
K O L T A I TAMÁS

Színház és manipuláció

A manipulálás napjaink egyik legdivatosabb fogalma. Használják a politikában, a közgazda-
ságban, a kereskedelemben és a művészetben. Legtöbbször a közvélemény manipulálásáról
hallunk, néha a vásárlót szokták manipulálni, Ádám Ottó gondolatébresztő írásában (Manipu-
lált néző, SZÍNHÁZ 1969/4) pedig a színházi közönség manipulálásáról beszél.

Az értelmező szótárban manipuláció címszó alatt második jelentésként („rosszalló" érte-
lemben) ez áll: „Valamely ügynek, üzletnek lebonyolítása vagy bizonyos javaknak a kezelése
körül rendszerint önző érdekből alkalmazott ravasz fogás, mesterkedés."

Átvitt értelemben a manipuláció ma körülbelül az emberi tudat előkészítését, preparálását
jelenti. Nem új jelenség, a világtörténelemben a tömegpszichózis kiváltásának igen gyakori és
bevált eszköze volt. Amikor Julius Caesar visszautasította a felkínált császári koronát, azaz
megrendezte ennek látványos aktusát, hogy maga mellé állítsa a közhangulatot - manipulált.

A művészetben sem ritka a manipuláció ábrázolása. A reneszánsz dráma nagy machiavellistái
mind mesterei a manipulálásnak. Közülük is kiemelkedik III. Richárd. Ahogy Richárd ráveszi
a népet arra, hogy királlyá válassza - a manipulálás iskolapéldája lehetne.

Érthető módon a 20 század embere manipulálhatóbb, mint a régebbi koroké, azon egyszerű
oknál fogva, hogy közvetienebb a kapcsolata a világgal. Közrejátszik ebben természetesen a
tömegtájékoztatási eszközök elterjedése, a rádió, a televízió, a napilapok és folyóiratok tömege,
amelyek útján összehasonlíthatatlanul több információt kap a világról. Az információk növekvő
mennyiségéből következik az ellentétes hatások együttes jelentkezése. A mai ember többet tud
a dolgok összefüggéseiről, a társadalmi mozgásokat elősegítő és hátráltató erőkről, jobban látja a
történelmi jelent és benne a maga szerepét, de a befolyásoló tényezők sokfélesége gyakran
elbizonytalanítja. Nem ritkán feloldhatatlannak érzi azt az ellentmondást, ami a világról alkotott
teljesebb képe és a világ alakításában való látszólag korlátozott cselekvési lehetősége között
feszül. Ez az ellentmondás még nálunk is létezik - noha éppen a szocialista társadalom tette
világossá, hogy nem szükségszerű -, s megtorpanások, félelmek, neurózisok forrása lehet. Meg-
indulhat egy folyamat, amelyben a közvetlen dologi kapcsolatok látszólag értelmetlenné válnak, a
napi jelenségeket, összefüggéseket homály fedi.

Az elidegenedés kitűnő „közeg" a manipulálhatósághoz.



Lemondjunk a tudatformálásról?
Művészet és manipuláció viszonyára a bonyolult kölcsönhatás jellemző. Nemcsak a művésze-

tet felvevő, befogadó közeg: a közönség lehet manipulált, a művészet - mint az emberi tudatra
ható minden tevékenység - maga is eszközévé válhat a manipulációnak (a hitleri „kultúrpoliti-
ka" például többek között klasszikus művek eltorzításával manipulálta a közönséget), és ez a
manipuláció visszahathat a közönségre.

A művészet, ha szándékosan vagy öntudatlanul eltorzítja a valóságot, saját maga hozza létre azt
a közönséget, amelyik a hamisat fogadja el valódinak. Manipulált művész és manipulált néző
egymás áldozatai.

A közönség manipulálhatóságának reális veszélye mégsem mentheti fel a művészetet a tudat-
formálás kötelessége alól. A manipuláció lehetőségére hivatkozva lemondani a művészet sze-
mélyiség- és társadalomalakító szerepéről már csak azért is elképzelhetetlen, mert nem létezik
sem intakt művész, sem intakt néző. Valamilyen módon mindannyian „manipulálva vagyunk",
nevezzük ezt társadalmi meghatározottságnak vagy bárminek. Környezetünk, körülményeink,
egyéni sorsunk alakulása, a világ dolgai, a társadalom, amelyben élünk, meghatározó jellegűek.

