bármely színházi előadás bizonyos
konkrét ideig tart. Ez részben függ a darab
hosszától (most nem szólunk az általános
gyakorlattá vált „húzásokról"), részben a
rendező tempóelképzeléseitől.

A darab által igénybe vett abszolút időt
eszközidőnek nevezzük. Az eszközidő és a
darab műfaja szoros kapcsolatban van
egymással (a villámtréfától az ötfelvonásos tragédiáig terjedő sorban), de történnek próbálkozások az abszolút idő
dramaturgiai funkciójának önállósítására
is („huszonnégy órás", maratoni előadások), amikor a megszokottól eltérő időhasználat új élményt lenne hivatott elővarázsolni. Az eszközidő a rendező pszichés
adottságait, vérmérsékletét is tükrözi, sőt a
színészekét is, mint ahogy különböző
karmesterek ugyanazt a zeneművet eltérő
idő alatt valósítják meg, vagy ugyanazt a
monológot egyik színész gyorsabban,
másik lassabban mondja el. Az eszközidő
tehát durva nagyság-rendben adott, finom
nagyságrendben
következmény.
A
színészi játékkal szoros kapcsolatban áll
az a fiktív idő, amelyet a figura a darab
előírása szerint átél, meg-él. Ez lehet egy
nap az életből, de lehet negyven vagy
hatvan év, vagy akár az egész élete
közelebbi időmeghatározás nélkül. Ezt az
időbeliséget szerepidőnek mondhatjuk. A
szerepidő a maszktól kezdve a mozgásig
sok
mindent
meghatároz,
hiteles
érzékeltetése alapvető fontosságú a drámai
hatás szempontjából. Végül drámai időről
beszélhetünk akkor, ha az előadás
folyamatában funkcionális, dramaturgiai
értelemben vizsgáljuk a bennünk képződő
időélményt, amely szerint az adott rész
vontatottnak vagy éppen túlhajszoltnak
tűnik (tehát észre-vesszük az időt!), illetve
optimális
eset-ben
az
esemény
vonatkozásában „szinkron" időélményünk
van (vagyis nem vesszük észre az időt). A
drámai idő már nem csupán tempó
kérdése, mert az indokolt gyors tempó is
lehet gyorsabb a kelleténél és az indokolt
lassú is tűnhet vontatottnak. (Talán akkor
felejtjük
el
leginkább
minden
szakmaiságunkat a színházban, amikor a
drámai idő a „helyén van".)
Tehát bizonyos didaktikai jellegű általánosítással azt mondhatjuk, hogy a
színházban a térbeliség jelenti a látvány
statikus részét, míg az időbeliség a dinamikus részét. A kettő dialektikus egysége
természetesen kizárja az alá-fölérendeltségi viszony lehetőségét. A megoldott-nak
tekinthető előadás a tér- és időképzet
funkcionális eggyészerveződését jelenti,
amely a rendező tudatos-ösztönös tevékenysége révén valósul meg. A csak tudatos rendezés könnyen átcsap modorosságba és a darab dramaturgiai megerőszakolásába. A túlnyomóan ösztönös

