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Az alábbi tanulmány szerzője Volker Klotz, német
irodalom- és színháztudós. 1930-ban született
Darmstadtban. Germanisztikát, anglisztikát és
művészettörténetet tanult a frankfurti egyetemen.
1959-ben doktorált. 1968-ban habilitált Berlin-
ben. 1971-től az irodalomtudomány professzora a stutt-
garti egyetemen. Opera- és színházi kritikus, valamint
dramaturgiai tanácsadó. Könyvei mértékadó művek a
maguk területén: Bertolt Brecht (1957), Geschlossene
und offene Form im Drama (1960), Die erzählte Stadt

Szentek-e a szövegek? A kérdés további
kérdéseket szül. Miféle szövegek? És mitől és
mennyiben volnának szentek? A Szent-írásról
nemigen lehet szó ebben az értelemben, hiszen „a
könyvek könyvéből" eleve csak egy van, és
szentségén nem a mi irodalmi és nyelvi
akadémiáink, hanem egészen más intézmények
őrködnek. Ha azonban egy akadémia egyszer
megpendíti a szövegek szent és sérthetetlen
voltának kérdését, akkoratöbbes számból
következően nyilván az irodalmi művek teljes
skálájáról, vagyis versekről, elbeszélő művekről
és drámákról van szó. Mivel azonban a szentség
megállapítása soha nem tényeken alapul, és a
fogalom mindig apodiktikusan, többnyi-re kissé
megfélemlítő hangsúllyal tételezi magát, az
irodalom állítólagos szentsége nyilvánvalóan a
„kell", a „muszáj", illetve a „nem szabad" kate-
góriájával függ össze, azaz nem önkéntes, ha-nem
felülről elrendelt cselekvést feltételez.

Ennek megfelelően a kérdést a maga lapidáris,
ám rejtélyes megfogalmazásából át lehetne
ültet-ni egy körülményesebb, viszont
megválaszolható változatba, mondjuk, a
következőképpen: helyénvaló-e durva
beavatkozásokat eszközölni irodalmi
alkotásokon, amelyeket bizonyos numenszerű
megközelíthetetlenség illet meg (hogy kik szerint,
azt most ne boncoljuk)? Elfogadható-e, hogy
bárki bármilyen indíttatásból kezet emeljen
eredeti és egyedül hiteles alakjuk, az „így van
megírva, így is marad" parancsa ellen?

A minden irodalmi alkotásra érvényes válasz
nem is olyan pragmatikusan egyszerű, mint első
látásra tetszenék. Ez a válasz így hangzik: senki
emberfiát nem lehet megakadályozni abban,
hogy a világirodalom teljes kincsestárával akár
négy fal közt, akár a nyilvánosság előtt azt mű-
velje, amihez éppen kedve van, hacsak a szerzői
jog megsértése okán nem kerül összeütközésbe
a törvénnyel. A válasz természetesen még foly-
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tatható: senkit nemcsak nem lehet, de nem is
szabad megakadályozni abban, hogy kedve sze-
rint járjon el az irodalmi művekkel, s ha úgy
tetszik neki, vissza is éljen velük.

Ez nem holmi liberális évődés, csupán egy-
szerű személyes vélemény: e sorok írója arra
szavaz, hogy az irodalomnak nevezett kimeríthe-
tetlen agyrém-készlethez mindenki, akinek ez
örömet szerez, szabadon hozzáférhessen. Re-
ánk, az irodalom főfoglalkozású sáfáraira hárul a
feladat, hogy az olvasni szerető embereket lehe-
tőség szerint nem kusza, hanem termékeny, nem
eltompult, hanem szellemes, nem fojtogató, ha-
nem felpezsdítő olvasmányélményekhez juttas-
suk. Ha ez hébe-hóba sikerül - halleluja! Milyen
szörnyűségesen eltorzíthat viszont olyik ártal-
matlan olvasási mániás vagy csökött professzori
közvetítő egy-egy verset vagy regényt! A kár
rájuk magukra hullik vissza, mivelhogy az irodal-
mi alkotások alapvetően elpusztíthatatlanok. Ed-
dig még túléltek minden nyálkás antológiát, min-
den durva rövidítést, minden szőrszálhasogató
oktatási szempontot vagy akár M. Heidegger
gőzös szövegmagyarázatait - nemhogy túlélték,
de még virgoncabbak is lettek tőlük.

Az irodalomnak általában is jobbat tesz, ha
hevesen, akár fojtogatva is, de használják, mint-
ha tisztes távolból imádnák, mint egy túlvilági
kinyilatkoztatást. Jobb, ha a pályaudvar csarno-
kában óbégatják el, mint ha beakasztják a világ-
szellem tömjénillatú füstölőkamrájába. A „Sinn-
gedicht"-ről szóló novellaciklusa végén Gottfried
Keller elbűvölően írja le, milyen otrombán nyüvi
pocsékká egy illető Goethe Kis virágok, kis levelek
című leheletfinom költeményét. Egy suszter-ről
van szó, aki cipőfoltozás közben teli torokból és
mélységes áhítattal dalolja tönkre, méghozzá
tájszólásban, és mindenféle szövegtoldalékokkal
kicifrázva, mígnem a végén még a kanárimada-
rak is lármásan bekapcsolódnak. Az epizód ne-

vetni való, de egyszersmind megindító is. A két
titkos hallgatózót, Lucie-t és Reinhartot, akik a
novella során elszántan igyekeztek egymás szí-
vébe bemesélni magukat, mindenesetre meg-
rendíti. Szinte maguktól döbbennek rá, hogy
nemcsak a mesemondás, hanem egy vers elda-
lolása is lehet életfontosságú - még ha közben a
csipkefinom eredeti cafatokra szakad is.

