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Manfred Brauneck német irodalom- és szín-
háztudós 1934-ben született. 1973-tól új
német irodalomtudományt és színháztu-
dományt tanított a hamburgi egyetemen. Ma
ugyanott a színháztudomány professzora és
(1986-tól) a Színházkutatási Centrum igaz-
gatója. Kutatómunkájának súlypontjai: szín-
háztörténet és -elmélet, a színház és a kép-
zőművészet határterületei. Az európai szín-
háztörténet egyik legjobb ismerőjének szá-

BEVEZETŐ

mít Németországban. Számos kézikönyvet
és szaktudományos publikációt jelentetett
meg a színháztörténet, a dramaturgia és a
színház nyilvános funkciójának tárgykö-
rében. Legfontosabb kiadványai ezeken a
területeken: Színház a XX. században. Prog-
ramok, stíluskorszakok, reformmodellek -
szöveggyűjtemény kommentárokkal, 1982
óta több kiadásban (Rowohlt Verlag); A
színházi rendezés klasszikusai. Szöveg-

gyűjtemény és kommentárok (Rowohlt
Verlag, 1988); Die Welt als Bühne, az euró-
pai színház története két monumentális
kötetben (Metzler Verlag, 1993-1996).

Az alábbi szöveg a Színház a XX. század-
ban bevezető tanulmánya.

FODOR GÉZA

A SZÍNHÁZESZTÉTIKA ELMÉLETI ALAPJAIRÓL

MANFRED BRAUNECK

SZÍNHÁZ, JÁTÉK
ÉS KOMOLYSÁG

Ha mi árnyak nem tetszettünk,
Gondoljátok, s mentve tettünk:
Hogy az álom meglepett,
S tükrözé e képeket.
E csekély, meddő mesét,
Mely csak álom, semmiség,
Nézze el most úri kegy,
Másszor aztán jobban megy.
(Shakespeare: Szentivánéji álom. V . 2.

Arany János fordítása)

1.

A színház a színészi és a nézői tevékenység
dialektikájában bontakozik ki; a színházi
szituáció a résztvevőknek azon a megegye-
zésén alapul, melynek értelmében kölcsönö-
sen elfogadják ezt a dialektikát. Bármilyen
színházszerűnek tűnjék is a helyzet, a
voyeur nem színházi néző, és akit néz, nem
színházat játszik. Valamely interaktív
összefüggés akkor tarthat igényt a színházi
minőségre, ha a résztvevők közül néhányan
a játékosok, mások pedig a nézők szerepét
vállalják. Színház csak akkor lehetséges, ha
ez a megegyezés létrejön, és csak addig
lehetséges, ameddig a megegyezés fennáll.
Más jelleget ölt az interaktív összefüggés,
ha valamennyi résztvevő játszik, és a szituá-
cióban való részvételét egyikük sem fogja
fel nézői tevékenységként, és - ami nyilván-
valóbbnak látszik - ismét másmilyet, ha
senki sem játszik. A színházi akció két
részvételi lehetőséget kínál: a színészi,
illetve a nézői tevékenységet.

A színészi és a nézői tevékenység dialek-
tikájában rejlik a színházi szituáció egy to-
vábbi alkotó mozzanata: a játék és a ko-
molyság dialektikája. Bármennyire hason-
lítson formai szempontból a színházi cselek-
mény a mindennapi valósághoz, tartalmát
tekintve akkor is csak játék; a színpadi tra-
gédia fiktív katasztrófa. Ám ezt a játékot
színészek és nézők egyaránt komolyan űzik;
ezért az érzelmek, amelyeket a színház ki-
vált, legyen bár szó vígjátékról vagy
tragédiáról, teljességgel reálisak, és sem-
mivel sem hatnak kevésbé a résztvevőkre,
mint a mindennapi tapasztalatok. Ugyan-
ilyen komoly a színházi szituáció mint tár-
sadalmi megegyezés, a színház mint intéz-
mény is.

A színházi előadások története csakúgy,
mint a színházi botrányok története egyaránt
bizonyítja egyfelől azt, hogy játéknak és
komolyságnak, a játék enklávéjának és a
közönségben megtestesülő nyilvánosságnak
ez a dialektikája a színházi akció szempont-
jából rendkívül produktív feszültségmoz-
zanatot jelent, másfelől viszont éppúgy
kiderül belőle, hogy ez a dialektika tekinté-
lyes konfliktuspotenciált is hordoz magában.
Ámennyiben a játszók igénybe veszik a
rendelkezésükre álló szabad tereket, úgy a
játékszituáció a nézők komolysági szférá-
jához képest mindig robbanékony elemeket
rejt magában, provokálja és meghaladja az
erkölcs terén fennálló társadalmi konszen-
zust, és szembesíti a nézői társadalmat a
maga szorongásaival, álmaival, egy „másik"
élet képével. A színháznak azért van erre

módja, mert a maga játékszituációján belül
messzemenően mentesül a mindennapok af-
fektív korlátozásaitól, az öröm és az örömte-
lenség kifelé szabadabban és nyíltabban
ábrázolható, s a játék megőrzi az élettel
szembeni nyitottságot. Következésképpen az
önmagát komolyan vevő színház újra meg
újra eljut az elviselhetőség határához, és
meghatározásánál fogva konfliktus-zónában
létezik mindazon intézményekkel szemben,
amelyeknek az a funkciójuk, hogy a morállal
és az erkölcsiséggel, a joggal és a politikával,
a szenttel és a profánnal kapcsolatos fennálló
megegyezéseket érvényre juttassák. A
játéktevékenység komolytalansága leleplezi
a mindennapi pragmatizmus restriktív
jellegét, és ennek következtében
kíméletlenül diszkreditálja e pragmatizmus
komolyságát. Ekként - mivel a fennálló
erkölcs megfordította az értékelést - hosszú
időn keresztül diszkreditálódtak azok is,
akik szőröstől-bőröstől elkötelezték magu-
kat a színháznak. A hivatásos színjátszó
tevékenység évszázadokon keresztül becste-
len, a hóhéréval és a szajháéval együvé so-
rolt mesterségnek számított; a színházat az
ördög művének tekintették, mivel - egyéb-
ként teljes joggal - úgy vélték, hogy a szín-
ház a világot kérdőjelezi meg.

Játék és komolyság dialektikája magában
foglalja utópia és valóság feszültséggel tel-
jes viszonyát is. Ámennyiben a színház pro-
duktívvá tudja tenni ezt a dialektikát, úgy
kielégíti azokat a szükségleteket, amelyeket
az anyagi életfolyamat kényszerapparátusai
elfojtanak vagy törvénytelennek minősíte-
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nek, és ezzel eleget tesz a maga voltaképpeni
társadalmi funkciójának; pontosan erre és
nem másra utal a katarzis fogalma, amellyel a
színházról való arisztotelészi gondolkodás
meghatározta, mit is jelent a színház az
emberek számára.

A nyugati színházfogalmat meghatározó
esztétikai konvenció a nyugati kultúra alap-
feltételeiben gyökerezik, e kultúra szellemi
struktúráját pedig a görög filozófia által
kifejlesztett azonossági metafizika és az
ennek megfelelő arisztotelészi logika hatá-
rozza meg. Ez a metafizika és a hozzá tar-
tozó logika szellem és anyag, spiritualizmus
és anyagelvűség, szubjektum és objektum
dichotómiájából indul ki. A lényeg és a
jelenség közti megkülönböztetés az egyik
alapfeltevése ennek a filozófiának, amely a
maga kiindulópontját egy színházi szituáció
metaforájával határozza meg, tudniillik
Platón Az állam című műve hetedik köny-
vének barlanghasonlatával: a bilincsbe vert
emberek úgy ülnek egy barlangban, hogy a
dolgoknak csupán a falra vetülő árnyékait
láthatják, és mivel kifelé nem pillanthatnak,
az árnyékokat vélik a dolgok valódi létfor-
májának. A nyugati filozófia a világmagya-
rázatnak ebből az alapmodelljéből fejlesz-
tette ki a maga rendszereit, függetlenül attól,
hogy hányféleképpen határozta meg lét és
látszat egymáshoz való viszonyát; az újabb
kori filozófiatörténetben Hegel és Marx
jelzik e fejlődés legjelentősebb állomásait.

A nyugati ember tudati és tapasztalati
struktúráját mind a mai napig lényegében ez a
valóságmodell hatja át, és ezen a modellen
alapul a szóban forgó kulturális tér szín-
házesztétikai konvenciója is: a színpadon
zajló játék mint a világ metaforája. A szín-
ház a „mintha" valósága, s mint ilyen, kép-
zeletbeli képeket alkot, utánoz. A színház-
nak mimézisként, vagyis utánzott valóság-
ként való arisztotelészi meghatározása foga-
lommá redukálja ezt az ontológiai struktúrát,
és játék és komolyság dialektikája mellett
éppen ebben rejlik a színház egy további
alkotó mozzanata.

