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A „ t o t á l i s sz ínház ”

A művészetek egysége a színpadon

Színházesztétikusok, kritikusok és történészek írásaiban az utóbbi évek során egyre
gyakrabban találkozunk a „totális színház" kifejezéssel Nem ritkák az olyan művészi
jelenségek sem, amelyeknek alkotói - mindenekelőtt a rendezők - a „totális színház" igényével
lépnek föl és igyekeznek elhatárolni magukat más jellegű színházi produkcióktól.

A „totális színház" kifejezés az első pillanatra a színházi alkotás komplexitását idézi föl
bennünk, s szinte a komplex művészet szinonímájának látszik (jóllehet egyáltalán nem azonos
vele), s értelmezése a művészi gyakorlatban és elméletben egyaránt erősen eltérő. A probléma
jelentőségére való tekintettel és tisztázása érdekében a Théátre dans le Monde egész számot
szentelt a kérdésnek és több színházi szakembert szólaltatott meg.

A színészek, rendezők, kritikusok és esztétikusok megnyilatkozásaiból kiderül, hogy ahá-
nyan csak használják ezt az új színházi szakkifejezést, annyifélét értenek rajta. Belefér a
„totális színház" értelmezésébe a klasszikus görög színjáték éppen úgy, mint a wagnéri
Gesamtkunstwerk, Piscator életműve; akárcsak Felsenstein operarendezései, a pekingi opera
vagy a musical c omed y , a New York-i Living Theatre produkciói, a West Side Story és a
Laterna Magica is.

A „teljes színház"-ra való törekvés fölveti a színházművészet komplexitásának kérdését,
vagyis azt, hogy a színjáték mint művészi produkció, különféle művészetek és technikai
segédeszközök együttes hatására épül, s benne irodalom, színjátszás, zene, tánc, festészet, sőt
bizonyos gépi szerkezetek produktumai olvadnak össze valami sajátos egésszé, amelyet önálló
és egységes műalkotásként fogunk fel és önelvű jelenségként bírálunk el.

A komplexitás szükségszerűsége

Honnan származik a színjáték komplexitása? Esetleges vagy szükségszerű, járulékos vagy
immanens sajátossága-e a színpadi alkotásnak?

Amióta az európai színjátszás történetét ismerjük, tehát a nagy görög tragikusok óta, a
színház évezredeken keresztül komplex művészi jelenség formájában áll előttünk. Bár-
mennyire hiányosak is ismereteink az i. e. 5. század színházi előadásairól, annyit minden-esetre
tudunk, hogy a zene és a tánc lényeges szerepet játszott a görög tragédiák előadásában. De
minden kétségünket eloszlatja Arisztotelész, aki Poétikájában a tragédiát komplex műfajnak
tekinti, s hat „eleme" között a zenét és a szceneriát is felsorolja.

De ha a színjátszás legprimitívebb formáit vizsgáljuk, ezekben az elemi megnyilatkozá-
sokban is együtt találunk táncot, zenét, mimikát, sőt bizonyos szövegeket is.

A történelmi anyagban a komplex jelleg természetesen igen változatos kapcsolatokban
jelentkezhet. Vannak teátrális jelenségek, amelyekben pl. a mimika csak tánccal, a szöveg csak
zenével és pantomimikus elemekkel kapcsolódik, de minden esetben több művészet kifejező
eszközének egyidejű jelenlétéről, szerves összefonódásáról van szó.

A színháztörténet és határterületeinek tanúsága nyomán tehát nem vonhatunk le más
következtetést, mint hogy a komplex jelleg nem esetleges és járulékos, hanem szükségszerű és
lényeges sajátossága minden, a legtágabb értelemben vett teátrális jelenségnek is.



Mellérendelés vagy alárendelés
Ebből következő kérdés: az egymás mellett jelentkező művészetek, illetve szimultán

művészi mozzanatok egymáshoz való viszonya rendezetlen halmazatnak, mellérendelésnek
vagy alárendelésnek tekinthető-e?

A művészetek vizsgálata azt igazolja, hogy minden műalkotásban bizonyos egység
nyilatkozik meg - s itt nemcsak az arisztotelészi „egységes és teljes egész"-re gondolunk. A
mű immanens egysége, amely minden részletnek szerves összefüggését jelenti, a művészi
kifejezésnek és a közönség megértésének, az utánaélésnek, illetve műélvezetnek is egyaránt
feltétele. Ez az az emberalkotta rend, amely a műalkotásnak a külvilágtól való elhatárolását és
önmagába zárt világának teljességét biztosítja, s így értelem és jelentés - vagyis valamiféle
eszmei tartalom - hordozására alkalmassá teszi.