A drámák színházi használata

és e lkoptatása

Eddig a pausál, minden irodalmi műre érvényes
válasz. Nekem azonban speciálisabb kérdést
tettek fel, tudniillik azt tudakolták, hogy miként áll
a dolog a színházzal; vajon a színháznak szent-
ként kell-e tisztelnie a drámák szövegét - azokat a
szövegeket, amelyek, gondoljuk csak meg,
Aiszkhülosztól Beckettig, Büchnertől Kafkáig, az
operában pedig da Pontétól Hofmannsthalig ter-
jednek. Végső soron tehát a kérdés, a magam
vulgáris értelmezésében, így hangzik: mit szól-
junk ahhoz, ha a színházi emberek saját céljaik
érdekében jelentős színdarabok rögzített szöve-
gébe avatkoznak, vagy éppenséggel tematikus
és stilisztikai súlypontokat helyeznek át, legyen
szó akár Moliére Tartuffe című komédiájáról, akár
Kleist Pentheszileia című tragédiájáról, esetleg
olyan mértékben, hogy a szöveg ismerői haszta-
lan keresik a maguk olvasmányélményét.

A válasz: a színháznak minderre joga van.
Legalábbis alapvetően, ha nem is minden eset-
ben. De erről majd később. Azért van rá joga,
mert ez az intézmény már a kezdet kezdetétől
nincs sem kizárólagosan, sem elsősorban a drá-
mairodalomnak elkötelezve; tartozása mindenek-
előtt saját színpadi termékeivel, illetve azok esztéti-
kai és társadalmi használati értékével szemben van.
A színház munkájának a színdarabszöveg nem
vég-célja, hanem kiindulópontja. A cél az, ami a
színpadon látszik és hallatszik. Itt természetesen
olyan tartalmas, komolyan veendő,
összetéveszthetetlenül pregnáns, főként pedig
hitelesen színházi jellegű eredményre
gondolunk, amely képes a kortárs közönséget
maga mellé állítani.

No de - vethetné itt ellen a szigorú olvasó - ez
végső soron menlevél az egyetemes dráma-
irodalom alkotásainak önkényes szétdarabolá-
sára! Szó sincs róla. Az önkénynek megvannak a
maga határai. Ezeket ugyan nem holmi fölöttes
hatóság, egyfajta művészeti Vatikán állítja fel,
amely kiközösítés terhe alatt megmenti a színda-
rabokat a mindenre elszánt, szentséggyalázó da-
rabolóktól. A határok sokkal inkább a színház
alaphelyzetéből, azaz színpad, szöveg és közön-
ség szükségképpen nem teljesen harmonikus
háromszög-viszonyából adódnak- működőképes
a színház csak addig lehet, ameddig az egyik
partnert nem morzsolja fel a másik kettő. Ebből
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támadnak azok a határok, amelyek nem engedik,
hogy a színpad gátlástalanul megcsonkítsa ezt
vagy azt a drámai művet. Lássuk, miért van ez így!

A kritikus mérce: a szöveg
potenciális színpadi energiája

Valahányszor a színházi emberek az egyetemes
drámairodalom egy-egy alkotását színre viszik,
mindig kénytelenek összemérni erejüket az adott
műben rejlő potenciális színpadi energiával. Azok,
akik nem érik be a szöveg hanyag átfutásával
vagy kiművelt filológiai végigböngészésével,
hanem olvasás közben magukba is szívják, és a
képzelettől felajzott szemmel és füllel fedezik fel a
benne szunnyadó tereket és testeket, mozgásokat,
hangokat és ritmusokat, óhatatlanul beleütköznek
ebbe a potenciális színpadi energiába, mondjuk,
Shakespeare Lear királyában vagy Brecht Egy fő az
egy főcímű művében. A potenciális színpadi ener-
gia a minden drámai szövegben ott lappangó sok-
rétű feszültségekből tevődik össze. Ott bujkálnak
ezek a feszültségek a leírt, néma szöveg dialógu-
saiban és szerzői utasításaiban, készen arra, hogy
a színpadon kisüljenek mint társadalmi és lelki
súrlódások, kibékíthetetlen világszemléleti
ellentétek, mint ténylegesen bejárható és csak az
álmokban létező terek kettőssége, mint egymással
feleselő beszédmódok és nyelvi regiszterek.

Mindennek a szövegbe sűrített esszenciájával
kell megmérkőzniük a színházi embereknek, hogy
kiderüljön: az erők, amelyeket a színpadon
elszabadítanak, képesek-e kifejezni ezt a poten-
ciális színpadi energiát, s előadásuk vajon felér-e
az emitt a Lear királyban, amott az Egy fő az egy
főben tömörített feszültségek változatosságával és
intenzitásával. Ha igen, akkor bár érdekes, de
másodrangú kérdés, hogy ezt a célt milyen úton
érték el. Ebben az esetben csak a mord pedanté-
ria ágálhat, hogy vajon történt-e erőszak az írott
szövegen, és ha igen, mennyire súlyos az eset.

Ilyenkor csak a színpadidegen szűklátókörűség
siránkozhat azon, ha Leart történetesen nő
játssza, netán búvárszerelésben, és ha eme Lear-
nő a maga tébolyát az előírásos bozótos puszta-
ság helyett esetleg egy lila tévétorony tetején
tombolja ki, vagy ha Galy Gaynek, Brecht ártal-
matlan rakodómunkásának katonai tömeggyil-
kossá való átszerelése az előírt indiai környezet
helyett az ókori Alvilágban vagy, mondjuk, a
Tejúton megy végbe. Az ilyen beavatkozások
mindig csak olyankor támadhatóak, ha puszta
szeszélyből születtek, tehát funkciótlanok és üre-
sek - ha az előadás a maga egészében nem
indokolja meg őket értelmesen, és értelmes kö-
vetkezményekhez sem vezetnek.