Ám bármilyen komolyan vegyék is mind a
játszók, mind a nézők, a színház az európai
kulturális modell konszenzusának értel-
mében játék marad, és ennyiben mindenkor
egyértelműen elhatárolódik a hétköznapok
komoly szituációinak vagy a kultikus ün-
nepségeknek színházi jellegű elrendezé-
seitől. Az ilyen szituációk - legyen szó bár A
Vatikán spektákulumairól (Mejerhold) avagy
az utcán lezajló politikai tömegde-
monstrációkról - jelentékeny teátrális hatást
fejthetnek ki, mindamellett a résztvevők
között egyértelmű megegyezés áll fenn arra
nézve, hogy az adott szituációban nem szín-
házat játszanak. A résztvevők státusát és
funkcióját rögzítő szerepek érvényessége
csakúgy, mint a közvetített értelmi tartal-
maké, merőben más minőségű: a különbség
természetesen a komoly cselekvés és a játék
közötti különbséggel azonos. Erre a különb-
ségre hivatkozik Bertolt Brecht is, amikor
Utcajelenet. Egy epikus színházi jelenet
alapmodellje című esszéjében megkülön-
bözteti egymástól a „természetes epikus
színházat" mint egy komolyan vett helyzet

cselekményelemét, azaz az utcajelenetet és a
„művészi epikus színházat" vagyis a szín-
házi jelenetet. Az első esetben, ha a

Udvari színház

Commedie dell'arte

Kocsiszínpad

körülmények úgy hozzák, egy valódi se-
besülttel - netán egy halottal -, valamint egy
tettéért valóban felelősséggel tartozó
bűnössel van dolgunk, míg az esetleg hason-
ló lefolyású eljátszott színházi jelenetben -
és tekintsünk most el azoktól a tartalmi és
stiláris megkülönböztetésektől, amelyekkel
Brecht a „természetes" és a „művészi"
epikus színház kapcsán él - pusztán játékbeli
összefüggésről van szó, amely a maga
nézőjét nemcsak oktatja, hanem szórakoz-
tatja is. Ám ennek előfeltétele nyilvánvalóan
az, hogy valamennyi résztvevő mente-süljön
a komoly helyzet követelményeitől és a
velük járó érintettségi foktól.

A színház a valóság látszatát oly lenyű-
göző módon képes előállítani, hogy ez a
nézőt - bármennyire tudatában legyen is a

színházi szituációnak - újra meg újra
„igazi" és nem megjátszott érzelmekkel
ajándékozza meg. Játék és komolyság dia-
lektikáját mint a színház leglényegesebb
alkotóelemét a legközvetlenebbül éppen a
színház - mind a vígjáték, mind a tragédia -
aktuális hatásán keresztül érzékelhetjük.

A színházi szituáció akcióstruktúráját a
színész és a néző közösen határozza meg. A
színházi szituációnak a közönség éppoly
alapvető eleme, mint a játszók együttese,
tehát a néző a maga szerepében éppúgy
színésznek tekinthető. Mindazonáltal a szín-
ház utópisztikus dimenziója egyedül a játék-
tevékenység és a nézői tevékenység, a szí-
nészek és a közönség közötti különbség
megőrzésével teremthető meg.

Ez az általános szerkezeti feltétel szab
egyszersmind korlátot annak az igénynek,
amely néhány színházi programalkotó ré-
széről rendszeresen felmerül, hogy tudniil-
lik a játszók és nézők közötti megkülön-
böztetést el kell törölni. Ha erről a meg-
különböztetésről lemondanánk, minden-
nemű színházi tevékenységnek vége lenne;
a színházi szituáció játékszituációvá alakul-
na, amelynek lényegét újonnan kellene
meghatározni - csak éppen ezt a szituációt
többé nem nevezhetnénk színháznak. Ha
játék és nézői tevékenység dialektikája egy
minőségileg eltérő interaktív összefüggés-
ben oldódna fel, ez azt jelentené, hogy le-
mondunk a szóban forgó dialektika speci-
fikus produktivitásáról. Ha a színház ma-
gától értetődővé válnék, és - mivel kulisszái
mögé úgyszólván mindenki betekinthet -
irritálóképessége is megszűnne, ezzel egy-
szersmind utópikus potenciáljától is meg-
fosztanánk magunkat. Hiszen a színház -
mind a színészi, mind a nézői tevékenység -
csak akkor tehet szert arra az élménybeli
minőségre, amely a legjobb esetben végül
felismerésekben ölt testet, ha előzetesen ki-
alakul objektumnak és szubjektumnak az a
viszonya, amelyet csakis játéknak és ját-
szóknak a közönséggel szemben alkalma-
zott előadásbeli elidegenítései hozhatnak
létre. Éppen a mindennapoktól való elemelt-
ség, amely játék és komolyság dialek-
tikájában tükröződik, teszi lehetővé, hogy a
színház a mindennapi valósághoz képest a
reflexió terepévé váljon, és azzal szemben a
maga kritikai potenciálját is kijátszhassa.

Ebből az aspektusból nézve ajánlatos újra
átgondolni a kukucskáló- vagy doboz-
színpad kérdését is, amelyet a legtöbb szín-
házi reformer alighanem elsietve vet el
rossz konvencióként (az úgynevezett „aré-
naszínház" vagy a „nyitott" játékformák ja-
vára). Másfelől azok a praktikák, amelyek a
közönséget együtt játszásra buzdítják, azaz
nézői státusának megszüntetésére irányul-
nak, és amelyek jó néhány színházi for-
mában már szabványeljárásokká váltak,
inkább tekinthetők az előadáson belüli
mesterséges elrendezéseknek, semmint az
együtt játszást komolyan megcélzó ajánla-
toknak. A színpad és a közönség közti határ-
vonal állítólagos megszüntetésének talaján
gyakran a lehető leglátványosabb teátrális
effektusok jönnek létre. A színházi szituá-
ciónak, a játszók (színpad) és a közönség
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szembenállásának teátrálisan megrendezett
(de pusztán csak megjátszott) eltörlése
megtöri a konvencionális kommunikációs
struktúrát, és ezzel lehetővé teszi, hogy a
játékon belül egy további reflexiós szint
jöjjön létre (példa rá Brecht elidegenítő
színháza), ám a távolsági viszonyt alap-
vetően mégsem szünteti meg. Ellenkezőleg:
a játék játékos elidegenítése csak annál nyil-
vánvalóbbá teszi annak játékjellegét. Hiszen
már a XVII. századi jezsuita színház is
ismeri a „publikumot" mint színházi sze-
repet, és a romantikus színház is a színházi
cselekménynek a „játék a játékban" fogása
révén történő ironikus megtörése által
fejleszti ki a maga reflexív struktúráját.

Változatlanul érvényes tehát az előfeltétel,
miszerint a közönség mindig közönségként,
jelenlévő nézőként és hallgatóként, a
játékaktust a térviszonyok és az adott külső
kommunikációs feltételek függvényében
érzékileg tudomásul véve vesz részt a
színházi cselekményben. A néző ebben a
szituációban az érintettség legváltozatosabb
formáiban éli meg önmagát: nevetéssel,
sírással, félelemmel, ijedtséggel, sokkolva,
ha érzelmi részvételről van szó; együtt gon-
dolkodva, megértőn, irritálva, tanácstalanul
vagy értetlenül; beleélően, távolságtartó-
szemlélő módon, ítélkezve, értékelve,
„tesztelve", állást foglalva; fizikailag érin-
tetten, kifejező mozdulatokkal reagálva;
mulattatva, felvidítva vagy untatva; közön-
ségként (!) együtt játszva; aktuálisan reagál-
va tapssal, füttyel, pfujolással, közbekiáltás-
sal, távozással; elmerülve a játék igézetében
vagy szórakozottan, egyidejűleg a dohány-
zásnak vagy az ivásnak is hódolva, ahogy a
fiatal Brecht a maga eszményi színházát
elképzelte. Es a színház hatása még olyan-
kor is elsőrendűen emocionális, ha racio-
nálisan meghatározott tartalmakat közvetít,
minthogy az előadásnak az a dolga, hogy
ezeket a tartalmakat az érzéki szemléletesség
szintjén közvetítse.

2.

A színházi szituációt mint interaktív össze-
függést sajátosan a keretéül szolgáló sze-
repviszonylatok struktúrája határozza meg.
Ennek kapcsán két szintet kell tekintetbe
vennünk: egyfelől azokat a szerepeket és
egymáshoz való viszonyukat, amelyek
átvétele a színházi szituáció lényegét jelen-
ti, tehát színészek és nézők cselekménybeli
szerepeit; másfelől a játékon belüli, szoro-
sabb értelemben vett tulajdonképpeni szín-
házi szerepcselekvéseket. A két szereprend-
szer összefonódása alkotja azt az akció-
elméleti alapot, amelyen kibontakozhat játék
és komolyság dialektikája - az a dialektika,
amelyen belül a színházi cselekmény
valamennyi résztvevő számára eseménnyé
válhat.

