
fórum
a nagy szavaktól, de bizonyára kimondhatom:
Székely János pályája delelőjére érkezett,
javakorabeli ember. Milyen a viszonya

családon belül és tágabb értelemben - a
fiatalokkal?

- Nem hiszem, hogy javakorabeli ember
lennék. Az idő szubjektív, biológiai
értelemben is. Úgy vélem, már jócskán túl
vagyok a pályám delelőjén és a biológiai
életem csúcspontján. A fiatalokkal
tulajdonképpen az én kedves fiamon ke-
resztül van kapcsolatom, aki szobrász,
véleményem szerint nagyon érdekes, ere-
deti egyéniség. Nagyon érdekel a sorsa,
szorongok érte, s persze a többi fiatal is
érdekel, mivelhogy szerkesztőségi mun-
kámnak egyik nagy felelőssége: ne hagy-
jak tehetséges fiatalembereket kárba
menni, elsikkadni, mindenkit támogassak
és pártfogoljak, aki rászolgál. Ettől függ,
hogy tíz év múlva is írnak-e itt irodalmat
vagy egyáltalán nem írnak. Igyekeztem
mindenkor mindenkin segíteni. Azt
mondják, voltak nagy tévedéseim, nem
mindenkiben vettem észre a költői töltetet.
Nem biztos, hogy így van. Olykor egy-egy
verset nemcsak azért hárít el a szerkesztő,
mert tehetségtelennek látja a szerzőjét,
hanem mert talán még nem elég érett az
illető, még nem jutott el ön-magáig. Akit
lehetett, megpróbáltam szó-hoz juttatni a
lapban.

 Köszönöm a beszélgetést. Arra szeretném
kérni, frissen elkészült művéből vagy régebbi
alkotásaiból olvasson föl vagy mondjon el
valamit !
 Az új könyvemből talán még nem,

mert azok aforizmák, töredékek, ezek,
azok (némi világkép is kikerekedik belő-
lük, remélem). Nem szépirodalmi termé-
szetű. Inkább elmondanám egyik ver-
semnek három sorát (Férfikor - Dialógus
hat szonettben, 196z - T. T.). Ez a strófa
így szól: „Boldogtalan, ki fel-jutott a
csúcsra, / Mert visszaúttá válik minden
útja, / Es minden lépte lefelé vezet."

Ennyit tudtam mondani.

BÉCSY TAMÁS

A dráma
és a színjáték viszonya

II.

A színjáték és a primér élet

Mielőtt az itt érvényesülő homogenizáció
problémáját megnéznénk, meg kell
vizsgálnunk a színjáték és a primér élet
viszonyát is. Ez a kérdés azért elkerül-
hetetlen, mert a színjátékműben eleven,
primér életet élő emberek jelennek meg,
akiknek léte és műbeli megnyilvánulása-ik
szükségszerűen erőteljesebben idézik fel a
primér valóságot, mint bármely más
művészeti ágban. Ezért is mondják sokan,
hogy a színjáték a drámát vissza-viszi az
élethez.

Ahogy említettük, a színjáték akkor
kezdődik, amikor egy ember mások szá-
mára olyan valakit játszik, aki nem ő.
(Jászai Mari is ezt írta: „Felöltözik ki
ennek, ki annak, aztán úgy tesz, mint AZ
volna.") A színjátékot már ez a tény
élesen elválasztja a primér valóságtól,
ahol ez nemhogy nem szokásos, de ha
megvalósul, a többi ember részéről
azonnal visszautasíttatik, és mint nem
helyénvalót, mint nem normálirat ismerik
fel és el. Ez az alaptény már metaforikussá
teszi a színházi mű világának és a primér
valóságnak a viszonyát. Ez tökéletesen
megnyilvánul abban a triviálisan egyszerű
tényben is, hogy az előadás befejeztének
pillanatában ismét a primér valóság lép
életbe már a szín-padon, és hogy ez a
pillanat minden egyes esetben a
leghatározottabb módon meg is valósul és
fel is ismerhető. Az a színész is
megköszöni a tapsokat, aki olyan alakot
formált meg, aki a mű-ben meghalt. Az
előadás végén a taps már nem Hamletnek,
Nórának stb. szól, hanem a színésznek, az
ő művészi produkciójának, annak,
amellyel másvalaki-nek a társadalmi
létrétegét építette fel. S mikor megköszöni
a tapsokat, már ismét maradéktalanul
azonos önmagával.

Ha a színjátékmű befejezésének pilla-
nata színész és néző számára ilyen teljesen
egyértelműen elválasztja azt a primér
valóságtól, akkor a színjáték egyáltalán
nem jellemezhető azzal, hogy az írott
dráma világát visszaviszi az élethez. A
kérdéssel már Georg Simmel is fog-
lalkozott egy töredékében. (Valószínűleg
az 1890-es években írta s 1923-ban jelent
meg a Fragmente und Aufsátze c. kötetben.

