
fórum
den elemnek ? ! Esztétikus-e? ! Gazdasági-
lag is megvalósítható-e?!

- A redukált díszletbe a figurák moz-
gását is bele kell kombinálni, sőt a hang-
hatásokat is. Ezért is lehetetlen, elkép-
zelhetetlen, hogy a díszletet és jelmezt ne
egy ember tervezze, hiszen együtt, szerves
egységet alkotva kell, hogy meg-
szülessenek. Ha nem így történik, feltét-
lenül megbomlik a logika, és ha szüle-tett
valami egyáltalán, az csak egyveleg lehet.
A tervező elsősorban képileg és csak
másodsorban gondolatilag határozza meg
az előadást. A rendezőé a gondolati
irányítás. A forgatókönyvet közösen kell
előkészíteniük.

Térredukció után a hang, fény és
költészet, irodalom összhangjának kell
kialakulnia. Ezért ki lehet indulni, el lehet
kezdeni a munkát bármelyik alkotó-elemre
támaszkodva. De hogy a mozgó díszlet, a
jelmez helyét is pontosan „bele-
kalkuláljuk" a hatásba, az olvasópróbán -
sőt, a próba előtt hónapokkal -, hogy idő
maradjon a forgatókönyv megrajzolására -
elvileg tudni kell a színészek pontos
mozgását, a fény- és hang-hatások
milyenségét, egészen az utolsó jelenetig.
Ettől a tervtől csak kevéssé térhet el a
rendező a próbák során. Annál is inkább,
mert a színészek mozgását, színre lépésük
és távozásuk helyét a forgatókönyvben
előre, nagy pontossággal, a fény- és
hanghatásokat is figyelembe véve
megrajzoljuk. Ezért nyugodtan
mondhatom - ha úgy születik az elő-adás,
ahogy tanultuk -, mi a legfőbb segítőivé,
munkatársaivá válunk a rendezőnek és az
előadás minden résztvevőjének.

 Ismeri-e a magyar színházi életet? Be
tud-e majd illeszkedni a hazai színházak
munkájába ?
 Csak nyaranta vagyok itthon, ezért

nem ismerhetem, így azt sem tudhatom,
megtalálom-e majd a helyem?!

FÖLDÉNYI LÁSZLÓ

Az elvont tárgyiasság
és az egynemű közeg

Lukács György nagyszabású kísérlete a
marxista esztétika rendszertanának ki-
dolgozására egyre erőteljesebben érezte-ti
inspiráló és termékenyítő hatását az
ágazati esztétikai kutatásokban. Az egyes
szakesztétikákban jelentkező eredmény
meggyőzően bizonyítja, hogy A z eszté-
tikum sajátosságában felvetett és kidolgo-
zott kategóriák nemcsak az esztétikum
legáltalánosabb törvényeinek feltárásában
bizonyultak objektíve helyesnek, hanem -
és ez a legmeggyőzőbb érv
használhatóságukat illetően - az egyes
művészeti ágak törvényszerűségeinek fel-
ismerésében és megoldásában is, ha sza-
bad így mondani, tudományos könnyed-
séggel alkalmazhatók. Jóllehet a külön-
böző művészeti ágak elméleti kérdései-
nek azonos vagy lényegében azonos ka-
tegóriarendszerrel való megközelítése
könnyen keltheti azt a felszínes benyo-
mást, hogy a művészetek határai elmo-
sódottak, akadály nélkül beolvadhatnak
egymásba, a konkrét kutatások éppen az
ellenkezőjét bizonyítják, nevezetesen azt,
hogy a művészetek pluralitásának elve
éppen akkor kapja meg a döntő bizo-
nyítékot, amikor autonóm világukban az
azonos kategóriákat akarjuk alkalmazni. A
továbbiakban e kategóriák közül kettővel
foglalkozom részlete-sebben: a
meghatározatlan tárgyiassággal és az
egynemű közeggel. Nem arra törekedtem,
hogy mindenoldalúan kifejtsem őket,
inkább az sarkallt, hogy alkalmazásuk a
dráma és színjátékművészet világában
milyen haszonnal jár, milyen elméleti és
gyakorlati konzekvenciák levonásához ad
lehetőséget.