A színház fogalmát annak tartalmi vetü-
letében alapvetően meghatározza, hogy a
színház valóságos lényege csak a szerep-
játék formájában teljesedhet ki; mint tapasz-
talati (játék)tér mind a színészek, mind a
nézők számára csak a szerepjáték által

érvényesítheti a maga produktivitását. A
színház elképzel, és ebben a folyamatban a
szerep az a pont, amelyben az elképzelt világ
színész és néző fantáziájával és ta-
pasztalatával konvergál. Ekként a színházi
játék az „önmeghaladásnak" (Grotowski), a
mindennapi szerepeken és életmaszkokon
való túllépésnek az aktusává válik, sőt, te-
rápiás minőségre is szert tehet.

Grotowski nyomatékosan írja le a szerep
alapvető színházi jelentőségét: „Meggyő-
ződésünk, hogy nem nevezhető felszabadító
hatásúnak az a személyes folyamat, amely
nem a szerep formális artikulálására és
fegyelmezett strukturálására támaszkodik, és
nem abban fejezi ki magát; az ilyen folyamat
szükségképpen a saját formátlanságán bukik
el. Nézetünk szerint a szerep mesterséges
megkomponálása egyáltalán nem korlátozza,
hanem irányítja a fantáziát. (A belső
folyamat és a forma közti ingerlő feszültség
mindkettőt felfokozza. A forma a csalétek a
csapdában, a szellemi folyamat pedig
spontán módon reagál rá, úgy azonban, hogy
küzd a csapda ellen.) Az általános
«természetes» magatartás formái elködösítik
az igazságot; mi a szerepet olyan jelrend-
szerként komponáljuk meg, amely feltárja,
ami az általánosan látható maszk mögött
végbemegy, azaz az emberi magatartás
dialektikáját." Mindezzel fenntartások nél-
kül egyetérthetünk. A színháznak elsősorban
nem a mesére vagy a diszkurzív logikára,
hanem a szerepre van szüksége; a szereppel,
kiváltképpen a nagy színházi hagyomány,
Shakespeare és a commedia dell'arte szerep-
alakjaival megbirkózva jut el a színház azok-
hoz az eseményekhez, amelyek színészek és
nézők személyes szubsztanciáját megérintve
élménynyomokként rögzülnek bennük, és
megváltoztatják a fantázia világát.

Kíséreljük meg a színházi akció struktú-
rájának pontosabb leírását. Ennek az akció-
nak minden egyes mozzanatát a szerep-
rendszer kettős rétegzettsége határozza meg.
Az alant következő séma a legegyszerűbb
interaktív kapcsolatból indul ki, anélkül,
hogy feltétlenül kötődne a párbeszédes for-
mához:

Játékjelenet

Szí = színész
Sze = szerep, függetlenül attól, hogy irodalmilag
rögzített-e, avagy spontán fejlődik ki a játékszituá-
cióból.

Ebből a felállásból az alábbi - az interak-
ciós struktúrát különösen a színházi
akcióban oly kiemelten fontos hatás tekin-
tetében meghatározó - kapcsolatok adód-
nak:

Szí 1.-nek Szí 2.-höz való viszonyát az
általuk „megtestesített" Sze 1./Sze 2. sze-
reprendszer, valamint a szerepeknek e rend-

szeren belüli színészi interpretálása fejezi
ki, miközben a színészek a saját szerepüket
elsősorban a maguk testi jelenvalóságában
ábrázolják, ám egyszersmind intellek-
tuálisan is feldolgozzák; saját szerep-
értelmezésüket azonban csupán a partner-
szerep értelmezésének szem előtt tartásával
juttathatják érvényre, részben aszerint,

Nézői perspektíva

ahogy ők maguk a másik szerepét értel-
mezik, de aszerint is, ahogy a másik a maga
szerepét feldolgozza. A kölcsönösen egy-
másra vonatkoztatott szerepértelmezésnek
ez a folyamata, amelyben a színész énje
mintegy játék-énné alakul, a játékszituáción
belül döntő fontosságú, mert a játékcselek-
mény eseményszerűsége egyedül ezen az
alapon valósulhat meg. Olyan folyamat ez,
amely a színész számára nem csupán
kihívás, hanem vakmerő vállalkozás is,
hiszen személyes önazonosságát kell a szó
szoros értelmében kockára tennie. A szín-
házi szerepjátszás átalakulásai, amelyek
során az ember másvalakivé próbál válni,
elidegenítik a színészt önmagától, ám éppen
ez az önmagától való elidegenedés kínál
alkalmat egy újszerű önmegismeréshez. A
szerep fegyelmezi a játékot, és minden nyi-
tottság mellett is megteremti a formát,
amely nélkül a játék nem válhatna a tapasz-
talat feldolgozásának közegévé.

Cselekményelméleti struktúrája alapján a
folyamat a következő viszonyulásokra bont-
ható:

- Az objektív (például irodalmi) szerep-
alap, a Sze, illetve Sze 1.-Sze 2.: például
Romeo viszonya Júliához, amely viszony a
Shakespeare-dráma összefüggésében szerel-
mi kapcsolatként tételeződik, és a színészt is
alapvetően erre a kapcsolatmintára utalja.
Ugyanez vonatkozik azokra a szerepekre és
szerepkapcsolatokra is, amelyek csak a játék
rögtönzéseiben bontakoznak ki, bár ami
tényleges megtestesítésüket illeti, nagyobb
tér áll rendelkezésükre, mint amekkorával az
irodalmilag rögzített szerepek gazdálkod-
hatnak.

- A színészek, Szí I. és Szí 2. aktuális
testi kapcsolata. Jóllehet a játékfolyamat a
megadott szerepek alapján szerveződik, a
színészeknek mégis meg kell küzdeniük a
maguk és közvetlen játékpartnereik testi-
ségével. Ha a színész mint Szí 1. az „úr"
szerepében elnáspángolja a „szolga" sze-
repét játszó játékpartnerét, Szí 2.-t, Szí 2.
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ugyan azt mondhatja magának, hogy a verés
nem neki, hanem az általa játszott alaknak
szól, de mégis ő az, aki Szí I. kezét vagy
lábát megérzi, és ez az esemény - még ha
öntudatlanul is - nyomot hagy Szí 1. és Szí
2. személyes kapcsolatán. Még kiélezet-
tebben ismerhetnénk fel e viszonyulási
struktúra sajátszerűségét, ha egy olyan
szerepkapcsolat elemzésén belül mutatnánk
rá, amelyik a játékpartnerek között inten-
zíven erotikus viszonyt hoz létre, és ame-
lyikben a partner testisége a játékban kü-
lönösen meghatározóvá válik.

- A szerep tartalmi feldolgozása és formai
megjelenítése a színész részéről, vala-mint a
másik színész szerepéről kialakult felfogása.
Akcióelméleti szempontból ez az a
szisztematikus pont, ahonnan a színházi
akció mint előadás vizsgálandó. A szerep
feldolgozásának és megformálásának folya-
matában a színészt elsősorban a rendező
irányítja, és a színész munka közben szerzett
tapasztalatainak minőségét elsősorban ennek
a munkának a megszervezése határozza
meg.

- Végül a szerepösszefüggésen kívüli
cselekvési adottságok: a játéktér, a színpad,
a rendelkezésére álló jelrendszerekkel (vilá-
gítás, maszk és jelmez, zene stb.).

Szí 1. és Szí 2. nemcsak egymással áll
kapcsolatban a játék (belső) vonatkozási
összefüggésein belül, hanem (külső) kap-
csolatot is létesít a közönséggel, amely
egyaránt reagál rájuk mint Szí 1./Sze 1.-re,
illetve Szí 2./Sze 2.-re, de éppúgy, mint Szí
1.-re és Szí 2.-re, avagy mint Sze 1.-re és
Sze 2.-re is.

Másfelől ez az aspektus - a közönségnek
a szerephez fűződő előzetes elvárásainak
formájában is - vitathatatlanul visszahat a
színész szerepértelmezésére, elvégre minden
színész hatni szeretne a maga szerepében,
azt szeretné, ha a lehető legjobb formáját
„futhatná ki" benne, azaz ismét átütőerővel
érvényesül játék és komolyság dialektikája
mint a színházi szituáció alap-feltétele.