A tanulmány címe : Zur Philosophie des
Schauspielers: in: Das Individuelle Gesetz;
Suhrkamp. 1968.) Megállapítja, hogy a
színjáték csak látszólag viszi vissza az
élethez az írott drámát. Valójában az
egydimenziós világot és az absztrakt
tartalmakat háromdimenziós, realisztikus
formává alakítja, s nem a valódi világ
valamely fajtájává. A színész például nem
a valóságos királyt utánozza. Ha egy
színész királyt játszik, nem akkor vagyunk
becsapva, ha nem egy valóságos királyt
utánoz, hanem ha rosszul játszik. G.
Simmel ebből vezeti le, hogy a színész a
nézőt távol tartja a valóságos világtól, de
benne tartja a művészet világában. A
valóságot csak a valódi személyt utánzó
parodista utánozza. Ezért más és más a
színész és az imitátor célja. Az utóbbié,
hogy a valóság helyett fogadják el, s a
valóságot - az adott személyt - mint
tárgyat utánozza; ezzel szemben a színész
újat teremt, miként a portréfestő. A színész
számára a realitás nem azt jelenti, hogy
valóban ilyen és ilyen legyen, hanem hogy
valakit ilyennek és ilyennek ábrázoljon.
Megállapítja azt is, hogy a színész nem
reprodukál, lévén, hogy nincs semmi, amit
reprodukálni tudna, mert az író munkája
irodalmi munka.

A színjáték és az élet különbözőségé-nek
egyik alapismérve más szavakkal az, hogy
a színész szavai és akciói „jelentésteliek és
színleltek", és érzelmileg (affective)
vannak hatással, és nem konkrét,
célravezető (effective) hatással, mi-ként
például Elisabeth Burns mondja; (Vö.:
Elisabeth Burns: Conventions of
Performance; In: Sociology of Literature
and Drama; Edited by Elisabeth and Tom
Burns. Penguin Books Ltd; 1973; 348-tól);
mint amilyen - tehetjük hozzá - például a
reklám.

A színjáték és az élet különbségére
mutat még az is, hogy a színjátékmű
világa minden esetben csak az előre meg-
tervezett módon haladhat, és nincs, nem
lehet olyan előadás, amely a nézők
bármely reakciója következtében, menet
közben máshová forduljon, másféle véget
érjen, mint ami az eltervezett. Ennek még
a lehetősége sincsen meg, noha a
valóságos élet minden pillanatában az
események irányának a módosulása
voltaképpen ontológiai lehetőség. Ezt úgy
is fogalmazhatjuk, hogy egy színjátéknak
a „menetrendje", le-folyása, ennek iránya
egészében is és részleteiben is egyértelműen
determinált, még akkor is, ha a benne
megformált



világszerűség azt mutatja vagy sugallja,
azt a jelentést hordozza, hogy a primér
valóság nem determinált. Még egy báb-
színházi előadásnak az esetében sem
képzelhető el, hogy a mű világának menete
és ennek iránya megváltozzon és másképp
érjen véget, annak a hatására, hogy a
gyerekek felkiabálnak és figyelmeztetik a
hőst a rá leselkedő veszélyre.

Ontológiai okai vannak annak, hogy már
eleve kudarcra voltak ítélve azok a
színházi előadások, amelyek a nézőt
fizikailag is be kívánták vonni a produk-
cióba. Á színjáték világában ugyanis
testileg, vagyis természeti létrétegét
tekintve csak az az ember van jelen, aki
másvalakinek a társadalmi létrétegét
formálja meg, olyanét, akinek a mű
világában nincsen konkrét teste. A nézőt
fizikai vagy primér értelemben csak ez az
ember szólíthatja meg, és csak ez az ember
érintheti meg. Elképzel-hetetlen, hogy a
színész által felidézett színjátékbeli alak
szóljon fizikai vagy primér értelemben a
nézőhöz, hogy az érintse meg, akár a
színpadról ledobott tárggyal, például
papírgalacsinnal. A fel-idézett embernek
ugyanis nincs teste, amivel dobhat, nincs
olyan szava, ami ne csak és kizárólag a
színjátékban fel-idézett másik alakhoz
szólna. A színjáték világa csak metaforikus
kapcsolatban lehet a valósággal és a
valóságos életet élő nézőkkel is. Ha a
színész konkrét szavakkal a nézőhöz szól,
vagy ha akár közvetlenül, akár közvetetten
egy tárgy segítségével megérint-i, ez a
metaforikus viszony azonnal megszűnik, és
valóságos életviszonnyá, kapcsolattá ala-
kul. Ez azt is jelenti, hogy a színész
ezekben a pillanatokban, vagy a színészek
ezen idő alatt kilépnek a művészet
világából, és belépnek a valóságos világba.
S maga a színjátékmű addig nem is
folytatódhat, amíg a színészek ismét
magukra nem veszik a felidézett alakok
társadalmi létrétegét, vagyis, amíg vissza
nem mennek a művészet világába.