A meghatározatlan tárgyiasság fogal-
mának és értelmezésének helyes megköze-
lítése ama feltételezés igazságának elis-
merését jelenti, hogy egy adott cél érde-
kében analízisnek alávetett objektív tény
vagy dolog egyszerre eredményezi egy
fogalmilag helyes általánosítás
felfedezését, és azoknak a vonatkozások-
nak a háttérben hagyását, amelyek a
konkrét vizsgálódásban nem, vagy csak
erősen közvetetten játszanak szerepet. Elvi
általánosításomból természetszerűen
következik, hogy a meghatározatlan

tárgyiasság kérdése a mindennapok emberi
tevékenységétől és a tudománytól éppúgy
elszakíthatatlan, mint a művészi
megismeréstől. Hogy ez utóbbit mind-járt
egy példával illusztráljam, Ibsen Nórájára
emlékeztetek. Egészen világos, hogy Nóra
és Helmer kapcsolata egyfelől, és kettőjük
viszonya a dráma min-den más
szereplőjéhez másfelől, a valóságos
emberi viszonyulások teljes gazdagságát
magában rejti. Ez a „magában rejti"
kifejezés szó szerint értendő, ugyanis
Ibsen ezek bonyolult rétegezettségéből
csupán egyet állít művészi elemzésének
fókuszába, és ezt bontja ki a maga intenzív
totalitásában, míg a többi - attól függően,
hogy hol foglal helyet a kapcsolatok
hierarchiájában - vagy háttérben marad,
vagy elő-előjön ugyan, de a teljes kibontás
elmarad, vagy említés nélkül szunnyad a
maga némaságában. Ha te-hát a nő emberi
autonómiáját illetve ennek kezdeti hiányát,
majd a darab végé-re kiküzdött
megvalósítását tekintjük Ibsen művészi
elemzése centrális kérdésének, akkor
ehhez képest minden más viszony vagy
alárendelt (Nóra kapcsolata apjához,
gyermekeihez, Krogstadhoz stb.; a
Helmeré Rankhoz, a ház alkalmazottaihoz
stb.; illetve Krogstad és Lindéné, a
gyerekek és a dajka kapcsolata), vagy
néma (Helmer kapcsolata a politikával, az
ún. társasággal, munka-társaival, a város
vezető köreivel és így tovább). Ez a csak
nagy vonalakban fel-vázolt kapcsolat- és
lehetőségrendszer egyszersmind arra is
fényt vet, hogy közülük a művész -
esetünkben Ibsen - melyiket tartja a
legfontosabbnak és miért; hogyan
exponálja, hogyan dolgozza ki stb. Mert
amit Lukács György a valóságos emberi
magatartásformákkal kapcsolatosan ír, itt
is érvényes: „Ugyanis minden emberben ...
nagy-számú lehetőség hat lappangva. De
valódi jelleme a maga éppígylétében ép-
pen abban és azáltal valósul meg, hogy
mely lehetősége válik tetté". (A reprodukció.
II. Magyar Filozófiai Szemle. 1974. 2-3.

sz. 182. o.) Természetesen a művészetben
a lehetőségek tetté válását a művész
irányítja szuverén módon.