Itt száll fel a vonatra a színházi háromszög-vi-
szony harmadik tényezője: a közönség, amely-nek
az előadás készült. Tegyük fel, hogy ez a

közönség elég értő és elég nyitott ahhoz, hogy
megadja a színháznak. ami a színházé, és a drá-
mának, ami a drámáé. Ha így van, akkor nem fog
az úgynevezett szöveghűség betűibe kapaszkod-
ni, mert ez a hűség, bármilyen könnyű is megin-
dokolni, valójában nem több szép, de üres tév-
eszménél. Az értő és nyitott közönség inkább
maga is a Lear király, illetve az Egy fő az egy fő
kinyomtatott szövegének potenciális energiájához
méri majd a mindenkori színpadi produkciót: a
szövegek elvégre minden olvasni szerető ember
számára könnyen hozzáférhetőek.

És ha e próba során kiderül, hogy az előadás,
bármily szokatlan legyen is, maradéktalanul fel-
szabadítja a shakespeare-i, illetve a brechti drá-
mában rejlő sokrétű és intenzív feszültségeket,
akkora közönség nyugodtan lelkesedhet, sőt ezt
is kell hogy tegye; akkor nincs más dolga, mint
hogy tiszta szívből gratuláljon önmagának és a
színházi embereknek- míg ellenkező esetben jó
oka van rá, hogy éppily tiszta szívből kifütyülje az
előadást, mégpedig merőben függetlenül attól,
hogy létrehozói a szokottnál is féktelenebbül
garázdálkodtak-e a szöveggel, vagy engedelme-
sen leblattolták. A művészeti produktum - a
színpadi történés - szempontjából tehát mi sem
lehet kártékonyabb, mint ha a háromszög bár-
melyik tényezőjét - akár a szöveget. akár a szín-
padot, akár a közönséget - alábecsülik, és keve-
sebbet kérnek tőle, mint amennyit adni képes. s
ezzel, ami engem illet, akár már el is intéződött
volna a kérdés: miként kell viszonyulnia a szín-
háznak az egyetemes drámairodalom szövegei-
hez. (Ebben az összefüggésben egyelőre figyel-
men kívül hagyom a zenés színház speciális
esetét; ott további dimenziókat kell megfontolni,
amelyek szükségképp vezetnek további, mégpe-
dig differenciáltabb következtetésekhez. Még lesz
rá mód, hogy erre is kitérjek.) Az eredeti kérdés
azonban, és ezzel együtt a rá adott válasz még
nyitva hagy egy további aspektust: a mai színház
bizonyos, nem kevéssé aggályos irányzatainak
ügyét. Olyan irányzatokról van szó, amelyeket
veszélyesebbnek érzek a drámai szövegek
mégoly ádáz kiforgatásánál. Mire gondolok
tulajdonképpen?

A mai színház nem a szöveget,
hanem önmagát árulja el

Ha ez így megy tovább, önmagát nyomorítja meg
mind nagyobb mértékben egy műforma, amely
elvesztette hitét az igazi, összetéveszthetetlen
színházi játékban, és ezért önmagára emel kezet.
Ezek az irányzatok, amelyek pontosabb leírása
még hátravan, éppen az utóbbi évtized minden
tekintetben magas színvonalú előadásaiból ol-
vashatók ki. Amit ezekben láthattunk, arra utal,
hogy a színházcsinálók színházcsinálói öntudata

sérült meg. És ez nem az állami és városi szub-
venciók ugyanebben az időben bekövetkezett
csökkentésével függ össze: ennek a ténynek ép-
pen ellentétes impulzusokat kellett volna kiválta-
nia. Nem, én úgy látom, a hiba magukban az
előadókban van. Mintha elfelejtették volna, vagy
már nem akarnák tudni, milyen páratlan és nél-

külözhetetlen ez az ő egészen sajátságos művé-

szetük. és semmibe vennék esztétikai önállósá-
gát és öntörvényűségét.

Ha ugyanis nem így volna, akkor a szóban
forgó rendezők nem hevertetnék jóformán par-
lagon mindazt, amire egyedül csak a színház
képes, és ehelyett nem csempésznének bele
mind nagyobb számban idegen, sőt vele szem-
ben álló formákat és technikákat, amelyeket -
lelkesen-alázatosan - az elektronikus szórakoz-
tatóiparból vesznek át. Csakhogy ebből az ipar-
ágból éppen az hiányzik, ami a színház lényege:
a képesség. hogy jelentőségteli történéseket ke-
rülő út nélkül jelenvalóvá tegyen. Ha a mai rende-
zők a testetlen elektronikus média - a film és a
televízió, a video lés a diszkó, avagy a kábelesített
popkoncertek - után futnak, akkora helyzet egyér-
telmű: a színház megcsonkítja önmagát. Hogy en-
nek mennyire van tudatában, az még kérdéses.

A mai színházi rendezés széles spektrumából
itt csak néhány példát idézhetek, amelyek- mon-
dani sem kell feltétlenül markáns és igényes
rendezőket érintenek; de mert itt személyeken túl-
mutató tendenciákról van szó, egyéni stílusuk, bár-
mily öntörvényű legyen is, elhanyagolható, sőt,
minél változatosabb célokra törekednek
mindenkori kifejezési céljuk függvényében, annál
szimptomatikusabbak a nyilvánvaló közös
vonások. A megfigyelt jó évtizedes időszak arról
tanúskodik, hogy nem elszigetelt esetekről, hanem
átfogó tendenciákról van szó. Ugyanerre utal a
rendezők eltérő életkora. valamint az érintett
színdarabok változatossága is. Gondolok Werner
Schröter Don Carlosára és más rendezéseire,
Johann Kresnik Marat/Sade-jára és egyéb
munkáira, Jürgen Kruse ll. Richárdjára és egyéb
munkáira, Martin Kusej Gotlandi hercegére és
más rendezéseire.