A színházi szereprendszer kettős rétege-
zettsége minden szinten teljes mértékben
bekapcsolja a nézőt is. A néző Szí 1.-et látja a
Sze 1. szerepben; beleérzését, gondolati
elmélyülését a szereptörténet (Szel./Sze 2.)
mozgósítja, tapsával pedig Szí 1.-nek mint
előadónak a teljesítményét, olykor azonban
a szerepet magát is értékeli; a gyerekek nem a
Paprika Jancsiban megbúvó színészt tap-
solják meg, hanem Paprika Jancsit, aki a
bunkósbottal fejbe vágja a rablót. A Don
Carlosnak a hitleri diktatúra alatti előadá-
sairól feljegyezték, hogy Posa márkinak
nagy pátosszal előadott szabadságkövetelé-
sei tapsviharra késztették a közönséget; ez
az elismerés is a szerepnek szólt. A néző
tehát folyamatosan mindkét szinten reagál.
Ez a kettős struktúra teszi érthetővé a szín-
házi cselekmény nem egy, látszólag ellent-
mondásos jelenségét is, például a tragédia
végén felzúgó tapsot. A színész is folyama-
tosan és egyformán exponálja magát mind-
két szereprendszerben: a szerepcselekmény
játékában (a színpadon), valamint a színházi
szituáció „komolyságában", vagyis a fizető

nézővel szemben, aki elvárja, hogy a színész
értsen a „mesterségéhez", tehát mint aktor,
aki megkívánja, hogy játék közben is
komolyan vegyék, mint ahogy ő maga is
komolyan veszi a nézőt.

A színházi akció szerepstruktúrájának
lényegi mozzanatait meghatározza továbbá
az intézmény (színház) és a nyilvánosság
között fennálló strukturális összefüggés.
Különösen vonatkozik ez a színház anyagi
feltételeire, ám érinti a színháznak juttatott
ideológiai vagy társadalompolitikai funkciót
is, aszerint, hogy „erkölcsi intézménynek"
tekintik-e, avagy a szabadidős társadalmon
belüli (igen specifikus jellegű) szolgáltatói
iparágnak. Ez az összefüggés a követke-
zőképpen ábrázolható:

Intézmény és nyilvánosság strukturális
összefüggése azokban az esetekben is fontos,
amikor a színházi munka úgynevezett szabad
társulatokban, különböző ama-tőr színházi
formációkban vagy laikus szín-játszók
spontán, informális csoportosulásaiban
szerveződik meg, bár kétségtelen, hogy az
intézményi aspektus a leghatékonyabban
azokban a színházi formákban érvényesül,
amelyek munkafeltételeit a kulturális keze-
lésben lévő rendszerek határozzák meg
(állami, területi és városi színházak, bele-
értve a részben szubvencionált magánszín-
házakat is). A színház intézményszerűsége
tehát ebben az összefüggésben nem elsősor-
ban a színház üzemelési struktúráját jelöli,
hanem arra mutat rá, hogy milyen helyi érték
illeti meg a színházat a társadalom
kultúrafelfogásán belül, mi a jelentősége
mint a társadalmi párbeszéd intézményének,
mint a vita és a bírálat fórumának, mint a
játék helyének, mint szórakoztató- vagy
oktatóintézménynek. Az, hogy egy tár-
sadalom tagjai nézőként milyen elvárásokkal
lépnek fel a színházzal szemben, attól függ,
hogy az adott társadalom vagy társadalmi
csoport miként határozza meg „a maga"
színházát, és miként rendezi be a maga
számára; a játszóknak pedig ezekkel az
elrendezésekkel és viszonyokkal kell
szembesülniük és megbirkózniuk. A szín-ház
társadalmi funkciója az intézményi aspektus
jegyében konkretizálódik.

3.

A színház maga a vegytiszta aktualitás, és
csak a színészi és nézői tevékenység dialek-
tikáján belül, autentikusan megjelenített
aktuális szituációként létezhet. Ezen alapul a
színháznak mint művészeti formának az
elevensége. Természetesen ugyanez vonat-
kozik az előadó-művészet valamennyi más

ágára is, táncra, zenére, varietére vagy
cirkuszra csakúgy, mint a képzőművészet
körül kifejlődött kísérleti műfajokra, tehát a
performance-ra, a happeningre, az akció-
művészetre. Ezen belül tisztázásra vár a
színház sajátos elhelyezkedése.

A színház a maga auraszerű közvetlen-
ségében reprodukálhatatlan. Minden elő-
adás elvileg egyszeri; mint aktuális cselek-
vés és élmény magának az életnek az egyik
pillanata. Részesül ennek az életpillanatnak
megkerülhetetlenségéből és intenzitásából,
ám vele együtt visszavonhatatlanul el is
vész. Színház és élet metaforánál sokkal tar-
talmasabb analógiája abból ered, hogy a
színházi cselekvést színészi akció és nézői
reakció közösen hozza létre, és a színház
kettőjük eleven testiségében aktualizálódik.
Ezt az aspektust általában csak a színész
vonatkozásában szokás kiemelni, ám hogy
milyen fontos a néző szerepének tekin-
tetében is, kitetszik például abból, hogy
többnyire alapvetően más egy előadás
fogadtatása, ha a nézőtéren fiatalok ülnek,
mint olyankor, amikor a közönség idősebb
emberekből áll - nem is szólva a gyermek-
közönség spontán, turbulens reagálásáról.
Emellett a közönség külső megjelenésének
képe is meghatározóan rányomja bélyegét az
adott színházi szituáció esztétikájára. Az
aktuálisan jelen lévő testiség, amely a szín-
ház lényegét megjelenési formájának ol-
daláról meghatározza, egyszersmind a ját-
szás és a nézés már tárgyalt, színházalkotó
összefüggésének is egyik mozzanata.

Ez a helyzet, amelyet mind a színészek,
mind a nézők közösen és közvetlenül meg-
tapasztalnak, különösen egyértelművé válik
az olyan előadásokban, amelyekben a szí-
nészt (a nyilvánosság előtt) általában tabui-
zált, például erotikus vagy erőszakos cse-
lekmény-összefüggésekben „szolgáltatják
ki" a nézés aktusának, kivált ha még a ri-
valdát is kiküszöbölik, és ezzel ideiglenesen
megszüntetik a játéktér és a nézőtér közti
(védelmező jellegű) térbeli elhatárolódást. A
néző eközben maga is a fizikai érintettség egy
formáját éli meg, amely éppen a szín-házi
szituációhoz kapcsolódó specifikus fizikai
tapasztalatok miatt különös hang-súlyt kap.
Ugyanez természetesen a színész-re még
fokozottabb mértékben igaz.

Az eljátszott színházat, éppúgy, mint a
megélt életet, egyedül az emlékezet őrzi. A
filmre vagy videóra vett színházi előadások
alapvetően foszlatják szét ezt a hitelességet,
egyszersmind közvetlenül átélhetővé téve a
hitelesség hiányát. Ezekben az esetekben
már nem színházról, még csak nem is annak
másolatáról van szó.

A színházi akciónak úgy is mint merő
aktualitásnak ez a kivételes, mintegy az
életével azonos létformája határozza meg a
színházi előadásról szóló tudományos-
elemző avagy kritikai-értékelő diszkurzust
is. A színházi előadásról szóló nyilatkozatok
mindig a résztvevők emlékeiről, élményei-
ről, színészi vagy nézői minőségben szerzett
tapasztalatairól szólnak, s ezért a tudomány
nyelvével alapvetően nem objektiválhatók.

A színházi akciót nem lehet, mint az
elbeszélt történetet, könyvben rögzíteni,
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nem örökíthető meg, mint a festmény vagy a
szobor, és ezért arra sem alkalmas, hogy
valamilyen, a színházi akció aktualitásától
elemelt „objektív" szemlélődés tárgya le-
gyen. A színházi akció soha nem válhat
objektummá, hiszen lényegénél fogva
csupán játszás és nézés dialektikus aktuali-
tásában létezhet. A hozzá való viszonyulás-
ból a szubjektivitás mint álláspont soha nem
iktatható ki. A színházi élményt éppúgy nem
lehet közvetíteni, mint az életbeli élményt;
mindkettő csak személyesen fogad-ható be.

Ha a befogadó szubjektivitása általában is
alapvetően korlátozza megértése horizontját,
úgy a színház megértésének tekintetében ezt
a szubjektivitást egy további mozzanat is
sajátosan kiemeli. Nincs még egy olyan
művészeti forma, amely annyira igénybe
venné a befogadó aktuális fizikai és
lelkiállapotát, mint a színház. A „fáradt"
közönség, amely nem hajlandó „vitetni"
magát az előadással, a színpadi játékra is
kihat, míg az „eleven" közönség kihívást
jelent a színészeknek, és fokozza produkti-
vitásukat.

