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Germanisztikát tanult Berlinben, Freiburgban és
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irodalom és a színháztudomány magántanára
lett a rostocki egyetemen, majd 1924-ben rend-
kívüli tanár. 1927-től 1929-ig Amszterdamban
működött, 1934-től ismét Rostockban (immár
rendes tanárként), 1943-tól 1945-ig Kielben,
1946-tól Mainzban. 1956-ban vonult nyugalom-
ba, 1980-ban hunyt el.

Széles körű érdeklődését, szellemi kapacitá-
sát és munkabírását érzékeltesse az alábbi bib-
liográfia, mely egyszersmind képet ad egy régi
német professzor munkásságának tipikus di-
menzióiról is - a magát tárgyi tudás nélkül is
lényeglátónak vélő hazai provincializmusnak erről
előszeretettel jut eszébe „a tudni nem érdemes
dolgok tudománya" kávéházi pökhendisége.
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Az átlagos műveltségű embert általában
az iskola segíti hozzá a dráma
megismeréséhez, s ezzel összefüggésben a
diákelőadások révén többnyire a színházzal is
megismerteti. Ily módon az érintettek
szemében, ameddig csak élnek, dráma és
színház
magától értetődően egybekapcsolódik, és
jelentőségüket művelődési értékükből vezetik le.
A
színházat a dráma hajlékának tekintik; a városi
színházakban ehhez még a nagyopera kultusza
is csatlakozik. Mindeközben el szokás siklani a
színház és a dráma közti erős feszültségek fölött.
Ezek a feszültségek nem csupán üzleti természe-
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tűek, tehát, példának okáért, nem csupán abból
adódnak, hogy a klasszikusok már nem vonzzák
eléggé a művelődés buzgalmától mind kevésbé
áthatott közönséget. Hiszen kivételes szerencse
volt, hogy a XVIII. századi fejedelmek a meg-
erősödött német dráma rendelkezésére bocsá-
tották a maguk operaházait, és így fokozatosan
megvalósult a német nemzeti színjátszás álma.
Dráma és színház szövetségének létrehozása
mindig újra meg újra megoldandó feladat marad,
függetlenül attól, hogy már bevált, netán
„klasszikus" drámáról van-e szó, avagy új,
nyomtatásban csak nemrég megjelent műről.

A nehézség me csak nem is abban áll, hogy a
szerző, szándékosan vagy csupán tudatlanság-
ból, figyelmen i kívül hagyja az előadhatóság
szempontjait; eZen éppen napjainkban igyekez-
nek segíteni, gyakorlati tapasztalatok elsajátítása
révén. Kérdés azonban, mivé kell nevelni a fiatal
szerzőket. Bizony nem drámaírót, hanem
darabszerzőt fomálnak belőlük. Es éppen ebből
derül ki, hogy a diszkrepancia sokkal mélyebben
rejlik. Lényegi különbségről, eltérő létmódokról
van szó.

A színház ízig-vérig önálló valami. Több mint a
legmodernebb üvegépítmény; nem a ránk maradt
művelődési javak átrakodóhelye, nem vurstli a
szabadidő eltöltéséhez, még kevésbé templom,
ahol esztétikai misztériumokat celebrálnak. A
színház nem egyszeri kultúrtermék, hanem
alapvető emberi jelenség. A játék merőben sajá-
tos tudatállapotán alapul, és önálló, a hétköznapi
valóságtól elkülönülő létezési módot teremt. Ép-
pen emiatt kultiválják a feszültség, a görcsbe
rándult kedély oldása céljából, azért, hogy kira-
gadjon a létért vívolt küzdelem szorongattatásá-
ból és fenyegetettségéből. A színház segítséget
nyújt az élethez mindazoknak, akik képesek nyi-
tottan közelíteni hozzá és átadni magukat neki.
Mindebben dinamika rejlik, olyan regenerálóerő,
amely azonban különbözik például a demagóg
népuszítás aktivizálóképességétől. Ennek követ-
keztében a színház meghatározott funkcióra és
jelentőségre tehet szert a közösségi életben. De
ahhoz, hogy kifejthesse a maga pontosan meg-
határozható s ugyanakkor korszaktól, nemzettől
vagy kultúrkörtől függő kulturális funkcióját,
szükség van a kulturális összefüggés valamely
sajátos helyszínére.