Ezt a spontán „manipuláló" mechanizmust okos rendbe foglalni feladata többek között a
művészetnek. Az emberi gondolkozást értelmes célok szolgálatába állítani, az élmény erejével a
társadalmat alakítani - nem manipuláció, hanem a művészet conditio sine qua non-ja.

A ráhatást, a befolyásolást csak retrográd, antihumánus tartalmas az ilyen tartalmak elfogad-
tatására szolgáló eszközök változtatják manipulációvá. A továbbiakban ebben az értelemben
beszélünk manipulációról.

Az ártatlan reklám

A manipulálás ősi és jól bevált módja a művészetben a reklám. Ez viszonylag egyszerű és
célját nemis tagadó forma. A reklám befolyásolni akar. A reklámot senki sem ítéli el, léte annak a
következménye, hogy a művészet - sajnos még ma is - többek között árucikk. A reklámnak
saját pszichológiája van. Nem biztos, hogy az a mű aratja a legnagyobb sikert, amelyiket leg-
inkább reklámozzák, erre filmművészetünk szolgált mostanában példával. Néha az ellenreklám-
nak van a legnagyobb hatása; a negatív kritika nemegyszer sikert csinál a bukásból.

A reklám a manipuláció legveszélytelenebb formája. Kész modellekkel, sablonokkal dolgo-
zik, amelyek legtöbbször nem fejezik ki a reklámozott művészi alkotás lényegét. Érzelmi-
hangulati síkon munkál, nem hatol a tudat mélyebb szféráiba, ennélfogva nem is deformálja. Ez
nem jelenti azt, hogy hatástalan, csak hatása felszínes és alkalomszerű.

A színházművészetben manapság a reklámnak is egyre körmönfontabb módjai vannak. A
színházi előadás nézője írói, rendezői, színészi nyilatkozatokból, riportokból, interjúkból, „val-
lomásokból" kétségkívül több információt, magyarázatot, tehát előzetes benyomást szerez a
produkció megtekintése előtt, mint az olvasó a regényről vagy a versről, a tárlatlátogató a kiál-
lításról, vagy akár a filmrajongó a filmről (hiszen forgatókönyvet sokkal ritkábban olvashat
nyomtatásban, mint drámát). Ádám Ottó amikor a színházi előadást körülvevő „magyarázatok
szövevényéről" beszél, feltehetően ezekre a jelenségekre is gondol, s az így manipulált, előkészí-
tett mai közönséget szembeállítja a színháztörténeti korok spontán befogadásra képes naiv kö-
zönségével.

Naiv és „preparált" néző

A színház keletkezése idején valóban közösségi cselekvés volt, amelyben nem különült el
egymástól színész és néző, játszó és befogadó személy. Ebben az időben (és még később is soká-
ig: a görög színházban, az Erzsébet-kori angol színházban) a színjátszás mélyen beágyazódik a
társadalom életébe, annak szerves része. A görög nézőnek valóban nem volt szüksége a „ma-
gyarázatok szövevényére", hiszen jól ismerte a mítoszt, amit drámaköltői feldolgoztak. Sőt,



nemcsak ismerte, magánéletében sem vonhatta ki magát a hatása alól. A görögség a mítosz
világában él. A Dionüszosz-ünnepek, jóllehet kivételes, alkalmi rendezvények, a mindennapok
részei, az élet szerves tartozékai. Csakúgy, mint a reneszánsz dráma virágzásárak idején az
angol színház vagy a commedia dell'arte olasz színháza.