A színjátékmű homogenizáltsága

\ színjátékmű egyik legfontosabb prob-
lémájának, az itt megvalósuló homoge-
nizációnak az elemzését kezdhetjük azzal,
hogy ezt a világot nemcsak a színészek
építik föl. Összetevő eleme a díszlet,
kosztüm, bútor, fény, zene, zörej stb.
Ezek azonban soha nem lehetnek a
felidézett alakok társadalmi létrétegé-nek
valamely részétől függetlenek; ezzel,
ennek valamely részével viszonyban

kell lenniök. I la ez bekövetkezik, jellé
válnak. Jellé pedig csak akkor válhat-nak,
ha ez bekövetkezik, vagyis, ha az
egynemű anyagának, a színészi testek által
felidézett alakok közötti viszonyok-nak a
részévé válnak. Vagyis az egynemű
közegnek nemcsak az alakok válnak a
részévé, hanem a színpadon megjelenő
egyéb dolgok is. Ha a felidézett alakok
közötti viszonyok részévé válnak, akkor
jellé lesznek, és szükségszerűen jelentésük
is lesz. A díszlet éppúgy nem puszta
fakeret és vászon, mint ahogy a fény, a
zörejek vagy egy asztal, szék, könyv stb.
nem csak önmaguk. Mindezek ön-maguk
tárgyszerűségéhez képest többletjelentést
hordoznak, illetve fejeznek ki. Ha mást
nem, sajátságos hangulatot teremtenek, és
így jelölnek, és így jelentést hordoznak,
akár az alakok közötti viszonyok
tartalmával megegyezőt, akár azokkal
ellentéteset, vagy azoktól különbözőt.
Persze korántsem csak hangulatot
jelölhetnek, hanem másféle jelentést is. Á
díszletnek, bútoroknak, kellékek-nek stb.
minden esetben, kivétel nélkül, csak az
alakok között kialakult viszonyokra való

vonatkozásnk révén lesz egyfelől jelentésük,
másfelől idetartozó jelentésük. Ha a
színjáték világában bármi úgy jelenik meg,
hogy semmiféle értelemben nem
vonatkoztatható az alakok között kialakult
viszonyokra vagy valamelyik alak
tartalmára, akkor az ott idegen elem
marad, létezése nem ,,odavaló", hiteltelen,
éppen, mert nincs jelentése, mert nem
több, mint önmaga. Ebből következik,
hogy a színpadon a szervet-len
anyagoknak is, vagyis nemcsak a
színészeknek, hanem minden másnak is két
létrétege lesz: egy a primér valóságban való
természeti létrétege, és egy a szín játékmű
világában megkapott jelentése, amely a
felidézett társadalmi lét-réteg részévé teszi
azokat. Ezt pedig semmi más nem képes
előidézni, kizárólag az ismételjük , ha
ezek az elemek felismerhető akár
meghatározható, akár csak megérzékelhető
vonatkozásba, viszonyba kerülnek a
felidézett alakok közötti helyzetekkel.
Vagyis csak akkor, ha a színjátékműben
létrejövő társadalmi létrétegre
vonatkoznak, s így annak részévé válnak.

Énnek a kettős léprétegnek az ontoló-
giailag szükségszerű megléte az oka
annak, hogy a színjátékmű törvénysze-
rűségei csak a jelentések szintjén képesek a
művilág homogenizációját megteremteni.
Vagyis, más szóval csak a jelentések
szintjén jöhet létre a homogenizáció,

s éppen azért, mert az élő, eleven testek
és a tárgyak stb. a maguk fizikai való-
ságában is léteznek, és mert erre a termé-
szeti létrétegre ráépül az alakok társa-
dalmi létrétege és az egyéb elemeknek
erre vonatkozó jelentése. A homogeni-
záció szükségszerűen csak az utóbbi
szinten, ebben a létrétegben valósulhat
meg, hiszen a valóságos, a természeti
létréteget egyszerűen nem lehet homo-
genizálni. Az emberi testnek, a tárgyak-
nak, a fának, vászonnak, fénynek és
zörejnek a különnemű törvényszerűségeit
nem lehet eltüntetni.

A homogenizáció a jelentések szintjén
azonban éppoly maradéktalanul meg-
valósul, mint bármely más műalkotás
esetében. Ennek a homogenizációnak is
csak a c s í r a vagy a lehetősége talál-ható
meg a primér valóságban, de ott soha nem
valósulhat meg. Hiába igaz, hogy
valakinek az öltözéke, lakásának,
szobájának jellege, hangulata, tárgyai stb.
vonatkozásban vannak az ő tartalmaival
és/vagy életviszonylataival és
életkörülményeivel, s hiába igaz , hogy
ezek jellemzőek lehetnek rá, mindezek
korántsem csak az adott ember viszo-
nyaihoz való 'tartozásuk révén válnak a
valóságban egyfelől létezővé, másfelől
„odatartozó" létezővé. A a pedig onto-
lógiailag lehetetlen, hogy a valóság
tárgyai, fényei, zörejei stb. minden pil-
lanatban önmaguk tény- és tárgyszerű-
ségén túl olyan jelentéseket kapjanak,
amelyek jelentésszövetté össze is állnak;
és lehetetlen, hogy ez a ki sem alalculható
- jelentésszövet az emberek egymás kö-
zötti viszonyaira vonatkozva alakuljon ki,
s így ezen a létrétegen az emberek,
tárgyak, fények, zörejek stb. homogeni-
záltak legyenek. Ez csak a színjátékmű
világában valósulhat meg.