A dolgok rendezetlen halmazati együttesében ezt az egységet nem tudjuk fölfedezni. Ha a
különböző művészetek szimultán jelenléte a színjátékban csak rendezetlen halmazt alkotna,
akkor semmiben sem különböznék egy homokbuckától, amelynek kvarcszemcséit csak a
gravitációs erő tartja lazán össze, de a szemcsék egymással nincsenek más kapcsolatban.

A színjátékban jelentkező heterogén művészetek együttese tehát nem halmaz, hanem ennél
szorosabb, s ennélfogva magasabb rendű viszonyulás, mégpedig vagy mellérendelés, vagy
alárendelés.

Wagner Richard Das Kunstwerk der Zukunft című értekezésében fejti ki közismert
„Gesamtkunstwerk"-elméletét, amely tulajdonképpen nem más, mint a színjátékban közre-
működő különböző művészetek egyenrangúságának vagyis mellérendelésének hitvallása.

Wagner, mint közismert, három művészet a költészet, a zene és a tánc egyenrangúságát
hirdeti az perában, s azt kívánja, hogy mindhárom művészet egyforma mértékben, a
l e g g a z d a g a b b Iegteljesebb formájában vegyen részt a zenedráma művészi komplexu-
mában. A képzőművészetek - festészet, szobrászat, építészet - szerepével kapcsolatban
megjegyzi, hogy ezek nem lehetnek egyenrangú tényezői a Gesamtkunstwerknek, mert
színpadi festészetté, plasztikává és architektúrává kell süllyedniök, hogy a színpadi elő-adást
szolgálhassák.

Wagner igyekezett meg is valósítani Gesamtkunstwerk elméletét s maga írta zenedrámáinak
irodalmi igényeket is kielégítő szövegeit. A magas igényű költői szövegnek a zenével való
párosítása azonban mégsem hozta meg az általa áhított eredményt. Az irodalmi értékű szöveg
semmivel sem emeli az opera színpadi hatását, sőt terjengőssége miatt még inkább akadálya is
a művészi hatásnak, amelyet mindenekelőtt és mindenekfölött a wagneri zene biztosít.

A mellérendelés elmélete már csak azért sem tartható fenn a színjáték komplexitásának
magyarázatául, mert a mellérendelés Wagner szerint is a három „tisztán emberi" művészet
(költészet, zene és tánc) teljes értékű és maximális teljesítményű jelenlétét kívánja meg egy
negyedik művészet, a színház érdekében. De ha mind a három művészet teljes értékű,
önmagában is befejezett alkotást nyújt, akkor mi szükség van arra, hogy egymással kapcso-
latba lépjenek és egymástól művészi gyarapodást várjanak? Ez nyilvánvaló logikai ellent-
mondás, amelyet egyébként a tapasztalat is igazol, hiszen a zenés színjátékban sohasem három
műalkotás szimultán egymásmellettiségét éljük át, hanem egy negyediket, a színjátékot,
amelyben mind a három egységbe oldódik.

A színpadi alkotáson belül az egyes művészetek viszonya tehát nem halmazat és nem
mellérendelés, hanem csakis alárendelés lehet. Ebben a viszonylatban valamelyik művészet a
komplexum többi művészi tényezőjét maga alá rendeli, az alkotásban való szerepüket és
egymással kialakítandó kapcsolatukat megszabja, bizonyos hierarchikus rendet hoz létre a
színjátékon belül, s ezzel a műalkotás egységének is biztosítékává válik. Kérdés, hogy melyik
a viszony fölérendelt tagja, illetve melyik művészet vagy művészi mozzanat biztosítja a
színházi alkotás egységét?