Talán Thália különleges kegye, de inkább valószínű, hogy a társadalmi-történelmi feltételek
kedvezése őrizte meg például Angliában máig - ha nem is az Erzsébet-korihoz hasonló, spontán
színházfelfogást, de azt az öltözködésben és viselkedésben egyaránt megnyilvánuló természe-
tességet, amellyel a szigetország közönsége ma is hétköznapjait folytatja a színházban: De a
mai - színházi hagyományok szerencsés csillagzata alatt született angol néző sem azonos az
egykori Globe Színház előadásain álldogáló közönséggel.

Ma valóban nem találunk a színházi élményt naiv, spontán módon befogadó közönséget, ha-
csak nem afrikai törzseknek akarunk színházat játszani. Mert a mai kor szintjén élő ember - ezt
tudomásul kell vennünk - semmilyen élményt nem fogad be spontán módon, nemcsak a szín-
házét. Agyunk ma „be van programozva" világméretű problémákkal, a létkérdésekben való
döntés kényszerével és minden élmény akarva-akaratlanul az ekképpen „előkészített, preparált"
szürkeállományon szűrődik át. Nem érhet bennünket - a színházban sem - olyan inger, amire
nem rezonál egy korábbi élmény, amihez nem kapcsolódik reflexszerűen hétköznapjaink
valamilyen közvetlen tapasztalata. És ez a jó. Éppen ez teheti ma a színházat újra társadalmi
jelentőségűvé.

Ha napjainkban nincs is naiv színházi közönség, a színházra érzékenyen, egészségesen, spontán
módon reagáló közönség ma is van. És ez a fontosabb. A reakció ugyanis már az élmény
befogadásának eredménye. S ennek nemcsak az ösztönösség a tényezője, hanem a tudatosság is.
Tudatformálás csak a tudat megmozgatásával és nem a kikapcsolásával lehetséges. Ezzel nem
akarom az élmény szerepét csökkenteni, hiszen a legfontosabb tartalmak sem „jönnek át" a
rivaldán, ha nem spontán, elementáris élmény hitelesíti őket. Olyan élmény, amelyre a néző
képes ráhangolódni.

Lehet róla vitatkozni, hogy mit nevezünk spontán reagálásnak. Azt hiszem, ma sem tartaná
senki eszményi nézőnek a peleskei nótáriust, pedig mintapéldánya lehetne a naiv, előkészítetlen
nézőnek, aki felrohan a színpadra kimenteni Desdemonát Othello fojtogató karjai közül. Arról
sem vagyok meggyőződve, hogy akadna rendező, aki különösképpen örülne, ha a nézők időnként
felszólnának a színpadra, különböző tanácsokat adva a szerzőnek, mint például Shakespeare
idején.

Ez nemcsak a társadalmi együttélés szabályainak megváltozásával magyarázható, hanem egy
színházi konvencióval is, amely fetisizálta a színpad és a nézőtér közötti valóságos és képletes tér
növekedését, színpad és nézőtér elszakadását. Kérdéses, hogy vajon ez okozta-e színház és
közönség lényegi kapcsolatának megváltozását, de annyi tény, hogy ez a kapcsolat megromlott.
Nevezhetjük „zavartnak, rossznak, világszerte sérültnek, nem természetesnek, nem
spontánnak", mint Ádám Ottó, a lényeg az, hogy világosan lássuk: az együttjátszás hangulati és
cselekvési egységében feloldódó, morális tartalmú, közösségi színház egyszer s mindenkorra a
múlté, s a feltámasztása utópia. (Noha Brook, Grotowski, a Living Theatre és a happening hívei
hisznek ebben az utópiában.)

A művészek önárulása

Ádám Ottó fejtegetéseiből az derül ki, hogy a gyors változás színpad és közönség kapcsolatá-
ban a 20. században következett be, amikor is a művészet árulásnak esett áldozatul. Az árulás
eszköze: a manipuláció. Ádám Ottó megállapítja, hogy „manapság . . . a művészetet magyará-
zatoknak olyan szövevénye veszi körül, amelynek hatása alól rem tudja kivenni magát
semmilyen nézőréteg". A továbbiakban arról ír, hogy ezt „a polgári társadalomban
természetesen nagyon sok gazdasági és üzleti tényező határozza meg. A művészetet felvevő piac
éppúgy meg van szervezve, mint minden más felvevő közeg, tehát ahogy a kapitalizmus
manipulál a piaccal,



ugyanolyan módon manipulál a művészetet felvevő közeggel is." De ha ez így van, akkor szá-
zadunkban a művészet maga is a manipuláció eszköze lehet, s a művészi alkotásokat létrehozók
maguk is részesei, sőt elősegítői a folyamatnak. Tehát nemcsak a művészet elárultatásáról van szó,
hanem a művészek önárulásáról is.