A játék ösztöne azonban nem csupán a szín-
ház irányába terel. Napjainkban elsősorban a
sport területén bontakozik ki. Ha a sportban az
ember a maga testi adottságai és meghatározott
jellembeli tulajdonságai -ereje, kitartása, ügyes-
sége - révén válik mértékadóvá, a színházi játék
szempontjából teljes embersége, elsősorban
belső világa, életérzése és sorsfelfogása a döntő.

A színjátszás célja nem a valóság majmolása, a
mindennapi viselkedés begyakorlása. A „ját-szó"
állatok (például a kutyák) megfigyelésekor a
megszokottnál sokkal óvatosabban kellene el-
járni, mert az okot és a következményt nagyon is
könnyen összetévesztik. Vajon a begyakorlás-e
az ilyen tevékenység célja, avagy a megnyilatko-
zás éppen azért jelentkezik ilyen formában, mert
az állatnak a valóságból csak az ilyen s ehhez
hasonló megnyilatkozási gesztusok állnak ren-
delkezésére? Ha a kutyák egymás fülébe kapnak,
nyilvánvalóan nem a harapást gyakorolják be!
Ezért óvakodni kellene attól, hogy a színjátszást
valamilyen látszat-darwinizmus jegyében az
utánzási ösztönből akarjuk „levezetni". A gyakor-
latban ezt az utánzási ösztönt többnyire nagyon
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is komolyan veszik, polemikus módon alkalmaz-
zák, és szó sincs róla, hogy a játékos beállítottság
idézné elő vagy hordozná. Ezért tartom elvileg
elhibázottnak Bertolt Brecht kiindulópontját (lásd
Utcai jelenet, 1940), amelynek értelmében
„alapmodellként" a következőket tételezi: „Egy
közlekedési baleset szemtanúja szemlélteti az
összeverődött emberek előtt, hogyan esett meg a
szerencsétlenség." Itt hiányzik a játékos beállí-
tottság mint fundamentum, ehelyett a valóság-
hoz való kötődés a mérvadó: a valósból jutunk el a
valóshoz, éppen azért, hogy a valóságot mint
meghatározót rekonstruáljuk. Ebből soha sem-
mikor nem születhet „színház", még „epikus"
színház sem. Később talán, abban az esetben, ha
csak jelentéktelen dologi kár keletkezett, elő-
fordulhat, hogy valaki a komikus kísérő körül-
ményekből játékot szerkeszt, de csak azzal a
feltétellel, ha mindenki rávan hangolva a mókára,
éppen a korábbi valóság állatias komolyságával
ellentétben. A színházban végső soron mindig az
emberekről van szó, s nem holmi puszta tényál-
lásról. Schillernek minden bizonnyal igaza van,
ha „az ember esztétikai neveléséről" szóló tizen-
ötödik levelében így fogalmaz: „Az ember csak
akkor játszik, amikor a szó teljes értelmében
ember, és csak akkor egészen ember, amikor
játszik." Ezt megelőzően pedig nyomatékosan
kijelenti: „A játékösztön nem lehet pusztán csak
tárgyi és nem lehet pusztán csak formai ösztön."

Azon az alaphelyzeten belül, amely a „színház"
nevű életjelenséget minden mástól megkülön-
bözteti, döntő jelentőségű a közönség bevonása.
A közönség nem csupán odatévedt nézőkből,
puszta helytulajdonosokból vagy meghívott ven-
dégekből áll. A nézőtéren megjelentek sokkal
inkább azt várják és igénylik, hogy tömeg-énné
olvadjanak, mégpedig nem saját kezdeménye-
zésükből, hanem az előadás tartamára és az elő-
adás hozadéka révén. Miben is áll ez a hozadék?
Nyilvánvalóan olyasmiről van szó, amit a játszó
emberek tesznek szemléletessé. Ez, a filmmel
ellentétben, közvetlenül történik, és több a tele-
vízió úgynevezett élő adásainál. A színházban
lelki áramlatok közvetlen cseréje megy végbe, s
az ember ezeket az áramlatokat eleven történés-
ként, semmitől sem gátolt találkozásként érzéke-
li. A képernyő közbeiktatása máris megváltozott
alaphelyzetet tételez. Ha a televízióban vagy épp
a filmen olykor csupán reprodukált színpadi fel-
vételt mutatnak be, az embernek egykettőre fel-
tűnik, milyen más a hatás. A színész úgy érzi,
másfajta technikát kell alkalmaznia, mint ahogy,
megfordítva, a filmsztár is csak nehezen vagy
tökéletlenül állítja át magát a színpadra. Ennél is
élesebben különbözik a színházi közönség ma-
gatartása a sportpálya közönségétől, például és
különösen az olimpia idején. Ott a nézők sokkal
élénkebben viselkednek, szinte dühödten foglal-
nak állást, egész más viszonyban állnak a pro-