rendezés viszont könnyen szem elől téveszti azt a dramaturgiai vezérelvet, amely
a darab művészeti, stiláris egységességét
biztosíthatná. A mégoly koncepciózus
rendezés sem nélkülözheti azonban az
egész együttes harmonikus összmunkáját
(amelynek hiánya annyi felemás - akár
tetszetősen felemás - előadást eredményezett már). Ugyanígy nagyszerű egyéni
színészi teljesítmény sem jelent önmagában jó előadást, mert a színész „statikus"
és „dinamikus teste" sem különülhet el a
színházi tér- és ídőbeliség egészétől. Jó
előadás esetén a színész a látványnak el
nem választható részévé válik. A színészi
játék tér-időbelisége és a darab egészének
tér-időbelisége mintegy kettős koordinátarendszert alkot, és csak a kettőnek folyamatos, harmonikus egymásbavetülése
révén érhető el az a drámai hatás, amely a
produkció egészének végső célja.
A színház alapvető kifejezésmódjai nem
mutatnak --- nem mutathatnak -- lényeges
változást az évszázadok során. Ha az életet
folyamatos szcénának tekintjük, szinte
természetesnek tűnik, hogy állandó
jelleggel - különböző szem-pontok szerint
- súlyozzuk az eseményeket, és
szándéktalanul is arra törekszünk, hogy
zárt vagy viszonylag zárt egységeket
válasszunk le belőle, akár mint történeteket, meséket, akár mint emlékanyagot, amelyet általában zárt formában
szoktunk felidézni, olyan esemény-ként,
amelynek eleje van, vége van, drámai
fordulatai, csattanója, szereplői, térbelisége és időbelisége van, vagyis csupa
olyan tényező, amely a színházi produkció
alaptényezőit jelenti. (A pszichodráma
mint terápiás próbálkozás sem jelent mást,
mint az emlékanyagból kiválasztott -érzelmileg kellően hangsúlyos részletek
megelevenítését
pszichiátriai
hatás-irányítás és értelmezés mellett, bízva abban, hogy a betegben irányítható katarzisélmény jön létre, illetve, hogy a patogén
élményháttér semlegesíthetővé válik.)
A színmű megalkotási kényszere vagy
lehetősége tehát kézenfekvő emberi sajátosságból vezethető le, abból a tényből,
hogy folyamatban gondolkodunk, és a
folyamatnak nem lineáris vonulata van. S
ez a nem egyenesvonalúság jelenti a
drámát vagy legalábbis a drámai lehetőséget, s azt, hogy az idő mint olyan nemcsak elfolyik alattunk vagy bennünk, hanem mintegy „hátsó raktárunk" is, ahová
emlékek, emlékfoszlányok formájában a
„velünk történt" dolgok kerülnek. Ez már
emlékeztet arra a tudatnak tulajdonított

szerepre, miszerint annak „alsóbb" részei
olyan drámai raktárak, ahol mindig történik valami lényeges, és csak oda kell figyelnünk, hogy pontosan az „örök" drámák zajlását érhessük tetten. De ősforrásnak tekinthetjük a vallások keretei
között kialakult „jeleneteket" is, a vadászatok, ütközetek drámai visszaadásának
kényszerét stb. Ebben az értelemben
gondoljuk azt, hogy a színháznak nincs,
illetve nem lehet olyan önálló, élményháttértől viszonylag független fejlődése,
mint a művészeti ágak nagy részének. S
ezért mondjuk azt, hogy az alapvető kifejezésmódok nem változnak, nem változhatnak, hiszen sokkal inkább fiziológiánkban
gyökereznek,
mintsem
intellektusunkban. A színház célja mindig
az élet viszonylag direkt tükrözése, s a
különböző áttételi mechanizmusok ezt
általában nem szokták megkérdőjelez-ni.
Erzelmileg, indulatilag vezérelt és
színezett akciók zajlanak funkcionális
térben, s bízvást állíthatjuk, hogy az érzelmeket és indulatokat tartósan nem lehet
kiiktatni a színház életéből. S ez olyan
erős kontroll-lehetőséget biztosít a
színházzal szemben, hogy nyugodtan rábízhatjuk magunkat, nem fogunk csalatkozni.
A szöveg hozzátartozik a színházhoz,
még akkor is, ha nem mondják ki. Hozzágondoljuk akarva-akaratlan. A látvány
tehát már önmagában szöveget indukál.
Fordítva azonban ez sokkal kifejezettebben jelentkezik: a szöveg - elsősorban a
színházi szöveg - látványt ébreszt bennünk, méghozzá meglehetősen érzékletes
formában. Hogy ez a látvány relatíve
hiteles legyen, ahhoz szükséges a szöveg
helyes megértése. A szöveg helyes
megértését az érzelmi-logikai viszonyoknak, a drámai jellemfejlődések vonulatainak világos felismerése jelenti. Az
előadások sorsa igen gyakran a kollektív
szövegértelmezések helyességén múlik,
ugyanis ez teszi lehetővé az együttes minden tagjának a közös áramkörbe való
kapcsolódását, mely az egységes produkció alapja. A lelkünk láthatatlan színpadán
megelevenedett képszerűség biztosít-ja
azt, hogy az előadás során a szöveghez
hozzárendelt valóságos látvány szemlélésekor folyamatosan érzékeljük a látottak
„helyességét". Tehát nemcsak a rendező
vagy a színész, de a néző is újraalkotja
magában a drámai szituációkat puszta
részvétele által, a benne keletkezett
pszichológiai és fiziológiai törvényszerűségeknek engedelmeskedő - egyidejű
rezonancia, sőt előlegezett rezonancia ré-