Peter Brook „a médiumok legkegyet-
lenebbikének" nevezte a színházat, „amely
nem enged teret sem a tévedésnek, sem a
pazarlásnak". A regény többször is elolvas-
ható, az olvasó oldalakat vagy fejezeteket
ugorhat át, vagy abbahagyhatja az olvasást,
hogy az olvasottakról elgondolkodjon, s az
olvasás folyamatát saját fizikai állapotához
igazítsa; a képet annyi ideig és annyiszor
nézzük meg, ameddig és ahányszor akarjuk,
míg csak meg nem fejtjük a magunk
számára. Az első találkozást gyakran egész
életszakaszok választják el a tulajdonkép-
peni megértéstől. A filmek ugyan az aktuális
befogadáskor a maguk játékidejét
kényszerítik a nézőre befogadási időként,
ám alapvetően a maguk teljességében
megismételhetőek, menet közben megál-
líthatóak, és megfelelő technikai beren-
dezések segítségével a legkülönbözőbb
analitikus mérési műveleteknek vethetők
alá.

Ezekben a művészeti formákban továbbá
a befogadó személye korántsem olyan fon-
tos, abban az értelemben, ahogyan a színház
számára a néző. Ez különbözteti meg alap-
vetően a színházi szituációt például a zenei
előadásoktól, amelyek a maguk legközke-
letűbb formájában, azaz hangszeres művé-
szek és énekesek, illetve hallgatók szem-
besülésében, látszólag összehasonlíthatóak a
színházi szituációval, és valóban lehetnek
ízig-vérig teátrális elemeik is, ám mégsem
színházi megnyilvánulások abban az érte-
lemben, hogy lényegüket csak közönség
jelenlétében teljesíthetnék ki. A zenekar
csakúgy, mint minden egyes zenész, „ön-
magának" is muzsikálhat, míg nézők nélkül,
„önmagának" egyetlen színtársulat sem
mutathatna be előadást. A játéknak mint
gyakorlatnak vagy próbának alapvetően más
a jellege, mint a közönség előtt végbe-menő
előadásnak, azaz a tulajdonképpeni
színháznak. E megkülönböztetés kapcsán
korántsem hagyjuk figyelmen kívül, sőt, le
sem becsüljük azt a stimuláló hatást, ame

lyet egy koncert vagy egy sportesemény
közönsége kifejthet, ám ennek ellenére igaz,
hogy a futballmeccs nézőjét vagy egy zon-
gorakoncert hallgatóját másként érinti az
esemény, amellyel kapcsolatba került, mint a
színház a nézőt; az előbbiek alapjában véve
nélkülözhetőek.

Ha a színházi akció csupán lefolyásának
mindenkori időtartama erejéig, a maga aktu-
alitásában létezik, úgy ez az időbeli struk-
túra kényszerítő erővel hat a befogadó érzéki
élményére is; az akció időstruktúrája
szükségképp azonos lesz a néző időstruk-
túrájával. Ha tekintetbe vesszük, hogy a
néző szerves alkotóeleme a színházi szituá-
ciónak, akkor elmondható, hogy a színház
befogadása és megértése a befogadó és
megértő szubjektumot is magában foglalja.
A színház megértése, akárcsak a minden-
napi szituációké, szituációs megértés. Ezért

az általában vett művészeti recepciótól
eltérően a néző aktuális állapota sajátosan
hatja át a színházzal kapcsolatos nyilatko-
zatait. Valamely kép minősége nem csorbul
attól, ha „vak" szemlélő áll meg előtte;
annál inkább csorbítja egy „vak" közönség
jelenléte a színházi előadás minőségét. A
színházi nézőnek az előadással kapcsolatos
nyilatkozatai - és ez elvileg éppúgy ér-
vényes a tudósra és a kritikusra is - az érin-
tett szemtanú nyilatkozatai; a színészekről
szólva önmagáról beszél, saját affekcióiról,
amelyekben a színpadi játék eggyé olvad
saját képzeletével. Ez legitimálja egyszers-
mind a színikritika szubjektivitását, bármi-
lyen professzionálisak legyenek is az
intézményes keretek, amelyek között meg-
nyilvánul. A színházi játék egyszerisége és
aktualitása játszás és nézés dialektikus
egységének jegyében megfelel a recepciós
szituáció egyszeriségének és megismétel-
hetetlenségének. Produkció és recepció a
színházban egybeesik, időbeliségüket nem
az egymásutániság, hanem az egyidejűség
határozza meg. A képzőművészeti és az iro-
dalmi alkotások esetében a produkció egy-
értelműen elkülönül, és gyakran tekintélyes
időbeli távolság választja el recepciójuk szi-
tuációjától; a színházban ez a különbség
elvileg kizárt.

A színházi recepció egy további speci-
fikuma - játszás és nézés dialektikájának
egyik részmozzanataként - abban nyilvánul
meg, hogy a színház mindig társadalmi fo-
lyamatként, színészek és nézők közösségén
belül megy végbe. Míg a regény olvasója, a
kép szemlélője általában egyedül van
figyelme tárgyával - a recepció folyamata
ilyenkor nagymértékben kontemplatív jel-
legű, a másokkal való aktuális közösség

Ambrus Mária és Zsótér Sándor tervei a szegedi Falstaff-(IV. Henrik-)előadáshoz
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nem feltétele a recepciónak -, a színházat
soha nem társadalmi elszigeteltségben
fogadjuk be, hanem mindenkor személyes
vonatkoztatási szituációba kerülünk mind a
színpadon látható színészekkel, mind pedig a
többi nézővel, nézőtéri szomszédainkkal. A
színházépület fejlődése pontosan tükrözi az
általános társadalmi struktúrákét, a szék-
sorok és szintek hierarchiája a társadalom
hierarchiáját képezi le, és a legtöbb színházi
reformer a maga strukturális változtatási
törekvései során jó okkal veszi célba a szín-
házi építészetet. Rendezők és színházi
építészek együttműködéséből egész sor
érdekes modell alakult ki, így, hogy csupán
egyetlen példát említsünk, az a „totális szín-
ház", amelyet Walter Gropius tervezett a
berlini Piscator-színház átalakításához.

Produkció és recepció kettős aspektusa és
ezeknek a színházi szituáción belüli aktuális
egyidejűsége tehát elvileg kommunikatív
kapcsolatot létesít az egyes néző és más
személyek között. A nézők ilyetén, egymás
közti kommunikatív cserekapcsolatát
mindenekelőtt a népi, valamint a polgári
korszakot megelőző színházi formák tekintik
magától értetődőnek. Az udvari élet
összefüggésében a színházi előadás, amely-
nek során a nézők ettek, ittak, beszélgettek
egymással, a társasági élet és az életkultúra
egyéb formáiba integrálódott. Ma már alig
vannak olyan színházi szituációk, amelyeken
belül a nézők között is kommunikatív
cserekapcsolat jönne létre. A fiatal Brechtet
lenyűgözte az ötlet, hogy Shakespeare-t egy
észak-berlini sörkertben adják elő. A
konvencionális polgári színház gyakorlata a
közönség belső kommunikációi-nak formáit
az előcsarnokban eltöltött szünetekre
korlátozta.

A színházi szituáció közvetlen formában
elégíti ki az emberi létezés társadalmi jel-
legét: a színházi néző általában többes
számban, tudniillik mint közönség lép fel. A
színház szituációján belül kialakul egy
specifikus csoportdinamikai struktúra,
amely-nek legfontosabb ismérve a színész
exponáltsága. A színpadon „közszemlére
tett" színészek kis csoportjával legtöbbször
jóval nagyobb számú néző áll szemben
közönségként. Ezt a struktúrát tette magáévá
a konvencionális színházépítészet. A
színházi tér a rivaldával és a zenekari
árokkal választja el a játszókat és a nézőket,
a színészek vagy frontálisan, a közönség
előtt játszanak a magasított
„kukucskálódobozban", vagy pedig a nézők
ülései egy központi elhelyezésű játékteret
fognak körül („arénaszínház"). A
színháztörténet a térkialakítás számos
lehetőségét tartja számon, ám a tagolás
mindenkor leképezi a színházi szituációban
való részvétel két különböző formáját: teret
biztosít a színészek és helyet a nézők részére.
A kísérleti színház a színházi konvenció
ellenében gyakorta a tér statikai tagolásának
mellőzésével szervezi meg színészek és
nézők kommunikatív viszonyát, ám még
újabb formáiban is változatlanul játszás és
nézés dialektikája marad a
struktúrameghatározó mozzanat.