Esztétikai fogantatásukat tekintve ezek az elő-
adások - akár elejétől végig, akár hosszú szaka-
szokon át - alapvetően ugyanazt az összbenyo-
mást ébresztik. A vizuális és az akusztikai élmény
egyaránt úgy fest, mintha a színpadi történés
éppen nem a színészek cselekvéseiből eredne;
mintha a színpadi tér és annak jelentése éppen
nem abból születne, ahogyan a színészek mo-
zognak benne, ahogyan értelmezik és használ-
ják; mintha nem a színészek teremtenének itt és
most a semmiből egy drámai világot szavaikkal
és mozdulataikkal. Ehelyett mindaz, amit látunk
és hallunk, sokkal inkább arra utal, hogy ezek a
színészek csak alkalmi járókelők, akiket egy lát-
hatatlan túlvilági hatalom vetett egy már rég
elkészült, eleve adott világba.
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Ez a világ azért tűnik régóta késznek, mert
nem a színpadon születik: valahol másutt, koráb-
ban állították elő, és ezt a tényt senki nem is
leplezi. Ez a világ tudniillik, akár az elektronikus
médiumoké, hang- és fénykonzervekből áll,
amelyeket kívülről tukmálnak a színpadra, hogy
a látvány és még inkább a hangzás terét eleve
meghatározzák. Azoknak, akiknek ebben a tér-
ben cselekedniük és szenvedniük kell, akció he-
lyett eleve be kell érniük a reakcióval; az audiovi-
zuális környezet csak a reakcióknak kedvez. A
cselekvésre hivatott személyek, azok, akik más-
különben belső parancsra maguk teremthetnék
meg környezetüket, merőben új helyzetbe csöp-
pennek, olyan adottságok közé, amelyek nem
igénylik közreműködésüket, amelyek kéretlenül,
de visszavonhatatlanul csukódnak köréjük.

Ezt a hang- és fényvilágot végképp késznek és
lezártnak tünteti fel a maga félre nem ismerhető
eredete. Akár betonkeverő gépek, rendőri szirénák,
hajómotorok, metronómok artikulálatlan zörejeit
halljuk, akár artikulált, többnyire a pop és a film
világából merített zenét: mindkét esetben olyan
jelentéseket hoznak magukkal, amelyek máshon-
nan, más összefüggésekben tapadtak rájuk. Ha
mármost ezek a másfajta jelentések - származza-
nak bár egy lármás betonkeverő géptől avagy egy
popszámból - a Don Carlos vagy a Marat/Sade
valamelyik jelenetére zúdulnak, a jelenet sem tehet
mást, mint az egyes színészek: mindössze csak
reagálhat rájuk. Fel kell dolgoznia, ami kívülről éri.
Bele kell tagolnia saját jelentésébe. s ezt a megelő-
ző és rákövetkező jelenetekkel való feszültségteljes
összefüggése óhatatlanul megsínyli.

Áru vagy élmény-e
a színházi szoftver?

Az előretörő, a történéseket önmagából elővajú-
dó drámai folyamat dinamikája tehát meggyen-
gül, mert magába szippantja a folyamatos és
drámaiatlan súrlódás olyasvalamivel, ami a szín-
padon és az egész színpadépületen kívüli világ-
ban már régóta elharapózott. Ez a valami azon-
ban éppen nem korunk kifogásolható gazdasági,
társadalmi, politikai valósága, amely komoly el-
lenállást válthatott volna ki többek között éppen
a színházművészet részéről. Nem, itt e valóság
által forgalomba hozott szintetikus termékekről,
hangzó és fénylő áruféleségekről van szó, ame-
lyekkel fizikailag még ütközni sem lehet, mert
ahhoz túl puhák. Nemhiába szoftver a nevük. s ez
a körülmény a fizikai ellenállást is megnehezíti.

Ha így halljuk és így látjuk őket, Don Carlos és
Posa, Marat és Sade, II. Richárd és Bolingbroke,
a gotlandi herceg és Berdoa egyaránt kívülről
meghatározott és vezérelt alakoknak tűnnek. Ám
ez a külső, idegen meghatározó és vezérlő erő
nem a madridi udvar inkvizíciója, ahogyan Schil

ler dramatizálta, nem Peter Weissnek a charen-
toni elmegyógyintézet keretében dramatizált el-
lenforradalma, nem a régi Angliában zajló dinaszti-
kus hatalmi küzdelem, amelyet Shakespeare dra-
matizált, és nem a Grabbe dramatizálta gyilkossági
történet egy mondabeli Skandináviából, hanem
egy, a drámai konfliktusokon túl elhelyezkedő,
(gyakran túl harsány) hangzásokból és (gyakran túl
rikító) fénysugarakból álló, hatalmas burkolat.

Semmi kétség: ebben a burkolatban és tartal-
mában megvan az, amit a reklámok manapság
minden áru legszebb és legboldogítóbb értéké-
nek kiáltanak ki - az érzéki élmény minősége. Mi
több, a burkolat, a mindenkori rendező világké-
pétől és stilisztikai hitvallásától függően, még
két, egymással merőben ellentétes értelmezésre
is módot ad. Létezik egyfelől az inkább apokalip-
tikusan hangolt, másfelől a valahol-valahogyan
reménységre hajló válfaj, minek következtében a
színpadi történés eme átfogó burkolatát hol foj-
togató pneumatikus kádnak, hol pedig óvó-me-
lengető méhlepénynek érzékelhetjük.