dukcióval - mert az, amit a szereplők ott művel-
nek, és ahogyan művelik, egészen más.

A sportban a játékosok közvetlenül vetik be
személyes erejüket és ügyességüket, míg a szín-
padon más embereket testesítenek meg, szere-
peket játszanak. Ez merőben sajátos teljesít-
mény. Mindamellett szó sincs arról, hogy a szí-
nész egyszerűen azonosulna a szerepével. Ha ezt
tenné, őrült lenne, aki, mondjuk, valóban Lear
királynak hiszi magát. Ellenkező esetben viszont
szimuláns lenne, aki úgy tesz, mintha azonos
lenne az ábrázolt alakkal, holott nagyon jól tudja,
hogy ez nem igaz. Szélsőséges esetben nem
lenne több csalónál, aki merő számításból be-
csapja a többieket. A színésznél szó sincs
ilyesmiről. Másfelől nem is a maga valós állapo-
tát tárja fel, maskarába bújva. Egész más, pro-
duktív dolgot művel: szerepéből alakot épít, ele-
ven emberi képmást alkot, s ennek során a maga
teljes emberi készletét használja fel mint olyan
alapanyagot, amelyet lehetőségei, tapasztalatai
és megfigyelései biztosítanak számára. A színész
teljesítménye tehát a megelevenítésben áll. A
zseninek sikerül magáévá tennie és élnie a figu-
rát. A tehetségtelen csak a szövegét mondja, a
ripacs konvencionális gesztusokkal, rutinszerűen
színlel valamit. Ezzel szemben Friedrich
Kayssler megállapítja: „Az igazi művészet soha
nem hazudik." A színész másfelől nem is tombol
eksztázisban vagy transzban, hanem művész-
ként ad formát a szerepnek, és tudja, hogy ját-
szik. Ahogy Friedrich Kayssler állította: ,,...még a
szerepének magát tökéletesen átadó színész
agyában is mindig ott rejtőzik, a legteljesebb
koncentráción túl is, egy parányi éber szem, egy,
a tudatos és a tudattalan határán szuverén biz-
tonsággal egyensúlyozó, vasfegyelmű kis akarat,
amellyé a művész játék közben változtatta magát,
s amely kínosan ügyel minden szóra, minden
mozdulatra (...), meghatározza a kifejezés mér-
tékét, gazdaságosan beosztja a hanganyagot,
egyszóval a helyzet ura marad." Kayssler azt is
tömören megfogalmazza, hogyan éli meg cse-
lekvését az alkotó maga: „Önmagát odaajándé-
kozza, pazarlón átadja a szerepnek. Játszani
annyit tesz, mint tudni, hogyan csináljuk, és ez
feltételezi a teljes tudatosság közreműködését."
Ezzel szemben „élni annyit tesz, mint tudni bár,
hogy élünk, de nem tudni, hogyan csináljuk". (A
színész alkotómunkája, 1913.) Ezt a sajátos tu-
datállapotot jelölik ősidők óta az " illúzió" szóval.

Kayssler nem titkolja, hogy az igazi színész
számára „erős örömérzet, ha egész lényével egy
illúzióba költözhet át". Olyan állapot ez, mintha
„az élet mellett haladnánk, és szabadnak akar-
nánk érezni magunkat egy második birodalom-
ban, amely nincs semmilyen otromba létfeltétel-
nek alávetve". Csakhogy mindezt nem csupán az
alkotók élik meg így, hanem éppannyira a befo-
gadók is. Ugyanakkor az utóbbiaknak nem kell