vén. És ez a látvány térbeli és időbeli vonatkozásainak minden részletével szoros
kapcsolatban áll. Ha elolvasunk egy regényt, és utána megnézzük a belőle készült filmet, közismerten kritikusak vagyunk. A színház esetében talán még
szorosabb a korreláció, mivel kevesebb
számú és a lényeget jobban hordozó eszközről van szó. Azt mondhatjuk, hogy a
szöveg és a szöveget megjelenítő eszközök a színházban vérrokonok. Ebből
adódik a színházi munka lényege: a szöveg helyes megértése és az abból törvényszerűen következő látvány megvalósítása,
a korábbiakban vázolt komplex értelemben. A jól megírt színházi szöveg
mögött eleve látványélmény van, és ez
megkönnyíti a színpadi megvalósítást.
A hang, a színész hangja, bár elsődlegesen akusztikai élményt jelent, mégis
szoros kapcsolatban van a látvánnyal. A
színész mikrofonban is jól elmondhat egy
szöveget, hangjával nagyon sok mindent
kifejezhet, lírát, drámát, epikát, hiteles
érzelmi-indulati képet kaphatunk a szöveg
belső mozgásáról, anélkül, hogy bármilyen külső eszköz elősegítené a megértést; a hangszínház mégsem színház. A rádiószínház „fából vaskarika", zajkuliszszákkal együtt is. Látvány nélkül nincs
színház, dráma, csak legjobb esetben
drámaiság, mint ahogy láb nélkül nincs
értelme a cipőnek, bármilyen jól tudjuk is
egyébként, hogy mire való.
Mi indokolja, hogy a térbeliség és időbeliség sajátos összhangjának lényegi
jelentőséget tulajdonítsunk a színházi
előadás szervezésében, a látvány kialakításában? Minthogy térélményünk és
mozgásunk (tehát időélményünk) szoros
kapcsolatban áll egymással a tájékozódás
biológiai fontosságú akciójában, úgy ez azt
jelenti, hogy az emberi fajon belül is
minták alakultak ki az észlelt tér, a motiváció és az ezek függvényében optimálisnak bizonyult mozgás vonatkozásában.
Tehát a térnek számunkra adott funkcionális dimenzionáltsága és ehhez képest
testünk lehetőségeinek legjobb kihasználhatósága a tágabb értelemben vett
fennmaradás érdekében olyan reflexszerűvé vált alapmegoldásokat jelent, amelyeket hasonló töltésű szituációk művi
megtervezése során - tehát például egy
színházi jelenet beállításánál - megkerülni gyakorlatilag nem lehet, vagy csak
tudatosan, különös hatások (lassítások,
gyorsítások, groteszk hatások) elérése
céljából érdemes.
A bennünk reflexes jelleggel meggyökeresedett és élő komplex mozgásminták