De akár így, akár úgy: az összbenyomás a
szabadság megfojtásáé, a szinte hézagtalan de-
termináltságé, és ekként is ragad át, szívósan,
csökönyösen a közönségre, ám nem oly módon,
hogy az a közvetlen színpadi jelenben zajló heves
drámai összecsapások láttán jutna lépésről lé-
pésre bizonyos felismerésekre. Ez a folyamat itt
nem mehet végbe, mert hiányzik az alapfeltétele:
a megigézettség és a távolságtartás, a sodortatás
és az átfogó perspektíva életteli, váltakozó köl-
csönhatása. Nem, az ilyen előadások nézői el
vannak tiltva ezektől a folyamatoktól, a mérlegelő
távolságban kiérlelt felismerésektől, minthogy
akár a színészeket, őket is rövidre zárt áramkör
köti össze az előre gyártott fény- és hangburok-
kal. Gondolkodó- és érzékszerveiket vagy elká-
bítják, vagy - jobb esetben - másodrendűnek
tekintik, és eszerint veszik igénybe. Énnek fejé-
ben, akár egy popkoncerten, harsányan, vibráló-
an sulykolják folyamatosan a testükbe: ti, eggyé
forrasztott jelenlévők, ti is felolvadtok ebben a
viharzó hangoktól, cikázó lényektől körülölelt
sorsközösségben, amely passzívan fogadja be a
változtathatatlant. Tételezzük fel, hogy nem értet-
tem mindenestől félre azt, amit a nevezett rende-
zők - és velük egyívású pályatársaik - látni és
hallani engednek. Ha így van, akkor a szemlélő-
nek nem pusztán az esztétikai kifejezés eredmé-
nyétől kellene elborzadnia, hanem még inkább
annak társadalmi és politikai hatásától. Hiszen az
ilyen színházi események igen művészies módon
azt szuggerálják, hogy a mai világ szükségszerű-
en olyan pusztító, amilyen, sőt, még olyanabbul,
és ez ellen nincs mit tenni, mert mi is szükség-
szerűen vagyunk olyan elfajultak, amilyenek va-
gyunk, sőt még olyanabbak. A következtetés
nyilvánvaló: nem tehetünk mást, mint hogy be-
letörődünk a készen talált hatalmi viszonyokba,

mert azok is éppoly sorsszerűen nehezednek
ránk, mint a csupán reagálásra szorított színé-
szekre ama gigantikus hang- és fényburok. A
ránk zúduló hang- és fényözönnek hála, rejtve és
kimondatlan marad, hogy ezeket a hatalmi viszo-
nyokat mi magunk idéztük elő, vagy legalábbis
semmit sem tettünk ellenük. Holott ezek a viszo-
nyok felismerhetőek és megnevezhetőek, ha
nem is a mai színpadokon: egy ismét gátlásta-
lanná vált, látszólag alternatíva nélküli kapitaliz-
mus hatalmi viszonyairól van szó, amelyek az
embereket az emberek farkasaiként uszítják egy-
másra, az örök profitnövelés nagyobb dicsősé-
gére. s ebbe ugye muszáj belenyugodnunk...

Jól tudom, hogy az említett előadások egyike
sem jut el egyértelműen efféle következtetések-
hez, és még kevésbé állítható, hogy kifejezetten
agitálnának mellettük. Azt is tudom, hogy - in-
terjúiból kitetszően - Johann Kresniknek leg-
alábbis az a meggyőződése: nemcsak táncszín-
házával, de színházi rendezéseivel is erőteljesen
tiltakozik tulajdonospolgári társadalmunknak és
igen kérdéses alkotmányos valóságának jóllakott
status quója ellen. A meggyőződés őszinteségét
nem lehet kétségbe vonni. Annál kétesebb-nek
érzem, hogy vajon Kresnik - és a hasonlóan
gondolkodó színházi emberek - színpadi alkotá-
sai valóban azt fejezik-e ki, amit a művész általuk
ki szeretne fejezni. A Marat/Sade-hoz vagy R.
Goetz Háborújához hasonló előadások láttán fel-
ismerhetjük és elismerhetjük a polemikus szán-
dékot, mint ahogy csodálhatjuk a virtuozitást is,
ahogyan az alkotók fulminánsan és egyszer-
smind művészien megkomponált módon érvé-
nyesítenek bizonyos mai érvényű szemléleti for-
mákat. Ugyanakkor azonban egyre erősödik ben-
nünk a benyomás, hogy Kresnik tulajdon művé-
szetét is lenyűgözi és meghódítja az, amit támad.

Ez a művészet a legújabb technika alapján
állva is lényegében anakronisztikusan viselkedik,
mert a „similia similibus" tudomány előtti egy-
szerű szabályához tartja magát. Annak idején e
szabály jegyében igyekeztek varázslók és javas-
asszonyok kikúrálni a testi és lelki bajokat,
szimmetrikus ellenvarázslat útján támadva
hasonlót a hasonlóval. Ekként Kresnik (és
korántsem csak ő) az államrend őreinek hivatalos
és a gyilkos náci bandák nem hivatalos
erőszakára, amely egyre féktelenebbül tombol
körülöttünk, ugyan-ilyen erőszakos színpadi
történésekkel válaszol. Nemcsak arról van szó,
hogy a rendezés művészien halmoz fel és fokoz
drasztikus gyilkosságokat, kínzásokat,
erőszakcselekményeket - hatásesztétikája is a
kínzáshoz hasonlít, főként a közönséget
audiovizuálisan bekerítő, lerohanó, agyonnyomó
eszközök totális bevetése révén.

Itt ismét az elektronikus médiumokra kell
visszatérnem, amelyeket alapvetően színházelle-
nesnek tartok. De ha mégoly csökönyösen kifo-
gásolom is használatukat Kresnik és más rende-
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zők munkáiban, ezzel korántsem arra kívánok
utalni, hogy az elektronikus médiumoknak a
színpadon semmi keresnivalójuk. Értelmetlenség
is volna azt követelni a mai színháztól, hogy
éppen azokat a jelenségeket rekessze ki, amelyek
- akár tetszik ez az egyes embernek, akár nem -
napjainkban minden másnál erőteljesebben ha-
tározzák meg a világ érzékelésének módját. Igy
hát magától értetődik, hogy a film, a televízió, a
video meg a többi része a színház eszköztárának,
hiszen a színház anyaga alapvetően az egész
világ, a maga minden jelenségével és hatalmi
viszonyával, a mai színháznak tehát alapvetően
az egész mai világ az anyaga.