egyetlen személlyel azonosulniok. Az előadás
egésze vonja be őket ebbe az új létezésbe, amely
nem azonos a maguk mindennapi valóságával,
és mégis közelről érinti őket. Ily módon kiveszik
részüket az ábrázoltból, anélkül, hogy személy
szerint aktív részvételre kényszerülnének, úgy,
mint az ínséges valóságban. Ezáltal lehetővé vá-
lik, hogy az ábrázolton felülemelkedve jussanak
élvezethez, ami ugyancsak az illúzió egy állapota.
Mindehhez valamennyi résztvevő esetében lelki
készenlét kívántatik, valamint minden bizonnyal
hajlandóság is arra, hogy átállítsák magukat a
„játékra", belehelyezkedjenek ebbe a másfajta
beállítottságba, és innentől kezdve képzeletük
segítségével új létezést építsenek fel és ki.

Mindebbe azonban nem egy-egy színész
szuggesztív személyisége vonzhatja az embert,
még csak nem is az illető színész játékának va-
rázslata; ez a színdarab erején múlik. Mind a
színész produktivitását, mind a néző részvételi
készségét a dráma csiholja ki. Mit is nyújt a
dráma? Egy bizonyos élethelyzetbe bonyolódott
embereket és ennek az állapotnak a kihatásait.
Létrejön a cselekmény, s az abban áramló,
örvénylő élet az illúzió bűvöletébe szippantja
mind a színészeket, mind a nézőket. Mindezt
tehát nem egyetlen színész viszi végbe, nem,
hanem az, ami a színpadon történik: több, leg-
alábbis két, egymással baráti vagy ellenséges
viszonyban álló szereplő összjátéka. Ennek so-
rán a színészek is át kell hogy adják magukat
szerepeiknek s azok kölcsönhatásának; teljes il-
lúzió csak így jön létre. Nagyon is gyakran meg-
élhetjük, milyen könnyen kerül veszélybe vagy
hiúsul meg teljes egészében ez az illúzió, ha egy
prominens vendégszereplő partnereit csak ke-
retnek tekinti művészete kibontakoztatásához.
Ha aztán később a társulat maga játssza el
vendégszereplő nélkül ugyanazt a darabot, az
összhatás egységes és igaz lesz. A közönség
ennek során kialakuló tömeg-énje csak ebben az
esetben cseng össze az előadók analóg közössé-
gével; minden jelenlévőt ugyanaz az atmoszféra
leng körül, a létezés új birodalma jön létre - a
színdarab most vált teljes mértékben konkréttá.
Az, amit az író elgondolt, immár nem sémaként
vagy homályos látszatként rajzolódik ki, hanem
eleven és tapintható módon jelenik meg s él a
maga sajátos létmódjában, tudniillik mint illúzió, a
közönség nyitott részvételétől övezett színészek
alkotása következtében.

Mint köztudott, a színházakban sikerrel játszott
darabok nem mind egyformán értékesek. Minden
esetben szükség van azonban bizonyos számú
hatásos helyzetre, amelyek bő alkalmat kínálnak
a színészi elem kibontakozására. Ehhez nincs
szükség szokatlan leleményekre, elegendő, ha a
színdarab vonzón kombinál bevált bo-
nyodalmakat és jól ismert embertípusokat. Igy
érte be a commedia dell'arte a több udvarló
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ostromolta szépség alaphelyzetével; a vonzerő
ilyenkor a helyzet mindenkori variációjában rej-
lett. A sémák ez esetben olyannyira érvényesül-
tek, hogy még az egyes alakoknak az egyes hely-
zetekben használatos kifejezésmódja is rögzítve
volt. Az ilyen pőre „színdarabok" esetében a
nyelv pusztán információul szolgál; tisztázza a
tényállásokat, s ilyenkor tényállásként értelme-
zendőek az érzések és hangulatok is. Kifejezé-
sükre elegendőek a szokványos frázisok, a múlt-
ból hagyományozott toposzok; ezek egyikét sem
kellett külön-külön megfogalmazni és írásban
rögzíteni. Biztos alapként megfelelt egy előze-
tesen megbeszélt és elfogadott szcenárium is. A
döntő tényező a színész ténykedése volt; ügyes-
sége adott esetben díszítő és kiegészítő szerepet
játszhatott, fontos változtatásokat azonban
amúgy hirtelenjében aligha eszközölhetett. A
darab csak őt szolgálta, az ő hasznára létezett,
kizárólag „használati formája" volt, bár formát-
lannak korántsem nevezhetjük. Az egyes része-
ket alaposan átgondolták, és pontos számítás
alapján illesztették egymáshoz. A megbízható s
az ügyhöz méretezett szerkezet tökéletesen meg-
felel céljának, mint ahogy a teherautónál sem a
különösebben tetszetős külső a lényeg; minden a
stabil teherbíró képességen, a hasznos terhe-
lésen múlik.