Csak a félreértések elkerülése végett
jegyezzük meg, hogy a színpadon meg-
jelenő homogenizáció egyáltalán nem az
egységes hangulatot vagy stílust jelenti.
Hanem a/t, hogy ott mindennek önmaga
tárgy- és tényszerűségén túl jelentése van,
még ha e jelentések konkrétan nem illenek
is össze; azaz, ha tartalmukat tekintve
különbözőek is. (Rossz színjátékban.) A
színjátékban megvalósuló homogenizáció
tehát azt jelenti, hogy a színpadon
megjelenő bár-mely - akár látható, akár
hallható
elem több, mint önmaga, jellé és így
jelentést hordozóvá-kifejezővé válik. S
éppen ez a tény, hogy tudniillik minden-
nek jelentése van, teremti meg az itt



lehetséges, itt adekvát és a művészi vi-
lágszerűségnek itt is nélkülözhetetlen
homogenizációját. Ez pedig ismét csak itt,
a színjátékban megvalósuló homoge-
nizáció, s ezért - noha a jelentések szint-
jén megvalósuló homogenizációnak a
valóságban megvan a csíraformája - ismét
csak nem tükröz és nem idéz fel semmit a
valóságból; a valóságnak nincs és nem is
lehet olyan része-részlete, amely akár csak
a jelentések szintjén teljesen homogenizált
lenne. Csak röviden utalunk rá - közismert
ez -, hogy a szín-játékot szokták
összehasonlítani a primér valóság
bizonyos helyzeteivel, például bírósági
tárgyalásokkal, vallásos feszti-válok
ceremóniáival, politikai demonstrációkkal
és gyűlésekkel stb. És nem véletlen, hogy
éppen ezekkel, hiszen ezek és a hasonló
helyzetek olyanok a valóságban is,
amelyek a jelentések szint-jén - a többi
élethelyzethez viszonyítva -
határozottabban homogenizáltak. Noha
nyilvánvaló, hogy nem teljesen.

A színjáték és a dráma

Elemeztük, hogy a színjáték egynemű
közegének anyaga a színészi testekkel
felidézett alakok által létesített helyzet. A
felidézett alakok tartalmát és így az általuk
létesített helyzeteket és azok tartalmát
azonban a dráma „nevei" és dialógusai
írják elő. Miért állítható mégis, hogy a
színjáték önálló művészeti ág, amely nem
reprodukálja a drámát, és nem is viszi
vissza az élethez?

A színjátékban, ezt is láttuk, nemcsak
az a verbális jelentéscsatorna lép érvény-
be, ami a felidézett alakok dialógusai által
konstituálódik, hanem a nem ver-bális,
metakommunikációs jelentéscsatorna is.
Ez nemcsak a színészek játékában jut
érvényre, hanem a színpad minden
elemével írják elő, hogy egy bálon
találkozik két ellenséges családhoz tartozó
fiatal; illetve, például, hogy egy vár fokán
vagy egy térségen két őr fel-váltja
egymást, és egy rejtélyes szellem-alakról
kezdenek beszélgetni. A drámában e
helyzeteknek az összes tartalmait a nevek
és a dialógusok teremtik meg. Nem így
azonban a színjátékban, ahol a bálterem és
a vendégek konkrét látványa éppúgy
beletartozik a helyzetbe, mint a vár
bástyája, a napszakok, az időjárás vagy a
fény, és hallható a zene és minden zörej. A
drámai szövegnek, mivel egynemű közeg -
anyaga a nyelv, és mivel a nyelv itt
dialógus - és nem egy elbeszélő
elbeszélésszövegei - a

helyzetnek nem is lehet összetevőeleme
más, mint ami a dialógusba építhető.
Mégpedig olyan dialógusokba, amelyek
alapjaiban és lényegében a dialógust
váltók közötti viszonyok változását hor-
dozzák. Éppen ezért a nevek között ki-
alakult drámabeli helyzeteknek is ez az
aspektusa lesz létező. A dráma nemcsak
koncentrál az alakok közötti viszonyok-ra
és azok változásaira, hanem a drámai
világ a viszonyok változásából áll, mert
olyan jelrendszer, olyan anyagi hordozó
az ontológiai alapja, amely az alakok
közötti viszonyokat és azok változásait
képes hordozni, kifejezni, felidézni és tük-
rözni. Így az írott dráma valósághitelét és
igazságát az alakok tartalmainak és a
közöttük lévő viszonyoknak a hitelessége
és igazsága teremti meg.

Ha azonban az írott szöveg - mással
együtt, a zenével, zörejekkel hallhatóvá
válik, és a látvány is csatlakozik hozzá,
éppen azért, hogy műalkotás jöjjön létre -
és ne életutánzat -, a csak látványban
megjelenő tényezők és a beszéden kívüli
hallható elemek is a fel-idézett alakok
közötti helyzet részévé válnak; a bálterem
egésze, a vendégek és ruházatok, a
fáklyák, a báli zene stb.; illetve a vár
bástyája, a megvilágítás, a fegyverzet stb.
Vagyis az írott dráma alakjai között
létesült helyzethez a színjátékban mindig
hozzáépítődik az, ami a nem verbális
jelentéscsatornán keresztül jelenik meg.
Az előző mondatban szándékosan nem
írtuk, hogy a drámai helyzet az
említettekkel kiegészül. Ez a szó ugyanis
éppen abba az irányba indítaná el az
asszociációkat, amelyet mint hibásat
határozottan el kell utasítanunk. Á
„kiegészül" szó azt az asszociációt kelti
fel, miszerint a dráma szövege önmagában
nem hiteles és nem teljes, hogy az épp a
hitelesség és a teljesség elnyerése
érdekében szorul ki-egészítésre.