Ami a tapasztalati dimenziót, a szerep-
hordozók fizikai és lelki igénybevételét

illeti, a két cselekvő szerep: a játszás és a
nézés természetesen nagymértékben eltér
egymástól. A színész fenntartás nélkül
exponálja magát, míg a néző a földszint
vagy az erkély homályában anonim marad-
hat. E ponton eklatáns ellentmondásnak
tűnik, hogy a nézőt a színházi akció
társelőállítójának minősítsük, és mégis:
szerepének szerves és meghatározó
jelentősége éppen itt válik különösen
nyilvánvalóvá. A színész színpadi
exponáltságának, a benne ebben a
helyzetben felgyülemlő affektív
feszültségnek mint helyzete egyik legpro-
duktívabb mozzanatának ugyanis előfeltétele
a néző létezése. Csak a néző által nyeri el a
játék a maga komolyságdimenzióját,
kötelező erejét; néző nélkül a játszás csak
játék maradna, és nem válna színházzá -
színházzá, amely lényege szerint játék és
komolyság egyszerre. A színésznek szük-
sége van a nézőre mint partnerre; neki szol-
gáltatja ki magát mint bírálójának vagy
társának a szenvedésben, és mindenekelőtt
szórakoztatni kívánja. Ebben a kiszolgálta-
tottságban rejlik a színész sebezhetősége,
ám egyszersmind fölénye is.

Ebből a helyzetből következik a színház-
nak a többi művészethez képest egészen
kivételes nyilvános jellege. Ez az oka, hogy a
színház mint intézmény társadalmi funk-
cióját mindig pontosabban határozták meg,
mint a művészeti tevékenység egyéb
formáiét, és ezért is rendelték szigorúbban
társadalmi ellenőrzés alá. A szóban forgó
összefüggés spektrumát különleges cen-
zurális és szubvenciós rendszabályok jelölik
ki. „A kormányok - írja Peter Brook -
ösztönösen tudják, hogy az eleven esemény
veszedelmes magasfeszültséget teremthet -
jóllehet ez a kívánatosnál ritkábban fordul
elő. Ám ez az ősrégi félelem ősrégi lehe-
tőséget nyugtáz. A színház olyan aréna, ahol
eleven konfrontációkra kerülhet sor. A nagy
embercsoport koncentráltsága egyedülálló
intenzitást gerjeszt, és ezáltal kiemelhetők,
izolálhatók és sokkal tisztábban felismer-
hetők lesznek azok az örökkön tevékeny
erők, amelyek az egyes ember mindennapi
életét meghatározzák." Ez az oka annak,
hogy egyetlen más műforma sem vált ha-
sonló mértékben társadalmi intézménnyé.

4 .

A színházat rendszeresen állítják analógiába
az élettel vagy az álommal. Az analógia
metaforikus tartalmán túl a gondolat azon az
elképzelésen alapul, miszerint az emberi lét
általános fizikai és lelki feltételeiben ott
rejlenek mindazok a struktúrák, amelyek
mindennapi vagy művészi cselekvések for-
májában a színház gyűjtőnévvel illetett szi-
tuációkban és akciókban viszontláthatók. Ez
a megállapítás egyaránt érvényes a kormoly
cselekvés összefüggésében, tehát a minden-
napi kommunikáció teátrális struktúráira és
a színházra mint művészeti akcióra, azaz
mint játékra. A két terület közötti kapcsolat
közismert. A mindennapi cselekvések teat-
ralitásában, az aktuális interakciókon belüli
önábrázolás, szerepjátszó és inszcenáló ma-

gatartás formáiban a szubjektum kialakítja a
maga teátrális érzékelési és cselekvési kom-
petenciáját, elsajátítja a specifikus kommu-
nikációs közösségeken belül használatos
teátrális jelrendszereket, sőt, a maga szemé-
lyes identitását is olyan színpadi jellegű
interakciós elrendezésekből építi fel, ame-
lyeken a színházi akciók is alapulnak. Ez a
„mindennapi színház" alapvető jelentőségű
tartománya. mindennemű művészi színház-
nak, még akkor is, ha az utóbbi egy, a min-
dennapi kommunikáció formáitól elemelt,
többé vagy kevésbé kodifikált jelrendszert
dolgozott ki magának. A lényeges e
tekintet-ben a színjátszásra és a színház
megértésére való alapvető kondicionálás,
amely függet-len a meghatározott társadalmi
és történelmi kontextusokban kimunkált,
specifikus jel-rendszerektől. Másfelől a
színház mint játék meghaladja a mindennapi
életet, és teatralitásának Formáiban elválik
az érvényes kifejezési normáktól és a
rendelkezésre bocsátott szerepkészlettől. A
barokk színház egyik toposzában a paraszt
játssza a királyt, beleálmodja magát annak
szerepébe: így válik az élet álommá és a
színház a jobbik életté.

Amikor Richard Wagner és Friedrich
Nietzsche vitális módon az élet aktusaként
értelmezi a színházat, mindketten az álomana-
lógiából indulnak ki, mint ahogy Adolphe
Appia is az álomban látja a maga szinházi
Gesamtkunstwerkjének előképét. A
legkövetkezetesebben August Strindberg
emelte dramaturgiai módszerré az álom
technikáit. „Álomjáték"-modelljében,
amely „az álom összefüggéstelen, de
látszólag logikus formája" alapján
szerveződik, struktúrateremtő szerepet kap
a tárgyak és az alakok állandó átalakulása.

A színház mint az esztétikai cselekvés
formája antropológiai szempontból a fan-
tázia szcenikai-szituációs ábrázolási for-
májában gyökerezik, azaz a lelki élet egyik
alaptörvényében: a szubjektum képzelet és
álom általi önmegvalósításában. A színház a
képzelet munkáját közvetlenül mutatja be,
mint e munka szándékolt értelmének aktu-
ális, azaz végrehajtott cselekvésekben meg-
valósuló tárgyiasulását. Játékteret kínál azon
életteli óhajok számára, amelyek a
mindennapi kommunikációban elfojtva
szorulnak a belső, szubjektív enklávékba. A
színház a fantázia kiélésének helyszíne lesz,
de egyszersmind megmarad a szemlélődés
helyszínének is, az álom mintegy az eszté-
tikai játékban valósul meg, és a színház végső
soron a felszabadult élet játékosan megélt
sémájává válik. Ez a program, amelyhez a
színház kezdetei óta szorosan kötődik, a
remény programja. Az akcióstruktúra tartal-
mi aspektusa felől nézve ez a mozzanat úgy
jelenik meg, mint a színháznak a maga já-
tékjellegében gyökerező, utópisztikus tartal-
ma.

Közelítsük meg ugyanezt a problémát egy
másik oldalról, a színház megértésének
kérdése felől, amelyet színpadi megértés-
ként kell meghatároznunk. Ez úgy értel-
mezendő, hogy míg a logikai megértés a
beszéd immanens struktúrájára, a beszélő
motivációs struktúrájának lélektani megér-
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tésére irányul, a színpadi megértés tárgya „a
szubjektumnak a maga vonatkozási mezején
belüli megvalósulása". Olyan szituációk
megértéséről van szó, amelyekben a szub-
jektum - ha mégoly elidegenedve, mégoly
patológiás zavarodottságban is - megva-
lósítja a többiekhez és a környezethez fű-
ződő viszonyát. A színpadi megértés eltekint
a tényszerűségről való visszamenőleges
megbizonyosodástól (mint az igazságtar-
talom utáni faggatózástól), mint ahogy a
színházi megértés sem a színpadi cselek-
vések ténybeli valószínűsége alapján tájé-
kozódik; ehelyett a szubjektum elképzeléseit
és cselekvéseit úgy fogja fel, mint a töb-
biekhez és a környezethez való viszony-
rendszerének aktuális, élettörténetileg meg-
határozott realizálódását, amelynek ábrá-
zolásában struktúraként megőrződik és re-
konstruálható marad a „nyílt" kommuniká-
cióból kiszorított értelem. Alfred Lorenzer
(A nyelv pusztulása és rekonstruálása,
1970) a következőképpen jellemzi a színpadi
megértést, amelyben a fantáziaképek és
álomtörténetek ábrázolási struktúrájával
adekvát hermeneutikai eljárást lát: „A fan-
táziaképekre való összpontosítás teszi
igazán világossá, milyen hangsúlyosan
működik a pszichoanalitikai megértés szín-
padi megértésként. A fantáziaképek való-
jában tárgyak közötti elképzelt viszonyok,
olyan színpadi elrendezések, amelyekben
meghatározott interakciós minták jelennek
meg. Nem képzelhető el olyan fantázia,
amelyet ne jellemezne lényegi ismérvként ez
a színpadszerű ábrázolás. A fantáziában
azért válik láthatóvá az ösztön, mivel itt
tárgyhelyzetben ábrázolhatja magát. Freud
megjegyzését, miszerint az ösztön csak a
képzeletben ragadható meg, így variál-
hatjuk: az ösztönök csak (a valóságban vagy
a fantáziában ábrázolt) tárgykapcsolatokban,
azaz a tárggyal történő valós vagy el-képzelt
játékban élhetőek meg. Az elképzelések a
vonatkozási helyzet ábrázolásaiként
értendőek. Bármiről számoljon be a beteg, a
közlésben mindig az a helyzet kíván
megnyilatkozni, amelyben az ösztön ön-
megvalósítása ábrázolódik - az a tudatos
vagy öntudatlan helyzet, amelyben vagy egy
megélt jelenet ismétlődik, vagy pedig egy
vágyott jelenet találódik ki."