Személyautó vásárlásakor viszont éppen a
tetszetős külsőre ügyelünk. Azt akarjuk, hogy
meglássék rajta, milyen gyors, milyen mérték-ben
képes leküzdeni a levegő ellenállását, milyen
kényelmes ülni benne, milyen jól lehet kilátni
belőle a tájra, egyszóval milyen pompásan tölti
be célját. A színdarabnak is lehet ezzel analóg
„célformája". Ilyenkor szerkezete okosan, sőt ra-
fináltan átgondolt. Latba vetik a színház vala-
mennyi lehetőségét és hatáseszközét: világítást
és díszletet, színpadi gépeket és jelmezeket, ze-
nét és táncot. Mindezeket azonban ízléssel és
soha nem durván, erőszakosan kell alkalmazni,
mert csak így lehet tudatosan élvezni a játék-
beállítottságot. A nyelv is könnyedségre, moz-
galmasságra tesz szert; a vonzerőt a briliáns
dialógusvezetés teljesíti ki, mint ahogy a tet-
szetős személyautó esetében is a szín tetőzi be a
hatást.

Az előadásmód egésze szempontjából nem a
„mit" a mérvadó, hanem a „hogyan". A nyelv
szintjén már nem nézetek csapnak össze, hanem
a dialektika élvezete, a szavakkal és a többértel-
műséggel való játék érvényesül, a csevegés gyö-
nyörködtet. Az árnyalatok skálája igen széles, az
érzelmestől az intellektuális szellemességig ter-
jed. Curt Götz jószerével kimeríthetetlen anyagot
kínál a megfigyelésre. Egyik-másik színdarabját,
például az lngeborgot vagy a Hókuszpókuszt

„komédiának" nevezi, és a legtöbb komédia va-
lóban ebbe a kategóriába is tartozik. De ugyanígy
elhelyezhetők benne a megindító családi drámák

is, mégpedig nem csupán a régebbiek, amelyek
lffland vagy Kotzebue tolla alól kerültek ki. Sűrűn
alkalmazzák ebben a vonatkozásban a „színmű"
megjelölést is.

Létezik azonban egy további, más jellegű szín-
darabcsoport is. Lessing Barnhelmi Minnáját
például szívesebben nevezzük „vígjátéknak",
mint komédiának; hasonlóképpen Shakespeare
Szentivánéji álma is elüt egyéb, „comedy"-nek
nevezett műveitől. Anzengruber fontos ismérvre
hívja fel a figyelmünket. Ha Doppelselbstmord
(Kettős öngyilkosság) című művét összevetjük a

Gwissenswurmmal (körülbelül Lelkifurdalás),
megállapítható, hogy mindkettő célformája egy-
aránt az énekes népszínmű külső formatípusa,
de csak a jellemdrámában érvényesül harmadik
dimenzióként az emberi szubsztancia. Es vajon
nem ugyanígy áll-e a helyzet Lessingnél és a
nagy angolnál? A nyelv területén is felismerhető
a mélység dimenziója, amely ekként a lelki-szel-
lemi sík megfogható hangzásbeli megfelelőjévé
válik, a hozzá tartozó mozdulat pedig a belső
élmény kifejezője lesz. Igy válik lehetségessé
belülről egy bizonyos „művészi forma". E tekin-
tetben döntő jelentőségű a dialógus alakjában
való nyelvi közvetítés. Itt már korántsem szelle-
mes csevegésről vagy érzelmes duruzsolásról
van szó. Ez már nem puszta szórakoztatás, ha-
nem jelentőséggel és sorsszerű titokzatossággal
terhes poláris lengés, mély emberi tartalmak
testté válása. Itt jut csak döntő szerephez az igazi
drámaiság. A színdarab műformája a dráma,
amely egyszersmind színházszerű és színpadilag
is hatásos, mert már nyelvi megfogalmazásába is
partnerként vonja be az emberi szubsztanciá-
jukban megszólított és drámai szituációba helye-
zett színészeket. Úgy tetszik, a valóban zseniális
drámaírónak vele született adottsága a színpadi
ösztön, lévén hogy a drámai műalkotásba már
eleve beépül a színjátékos elem, és csak arra vár,
hogy a színházban konkrét formát öltsön.