Mármost teljesen jogosan merül fel az a
kérdés, hogy a meghatározatlan
tárgyiasság elvének megfelelő művészi
ábrázolásban a háttérben maradt és főleg a
néma viszonyok körét, ezek súlyát,
jelentőségét, potenciális megoldását („ha
az író bemutatná, hogyan oldaná meg ?")
milyennek tételezi a befogadó. Ezt teljes
mértékben a látható és köz-



pontba állított viszony minősége dönti el.
Az író minél inkább a legfontosabb kérdést
választotta ki a társadalmi össze-függések
láncolatából, minél mélyebbre ásott le a
gyökerekhez megoldásuk érdekében, minél
sokoldalúbb a típus, annál valószínűbb,
hogy az elemzésre kiválasztott élettény
gazdagsága átsugárzik a háttérben vagy
rejtetten maradt viszonyokra, hogy
ezeknek a kapcsolatoknak kvázi-létét a
befogadó - éppen az előtérbe állított
kérdések megoldásának analógiájaként és
továbbgondolásaként - maga is
sokoldalúan rétegezettnek gondolja el. És
fordítva: minél periférikusabb,
lényegtelenebb, kisszerűbb vagy semmit-
mondóan banális és elvont-általános a
művészileg tükrözött viszonyrendszer,
annál szegényebb és ködszerűbb, annál
elgondolhatatlanabb a tárgyszerűség
meghatározatlanságban hagyott oldala.

Nyilvánvaló, hogy a tárgyszerűen
kibontott és előtérbe állított, valamint a
háttérben vagy némán lappangó megha-
tározatlanság pólusainak optimális
viszonya dönti el a dráma, a színjáték
utóhatását, a befogadó érzelmi-gondolati
világában való aktív személyiségformáló
utóéletét. E problémával kapcsolatban
hadd emlékeztessem az olvasót a szín-
játékművészetben időről időre előforduló
látványos bukások egyik tényezőjére. Arra
gondolok, hogy a drámában a meg-felelő
hierarchiával felépített központi és
mellékes, alárendelt meghatározott-sági
viszonyokat az interpretáló tükrözést
megvalósító színjátékban a rendező
félreismerheti vagy tudatosan félreértel-
mezheti. Különösen akkor fordulhat elő ez,
ha a drámában több másodrendű szerepet
betöltő viszonyrendszer is létezik. (Igy
juthat indokolatlanul központi szerephez
például Hamletnek az anyjához vagy
Horatióhoz való kapcsolata, amely a maga
helyén teljesen „normális", kiemelve
viszont óhatatlanul az aberráltságot
sugallja; Nóra és Rank kapcsolata is fölébe
kerekedhet a domináns viszony-
rendszernek stb., stb.)

Mivel az ilyen és ehhez hasonló defor-
mációk az interpretálás folyamatában
jönnek létre, jogosultnak érzem annak
feltételezését, hogy a jelenség egyik, talán
éppen legszembetűnőbb oka a dráma és
színjátékművészet eltérően meg-
szerveződő egynemű közegében rejlik. A
dráma illetve a benne bemutatott emberi-
társadalmi cselekvés a nyelvi egyneműség egy
különös formájában, a dialógusban nyeri el
érzéki megformálását. A szín-
játékművészet viszont a hallhatóság

(beszélő) világába redukált valóság
mimezisét csak úgy tudja interpretálni, ha
közbelépteti a vizualitást is. A színjáték
tehát a cselekménnyé sűrített valóságot (illetve
közvetlen formájában a drámát) a hallás és
látás egynemű világában objektiválja. A
vizualitásnak ez az első pillanatban nem
túlzottan nagy jelentőségű bővítménye
ténylegesen rendkívüli horderejű. A látás
egy teljesen új és autonóm művészeti ág, a
művészi színjáték alapja lesz. A drámaíró
bármilyen fontos és lényeges, aktuális
vagy ezen túlmutató általánosabb igényű
témakört fogalmazzon is meg, ha műve
nem olvasztható be a színház egynemű
közegébe, ha az irodalmi anyag számára a
színház új minőségű egyneműsített világa
idegen közeg marad, esztétikailag
csökkent hatású vagy hatástalan élmény
jön létre. Tömegével ismerünk ilyen
alkotásokat. Ezek a drámák vélt vagy
valóságos iroda-lomtörténeti értékük
ellenére - rossz színpadi alkotások, és sok
esetben alapos a gyanú, hogy éppen emiatt
drámának sem hibátlanok.