Kétségtelennek látszik, hogy csak az a tényező tudja biztosítani a színpadi produkció
egységét, amelyik nélkül színház egyáltalán nem képzelhető el, s a m e l y i k komplexitást
bizonyos mértékig önmaga i s k é p v i s e l i . Ez pedig nem más, mint a mimikus mozzanat
vagyis a színész, illetve a színpadi énekes és táncos művészete. A mimus, a színjátszó, az
„homme de théátre", már pusztán testi jelenléténél fogva is „legemberibb" tagja a művészetek
együttesének, a költészet, a zene és festészet áttételes humanizmusával és absztrakt
formarendszerével szemben. A valóságosan jelenlevő színész, aki játszik, beszél, énekel és
táncol, egymaga is audiovizuális jelenség, egyedül biztosítja a többi művészi tényező „jelenné
válását", ami a színházi alkotás lényege.

A színész „jelenléte"

A színész testi jelenléte a színpadon ugyanis azt jelenti, hogy minden - a történet, a jellem, a
szöveg és a mozdulat, sőt még a színjáték élettelen elemei is csak rajta keresztül válik
jelenvalóvá. A magyar „megjelenít" ige és a francia „représenter"-ben rejlő „présent"
találóan utalnak a színjátszó művészet lényegére, a jelenné válásra, amit Goethe szerint is szó
szerint kell érteni. Balázs Béla a filmről írta igen találóan, hogy filmen nincs múlt idő.
Ugyanezt állíthatjuk a színművészetről is. Mindennek, ami a színpadra kerül, csak a jelen idő
kategóriájában van értelme, a színész személyes jelenlétén keresztül.

Ez a megjelenítő erővel rendelkező színész tehát, aki egyúttal a színjáték komplexitásának
egyszemélyes letéteménye is, a színházi alkotásban közreműködő művészetek, illetve
heterogén művészi m o z z a n a t o k viszonylatának fölérendelt tagja s egyúttal a színjáték
egységének biztosítéka is.

Most már arra kell választ kapnunk, hogy ennek az alárendeltségi viszonynak, amelyet a
színjátszó (mimikus) elv rendez művészi egységgé, mi a belső szerkezete, s mennyiben adják
föl benne önelvűségüket az egyes művészetek.

1930-ban mint rendezőnövendék, részt vettem Herczeg Ferenc Szendrey Júlia című da-
rabjának próbáin a Nemzeti Színházban. A címszerepet Bajor Gizi játszotta, és a darabot
Hevesi Sándor rendezte. A színmű utolsó jelenetében Szendrey Júlia magára marad, kezébe
kerül férjének egyik verskötete, s ebből mint valami monológot, felolvassa a Szeptember
végén-t. A függöny a költemény záró soraira hullik le. Bajor először, mint valami pódiumon,
teljes hangon, szép plasztikussá formálva a mondatokat, szavalni kezdte a verset. Az első
strófa végén azonban Hevesi megállította és a következőket mondta neki: „Kedves Gizike! Ez
így nagyon jó, de kissé kiesik a darabból. Gondoljon arra, hogy maga néhány perccel előbb
mondott igent Horváth Árpádnak, vagyis: rábírta magát egy ifjú szerelme, hogy elhagyja érte
Petőfi nevét. Ebben a helyzetben ez a vers nem vers többé, hanem a dialógusnak, illetve a
maga monológjának szerves része, s előadásának minden részletét nem a költő érzései, hanem
Szendrey Júlia jelleme és pillanatnyi helyzete határozzák meg. Nem azt kell elmondania
benne, amit Petőfi írt, hanem azt, amit maga, mint Szendrey Júlia ebben a helyzetben átél.
Éreztetni kell az árulásért támadt lelkiismeretfurdalást, a saját gyengesége miatti
bocsánatkérést, a nagy költő emlékétől búcsúzó feleség érzelmességét, de a lázadást is,
amelyben a végleges szakítás és a keménységet, amelyben a megmásíthatatlan elhatározás jut
kifejezésre. Ha nem így mondja, szép ária lesz belőle, betétnek fog hatni, amelynek semmi
köze a darabhoz."

Ez a példa analógiásan érzékelteti, miként oldódik föl egy irodalmi remekmű autonómiája a
színjáték egészében.

Díszlet és jelmez

Ugyanezt mondhatjuk a színházi díszletről és a jelmezről is. A színpadi igényeket szemmel
tartó díszletkonstrukció vagy egy színházi produkció gyakorlati kívánalmához alkalmazkodó
jelmez művészi lehet az alárendeltség kötöttségei ellenére is. A díszlettervező is al-



kothat művészit, ha nem a színpad ellenében, hanem kötöttségek számbavételével, sőt azok
felhasználásával oldja meg feladatát. A mai színpad, amely már megszabadult a „kukucskáló
színpad", a Guckkasten nehézkes és képzeletet bénító kulisszarendszerétől, annyi művészi
lehetőséget kínál a díszlettervezőnek, amennyit talán még soha a történelem folyamán.