A dráma a színjátékhoz viszonyítva csak
akkor tekinthető vázlatnak, kanavásznak
stb., ha - akár csak implicite is, vagy akár
ha elméletileg-elvileg elutasítva is, de
lényegében mégis - azt valljuk, hogy a
színjátéknak életet kell prezentálnia.
Vagyis, ha nem valljuk, hogy a színjáték
műalkotás. A színjátékot pedig akkor
tekintjük a dráma kiszolgálójának, ha
eltekintünk attól, hogy (1) az eleven ember
alaphelyzeteihez, az alakok karakteréhez,
foglalkozásához stb. illő és ahhoz
szükségszerűen hozzátartozó általános
magatartásoknak, gesztusoknak stb., tehát
a nem verbálisan megjelenő

megnyilvánulásoknak, valamint az adott
korszak nem verbális valóságszegmentu-
mát hordozó megnyilvánulásoknak onto-
lógiai szükségszerűségből meg kell je-
lenniök; ha eltekintünk attól, hogy (2) a
testekkel felidézett alakok közötti hely-
zetek akkor válnak művészi helyzetekké,
műalkotásban megjelenő helyzetekké, ha
a környezetben található minden elem
jelentéseit tekintve ezeknek a helyzetek-
nek a részévé válik; ha eltekintünk attól,
hogy minden tárgyi és egyéb tényezőnek a
jelentése az lesz, amivel és ahogyan
ezekre a helyzetekre vonatkozódik.

A színész művészete nem a szavaknak a
megteremtésében jelenik meg, hanem -
ahogyan utaltunk rá -, a szavak tartal-
mának, valamint az alakoknak és vilá-
guknak a metakommunikációjában ennek
a megteremtésében. Egy színész mű-
vészetének csodálatakor sohasem azon
ámulunk, hogy mit mond, hanem hogy
hogyan mondja, illetőleg azon, hogy az
általa elmondott szavakon, azok jelentésén
túlmenően, de azokra ráépítve hogyan
formálja és mivé formálja meg az alak
egész karakterét, viselkedését, ma-
gatartását és világát. Ezért hiába írja elő a
színészek számára a dráma a helyzeteket,
szavakat-mondatokat és azok elsőd-leges
tartalmát, az ő művészetük mind-ezeken
túl kezdődik. A felidézett alakok által
konstituált helyzetekben nem azért kell
tehát megjelenniök a nem verbális
eszközökkel megformálható világszeg-
mentumoknak és jelentéseknek, hogy az
írott szöveg ezek által váljon akár teljessé,
akár hitelessé. A dráma már hiteles és
teljes éppen azért, mert egynemű közege -
a dialógusformában megjelenő nyelv -
olyan jelrendszer, amely képes - miként az
irodalom más műnemi - teljes és totális
világszerűséget felépíteni. Vagyis képes a
benne és általa a nevek közötti
viszonyokat egyfelől a történelmi-társa-
dalmi lényeget tekintve, másfelől a va-
lóságban való érvényességüket tekintve
hitelesen megjeleníteni. A dráma önma-
gában is hiteles és teljes. Teljes termé-
szetesen abban az értelemben, amely érte-
lemben bármely művészeti ág; tudniillik a
maga lehetőségein belül: mindazon belül,
amit egynemű közegének anyagával
műalkotássá lehet formálni.

Amikor a színjáték a drámai nevek he-
lyébe testeket léptet, és a dialógusokat
élőbeszéddé változtatja, és a felidézett
alakok közötti helyzeteket létrehozza, s
ebbe a helyzetbe bevonja a nem verbális
csatornán jelentéseket közlő elemeket is,
nem a drámát teszi teljessé és hitelessé,



hanem önmagát valósítja meg. Méghozzá
azért, mert az egynemű közeg anyaga on-
tológiai adottságai következtében szük-
ségképpen nem verbálisan közlő elemeket
is önmagába épít, amelyeket a dráma,
mivel egynemű közeganyaga csak verbális,
nem is képes. Ebből - ismételjük - - nem
következik, hogy ezen elemek nélkül a
dráma nem teljes és nem hiteles és nem
„szép". (Azt is szokták monda-ni ugyanis,
hogy a dráma a maga szépségét is csak az
előadásban kapja meg.) I la nem teljesnek
tekintjük, olyan elemek hiánya miatt
tekintjük nem teljesnek, amelyek
ontológiailag sem jelenhetnek meg benne.
Ha az élethez viszonyítva tekintjük a
drámát nem teljesnek, akkor a színjáték
sem teljes. A színjátékban meg-jelenhető
elemek közül, ugyancsak ontológiailag,
szükségszerűen hiányoznia kell a
felidézett alak konkrét, fizikai testének. A
valóság teljességéhez, az élethez pedig
alapvetően tartozik hozzá, hogy minden-
kinek saját teste van, és hogy az nem cse-
rélhető föl. Márpedig a színész teste,
amint jellé válik a különböző előadások-
ban (néha ugyanabban!) más és más fel-
idézett alaknak szolgálhat testéül.