Eszerint nem arról kell vitatkozni, hogy van-e
egyáltalán helyük a színházban az elektronikus
médiumoknak, hanem arról, hogy mi legyen ott a
funkciójuk. Véleményem szerint alapvető feltétel,
hogy a rendezők minden tárgyat, tehát ezeket is,
csak anyagnak tekintsenek, és a maguk aka-
ratának rendeljék alá őket. Ezelőtt néhány évvel
Hansgünther Heyme a Hamlet szereplőit műkö-
dő képernyők között mozgatta; az elgondolás és
kivitelezése tartalmas, korszerű és tetejébe ha-
misítatlanul teátrális is volt. Érzékelhetővé tette
azt, amit másként ilyen hatásosan és meggyőzően
nem lehetett volna ábrázolni: hogy manapság az
ilyen egyedi eset, amilyen Hamleté, elveszíti
egyediségét, mert azonnal tetszés szerint megsok-
szorozható a képernyőkön, amelyek mind ugyanazt
a mozgásban lévő képet mutatják; hogy Claudius
király intrikus udvarában a legtitkosabb, legbizal-
masabb rezdülések is rögtön publikussá, kíváncsi
szemek és mohó fülek prédájává válnak; és még
több mindent. A közönség a feudális uralkodóház
és a televízió egyidejű összecsapásából izgalmas
felismerésekre juthatott; egyaránt betekinthetett
a hajdanvoltba és a jelenvalóba, az egykori és a
mai történelmi feszültségekbe.

Heyme ebben az esetben a televíziót igazi
teátrális esemény anyagaként és eszközeként
használta, és a színpad törvényeinek megfelelő-
en engedte, hogy a közönség az anyagot illetően
és az eszköz jóvoltából váratlan felfedezésekre
jusson. Igaz, a színpadi képernyők szerves részei
voltak Wolf Vostell tervezői programjának, de
használható kellékekként hamisítatlanul tárgy
módjára viselkedtek. Nem volt más státusuk,
mint egy trombitának, amelyet a színész megfúj,
vagy egy korlátnak, amelyen a színész tornászik.

Hiába járnak el ugyanígy Kresnik és más ren-
dezők: náluk mégis mása helyzet. Náluk az elekt-
ronikus médiumok csak másodsorban jelennek
meg a drámai küzdelem kellékeként, eszközeként
vagy tárgyaként. Itt nem csupán objektumok
egyéb elképzelhető objektumok között, nem
olyasmik, amikkel a színpad eljátszhat, akár egy
naplementével, egy székkel vagy egy vasúti híd-
dal. Ellenkezőleg: az elektronikus médiumok itt
ábrázolási technikaként, szemléletformaként ér

vényesülnek, sőt olykor művészi vezérelvként is,
amelyre a színház többé vagy kevésbé rábízza
magát. Audiovizuális eszközökkel jelölik ki a cse-
lekmény színhelyét, a talajt, ahonnan a cselek-
mény kiindul és ahová visszatér, az irányokat,
amerre haladnia kell, és meghatározzák a moz-
gás tempóját is: hol gyorsuljon, hol lassítson. Ha
nem is valamennyi, de számos ingert - és éppen
a legmarkánsabbakat - hang- és fény-konzervek
formájában előre beprogramoznak és
kiszerelnek. Ezek a konzervek csak arra vár-
nak, hogy felbontva akcióba léphessenek, ám ez
az akció az élő színészek és élő nézőik számára
valóságos kálvária. Így zsugorodik össze mind a
színpad, mind a közönség szempontjából, a szín-
ház egy kissé mindig kiszámíthatatlan mozgástere,
ahol kockázat is adódik, és a rögtönzés soha nem
kizárt.

Két közönségpárt

Erőszakcselekmények a színpadon - erőszak,
amelyet a színház önmaga ellen követ el. Ez az
öncsonkítás persze nem ötlik rögtön szembe, hi-
szen önmagát is, nézőit is ipari mintáinak lakkozott
dübörgésével és rikító fényjátékaival burkolja be és
zsongítja. s a megmaradt közönség beugrik
mindennek. Engedelmesen oszlik két pártra: az
inkább elutasítókéra és az inkább egyetértőkére.

Az elutasítók pártja önmagát talán megfon-
toltnak és konzervatívnak tartja. Nem gondolja át
komolyan, mit is tálalnak itt szeme és füle elé;
csupán - lásd fentebb - az úgynevezett szöveg-
hűség nevében emel panaszt, többnyire azt ér-
zékeltetve, hogy Goethe Iphigeniáját ma is és
mindenkor szakasztott úgy kellene megjeleníteni
a színpadon, ahogy ők maguk annak idején em-
lékezetük szerint első ízben látták. A másik párt,
az egyetértőké viszont, úgy lehet, haladónak,
ifjontian friss szelleműnek tekinti magát. Boldo-
gan látja viszont a színpadon mindazt, ami esté-
ről estére másutt is boldogítja: a tévét, a videót,
a filmet, a diszkót, a popkoncertet. Elismerően
állapítja meg, hogy lám, tulajdonképpen egész
otthonosan érezheti rnagát az ember a színház-
művészet eddig oly gyanakodva került templo-
mában. Azt ugyan észreveszi, hogy a fényhango-
kat és hangfényeket itt még nem kezelik oly zökke-
nőmentesen, mint az igazi villamosított szórakoz-
tatásban, de azért ügyes fiúk azok ott fenn, a szín-
padon, előbb-utóbb majd csak belejönnek.

Igy hát a színházban mindkét pártot, habár
ellenkező értelemben, olyasvalami köti le, ami
éppen nem színház, és egyik sem figyel fel a
színházi öncsonkítás eme fundamentális aktusá-
ra. Tudom, ez a kifejezés majd' oly dagályosan
túlzottnak hangzik, mintha fegyverropogást vagy
égzengést emlegetnék. De hát nem a fundamen

tumot érinti-e, és nem öncsonkításként hat, ha egy
vitathatatlanul felsőbbrendű művészet, amely
születése óta a maga lábán tudott járni és tán-
colni, a maga hangján beszélni és énekelni,
éppen azokhoz a művészetekhez idomul, ame-
lyek ugyan manapság mindenütt hangadónak szá-
mítanak, mégis elementárisan alsóbbrendűek
nála?