Jóllehet a dráma egynemű közegét
éppolyan objektivitás jellemzi, mint pél-
dául a formatörvényeket, mégsem beszél-
hetünk magában az alkotás folyamatában
a létrehozó és a mű valamilyen meg-
különböztetett kettősségéről vagy szem-
benállásáról. Éppen ellenkező a helyzet.
Lukács György szemléletesen jegyzi meg,
hogy „a művész művészeti ága egynemű
közegébe helyezi magát, s azáltal., hogy e
közeget saját személyisége specifikus
minőségében megvalósítja, lehetőség
nyílik ... a valóság esztétikai
visszatükrözésének megteremtésére". (Az
esztétikum sajátossága. Akadémia, 196 5.1. k.
5 93. o.) A művésznek nemcsak tárgyával,
alakjaival, ezek szellemiségével kell a
legmeghittebb kapcsolatot kialakítania,
hanem egyszersmind a mű-fajt
megérzékítő objektív formatörvényeket is
tökéletesen ismernie kell, sőt ezen
túlmenően e törvények világába mint
„saját" világba kell beilleszkednie. A
műalkotás formavilágában való ott-
honossága elvileg nemcsak kizárja e tör-
vények megsértését, hanem egyenesen azt
eredményezi, hogy csak és egyedül ebben
a világban tudja objektiválni a
visszatükrözött valóságot. De ez még
csupán a kérdés szubjektív oldala. Magá-
nak a műnek a megközelítése szempontjá-
ból azonban kiderül, hogy miután „a
művész művészeti ága egynemű közegé-
be" teljes sikerrel belépett, és ebben az
egynemű közegben egy esztétikai alko-

tás végérvényes és autonóm világát te-
remtette meg, ez a továbbiakban valami
olyan formai végérvényességet is hordoz
magában, amely esztétikai értelemben a
legmerevebben ellenáll bármiféle formai
átrendezési kísérletnek. Ezért jelent
mélyen problematikus (és az esetek több-
ségében sikertelen) vállalkozást epikai
alkotások drámai adaptációja. Vagyis itt
egyrészt arról van szó, hogy a mű-vészt
műve megalkotásakor dominánsan egyéni
képességei, hajlama, műfaji érzéke stb.
irányítja, másrészt viszont a kész alkotás
zárt objektivációként áll szemben (és
ellent) minden átalakítási kísérletnek.

Ha a forma objektív törvényei és ter-
mészetesen az egynemű közeg másmi-
lyensége még az azonos művészeti ág-
hoz tartozó műnemek közt (epika - drá-
ma) is ennyire merev határokat jelent,
még fokozottabb a divergencia a dráma és
a színjátékművészet között. Ennek el-
lenére több mint kétezer év óta a dráma
színházi interpretációja művészettörténeti
tény. Mivel más helyen ezt a kérdést
részletesebben vizsgálom (1. kiadásra
váró A drámától a színpadig című köny-
vem), legyen elég itt csupán utalni a
problémára.

A művészi színjáték a tipikusan kettős
tükrözést megvalósító zene és építőmű-
vészet, valamint a reprodukáló-előadó-
művészet között helyezkedik el mint
interpretáló tükrözést megvalósító autonóm
művészeti ág. Ez egyrészt azt jelenti, hogy
a színjáték - minden autonomitása
ellenére - soha nem állhat szemben olyan
szabadon a művészi ábrázolás tárgyával,
az emberrel, az emberi-társadalmi
valósággal, mint a zene vagy az építő-
művészet. A színjáték „valósága" adott: a
már művészileg megszervezett és
ugyancsak autonóm dráma valósága.
Másrészt a színjáték - éppen önállósága
és egynemű közege miatt - összehason-
líthatatlanul szabadabb azzal szemben,
amit interpretál, mint az előadóművészet
az önmaga tárgyával (az előadásra kerülő
verssel, novellával stb.) szemben.