A színjáték homogenizációját elvben is
nehéz megvalósítani, s épp a dráma miatt.
Ugyanis, éppen mert a drámának is van
teljes és hiteles művészi világa,
szükségképpen van világképe és - teljes
összetettségében értve - mondanivalója. A
színjáték viszont csak úgy építheti föl a
maga világát, hogy ezek ne sérüljenek
meg. Hangsúlyozzuk, nem úgy, hogy
megvalósuljanak, hanem hogy ne sérüljenek
meg. A színjáték ugyanis csak abban az
esetben nem közvetíti a dráma világ-képét
és mondanivalóját, ha megsérti. (Az
természetesen más kérdés, hogy a maga
eszközei által mennyire lesznek mélyek az
alakmegformálások, és mennyire lesz mély
vagy megrendítő a világkép.) Ennek pedig
az az oka, hogy még a másod- vagy
harmadrangú drámaírók műve is igen
összetett. Ma azt a divatos szót használják:
több „olvasata" van. Azonban s ezt
manapság jóval ritkábban mondják - nem
lehet annyi, ahány olvasó van. A mű hiteles
értelmezési lehetőségei elé vitathatatlanul
korlátokat állítanak a műnek az
„irodalom", a „műnem", más aspektusból a
„pszichológia" illetve a „jelenség-lényeg"

stb. szintjének törvényszerűségei. Ebben
az össze-függésben mégis az a fontos,
hogy egy drámának több értelmezési
lehetősége van, amelyeket nemcsak maga a
puszta szöveg kínál, hanem a dráma teljes
vilá-

gának az adott korhoz való viszonya is.
Éppen ezért nem állítható - s erre a mai
irodalomelmélet már bőven hozott bizo-
nyítékokat --, hogy egy drámának csak
egyetlen hiteles értelmezése lehetséges. A
több hiteles értelmezési lehetőség közül a
színjáték egyet valósít meg legalábbis
alapjaiban csak egyet -, amely egynek
azonban, éppen művészi
megjelenítésmódja következtében, ismét
csak több értelmezési lehetősége lesz. De
itt sem lesz hitelesen annyi értelmezési le-
hetőség, ahány nézője volt, van és lesz.
Ha ugyanis elismerjük, hogy az írott drá-
mának éppen úgy, mint a teljes színjá-
téknak vannak, léteznek törvényszerűsé-
gei, akkor azt is el kell ismernünk, hogy a
hiteles értelmezési lehetőségek nem
korlátlanok.

Ezek miatt mondottuk, hogy egy
színjáték csak úgy építheti fel a maga vi-
lágszerűségét, világképét, ha nem sérti
meg a drámát. Arra vonatkozóan pedig,
hogy mikor sérti meg, általánosságban és
elvben csak az előző mondat grammatikai
fordítottja vagyis ugyanaz - mondható: ha
megsérti világképét. Ugyanis csak a
konkrét dráma és a konkrét színjáték
esetében lehet válaszolni arra a kérdésre,
hogy a színjáték közlése, világképe mikor
és mi által sérti meg a dráma világképét
vagy közlését. A dráma világképét s
mondanivalóját tehát nem a művészeten
kívüli morális kérdések miatt nem szabad
megsérteni, hanem a színjátékmű művészi
igazsága és a művészi hitele miatt. Ha
ugyanis a színjáték világának nem
verbális síkon érkező jelentései megsértik
a verbális síkon érkező jelentéseket, akkor
a színjáték világában össze nem illő
jelentések jutnak érvényre, azaz nem valósul
meg az egyedüli síkon megvalósulható
homogenizáció, a jelentések síkján érvénybe
lépő homogenizáció. Ha egy színjátékban
nem valósul meg a jelentések szintjén a
homogenizáció, nem valósulhat meg sehol
sem. Már-pedig minden műalkotás
ontológiai alap-ismérve, hogy világa
homogenizált. A színjáték
világszerűségében együtt meg-jelenő
szerves és szervetlen, verbális és nem
verbális elemeknek a homogenizációja
pedig csak a jelentések szintjén valósulhat
meg, s éppen ennek a kialakulása
érdekében nem szabad megsérteni a dráma
világképét és/vagy mondanivalóját.

Azt, hogy az írott drámának a világ-
képét, mondanivalóját ne sértse a színjá-
téké, voltaképp azért nehéz megvalósítani,
mert a színjáték műalkotását, ontológiai és
művészi értelemben - miként lát-