Hogy is lehetne másként? A televízió csakúgy,
mint a film, a video csak úgy, mint a diszkó
lombikéletet élés lombikéletet ábrázol. A bennük
szereplő, inkább anyagként, semmint alkotói mi-
nőségben használt emberek fragmentáltak. Mo-
zogni, megnyilatkozni csak az adott mankók,
úgymint mikrofon és erősítő, keverőpult és ka-
mera segítségével képesek. Nolens volens. Mert
így követeli a technikai apparátus meg a piac,
amelyektől ezek a médiumok függnek. És most
az említett rendezők még a színpadot is kiszol-
gáltatják ennek a másodkézből való, protézisfüggő
életnek, amely világszerte azon serénykedik,
hogy az élet minden egyéb formájának is tör-
vényt diktáljon. Úgy érzem, az ilyen színházcsi-
nálók esztétikai találékonyságát és ellenálló ere-
jét az a nyomasztó érzés határozza meg, hogy a
vidorul friss, fürge reklámerejű kultúrpiac netán
elavultnak. idejétmúltnak nyilváníthatja az ő régi
keletű művészetüket. Nem vitás: a kultúrpiac
valóban ezt teszi. Ennyiben a szóban forgó ren-
dezők nyomasztó előérzete egyáltalán nem csal.
Hamisak és végeredményükben gyilkos hatásúak
viszont a művészi következtetések, amelyeket
ebből a tényből levonnak. Megtagadják saját mű-
vészetüknek az elektromos művészetekkel
szembeni előnyét: a színpadi történés közvetlen,
elfogulatlan életszerűségét. Önként- erre külön
érdemes felfigyelni! - kovácsolnak maguknak
erényt a másfajta médiumok hátrányából. Ön-
ként avatják a másfajta médiumok technikával
kicsikart formáit a maguk semmit ki nem fejező
kifejezésévé, amikor például erős és gazdagon
árnyalt hanggal megáldott színészek ugyanazo-
kat a kígyózó táncokat lejtik el a mikrofonnal,
amelyek a popsztárok számára nélkülözhetetle-
nek, vagy amikor egyes világításdesignerek tarka
fényekkel ködösítik el és teszik jellegtelenné a
színpadi teret, hogy elveszítse azt a képességét,
amely mind ez idáig a sajátja volt, azaz ne
teremthessen többé egyszeri drámai helyzetet
pusztán a kimondott szó és a testmozgás
erejéből. Nem, ebbe azért mégsem lehet
szótlanul beletörőd-ni... Az ember óhatatlanul
szenvedélyes és csökönyös lesz, és szüntelen
emlékeztet rá, micsoda valójában és mi lehet a
színház, és mi volt, mit tudott, amióta csak
megszületett, mindazon kor-szakalkotó
változások ellenére, amelyeken az év-ezredek
során átesett, illetve amelyekhez maga is
hozzájárult. Muszáj minderre emlékeztetni, most,
amikor az a veszély fenyeget, hogy maga felejti
el saját mibenlétét.



Jusson eszünkbe, mi is a színház

Az ókor óta nincs az emberek együttélésében olyan
jelenség, amely eseményszerűség és termékenység
dolgában a színházhoz volna fogható. Ha
megszűnne vagy elsorvadna, hatalmas társadalmi
és esztétikai űr tátongana a helyén, amit semmi nem
tölthetne ki. Semmilyen alkalmi (tehát nem
mindennapos) művészeti, sport-vagy vallási
rendezvény nem képes arra, amire a színház. Még
az éppoly ősi társművészetektől: az irodalomtól, a
zenétől, a képzőművészettől is jelentős távolság
választja el. Egyes-egyedül a színház az, ahol
bizonyos emberek tervszerű megegyezés alapján
emberek között játszódó cselekvéssorokat játszanak
el más embereknek. Álcát öltenek, hogy kitalált vagy
találékonyan leképezett alakokat ábrázoljanak:
Antigonét, a törvény nemes szívű megsértőjét, egy
akarata ellenére bűnössé vált uralkodó leányát;
Othellót, a dicsőséges fekete hadvezért a maga
legjobb körökből való fehér bőrű feleségével; Adam
bírót, a jog őrzésével megbízott rusztikus jogtiprót
vagy a katonailag, testileg és lelkileg egyaránt
agyonkínzott Woyzecket- mindazzal együtt, ami a
fentnevezettek adottságaiból következik.

Markáns cselekvéssorokból áll össze feszült és
tartalmas összcselekmény, amely- legalábbis sikerült
előadásban - azok számára is izgalmas, akik már
ismerik a darabot, mert a színpadi játék közvetlen
egyidejűségében minden mozzanat meg-születése
és kibontakozása vadonatújnak hat. A
cselekvéssorokat az utánzó álcázás hozza napvilág-
ra, a közönség pedig készségesen engedi át magát
a színészek művészi szemfényvesztésének, merő-
ben függetlenül attól, hogy egy gyermekgyilkos anya,
egy házasságtörő isten vagy egy szerelmé-ben
csalódott sellő viselt dolgait mímelik-e előtte.

A megélt vagy gondolatilag teremtett valóságot
utánozzák a regények, a festmények, a szobrok és a
filmek is, de soha nem olyan közvetlenül és
nyomatékosan, mint a színház. A művészet alkotói
és befogadói sehol másutt nem találkoznak a maguk
testi mivoltában. A színészek minden alkalommal
újrateremtik a világ drámai ábrázolását, és szemünk
láttára, fülünk hallatára mutatják be, hogy szemünk
is, fülünk is magába szívja. A képet tehát a maga
múlékony, de annál hatásosabb színházi eredete
élteti. A folyamat előre meg nem jósolható, és bár
ismétlik, meg-ismételhetetlen. Es minden alkalommal
kiteszi magát és kitesz bennünket is a
bizonytalanság-nak: vajon ezúttal is sikerül-e majd
az eljátszott hús-vér embereket kitalált emberekké
változtatni?