Az önelvűség feladásának mértéke pontosan nem határozható meg a színjáték komp-
lexumában közreműködő művészeteknél. Ez feladatonként változik. Az opera tágabb teret nyit a
díszletművész fantáziájának, mint a prózai színpad, mert a zenének nagyobb az affinitása a
spektákulummal, mint a drámának.

A színjáték komplexumában közreműködő valamennyi művészetnek tehát többé-kevésbé föl
kell adnia önelvűségét a vezérlő mimikus, vagy ha tetszik, teátrális vagy színészi elvvel
szemben és saját jel-, forma- és értékrendszerét alá kell vetnie egy másik művészet - a színház -
jel-, forma- és értékrendszerének. Az autonómiának ez a csorbulása egy más művészi rendszer
struktúrájában műfajonként és feladatonként eltérő, s nem jelent feltétlenül érték-csökkenést.

A drámairodalom helye

Tisztázandó, hogy milyen helyet foglal el a komplex szerkezetben a drámairodalom.
Miután a színházzal, mint művészeti jelenséggel először az irodalomtudomány kezdett

foglalkozni, természetesen az irodalom kategóriáit alkalmazta a színházi jelenségekre is. Így a
színjáték komplexumában csak a drámát, méghozzá csak az írott drámát látta meg, ismerte el és
értékelte, a színjátszásban pedig nem látott mást, mint a drámairodalom szócsövét, szolgai
reprodukálóját. A 19. század végéig a színháztörténet azonos volt a drámatörténettel.

A színjáték irodalmi szemléletének kialakulása a reneszánszban kezdődött. Amikor a 15.
század táján az újkori irodalom megszületett, humanista tudósok olvasták először az elő-került
ókori görög tragédiákat, s ebből az olvasmányi élményből nőtt ki drámai szemléletük. A görög
drámai szövegekben pusztán olvasmányt láttak, miután sejtelmük sem lehetett az előadásukról.
A humanistáktól lenézett egykorú misztériumjátékok és farce-ok előadásaiból nyert benyomások
sem voltak alkalmasak arra, hogy a klasszikus görög szövegek képzelet-beli előadásának
rekonstrukcióját elősegítsék. Így váltak aztán a görög drámák - amelyek eredetileg az ókori
színjáték komplexumának nagyszerű librettói voltak - az újkori irodalmi dráma mintáivá és az
irodalomtudomány drámaszemléletének kiindulópontjává.

Ez a szemlélet öröklődött egészen a huszadik századig, sőt napjainkban sem halt ki egészen.
Számos irodalomtudósunk még ma is pusztán irodalmi művet lát a drámában, s a színházat

- akárcsak Ambrus Zoltán, aki ennek a szemléletnek jellegzetes képviselője volt - nem te-
kinti másnak, mint holmi alárendelt intézménynek amely legfeljebb csak arra jó, hogy ott a
drámai szövegeket elreci tál ják.

„Nincs színház dráma nélkül", hirdetik egyes, az írott dráma prioritását valló irodalom-
történészek és kritikusok, jóllehet a történelem és az élő színház jelenségei ennek az állításnak
élesen ellentmondanak. Nemcsak irodalminak egyáltalán nem mondható műfajok élnek a
színházak műsorán, hanem egész korszakai vannak a színház történetének, amikor írott dráma
nélkül is virágzott a színház, hogy például csak a commedia dell'arte kétszáz éves uralmára és a
nyomában felburjánzó Hanswurstiádok és rokonaik népszerűségére utaljunk. A néprajzkutatók
is egyre szélesebb területen és egyre mélyebb rétegekből bányásszák elő a legkülönbözőbb
primitív színjátékokat és színjátékszerű szokásokat, amelyekből ugyancsak hiányzik az írott
dráma.

Az irodalomtörténeti szemlélet a színházat pusztán a drámai színházak körére szűkíti le, és
nem hajlandó tudomásul venni, hogy az opera, az operett, a táncjáték, a pantomim, a kabaré, a
bábjáték és még számos más műfaj is a színház birodalmába tartozik, pedig semmi közük az
írott drámához.