szemle
tehát mindig bizonyos térbeliséghez képest
tűnnek funkcionálisan helyénvaló-nak, s
ezt a színpad vagy színtér viszonylatában
is érvényesíteni kell, és mint a mű-vészi
akció hitelességének egyik ismérvét,
minden egyes esetben újra kell teremteni.
A
kollektívnek
nevezhető
viselkedésmintáktól való eltérés vagy lélektanilag indokolható, vagy betegség képzetét kelti. Amennyiben egyikről sincsen
szó, úgy hiteltelenséget jelent vagy - ami
ezzel egyenértékű - dilettantizmusra vall.
Mivel a különböző korokban élt emberek mozgásmintái a korhoz és a kor
építészeti, sőt a tágabb értelemben vett
társadalmi strukturáltságához is kötöttek, a
színházi történeti idő - a funkciós tér
adottságai mellett - bizonyos fokig a
mozgást is megszabja, vagyis a színész
„dinamikus testét" stilárisan korlátok közé
szorítja. Ősemberek idejében ját-szódó
darabban
a
színészek
mozgása
szükségképpen az ősembereknek tulajdonított mozgástípusokat fogja jelenteni,
ugyanígy egy angol vidéki kastélyban
játszódó darabnak is meghatározott mozgáskelléktára van. A társadalmi helyzet is
egyértelmű mozgáskonzekvenciákat jelent,
gondoljunk csak Bánk és Tiborc alakjára.
A jó színésznek természetes és ösztönös
törekvése a mozgás ilyen értelmű
eszközként való használata. A rossz
színész általában túljátssza a jellegzetességeket, ezáltal sematikussá, tetszés szerint ismételhetővé válik alakítása.
A mozgás jelentősége még inkább nyilvánvaló, ha eltérő kultúrkörök színházi
hagyományait hasonlítjuk össze. Bizonyos
népek, zárt kultúrák egymás kialakult
színjátszási módjait megérteni sem
képesek, nemhogy utánozni. És ez részben azért van, mert nem értik a mozgások
jelentőségét, csak a legáltalánosabb
vonatkozásokban.
A jó színháznak jelentős emberformáló
szerepe van, a jó színház gyógyító hatású.
A hibásan megszervezett színházi produkció ezzel szemben egészségtelen, zavaró folyamatokat indít meg a nézőben,
vagy félrevezeti gyanútlansága miatt.
Mit fejez ki a színház? Az életnek egy
vetületét, tipizált sűrítményét, arányrendszeren, esztétikai, etikai törvényszerűségeken keresztül megjelenő stilizáltságát, mely hiteles, nagy produkciók során
úgy szólal meg, mint egy Stradivari
(melynek titka arányaiban rejlik). A jó
előadást a színházi alaptér hatalmasan
felerősíti, és ezért minden művészeti ágnál hangosabban szólhat a társadalom
egészéhez.

VERESS JÓZSEF

Obrazcov, az író

A világhírű szovjet bábművész, a nyolcvanegyedik évét taposó Szergej Vlagyimirovics Obrazcov vaskos könyvben
vonta meg pályája mérlegét. Noha a kötet
a számvetés szándékával íródott, úgy
vélem, hiba lenne csupán Ieltárnak
tekinteni : a Mesterségem (Moja professzi ja)
éppen azzal és azért emelkedik ki a
mostanában gomba módra megszaporodott memoárok sorából, mert intim
naplónak és tárgyilagos bábszínháztörténetnek is nevezhetjük.
A szerzőről, a műfaj klasszikusáról
sokan tudják, hogy nem készült bábosnak. Pályakorrekciója a Ljubimovéhoz
hasonlatos: ahogy a kitűnő szovjet rendező a színészi mesterségnek fordított
hátat az önálló dirigálás kedvéért, tehát
előzőleg rokonterületen tevékenykedett Szergej Obrazcov is valamilyen múzsa
közelében igyekezett maradni, mert a kiugrás, a váltás, a művészi kibontakozás
lehetőségét melengette magában. 1922-től
1930-ig a moszkvai Művész Színház zenei
stúdiójának volt tagja. Az annalesek szerint
először 1923-ban „léptetett fel" bábukat
egy szatirikus esztrádműsorban. Az ötlet szerencsére - megpecsételte a sorsát: ettől
kezdve mindent e lehetőség művészi
kiteljesítésének szolgálatába állított. A
lehető legjobb időpontban jelentkezett.
Tehetségét
felismerték,
kel-lő
támogatásban részesítették. Tavaly nem
akármilyen jubileumot ünnepelhetett a
népszerű alkotó. 1931 óta tagja, illetve
igazgatója a moszkvai bábszín-háznak.
Ezalatt több tucat bemutatót tartottak, és
csak
a
Szovjetunióban
körülbelül
négyszáz várost kerestek fel. Nemzetközi
tekintélyüket
vendégjátékaik
során
alapozták, majd erősítették meg. Több
mint félszáz külföldi turnén jártak,
harmincnégy országban fordultak meg
(egyebek között az Egyesült Államokban,
Indiában,
Egyiptomban,
Japánban,
Mexikóban, Kanadában stb.).
A Mesterségem két részből áll. Az első nagyobb lélegzetű - fejezet az „Obrazcovvá válás" állomásait, az egzisztenciateremtés lépcsőit idézi fel. A könyv 1950ben már megjelent, a mostani változat
természetesen javított és bővített.