De honnan szerzi be a színház ezeket az el-
játszható és eljátszásra érdemes cselekvéssorokat?
Főként a drámaíróktól: Szophoklésztól és
Shakespeare-től, Kleisttől és Büchnertől, meg a
többiektől. k határozzák meg e cselekvéssorok

Protagonists of this issue's first part are Troilus and
Cressida, whose most recent incarnation was seen at
this year's Salzburg Festival. After a spell-binding
essay by Ivan Nagel, the Festival's straight play mana-
ger, to the play, editor Tamás Koltai offers his
impressions of the production, together with those
gathered at the performance of Georg Büchner's Dan-
ton's Death, directed by Robert Wilson.

Some other collaborators went also abroad this
summer. Thus Katalin Trencsényi saw some events of
this years Avignon Festival, notably Shakespeare's
King John and Hamlet and Ostrovski's The Storm;
László Gerold (a local resident) describes a
performance of Serbia's National Theatre of a
Hungarian play - Andor Szilágyi's Pepe - with a
Hungarian director - László Babarczy, manager of the
Kaposvár theatre. Tamás Liszka talked in Sarajevo to
Bosnian director Aleš Kurt; and as a fitting closure to
this section, we publish the third part of László Upor's
account of New York theatre life, concerned this time
with the chances and achievements of new American
playwriting.

Before we tum to normal home events, in a
commemorative article Zádor Tordai reflects on the
strange career and sadly untimely death of Erzsi Gaál, a
highly gifted actress-director of a very special brand.

Events of Hungary's summer season follow. István
L. Sándor saw at the 16th Zsámbék Summer Theatre an
interesting „festival within the festival", a sample of
different performances of Moliére's Don Juan, with the
participation of Rumanian, Ukrainian and Transylvania-
based Hungarian companies as well as the already
traditional Rumanian-Hungarian co-production
directed by Beatrice Bleont who this time selected
Shakespeare's A Midsummer Night's Dream.
Meanwhile Tamara Török went to Szentendre, Kapolcs
and Kőszeg to see three different plays by Moliére,
respectively George Dandin, Le Médecin malgré lui and
Le Malade imaginaire.

Three of our regular columns are also represented.
Adrienne Dömötör talks to actor György Gazsó, Ildikó
Gáspár discusses two recent Hungarian publications
of books by epoch-making Polish theatre expert Jan
Kott and Géza Fodor also continues his series on
theatre research, this time by introducing and
publishing the first part of German scholar Volker
Klotz's essay on Theatre betraying itself.

Playtext of the month is the second part of the
original version of Frank Wedekind's Lulu-plays in the
adaptation of András Forgách.

Nachum Cohen, a Double Edge Theatre (DET)
vezető színésze, aki Szíriában született és Izraelben nevelkedett, csaknem világtalan. Különleges
színésztréninget dolgozott ki, amelynek kiindulási pontja „fogyatékosságának", illetve etnikai-
kulturális örökségének sajátos lélektani feldolgozása. Olykor bravúros fizikai akciókban is
megnyilvánuló felfokozott pszichikai jelenléte elementáris hatású.
Fanny Elouz, aki sokat fotózta a társulatot, az ismerős szemlélő bensőségességével kapta el a
Rabbit alakító színész egy pillanatát a Keter című előadás próbáján.

összetéveszthetetlen formáját. Az ő költői szöve-
geik rögzítik azt, amit én itt durva rövidítéssel
cselekvéssornak nevezek, mert hiszen kétség sem
fér hozzá, hogy az, ami e szövegekben betűről
betűre leíratott, sokkal több puszta cselekvéssor-
nál; másfelől cselekvéssor eleve csak alakformálá-
sok és érzelmi hullámzások, történések és szituá-
ciók, dialógusok és beszédmódok, hangzások és
ritmusok meghatározott konstrukciójából jöhet lét-
re, azaz az írói szövegnek voltaképpen a maga
mindenkori arculatát, tartós állagát és kimeríthe-
tetlen potenciális színpadi energiáját köszönheti.

Ezzel ismét eljutottunk az alapkérdéshez, amely
speciálisan a drámai szövegek szentségtelen
szentsége után tudakozódott; és a válasz most sem
lesz más, mint első alkalommal. A színházi
embereknek nem lehet és nem is szabad megtiltani,
hogy a szövegeket belátásuk szerint kezeljék, úgy,
ahogy helyesnek, azaz színpadi és társadalmi
szempontból időszerűnek érzik. Mind-amellett
nemcsak a dráma mint dráma, hanem a színház
mint színház is azt követeli, hogy a mű potenciális
színpadi energiáját se felelőtlenül el ne pocsékolják,
se színpadidegen álenergiákkal ne próbálják
helyettesíteni. Ez a követelmény azonban
óhatatlanul egy továbbit is magába foglal.

Ha a színház mint színház eleven és esztétikai-
lag is éltető erejű művészetet akar nyújtani kö-
zönségének, akkor egyértelműen fel kell vennie a
harcot az életszerűség ellenprincípiumával, tehát
mindennemű uniformizálással, sztereotípiával,
egyhangúsággal, sematizmussal. Énnek követke-
zében nem táplálja, hanem megfojtja saját vitalitá-
sát, ha túlteszi magát a mindenkori drámai szöveg
félreismerhetetlen sajátszerűségén. Ibsen Nórájá-

nak potenciális színpadi energiája - efelől semmi
kétség -egészen más, minta Kísérteteké, és még
ennél is nagyobb különbség Moliére A mizant-
rópjának és a vele rokon témájú Raimund-darab-
nak, A hegyi király és az embergyűlölőn e k poten-
ciális színpadi energiája között. Aki azonban ren-
dezésében függetleníti magát a konkrét szövegek
és a beléjük ivódott konkrét korok sajátsze-
rűségétől, az végső soron egyhangú egyenlősdit
művel, legvégső soron pedig - akár hangosan teszi,
akár halkan - az élettelenséget emeli piedesztálra.

Fordította: Szántó Judit
(Folytatás a következő számban)