A pusztán csak színdarabnak nevezhető mű
azt lesi, hogy előadják, nincs sem egyéb értelme,
sem egyéb haszna. A színjáték már előre örül az
előadásnak, amelynek révén minden vonzerejét
megcsillogtathatja. A drámaköltő műve azonban
várhat, mert életét önnönmagában hordozza.
Nincs ráutalva az előadásra; más út is vezet
hozzá. Az is találkozhat vele, aki elmélyed szöve-
gébe; ilyenkor is felébred, a benne sűrített élet
ilyenkor is napvilágra tör. A folyamat azonban
eltérő, és másfajta létmódhoz is vezet. A szöveg
természetesen ugyanaz marad, mint amikor
színpadon adják elő; hogy az utóbbi esetben
húzásokat vagy egyéb kis változtatásokat eszkö-
zölnek, nem sokat számít. Már a nyomdai forma
is figyelmeztet, hogy drámáról van szó, amely
szívesen fogadná, ha a színpadon konkretizál-
nák, ezt pedig az elolvasás nem pótolhatja. Bár-
mily valósan képzelünk is mindent magunk elé,

bármily élvezettel adjuk át magunkat a szöveg-
nek, becsapjuk magunkat, ha azt hisszük, hogy
fantáziánk e terméke hasonlít a tényleges színházi
előadásban megvalósuló konkretizáláshoz.
Valahányszor megnézünk egy-egy ilyen elő-
adást, észrevesszük, milyen sok mindent képzel-
tünk el egészen másképp -avagy büszkén meg-
állapítjuk, hogy ez vagy az a színész igencsak
megfelel a képnek, amelyet olvasás közben a
szerepről vagy jelenetről alkottunk. Mi több: vajon
nem mer 'l-e ki a legtöbb kritika éppen abban,
hogy a recenzens a látottakat ahhoz méri, amit ő
maga a könyvből kiolvasott? Igen ám - de miképpen
alakult ki benne olvasás közben a kép?

A szövegkönyv elolvasása tudniillik nem merül
ki szavak és mondatok reprodukálásában. Ezek
tartalmát az olvasó rögtön feldolgozza, értelmi
összefüggésekké és elképzelésekké alakít-ja.
Ilyenkor képzeletbeli világ jön bennünk létre,
embereket ismerünk meg a maguk érzelmeivel és
tetteivel. A költői műben sűrített életet a bennünk
felhalmozódott tapasztalatokból és egyéb
tudásanyagból kiindulva önkéntelenül mozgó
képekké realizáljuk, s eközben úgy érezzük, ma-
gunk előtt látjuk ezt az életet. Hogy ennek során
milyen mértékben képzeljük el mindezt színpadra
állítva, az függ érdeklődésünk mindenkori irá-
nyultságától, valamint színházi élményeink ren-
delkezésünkre álló emlékeitől. Annyi bizonyos: a
dráma olvasóját kevéssé aggasztja az a kérdés,
hogy miként festene a szóban forgó mű egy
bizonyos meghatározott színpadon; egyáltalán
nem fogalkozik az adott esetben meggondolandó
tényezőkkel, például a rendelkezésre álló díszlet-
és jelmezkészlettel, a tér és a világítás viszo-
nyaival stb., a szereposztás kérdéseiről nem is
szólva. A színéSz viszont azért nyúl mohón a
szövegkönyv u-án, hogy mindenekelőtt saját
szerepét kövesse nyomon; ezután foglalkozik
majd partnerei szerepével és végül a cselekmény
menetével - míg az olvasót mindenekelőtt éppen
ez utóbbi ragadja meg. Az összefüggést akarja
látni, s az olvasmány történéssé tömörül. Ez a
történés vezeti el a belső „előadás" keretében a
megvalósítást az értelmezésen át egészen a teljes
értelem feltárásáig, a tartalomig mint az emberi
szubsztancia és jelentés átfogó egészéig. Ilyen-
kor az ember elSősorban a megértésre törekszik. A
konkretizálás Viszont egészen más irányba tart,
mert a valóság szűkítő korlátait veszi tekintetbe -
hiszen az a dolga, hogy mindent kézzelfoghatóvá
tegyen. S hogy mindebből mégsem „valóság"
születik, arról gondoskodik az illúzió - az illúzió,
amely az olvasónak nem siet segítségére.
Mindazonáltal ő‚ is számíthat egy segítőkész szel-
lemre: a kemény valóság ellenében szabadon
működő fantáziára.