Vagyis az irodalomtörténeti felfogás szerint a dráma öntörvényű irodalmi műfaj, amely
semmiféle más művészet támogatására nem szorul, s ha netán mégis előadják, a színháznak
nincs más dolga, mint ezeket a törvényeket respektálva, a szöveg teljes tiszteletben tartásával a
darabot a színpadon reprodukálni.

Az írott dráma mint a színház komplexumának része

Ezzel szemben a színháztudomány álláspontja az, hogy az írott dráma is csak egyik része
lehet a színház komplexumának, vagyis bele kell illeszkednie ennek a komplex jelenségnek a
művészi együttesébe, s alá kell rendelnie magát a domináns színészi (mimikai) törvény-
szerűségnek. Ez másképp azt jelenti, hogy a dráma fel kell hogy adja irodalmi autonómiáját s
az irodalmi jel-, forma- és értékrendszer helyett a színpad jel-, forma- és értékrendszerébe kell
belehelyezkednie.

Shakespeare, Molière vagy Ibsen a színház jel- és formarendszerében gondalkoztak, s már
eleve úgy írták meg darabjaikat, hogy azok beilleszthetők legyenek az előadás komplexumába.
Hogy a legszigorúbb, sőt drákói formaságok börtönébe zárva is nagyszerű színpadi műveket
lehet alkotni, annak ékes példája Racine, aki tragédiáiban színpadi erénnyé tudta emelni még a
francia klasszicista dramaturgia hármasegység-törvényét is.

S vajon érte-e ezeknek az íróknak műveit értékveszteség azért, mert beleilleszkedtek a
színházat jelentő művészetek komplex együttesébe? Szó sincs róla. A beilleszkedés során csak
bizonyos értékmódosulás történik. A mű más mozzanatai válnak színpadi értékké, mint
amelyek egy pusztán olvasásra szánt könyvben irodalmi értékekként hatnának.

Mégis miért tekintjük az írott drámára épülő színjátékot általában jelentősebbnek, érté-
kesebbnek, fontosabbnak, mint a drámaíró közreműködését nem igénylő színpadi műfajokat?
Azért, mert ez az egyetlen olyan műfaj, amely magasabb rendű eszmék és bonyolultabb
gondolati tartalmak közvetítésére alkalmas, és komplikált emberi jellemek megformálását teszi
lehetővé a színpadon, feltéve, hogy az írói mű a színpadi komplexum szerves tagjává válik.
Egy drámai szövegnek pusztán irodalmi jellege azonban még nagy írói erények (gondolati
gazdagság, művészi stílus, nyelvi értékek stb.) esetében sem biztosít részére helyet a színpadon.

A k ö z ö n s é g szerepe

Milyen szerepet játszik a színjáték művészi komplexumában a közönség, mint nem művészi
tényező?

A közönséget gyakran szokták Mitspielernek nevezni, ami azt jelentené, hogy nem passzív
műélvező, hanem aktívan is részt vesz a játékban. Az együttjátszás valóban fennáll, de a
Mitspieler fogalmát a múltban egyes rendezők tévesen értelmezték. Színészeket ültettek be a
nézőtérre, hogy alkalomadtán belekiabáljanak az előadásba, s így magukkal ragadják a
közönséget. Vagy fölcipeltek néhány nézőt a színpadra, s a megriadt és megzavarodott
embereket valamiképpen bele akarták kapcsolni a játékba stb. Mindezek a kísérletek azonban
csődöt mondtak. Ha a közönség együttjátszása valóban ilyesféle aktivitást jelentene, akkor a
peleskei nótárius lenne a legideálisabb közönség, aki Gaál József darabjában felrohan a szín-
padra és kiszabadítja Desdemonát a féltékeny Othello fojtogató karjaiból.