Ebből a gondolatsorból az következik, hogy a művészetet szövevényként körülvevő magyará-
zatok eredetileg a polgári társadalomban üzleti érdekből létrehozott manipuláló alkotások ma-
gyarázatai. Fontos mozzanat ez, nem annak eldöntése miatt, hogy a tyúk volt-e előbb vagy a
tojás, hanem azért, mert a mi társadalmi viszonyaink között is hasonlóképpen játszódott le a
folyamat. Az ötvenes években köztudottan voltak olyan műalkotások, amelyek voluntarista
módon jöttek létre, s ez természetszerűen magával hozta a művekre vonatkozó magyarázatok
szövevényét is.

A jelenség behatóbb vizsgálata bővebb elemzést igényelne. Most csak arra kerestem magya-
rázatot, hogy a ma is gyakori fölösleges túlmagyarázgatás, esztétizálás, amit Ádám Ottó emut,
milyen előzményekre vezethető vissza.

Elemzés vagy esztétizálás?

Nagyon nehéz különbséget tenni esztétikai elemzés és esztétizálás között. A műalkotások,
színházi előadások elemzése, értékelése még nem túlmagyarázgatás és esztétizálás. Goethe és
Schiller levelezését, Lessing dramaturgiáját, Jouvet feljegyzéseit, Sztanyiszlavszkij, Meyer-
hold, Tairov, Lunacsarszkij, Gordon Craig, Hevesi Sándor írásait, Dobroljubov tanulmányter-
jedelmű Vihar-elemzését, Artaud és Brecht tanulmányait feltehetően senki sem ítélné esztéti-
zálásnak. Szándékosan említettem a felsorolásban egyszerre drámaírót, színészt, rendezőt, kri-
tikus-esztétát, irodalompolitikust. Az elméleti tevékenység elszakíthatatlan része a színházi
műhelymunkának, és semmiképpen sem minősíthető a közönség dezorientálását elősegítő
zavartkeltésnek. A színházművészet nagyjainak írásai nemcsak történeti dokumentumok, hanem
eleven hatóerők is.

Igaz, divatos még néha az olyan rendezői vagy színészi „vallomás" is, amelyik, esetenként az
interjút készítő riporter nem mindig hűséges tolmácsolásában, két mondattal akar „helyükre tenni"

műveket, elméleteket, irányzatokat. A nagyképű önreklámozás, a felszínes tudálékosság, amely
egy közhellyel helyettesíti a művek gondolati elemzését, valóban többet árt, mint használ, s
csak arra jó, hogy - mint Ádám Ottó is írja - beavatottak privilégiumának láttassa a színházat.
Egy-egy ilyen nyilatkozat után a néző főleg, ha az előadás élménye nem igazolja a preparált
gondolatot - érthetően elbizonytalanodik.

Nem minősülhet azonban felesleges esztétizálásnak sem a színházművészet aktuális jelenségeit,
irányait, törekvéseit összefoglaló, eredményeit általánosító, esztétikai normákhoz mérő
színházelméleti tevékenység, sem a kritika. Az előbbire a színház holnapjának, az utóbbira a
színház jelenének van szüksége.
- A kritika s ezen belül a színházkritika állandó viták tárgya. Sokan - nyíltan vagy kimondat-
lanul - tagadják a létjogosultságát. Színházak és kritikusok vitájától hangos világszerte a teát-
rumok tájéka. William Gaskill rendező és Arnold Wesker pár éve kitiltották a kritikusokat a
londoni Royal Court színházból. Az angol kritikusok évenként kiosztott díjait ennek ellenére
még egyetlen díjazott sem utasította vissza.