Kinek van hát igaza? Létezik-e egy mindenek
fölé rendelt instancia? Vajon nem az íróban kel-
lene-e látnunk ezt a legfőbb hatalmat? Minden
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bizonnyal különlegesen szerencsés esettel van
dolgunk olyankor, ha a drámaíró maga vitte szín-
re művét, vagy legalábbis közreműködött e mun-
kában, noha ez még korántsem kezeskedik róla,
hogy magától értetődő eredményként kivételes
színpadi siker születik. Az erőskezű szakember
esetleg sokkal többet hoz ki a drámából, bár a
hatások is merőben mások lesznek, ha nem is
szükségképp hamisító jellegű toldások; ellen-
kezőleg, nagyon is összecsenghetnek azzal, ami a
szövegben benne rejlik. Ennek megfelelően már
a rendezőként fellépő szerző is értelmezője lehet
saját művének. Hiszen éppen ebben rejlik a
költészet csodája: a mű alkotójától és a pillanat-
nyi körülményektől elszabadulva önálló életet él,
noha engem nem kifejlett fára, inkább csírára
emlékeztet. A döntő elem tehát a mű. Az elő-
adástól a mű szelleméhez hű konkretizálást, az
olvasótól a mű szelleméhez hű realizálást kíván-
hatunk. Mindkettőjük közös célja a műre való
vonatkoztatás, s mindkettőjük közös kiinduló-
pontja a tudatnak a játékra való beállítottsága.
Mindazonáltal a két út között megmarad a fe-
szültség, a konkretizálás és a realizálás termé-
keny polaritása kiiktathatatlan, állandó adottság.

Milyen következtetéseket vonhatunk le ebből
a helyzetből? A feszültséggel terhes viszonyt
termékennyé kell változtatni, ez pedig lehetsé-
ges, mivel két különböző létmódról van szó,
amelyek önállóságuk sajátszerűségének hála
mindvégig adottak és megmaradnak; ily módon
kiegészíthetik egymást, és ennek során korrigál-
hatják a maguk egyoldalúságát. A rendezés átfogó
feladata szempontjából az egésznek az érzéki és
a költői tartalom felőli áttekintését a szövegbe való
elmélyedés segíti elő; így válik nyilvánvalóvá a
költői mű specifikus dramaturgiája, s ez az
eljárás irányítja, s teszi egyszersmind könnyebbé
a konkretizálás szellemi elmélyítését.

Másfelől kerülendő az irodalmiasítás veszé-
lye. Hogyan alakul ki ez a veszély? Összefügg a
dráma közvetítő közegével, vagyis a könyvvel. A
„könyvdráma" kifejezést mindig és teljes joggal
negatív értelemben használják, mivel a csak
könyv formában való létezés formaellenes, el-
lentmond a dráma lényegének és szerkezetének.
Meglehet, hogy csak novelláról van szó, amely-
ben túltengenek a párbeszédes részek. Ez utób-
biak azonban nem drámai dialógusok, és ha
megkísérlik őket színpadra vinni, minden kiáb-
rándítóan papirosízűnek és élettelennek hat, még
akkor is, ha az anyag netán időszerű lenne. Ilyes-
mi történik olyankor is, amikor jelmezben adatják
elő Platón dialógusait. Ezekben az esetekben az
olvasás közbeni realizálás nyilvánvalóan téves
következtetésre csábít a mű tulajdonképpeni drá-
mai minőségét illetően, és a színház által végre-
hajtott konkretizálást alábecsülik mint puszta
reprodukciót, úgy vélve: nem a színházi konkre-
tizálás feladata, hogy eldöntse a mű „irodalmi