tuk - a színészek metakommunikációs
jelentéssíkon építik fel. Vagyis azzal, mi-
ként láttuk, hogy megformálják azokat a
nem verbális síkon történő megnyilvá-
nulásokat - gesztusokat, mimikát, a ma-
gatartásnak azokat a jegyeit és jellemzőit -
, amelyek a drámában megírt jellemhez,
foglalkozáshoz vagy élethelyzethez a
színjáték korában járulnak hozzá. Ha a
színjátékban nem olyan jeleket használ-
nak a jelentések hordozására, kifejezésé-re
vagy érvényre juttatására, amelyek az
éppen adott kor valóságában vannak meg,
vagy ha - mondhatni: méghozzá a
felhasznált jelek a kor valóságában nem
azt jelölik és/vagy jelentik, amiket a szín-
játék világában jelölniök és jelenteniök
kellene, akkor a jelölt és a jelentés ért-
hetetlen. A felhasznált jel nemcsak a szí-
nészi vagy a rendezői szándék alapján
jelöl és jelent valamit. A jelek és jelenté-
sek a társadalmi tudatban összekapcso-
lódnak már, s bizonyos jelek és jelentések
összekapcsoltságát a néző öntudatlanul is
magával viszi a nézőtérre. És ez termé-
szetesen nemcsak az egyes jelekre, ha-nem
a jelrendszerekre is érvényes. Például
éppen azokra a jelekre is, amelyek-kel a
színész egy bizonyos foglalkozást,
jellemet vagy élethelyzetet jelöl, és amely
jelek a jellemeknek, élethelyzeteknek,
foglalkozások nak a jelentését megadó jel-
rendszerévé szerveződnek; és azokra a
jelekre is, amelyek az adott korszak me-
takontmunikálható valóságszeg men tumát
idézik fel és tükrözik. A néző ezért nem
érti - vagy ha érti, idegen a számára -,
ezért neveti ki azokat a
magatartásjegyeket, gesztusokat stb.,
amelyek nem az ő korában, nem a jelen
időben tartoznak az emberi
alaphelyzetekhez, karakterekhez,
foglalkozásokhoz stb.; s ezért lehet csak a
néző számára ismerős jel és jelölt
kapcsolatokkal felidézni és tükrözni a
korszak nem verbális valóság-
szegmentumát. Az az igény, hogy ezek a
színjáték korának idejében érvényes testi
jelek és egyéb megnyilvánulások jelöljék
és jelentsék a foglalkozást, karaktert vagy
élethelyzetet stb., ugyancsak ontológiai
adottság. Egyszerűen azért, mert nem
verbális síkon csak és kizárólag azokkal a
jelekkel, megnyilvánulásokkal lehet
jelentéseket közölni, amelyek az adott
időszakban egyfelől léteznek, másfelől is-
mert vagy felismerhetővé tehető jelen-
téseket hordoznak. Egy adott történelmi-
társadalmi helyzetben a nem verbális,
metakommunikációs jelentéssíkon nem
közölhető egy másik kor nem verbális,
metakommunikációs jelentéssíkja; a nem



verbális megnyilvánulásokkal egyszerűen
nem idézhető fel az a nem verbális való-
ságszegmentum, amely egy másik korban
létezett.

A színjátéknak kétféle aktualitása van.
Egyfelől a művészi, metaforikus aktuali-
tás, amely még kortárs dráma esetében is
metaforikus aktualitás. Másfelől, éppen,
mert a műalkotást élő, eleven emberek
formálják meg a jelen időben, a jelen idő
aktualitása is érvénybe lép, és ez is kétféle
módon. Egyfelől ez is metaforikusan,
például a szöveg hordozta jellemnek a
színészi megformálásban érvényesülő
metaforikus, művészi aktualitásában;
másfelől azonban a legteljesebben konk-
rétan, hiszen ezt a metaforikus aktualitást
az előadás jelen idejében konkrétan kell
megformálni. A színész és a szín-játék
művészete pedig a színészi alakítás-nak, a
színjáték teljes világának az adott korhoz
kötött metaforikus aktualitásában és az
előadás jelenében megvalósuló konkrét
aktualitásában formálódik meg. A
művészetnek ez a szintje pedig nincs és
nem is lehet benne az írott műben.
Ázonban potenciálisan, lehetőségként
benne kell lennie. A színész ezt a poten-
cialitást kizárólag a jelenkor valóságából,
arra alapozva fordíthatja át manifesztté.
Ezért voltaképp ugyanazt teszi, mint amit
például - ebben az összefüggésben - az
író. Az író is azt teszi, hogy abból a
valóságanyagból, és önmagának ehhez az
anyaghoz való viszonyából formál a maga
eszközeivel műalkotást, amelyben a
művészi világképpé való megformálás
lehetősége potenciálisan benne van; ezt a
lehetőséget teszi manifesztté. A színész és
a színjáték a drámában potenciálisan
meglévő aktualizációra való lehetőséget
manifesztté teszi, ám ezt nem teheti más-
sal, mint a maga korának a valóságából
merített tartalmakkal és formákkal. A
színjáték ezért - és most eredményeit és
nem kiinduló alapjait tekintve, mint az
előbbiekben - önálló művészeti ág.

Ugyanakkor: igen nehezen illeszthető
össze a szövegben megjelenő világszerű-
ségnek a maga korával meglévő szoros
kapcsolata a színjátékban megjelenő két-
féle aktualitással. Ugyanis a dráma vi-
lágának összeillesztése a színjáték kétféle
aktualitásával azt jelenti, hogy két mű-
vészeti világképet kell összeilleszteni. A
régi dráma világának összeillesztése a
színjátékéval csak gyakorlatilag nehe-
zebb, mint a kortárs dráma világának
összeillesztése a színjáték aktualitásaival.
Á probléma elvileg ugyanaz.

Mindezek azt is jelentik, hogy a szín-

játék világképe, mondanivalója ontoló-
giai szükségszerűségből ered az aktuális
történelmi-társadalmi valóságból; és hogy
ezért a színjátékban két művészi
világképet és művészi közlést kell a je-
lentések szintjén homogenizálni.