2. Igaz, hogy a dráma nyelvi (dialógus-
ban megformált) egyneműsége a szín-
házművészetben nyelvi és vizuális egyne-
műséggé bővül, ez azonban azért mehet
végbe zökkenőmentesen, mert a nyelv
révén létrejövő fogalmiság, gondolati-
szellemi mondanivaló a látványra féket
vet, megzabolázza. Természetesen nem
valamilyen durva alá- vagy fölérendelt-
ségi kapcsolatról van itt szó, hanem olyan
diszkrét hierarchikus viszonyról, amelyet
a befogadó mélyen dialektikusnak



tart. És joggal tartja annak, mert a szín-
padi külső cselekvés, a mimika, a gesztus, a
látvány többi eleme: a kosztüm, díszlet,
kellék stb. mintha maguk is beszélnének,
meghitt és intenzív szellemi kapcsolatot
tartanának a szereplőkkel és a
befogadókkal. Am mindez néma és je-
lentés nélküli, míg meg nem jelenik a
beszélő ember, a gondolatokat nyelvi for-
mában megfogalmazó színész.

3. A drámában a fogalmilag leírt külső,
a szereplő hangszíne, a környezet, a
felhasznált tárgyak stb. kiterjedése mint
kvázi-látvány és kvázi-tér lökés-szerűen
új minőséghez jut a színpadon: a tér
lemérhetővé, a hang hallhatóvá, a színek
érzékileg felfoghatókká válnak.

4. A fentiekkel függ össze, hogy a
drámai cselekvés, a kollizió a színjáték-
ban, az egynemű közeg komplexitása
révén, nem veszít erejéből, sőt még erő-
teljesebbé válik, mert a nyilvánosságot
inherens módon magában foglaló szín-pad
a valóság itt és most érzéki benyomását
kelti.

Ezeket tartom olyan kapcsolódási pon-
toknak, amelyek segítségével az egyéb-
ként és általában önállóságukat radiká-
lisan kiharcoló és megőrző művészeti
ágak között a dráma és a színjátékművé-
szet úgy találkozik össze, hogy nem mű-
vészi veszteség lesz az eredmény, hanem
esztétikai gazdagodás.

Ezután a kitérő után elméletileg egy-
szerűbbnek tűnik, ha a továbbiakban az
egynemű közegnek és a meghatározatlan
tárgyiasságnak a kapcsolatát veszem
szemügyre. Már az első pillanatban is
világos, hogy például a festészetben
érvényesülő látás illetve a színek terem-
tette egyneműség egészen más meghatá-
rozatlan tárgyiasságot eredményez, mint,
mondjuk, a zene. Azonban a dráma és a
színjáték között - kölcsönhatásuk követ-
keztében - jóval bonyolultabb a helyzet.
Magától értetődik, hogy az ún. külső
meghatározása egészen más feladatokat
kíván és kínál a festészetben, mint az
irodalomban. Ami a festészetben - éppen
a rá jellemző egyneműség következtében -
kötelező és elengedhetetlen, ti. a színekkel
érzékletessé tett külső, mint a belső
feltárásának feltétele, az irodalomban
felesleges teherré válik. Az itt le-vonható
konzekvencia önként kínálkozik. Az
irodalom - és hogy tárgyunkhoz
szorosabban kapcsolódjunk, a dráma -
nyelvi egyneműsége révén közvetlenül
fogalmak, ítéletek, gondolatok, következ-
tetések segítségével hoz létre egy sajátos
belső érzékiséget, és ezt valóban köny-

nyen tönkre teheti vagy legalábbis érté-
kében redukálhatja a külső pittoreszk
leírása. A festészet és a festmény viszont
éppen fordítva jár el: a legmélyebb
gondolati összefüggések egyedül a szí-
nek, a fény-árnyék, a kontúrok stb., te-hát
a külső minél érzékletesebb megjele-
nítésével tárulhatnak fel.