értékét", amelyet egybemosnak a költői vállalko-
zás sikerességével és súlyával. Ilyenkor például
dicsérhetik a „nyelvi szépséget", lévén hogy a mű
bővelkedik lírai elemekben, miközben hiányzik a
dialógus életszerű telítettsége, a színész pedig
pusztán deklamálói feladatot kap. Az is előfordul,
hogy a „finom pszichológiai részletszépségeket"
avagy a világnézeti szőrszálhasogatást magasz-
talják, holott ezek felderítése a nyugodt, ráérős
olvasásra vár; az olvasó kedve szerint állhat meg
egy-egy ponton, hogy elgondolkozzék, sőt, az
összehasonlítás érdekében vissza is lapozhat,
avagy gondolatban előreugorva átlapozhatja a
közvetlen folytatást. Erre a magatartásra már
rászoktatott a regényolvasás vagy éppen a filo-
zófiai művek feldolgozása, és a drámák könyv
formában való megjelentetésének elterjedése
hajlamossá tesz ez esetben is a hasonló kisiklá-
sokra. Igy végül akár még az is megeshet, hogy
azt hisszük, csak puszta szövegkönyv hever
előttünk, amely nem különbözik valamelyik olasz
operalibrettó fordításától; az ilyet aztán gyorsan
átfutjuk, hogy kiderüljön, miről is van szó. Pusz-
tán csak információt kívánunk szerezni, holott
ehhez végső soron elegendő az is, ha felütjük
valamelyik színházi kalauzt. Nyilvánvaló, hogy
ilyen esetekben szó sincs a dráma realizálásáról.
Tudásunk csupán a tények, a drámában felhasz-
nált anyag ismeretével „gazdagszik". A színházi
műélvezetre egészen másként kellene felkészül-
ni. Az említett módszer éppenséggel eltorzítja a
színházi élményt, mert az utánalapozás ellentétes
irányú sínre tereli a figyelmet. Sokkal többet érne
a készséges nyitottság, a várakozás, amely meg-
könnyíti az illúzió érvényesülését.

Merőben másfajta előképzettség lenne kívá-
natos, nevezetesen olyan, amely a színház, pon-
tosabban a játék felől indul ki. Persze nem
elegendő, mondjuk, a színpadi masinéria isme-
rete, lévén hogy a színművészet lényegét hordozó
komponens mindig is a színészi alkotás volt és
marad; ezt kellene kitapasztalni, erre pedig csak
az önálló cselekvés képesít. Nem utánzásra,
sokkal inkább analóg viselkedésre gondolok, a
mindenkori lehetőségek függvényében, tehát az
iskolai és a műkedvelő színjátszásra. Ennek so-
rán gondosan kellene ügyelni rá, hogy a
résztvevők ne viselkedjenek színészként, s külö-
nösen ne utánozzanak meghatározott színésze-
ket. Ellenkezőleg, legyenek minél lazábbak, s
műkedvelőként jussanak el a játékra való igazi
beállítódáshoz, ami merőben különbözik a bo-
hóckodástól. Hálásan fogadhatnák és szívlelhet-
nék meg Rudolf Mirbt vagy Ignaz Gentges
ösztönző gondolatait. Erre az előiskolára lehetne
aztán az egyetemisták körében tovább építeni.
Akkora germanisták számára mód nyílnék, hogy a
speciálkollégiumokban vagy a szemináriumon
feldolgozott anyag egy-egy markáns példáját
olykor el is játsszák; ezáltal elkerülhetnék az ér-

telmezés egyoldalúságát, továbbá kiegészíthet-
nék a szerkesztéssel, a jelenetépítéssel, a tarta-
lommal és a nyelvvel kapcsolatos megfigyelése-
iket, hiszen a cselekményre vonatkozó megálla-
pításaikat immár az alakokból kiindulva
bővíthetnék, s egyszersmind kritikusan
felülvizsgál-hatnák. Mindenekelőtt pedig így
lehetne, mindennemű stilisztikai
részletmegfigyelés ellensúlyaként, igazán
átérezni a drámai dialógus belső töltetét. A
konkretizálás és a realizálás effajta eleven
együtthatása révén a mű szelleméhez hűségesen
tárulna fel egy-egy drámaköltői műalkotás
egyszeri megformáltsága, és biztosítva lenne mind
a műhöz hűséges előadás, mind pedig a további
intenzív kutatás. Mert hiszen végső soron
minden költői alkotás kimeríthetetlen.

Fordította: Szántó Judit