A közönség együttjátszása egészen más természetű. Abban nyilatkozik meg, hogy a színészi
játékra mindig pregnánsan és azonnal reagál, ami kizárólag a színjátszó művészet
jellegzetessége. A sírás, nevetés, taps, pisszegés és még egyéb megnyilatkozások állandó és
közvetlen kapcsolatot létesítenek a színésszel, és gyakran alakításának módosítására bírják,

Ami a komplex jelleg történeti kialakulását illeti, a komplexitás ugyan immanens sajátsága a
színjátéknak, de az együttesben közreműködő művészetek szerepe és egymáshoz való viszonya
a történelem folyamán állandóan változott. Hol több, hol kevesebb különféle művészi tényező
érvényesült a komplex együttesben, hol pedig más és más művészet jutott



nagyobb szerephez. Pl. a 17. és 18. században a képzőművészeti elemek kerültek túlsúlyba, s a
Galli-Bibienák úgyszólván ráültek a színház nyakára. Szemkápráztató művészetük elnyomott
minden más művészi tényezőt, sokszor még a színészt is, s a színházi alkotást mindinkább az
öncélú látványosság, a revü felé tolta el.

Új művészi törekvés?

Végül, hogy visszatérjünk kiindulópontunkhoz: magyarázatot kell adnunk arra a kérdésre,
hogy ha a komplexitás eredendő tulajdonsága minden színjátéknak, miért jelentkezik a 20.

század derekán mint egy új művészi törekvés programja?
Ez valóban érdekes fordulat a színház történetében, magyarázata azonban tulajdonképpen

egyszerű és érthető. Amint a barokk időkben a díszlettervező jutott egyeduralomra a szín-
házban, és bontotta meg a színházi komplexum művészi harmóniáját, vagy ahogy századunk
elején a rendező terpeszkedett el a színpadon és önkényuralmával a színészi alkotást is veszé-
lyeztette, most egyfajta öncélú irodalom tört be a színházba és veszélyezteti művészi létét.

Különösen hangzik, hogy éppen egyes írók ássák alá a színház művészi alapjait, akik
egyébként igénylik műveik színpadi interpretációját. Mindenekelőtt az abszurdokról van szó:
Ionescoról, Beckettről, Adamovról és társaikról, akiknél megszűnt a hagyományos színház:
nincs jellemalkotás és nincs jelmez, nincs cselekmény és nincs konfliktus, nincs szerkezet és
nincs megoldás, de színészi feladat sincs, mint ahogy nincs helyszínábrázolás, és fölöslegessé
válik az egész színpad. Valahol, valamikor, valakik beszélgetnek, néha inkább csak beszélnek a
spektákulum minden igénye nélkül. Az abszurd helyzet, amelyre a darab épül, általában nem
színpadi szituáció, hanem irodalmi absztrakció. Az abszurd dráma nem színház. Valami más.
Intellektuális játék. Antitheatrum.

Persze érthető az abszurdok megjelenése. Valami ellen jöttek ők is. A naturalizmus kiéltnek
és hazugnak érzett teátralitása ellen támadtak, s ezért nem is baj, hogy jöttek. És kezdetben
mindez igen érdekes és meghökkentő volt. A színházban is érvényesül a divat-tényező.
Könnyen megununk dolgokat és az új divat mindig érdekes. De aztán azt is megunjuk.

Antiszínház - totális színház

Úgy látszik, most itt tart a színház. Valami új kell. De az antiszínház útján nem lehet
továbblépni. Hát akkor jöjjön megint a régi: a spektákulum, a látvány, amit évszázadokon át
mindig a színház lényeges elemének éreztünk. Ez az új, ami régi, de mégsem régi, hanem új : a
„théátre total", a „teljes színház".

Ha már most a színjáték eddig kifejtett általános komplexitását összevetjük a „théátre total"
sajátos komplexitásával, akkor az utóbbi jellegzetességét főleg abban a tudatos vissza-hatásban
kell látnunk, amely mindenekelőtt a spektákulumromboló abszurdok ellen irányul. Hívei
színházat, látványos és hatékony színházat keresnek, amelyben a komplex együttes minden
művészi tényezője erőteljesebben vesz részt, mint bármikor a történelem folyamán, és a
tényezők közötti egyensúly is biztosítva van. Ezt a programot főleg Felsenstein opera-
rendezései képviselik a legkövetkezetesebben. Egyébként is a „totális színház" leginkább a
rendezők ügye, és elsősorban a rendezői fantáziát, szervezőképességet és arányérzéket teszi
próbára.

Nagy kérdés, hogy a „totális színház" megtalálja-e majd a maga szerzőit, nem tekinti-e a
művet ismét csak ürügynek a totális produkció érdekében, s meg tudja-e őrizni a színész
prioritását a színpadon, ami az irodalmat is színházzá és a színházat is műveszetté teszi.