A színpadi megértés mint interakciók
megértése az utóbbiak komplexitása követ-
keztében csak evidenciaélmények esetében
lehetséges, amelyek egy szituáció vagy
jelenet értelmét énábrázolásként ragadják
meg. Ezért a színház megértése, akárcsak a
mindennapi interakcióé, nagymértékben
intuitív jellegű, más szóval a teátrális cse-
lekvésnek és szituációs színpadi elren-
dezésének értelmi dimenzióját a maga kife-
jezésbeli megtestesülésében érzékeljük, és
spontán módon értjük meg. Az előadásnak
mint művészi munkafolyamatnak tulajdon-
képpen az a feladata, hogy megszervezze
egy-egy jelenet vagy jelenetsor értelmének
ezt a kifejezésbeli megtestesítését.

Az intuitív felismerés azonban az analó-
gia elvén alapul. A szubjektum átviteli fo-
lyamatok révén, modellek segítségével jut el
a maga felismeréseihez. A kifejezés, sajátos

esetünkben a színház megértésekor maga a
megértéshez eljutó szubjektum lesz a ki-
vetítés modellje, aki az észlelt jeleket a saját
kifejezési rendszerébe viszi át, és így fejti
meg értelmüket. Ennek során egy-egy
jelenet értelmének megértése általában
reflexiós erőfeszítések nélkül megy végbe.
„Az intuíció esetében - írja C. G. Jung - a
mindenkori tartalom kész egészként jelenik
meg, anélkül, hogy legelőbb meg tudnánk
határozni vagy ki tudnánk deríteni, miként
jött létre ez a tartalom. Az intuíció nem más,
mint tetszés szerinti tartalmak egyfajta
ösztönös megragadása, és akár a megérzés,
(...) irracionális észlelési funkció. A leve-
zetett, kibányászott érzelmi és gondolati tar-
talmakkal ellentétben az intuíció tartalmai,
akárcsak a megérzéséi, adottságjellegűek."

5.

Egy további aspektus, amely a fantáziaké-
pek és álmok ábrázolásának, illetve a szín-
háznak mint ábrázoló művészi cselekvésnek
a strukturális analógiájából adódik, ahhoz a
jel- és jelképrendszerhez kapcsolódik, ame-
lyen belül a színházban a kommunikációs
csere végbemegy. Ez a probléma főként
azoknál a színházi formáknál merül fel,
amelyek, a távol-keleti vagy kelet-ázsiai
színháztól eltérően, nem rendelkeznek ko-
difikált jelrendszerrel, hanem közvetlenül a
mindennapi kommunikáció jel- és kifejezés-
beli készletéből eredeztetik magukat, amint
ez a nyugati színházi hagyományban ál-
talában történik.

Az álom és a fantázia benső enklávéiban,
valamint a színház esztétikai enklávéjában en-
gedélyezett jelképrendszerek komplexebb, a
szubjektumok mélységi struktúráját megha-
tározó értelmi tartalmakat továbbíthatnak és
fejezhetnek ki a színpadi szituációk szem-
léletességében, és ezáltal hozzáférhetőbbé
tehetik ezeket a tartalmakat a tapasztalás
(mint álombeli vagy esztétikai tapasztalás)
számára, mint amennyire ez a mindennapok
restriktív érintkezési formáiban és az ott
rendelkezésre álló kifejezési rendszerekben
lehetséges. Olyan központi jelentőségű
mozzanat ez, amely általában jellemzi a
művészeti jelrendszereket; benne rejlik az a
robbanóerő, amellyel az esztétikai kommu-
nikáció a mindennapi valóság által nyújtott
tapasztalati lehetőségekhez képest rendel-
kezik. Ekként a színház legitim módon
szemléltetheti azokat az értelmi tartalmakat,
amelyeket a mindennapi kommunikáció
messzemenően kirekeszt; ezek a tartalmak a
színházon belül kialakíthatják a maguk jel-
és jelképrendszerét, és az esztétikai produk-
ció és recepció feltételei között lehetőségük
nyílik önmaguk játékos megvalósítására. A
színház tehát a gyakorlatnak az a területe,
amely nagymértékben eltekinthet a minden-
napi kommunikációban érvényes konven-
cióktól, és ez nem csupán a játszóra igaz,
hanem a nézőre is, aki a színházban „oda-
néz" arra, amiről analóg mindennapi szituá-
cióban általában „elnézne".

A színház tehát a maga jelképrendsze-
reivel olyan kommunikációs lehetőségeket

állít elő, amelyek a mindennapokban töre-
dékesek maradnak, hibás csatornákba tere-
lődnek vagy elidegenítődnek. A nyelvi játé-
kok kibontakozási játéktere (Wittgenstein)
összehasonlíthatatlanul tágabb, mint a min-
dennapokban, ahol a kommunikációs szabá-
lyok az ökonomizálás és a pragmatizmus
folyamatának rendelődnek alá, és ezen a
folyamaton belül megmerevednek, ahol
jelképjellegüket nagyrészt már elveszítették,
és az élet komplexitását többé nem képesek
átfogni. A mindennapok elidegenedett
nyelvi játékai jóformán teljesen el-fedik a
résztvevők élettörténeti egyediségét, és
eszményképüket a konvencionalizálásban
látják. A színházi játék keretei között annál
inkább ábrázolhatja magát a szubjektum a
maga élettörténeti sajátszerűségében. Ez a
folyamat mint alkotói mozzanat felbe-
csülhetetlen jelentőségű; a színház a maga
varázserejének nagy részét éppen az ilyen
fantázia- és játékpotenciálok aktivizálásából
meríti. Másfelől az az ingerültség és meg-
botránkozás, amelyet egynémely előadás a
nézőkben kelt, éppen azon alapul, hogy a
nézők saját mindennapjaik tabuival szem-
besülnek. A színházban a fantázia felforgató
ereje nyilvánossá válik.

A néző egy kiegészítő azonosulási folya-
mat keretében és a megértő részvétel lehe-
tőségeitől függően magára vonatkoztatja a
színpadon látott játékszituációt. Az idegen
életet saját élete szemszögéből látja; az
idegen élet segítségével jobban megérti a
magáét; emlékezetében vagy sejtésében
megjelenik az, amit eddig elfojtott. A szín-
ház mind a színészek, mind a nézők számára
analitikus játékká válik. A színházi akció
képzeletbeli szerepjátékának egyes moz-
zanatai, gesztusai, érzelmei modellé és
kivetítési fóliává lesznek a közönség szá-
mára, de ugyanígy működnek összefüggé-
sükben is életformaként, amelyet a közönség
beleérzés útján, mintegy kipróbálásra átvesz.
A néző szituációban érzi magát a színésszel,
a színész pedig a közönséggel; e dialektikus
viszony szervezeti kerete a jelenet.

A színházi szituációban kialakuló észle-
leteit a befogadó általában regresszió és
introspekció útján rögzíti; sokkal ritkábban
kerül sor a kifejezési magatartás spontán
formáira, nevetésre vagy sírásra. A befo-
gadó evidenciaélményei lényegében azon
alapulnak, hogy újra találkozik saját szim-
bólumaival, még akkor is, ha ezeket a maga
mindennapi életösszefüggéséből messze-
menően kiiktatja. Ekként a néző két észle-
lési tartománnyal szembesül: a színészek
interakcióival, valamint önmaga, a színházi
szituációban felfedezett tudatos és tudatta-
lan reakcióival. Es mivel az önazonosság
színpadilag elrendezett kapcsolatokban építi
fel, tartja fenn és értelmezi pillanatról pil-
lanatra önmagát, a színházi játék, amely a
cselekvésben rejlő színpadi-ábrázolásbeli
mozzanatot feltárja, éppenséggel az emberi
pszichés állapot e legelemibb mozzanatának
modelljeként értelmezendő. Míg a szubjek-
tum a mindennapi kommunikációban álta-
lában öntudatlanul cselekszik bizonyos
színpadi minták és szerep-konglomerátumok
szerint, a színház tudatosítja és köz-
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vetlenül szemlélteti a cselekvésnek ezt az
aspektusát. A mindennapi kommunikációval
ellentétben a cselekvés ösztönmozzanatait itt
már nem fedik el a szituációs elrendezések;
ellenkezőleg, a művi színházi elő-adás
megfelelő jelképrendszerekbe foglalva
nyíltan közszemlére teszi őket.