A dráma és a színjáték tehát két kü-
lönböző művészeti ág műnemei. Az egyik
kizárólag nevekkel és dialógusokkal,
vagyis verbális eszközökkel építi föl a
maga világszerűségét; a másik olyan
világszerűséget hoz létre, amely a dráma
verbális eszközökkel felépített világ-
szerűségére a maga jelenkora valóságának
a dráma által kívánt metakommunikációs
szegmentumát építi föl. Mivel nem
verbálisan mindig és kizárólag csak a
jelenkor történelmi-társadalmi valósá-
gában érvényes valóságszegmentumot le-
het felidézni is, tükrözni is, és mivel maga
a színházművészet éppen ezen a síkon
valósul meg, a színházművészet mindig
aktualizálja a drámát. De végső soron ezt
csak a saját szegmentumában te-heti meg.
Hiszen sem egy görög drámát, de még
Ibsen vagy O'Neill műveit sem lehet úgy
eljátszani, mintha azok az adott itt és most
történetei lennének. Ebből az következik,
hogy igen-igen nehéz egyesíteni a dráma
világát, világképét és a színjátékmű
világát, világképét. Ez elméletileg azt
jelenti, hogy nehéz a két mű-vészi világ
homogenizációját megteremteni, mert az
csak a jelentések szintjén valósulhat meg.
De ezen a szinten meg kell valósulnia
ahhoz, hogy a produktum műalkotásnak
minősülhessen.

Mivel a színjáték művészete a valóság
metakommunikálható aspektusainak,
szegmentumának a műalkotássá formá-
lása, és - továbbá - mivel ezért a mű-
alkotás forrása mindig az adott kor tör-
ténelmi-társadalmi valósága, a színjáték
nem vezethető le a drámából. A színjáték
az adott korszak nem verbális, meta-
kommunikációs valóságszegmentumából
hiába formálja műalkotássá csak azt a
részt-részletet, amit a dráma kíván meg,
nem vezethető le a drámából, mert a
színjáték által felépítendő nem verbális
valóságszegmentum csak a saját korsza-
kának valóságából építhető föl. Mivel
pedig a színjáték nem az élethez viszi
vissza a drámát, s mivel a dráma a dialó-
gusformában megjelenő nyelvvel egyér-
telműen képes totális és hiteles világsze-
rűségét felépíteni, nincs szüksége kiegé-
szítőre és kiegészítésre; a drámának nincs
szüksége arra, hogy egy másik művészeti
ág egyik műneme teremtse meg hi

telességét, teljességét és/vagy szépségét.
Mindhárom irodalmi műnem közül vi-
szont a dráma felel meg legjobban a szín-
játéknak. Ez épül ugyanis kizárólag ne-
vekből és dialógusokból, és ennek a vi-
lágszerűsége épül fel a nevek közötti vi-
szonyokból. A színjátéknak ez azért felel
meg, mert a nevek helyébe azonnal
testeket léptethet, akik a dialógusokat élő-
beszéddé változtatják, és akik ontológiai
szükségszerűségből csak az egymáshoz
való viszonyaik alapján formálódhatnak a
színjátékműben itt létező alakká. Az
epikai formában létező műalkotás a kö-
vetkezőkért nem felel meg a színjáték-
nak: az elbeszélő olyannyira szerves része
az elbeszélt világnak, hogy az az ő
elbeszélésében és elbeszéléseként létezik;
az elbeszélő viszont nem tartozik és nem
tartozhat a felidézett alakok sorába, és így
nem is lehet szerves része a felidézett
alakok között létesült helyzetnek sem.
Ezért az elbeszélő szövegrészei nem dia-
lógusok; ezzé formálni csak akkor lehet,
ha megszüntetjük az elbeszélőnek az el-
beszélő-funkcióját, vagyis ha a felidézett
alakok egyikévé változtatjuk. Vagyis, ha
az elbeszélésben létező világot dialógu-
sokban létező világgá alakítjuk. Tudva-
lévő, hogy a színjátékban nemcsak írott
dráma nevei válhatnak a felidézett ala-
kokká, és nemcsak írott dráma alakjai
között kialakult helyzetek konstituálhatják
a színjátékmű alakjai közötti helyzetet.
Konstituálhatja mindezeket bármely
szöveg, de kizárólag akkor, ha dialógus-
formában megjelenővé változtatják.
Ugyanis csak az ilyen formában megje-
lenő nyelv válik alkalmassá arra, hogy el-
mondóit - a neveket - a színészi testekkel
létesített, felidézett alakká változtathas-
sák, és hogy a szöveg élőbeszéddé vál-
tozhasson. Á színjáték ezért, mint köz-
tudott, nincs hozzákötve az írott drámá-
hoz.

Az pedig, hogy az esetek túlnyomó
többségében mégis írott drámát válasz-
tanak, nem ontológiai szükségszerűség,
hanem csak művészi és főként szociológiai
okok következménye. A művészi ok -
többek között! -, hogy a színjáték mű-vészi
értékének növelésére a legnagyobb
biztosíték, ha az az írásmű is művészi
munka, amit beszéddé változtatnak; még-
hozzá, ha az olyan művészi munka, amely
a színjátéknak legjobban megfelel, vagy-is
ha az dráma. A szöveg művészi értéke
ugyanakkor - s ez az egyik szociológiai ok
- növeli a színjáték hatását, hatásosságát.