Manipulál-e a kritika?

Nálunk is éppen a színházi szakmában jelentkezik leginkább a kritikátlanság és a kritizálha-
tatlanság igénye. A kritika veszélyes műfaj, főként írójára, de azért is, mert valóban eszköze
lehet a manipulálásnak. A kioktató, tudálékos színibírálat, amely azt a látszatot kelti, hogy írója
mindent tisztán és világosan lát, ellentétben a nézővel, aki nem érti, amit néz s magával a mű-
vésszel, aki azt sem tudja, hogy mit akart ábrázolni, aligha tesz jó szolgálatot a színház ügyének.
Az esztétikai műszavakkal zsonglőrködő, bonyolultan fogalmazó, a lényeget szándékosan ho-



mályba burkoló színikritika céhen belüliek magánügyének tünteti fel a színházat, olyan ügynek,
amelynek megértéséhez valamiféle elhivatottság, de legalábbis különleges képesség szükséges.
Az ilyen kritika valóban manipulál.

De ha erre a reális veszélyre hivatkozva elutasítanánk magát a kritikát, megfosztanának a szín-
házat attól az egyetlen mércétől, amely mind a közönség, mind az alkotóművész oldaláról rögzíti
a társadalmi „elvárásokat". A színház éppúgy, mint bármely más művészet nem légüres térben
létezik, hanem minden korban a társadalom szellemi életének része. Ebben az értelemben
sohasem volt, nemis lehetett szuverén. Ellenkezőleg: közösségi jellegénél, "nyilvánosságánál"
fogva a művészetek közül mindig legélesebben vetette fel a társadalom ellentmondásait, akár
vállalta, akár elutasította ezt a szerepet.

A színháznak társadalmi küldetésénél fogva szüksége van az önkontrollra, s ezt a faladatot
teljesíti a kritika. A közönséget segíti az eligazodásban, a színházi előadás létrehozóit munkájuk
értékelésében. A dezorientáció veszélyét felidézve a polémiától, a kritikusi szigortól félteni
akár a nézőt, akár a művészt, egyet jelent a színházművészet belterjességének elismerésévek Az
objektív kritika, legyen bármennyire szigorú is, nem árthat sem a művész, sem a néző lelki
egyensúlyának. Ma már túl vagyunk azon a hibás gyakorlaton, amelyben a bírálat egyenlő volt
a társadalmi vagy morális megbélyegzéssel, és adminisztratív következményekkel járt. Ez a
helyzet védekezőállások kiépítésére kényszerítette az alkotóművészeket. A kritikára való
sértődötten elutasító vagy éppenséggel ellenséges reagálás, amely - szerencsére egyre ritkáb-
ban - napjainkban is tapasztalható, feltehetően e régi reflexek továbbműködésével magya-
rázható.

Gyakran találkozni azzal a nézettel, amely a kritikát a néző szemszögéből a színház
propagandájának, a színház szemszögéből pedig az alkotómunka - értékítélet nélküli -
elemzésének szeretné látni. Elismerve annak az ítéletnek a jogosultságát, hegy kritikáinkban
nagyobb teret kellene kapnia mind az információnak, mind a színházi műhelymunka részletes és
értő anlízi- sének (mi e lap hasábjain szeretnénk erre maximális lehetőséget adai), nem
feledkezhetünk meg róla, hogy értékítélet nélkül nincs kritika.

Gondolkodó néző

Ha a kritika lemond az értékelésről, éppen ezáltal válhat a manipuláció eszközévé. Ádám
Ottó megállapítása szerint a színészetet „kell olyan erőssé tenni; annyira, kimunkáltak intenzív-
vé, hogy saját ragyogásával átsüsse ezt a manipulált ködöt". Ez igaz. De nem szabad elfelejteni
azt sem, hogy a színész, a színházi előadás hiszen gondolatot, mondanivalót közvetít - maga is
eszközévé válhat valamilyen manipulálásnak. A »kimunkáltan intenzív színészez saját ragyogása"