A néző megértőn vesz részt ebben a fo-
lyamatban. Elfogadja a színészek játékaján-
latát, felölti szerepét az előadott interakciós
szituációban, és önmagát úgy éli meg, mint e
szituáció dialektikájának egyik elemét. A
játékszituációban való részvétele alapján a
néző egyszerre érti meg az idegen életeket és
a sajátját. Színészek és nézők aktuális
identitása a színpadi megértés révén születik
meg. A színészek a nézőkön keresztül, a
nézők pedig a színészeken keresztül élik meg
magukat (szín)játékosokként, illetve
nézőkként. Az egyik identitása a másikéból
ered; minél aktívabban viselkedik a közön-
ség mint közösség, annál intenzívebbé válik
a színész igénybevétele. Ekként megálla-
pítható, hogy játszás és nézés, játék és ko-
molyság dialektikája nem egyszerűen a
színházi szituáció alapját alkotja, hanem az
észlelés, az érzés, a tapasztalás vagy az
identitásalkotás valamennyi, a színházi szi-
tuáción belül lezajló folyamatát is ez a
dialektikus struktúra határozza meg. A szín-
ház mint játék tehát az ember fizikai és
pszichikai természetének feltételeiben
gyökerezik, abban az emberi természetben,
amely, ismét csak a színházzal analóg mó-
don, az életet a szubjektumok öninszcená-
lásaként bontakoztatja ki.

6.

Fordítsuk most figyelmünket az előadásra
mint az eljátszott színház tulajdonképpeni
megjelenési módjára. Az előadás létre-
hozása a színházi jelrendszer felépítéséből,
a színházi szituáció tartalmi és formai struk-
turálásából és kommunikációs környeze-
tének megszervezéséből tevődik össze.
Bármennyire igényli is az előadás a gyakor-
lati munkafolyamatokhoz kapcsolódó és
koncepcionális stratégiákat, attól a pillanat-
tól kezdve, amikor egy színész a színpadra
lép, és a tér játéktérré válik, mégis egyfajta
kaland marad, képzeletbeli élethelyzetek
meghódítására irányuló felfedezőút. Bár-
mily rutinosan bonyolódjék is ez a folyamat,
újra meg újra kisiklik a rendezői, sőt, a
színészi kiszámíthatóság elől is. A szerep
dinamikája csakúgy, mint a magában a szí-
nészben sem tudatosuló affekciók megkö-
vetelik a magukét. A szerepjátszásban az
utánzott élet kivételesen komplex jelképe
teremtődik meg, olyan szerepélet, amely
egyszersmind a játékszituáció önálló dina-
mikájától személyes szubsztanciájában is
megérintett színész aktuális élete - élet,
amely a játék révén kiszolgáltatja magát a
művészeti formának, s a játékban önmagát
teszi kockára.

Az előadás létrehozása nem értelmezheti
magát valamilyen előre elgondolt játékle-
hetőség puszta megvalósításaként avagy egy
előre kialakított eszme színpadi-szín-

házi szemléltetéseként; ehelyett a színházi
szituáció cselekvési dialektikájának produk-
tivitását kell magáévá tennie. Ezért van az,
hogy az előadások soha nem lehetnek lezár-
tak és befejezettek, hanem egy alapjában
véve végtelen tapasztalási folyamat állomásai.

A színház központi termelőeszköze az
emberi test a maga kifejezési lehetőségeinek
teljes komplexitásában és abbéli képessé-
gében, hogy olyan viszonyulásokat teremt-
sen, olyan jeleket tűzzön ki, amelyek a
színészt még az üres játéktérben is jelen-

Az 1914-ben épült berlini Volksbühne alap-
rajza (1924--27 között itt dolgozott Piscator)

valóvá teszik. A színház tehát mindenek-
előtt testművészet. Ez, mivel a beszéd az
ember testiségéhez tartozik, magában fog-
lalja a nyelvet is, amely a színházban mindig
beszélt nyelv formájában jelenik meg. Ha
tehát a színházesztétika a maga alapjait
kutatja, kutatásának ki kell terjednie az
emberi természet fizikai kondicionálására,
továbbá az emberi test elemi mozgásle-
hetőségeire, mimikai és hangzásbeli kife-
jezési rendszereire csakúgy, mint termé-
szetes és elsajátított jelkép-magatartására és
affekciós készletére, mégpedig a maga
specifikus fiziognómiájában, ifjúságában és
időskorában, faji és nemi meghatározott-
ságában. Emellett a legtöbb felsorolt kife-
jezési elemre hatással vannak az egyes
emberek történeti és kulturális életössze-
függései is; valamennyien egy komplex
etnikai-esztétikai rendszer mozzanatai.

Ez azonban azt jelenti, hogy a testnyelvi
kifejezés elemeit a színházi akcióban is
messzemenően kondicionálják a minden-
napi kommunikáció magatartási normái. A
színészek ott sajátították el kifejezési kész-
letük alapmintáit, és ugyanez vonatkozik a
nézők desifrírozási képességére is. A szín-
ház azonban ennek ellenére olyan gyakor-
lótereppé válhat, ahol színészek is, nézők is
új kifejezési lehetőségeket sajátíthatnak el,
ahol éppen a műszerepekkel való játékos

megbirkózás keretében reflektálhatnak saját
mindennapi szerepeikre és azok kifejezési
rendszereire. A mindennapok tapasztalati
szférájával és annak kifejezési készletével
szemben a színház mindig megmarad az
idegenség, az ellenkoncepció, az irritáció
terepének, és csakis ennek az elemeltségnek
a révén - nem pedig a mesterkélt leképzés
által - válhat a mindennapok reflexiós
terévé. Játék és komolyság dialektikájában
megszüntetve őrződik meg meghittség és
idegenség; ez az oka annak, hogy a színház
folyamatosan ellenáll mindennemű pedagó-
giai, felvilágosító vagy agitatív stratégiai
gondolkodásnak, valamint hatás és hatásta-
lanság felszámításának. Bármily messze-
menően öltse is fel a színház a természet lát-
szatát, a színházi valóság inszcenációs jel-
lege mindig nyilvánvaló marad; ebben rejlik
vérbeli ideológiakritikai potenciálja. Mivel
legfőbb kifejezési eszköze az emberi test, rá
van utalva, hogy értelemtartalmát érzéki
formában i s közvetítse.

Az előadást a forma aspektusából vizs-
gálva elmondható, hogy alapelemei a tér és a
mozgás, vagyis előadást létrehozni azt is
jelenti, hogy mozgásokat rendezünk el a tér-
ben, és tereket strukturálunk mozgással;
mozgások, mozgásnyomok híján semmilyen
tér nem válhat előadás terévé. A színpad
mint megrendezett tér szempontjából lénye-
ges a színhely mozzanata is, ahogyan az a
színházépület hagyományos modelljeiben,
az arénában vagy a dobozszínpadon megje-
lenik. A mozgásfolyamatok nyugvó- vagy
végpontjaiként szükség van ugyanakkor a
színészek vagy a tárgyak statikus elrendezé-
seire is. Az előadás ekként tűz ki jeleket, és
teszi a színpadot a tapasztalás terévé mind-
azok számára, akik játszanak rajta, mind pe-
dig azok számára, akik ebbe a
játékvalóságba beleélik magukat. A
megrendezett tér ezért mindig belső és
külső tér egyszerre.

A nyelvnek a színházi jeleneten belüli
értelme csupán tér és mozgás előadásbeli
összefüggésében valósulhat meg. A meg-
rendezett tér a színházi akció keretében ha-
tározza meg a beszéd szituatív feltételeit. A
beszédaktusra vonatkozó nyelvészeti ku-
tatások már rég felismerték, hogy a minden-
napi kommunikációban a nyelvi jelentőség
csak szituatív kontextusok összefüggésében
bontakozhat ki. Nos, még inkább igaz ez a
nyelvnek a színházi akcióban való alkal-
mazására, minthogy itt az előadás komplex,
nem nyelvi jellegű jelelemei révén a nyelvi
kontextus különösen poentírozott formában
ölti fel a maga jelentőségét.

A színházi akció tere egyszerre reális
mozgástér és képzeleti tér; mozgási prog-
ramot ad a fizikai cselekvésekhez, és
interpretálja értelmüket. A megrendezett
terek lehetővé teszik, hogy a színészek és a
nézők fantáziája tér és mozgás dialektikáján
belül irányítottabb módon bontakozzon ki;
kényszerítik őket az elhelyezett nyomok
követésére; és mind a fantázia, mind a
testmozgás játéktereiként produktívvá
válnak. A színpadnak és elemeinek
struktúrájában egy elképzelt világ
struktúrája képződik le.

Fordította: SZÁNTÓ JUDIT