A folytatás a fél évszázados út színes krónikája.
Mi jellemzi Obrazcov - az író - stílusát?
Tárgy- és szakszerűség. A mester nem
használ lábjegyzeteket, esze ágában sincs
tudós esztéta képében tetszelegni, de
minden során érzik, hogy többször ellenőrizte a tényeket, s a romlékony emlékezet
helyett inkább a beszédes dokumentumokra épít.
Kritikus (nem csekély mértékben önkritikus) hangvétel. Méltánylandó erények,
különösen így együtt, ugyanis a múlt
albumában lapozgatók többnyire a
szépségeket tartják említésre érdemes-nek.
Ritkán bírálnak, s akkor sem önmagukat.
Obrazcov szinte élvezettel vág végig
másokon, és saját tévelygéseit sem
burkolja tapintatos ködbe. Egyik 1927-es
rendezését - Mi csak ismerősök vagyunk megsemmisítő iróniával interpretálja.
AJim és Dollart - bár négy évig szerepelt a
repertoárban - azért tartja sikerületlennek,
mert a fontos politikai mondanivalót
primitív, excentrikus köntösbe öltöztették
benne. A „Hibák, hibák és hibák" című
fejezetben
a
szerző
valósággal
megszaggatja ruháit. Mintha gyónna, úgy
tapossa földbe téves koncepcióinak azóta
régen elhervadt virágait. Fricskák a
kollégáknak: A bag dadi tolvaj repülő lovai
durva stílustöréssel járnak. A bábuk
cérnával való mozgatását azzal az érvvel
utasítja el, hogy ezáltal „megbicsaklik" a
feltételesség, és a látható technika válik
főszereplővé.
Személyes - önéletrajzi - jelleg. Ez
voltaképpen alapkövetelmény, mégis
fontosnak tartom felhívni rá a figyelmet.
Az Obrazcov-könyvet az átlagosnál jóval
nagyobb mértékben hatja át az „ez mind
én voltam egykor", és az „ez mind én
vagyok most" varázslatos szubjektivitása.
Lehetséges,
hogy
csöppnyi
exhibicionizmus is színezi a sorokat, de
hát a bábozás végső soron éppolyan
magamutogatás, mint a hús-vér hősök
megformálásának szertartása. Sokan akarattal avagy öntudatlanul, egyre megy kicsit kozmetikáznak, amikor bebarangolják a soha vissza nem térő éveket és
eseményeket. Szergej Obrazcov nem
tartozik a szemérmes krónikások közé.
Csupán egyetlen adalékot hadd említsek
ennek bizonyítására: leírja, hogy ami-kor
első ízben járt Nyugaton - ennek már több
mint fél évszázada -, folyton azon
meditált, vajon nem árulja-e el a hazáját, s
indokolt-e nyakkendőt viseln i e . . .