néha a leggaládabb, leghamisabb tartalmakat is képes elfogadtatni. Éppen ebben rejlik a
színpad veszélyes képessége: a színészi egyéniség, a megjelenítés erejével azt is hitelesíteni
tudja, ami hitel nélkül való. A kritikának egyeztetnie kell a dráma gondolatát az előadás gon-
dolatával, tehát hatáselemzést kell végeznie. A néző is hatáselemzést végez, ha hajlandó végig-
gondolni a látottakat. 'A gondolkodó néző még nem manipulált néző. Attól, hegy ítélkezik és
elemez, még lehet fogékony a színpadról feléje irányuló eleven életre. Ha az valóban. eleven
élet és nemcsak annak jól sikerült utánzata. Miért lenne ellentétben az élmény spontán Itatásával
a gondolkozásra késztető és gondolatokat kiváltó, állásfoglalásra, döntésre kényszerítő
színház? Az előadás alatt méricskélő, véleményét sémákba fogalmazó néző és az élményt sokáig
magában hordó, továbbgondoló néző között mégiscsak van különbség,. (Az előbbi típus külön-
ben hivatásos kritikusnak épp olyan rossz, mint »egyszerű" nézőnek.)

A kritika objektív műfaj, nem a színház érdekvédelmi szervezete. A személyes indulatra
szüksége van, csak a személyeskedő indulatra nincs szüksége. Elfogultságra nincs, elkötelezett-
ségre van. Tarthatatlan az a túlzott tekintélytisztelet, amely ma már olyan szélsőségeket teremt,
hogy nemcsak egy rendezői felfogás bírálata vált ki furcsa reakciókat, hanem egy-egy színészi
alakításé is. Egy olyan sínészé például, aki egymás után öt szerepében kitűnő volt, de a hato-



dikban - hogy, hogy nem - rossz. Ha a kritikus ezt megírja, gyakran sandán néznek rá, ez pedig
egyetlen egy dologra jó: a többre serkentő energiák kikapcsolására. Még pontosabban: arra,
hogy akit egyszer zsenivé kiáltottak ki, az tekintet nélkül a pillanatnyi formára vagy a tartós
visszaesésre örökösnek érezze ezt az állapotot. Mi a manipulálás, ha ez nem?

Kegyetlenség és humánum

Ádám Ottó azt írja cikkében, hogy színpad és nézőtér kapcsolata „jelenleg zavart, rossz,
világszerte sérült, nem természetes és nem spontán". Az általa említett példák (Grotowski,
Living Theatre, „guevarista" színház, Weiss, Brook, kegyetlen színház) kísérletek a gondok
megoldására, színház és közönség újfajta kapcsolatának megteremtésére, helyesebben az
egykori kapcsolat helyreállítására. Közös bennük, hogy a lázadó, értékeket, formákat nem
tisztelő, a direkt politizálástól, a közönség provokálásától, sokkhatásoktól vissza nem riadó
színházban keresik a kiutat. Meglehet, hogy Grotowski Artaud-n alapuló mágikus színháza,

színpadból szószéket csináló „guevarista" színház, Weiss "száraz" dokumentarizmusa, Brook
rituális színháza átmeneti megoldás vagy még annyi sem: lehetőség. Annyi biztos, hogy
formailag máris sok újat hoztak, s ez a hatás megújíthatja a színházművészet forma-kincsét.

Ádám Ottó ettől a módszertől eltérően az évszázados értékek megőrzésében és tovább-
vitelében, „a színháznak mint a színjáték házának fenntartásában" látja a megoldást. Az előb-
biek a valóság kegyetlenül őszinte bemutatását, Ádám Ottó a kegyetlenség ellentéteként a
felmutatott humánumot tartja üdvözítőnek.

Nem tudom, melyik színházi módszer az előbbre való, nem is hiszem, hogy elméleti úton el
lehetne dönteni ezt az alternatívát. De abban biztos vagyok, hogy az őszinteség korunk igazi
humánumának alapja. S ha őszinték akarunk lenni, vállalnunk kell a valóság szépítés nélküli
ábrázolását.

Minden manipulálás a valóság letagadásával kezdődik.