Éppen ezek miatt kell messzemenően
számolni annak a „kényes egyensúlynak" a
megteremtésével, amely a dráma szín-
padra állítása közben válik szükségessé.
Kétségtelen tehát az itt keletkező -
véleményem szerint - termékeny ellent-
mondás. A szavakkal, fogalmakkal, a
gondolatok síkján felépülő dráma a
színjátékművészetben döntő módon
egyesül a vizualitással, amikor is a koráb-
ban felesleges teherként jelentkező külső
meghatározottság itt, a színjáték világában a
művészi alkotás sine qua non-ja lesz. Sőt,
ha a drámával kapcsolatosan az a relatíve
jogos vélemény alakult volna ki, hogy
egynemű közege a sokszínű valóságot
egyedül a nyelvben homogenizálja, és
ezáltal feltétlenül cl is szegényíti, a
színjáték ezt a benyomást határozottan
feloldja, mert a színházban „mintha az élet
maga jelenne meg"-benyomás válik
alapélménnyé. Ez, persze, csak benyomás,
ami semmilyen értelemben nem teremt
alárendeltségi viszonyt a két művészeti ág
között. De a színház is-mert mozgósító
hatása igazolja ennek az impressziónak az
elterjedését. A kérdés most már ez: vajon
a művészi színjáték a drámára jellemző
meghatározatlan tárgyiasságot és az ebből
fakadó összes szellemi gazdagságot a
külső-érzéki meghatározással oldottá
teszi-e, illetve megsemmisíti-e, avagy -
hogy Hegel formulájával éljek -
megszünteti ugyan, de meg is őrzi és
továbbfejleszti? A színházművészeti
gyakorlat a kérdést egyértelműen pozi-
tívan oldja meg.

Hogy hogyan ? Elvileg erre már többé-
kevésbé kielégítő válasz adható. Ha az

irodalom (amely a nyelv illetve a hallás
egynemű közegét használja fel) és a

képzőművészet (amely viszont a látás illetve
a színek és a téralkotó tömeg
egyneműségére redukál) alkotásaival kap-
csolatban lényegében nem beszélhetünk a belső
és a külső tárgyiasság meghatározottságának
illetve meghatározatlanságának dia-
lektikájáról, mert az egyik a szellemi belsőre
koncentrál, és ennek rendeli alá a külsőt, a
másik viszont csak a külső révén tud ábrázolni
gondolatiságot, akkor a színjátékművészet - az
előbbiekkel szemben érvényesülő - sajátos
helyzetét éppen ez a dialektikus

viszony határozza meg, amelyben a külső és a
belső, a szellemiség és a közvetlen érzékiséggel
megragadható forma elszakíthatatlanul
összetartozik. E tény megállapítása termé-
szetesen legfeljebb definitíve jelenthet
valamelyest új gondolatot, hiszen a
színházművészeti gyakorlat évezredek óta
ezt valósítja meg. E művészeti ág tehát
dialektikus egységet teremt a látás és a
hallás, a térbeliség és időbeliség, valamint
a meghatározott és meghatározatlan
tárgyiasság külső és belső szférája között.
Ennek a dialektikus egységnek
messzemenő jelentősége van. Mert mi-
helyt közelebb kerülünk a művészi
színjátékhoz, a legfutólagosabb elemzés is
azonnal feltárja, hogy a komplexitás fenti
bizonyítékai maguk is ellentmondásosak. A
színjátékban ugyanis szó sincs semmiféle
terméketlen és mechanikus
egymásmellettiségről. Tehát a látás és a
hallás relációjában a hallás jut dominan-
ciához; a térbeliség - objektív tulajdonságai
ellenére - számos kvázi-jelleget tartalmaz;
az idő belső és külső megjelenése
egyszerre szubjektív és objektív; a
meghatározatlan tárgyiasság pedig a belső
és külső kapcsolatának új, a művészeti ág
sajátosságaiból levezethető mi-nőségét
eredményezi.

A meghatározatlan tárgyiasság kate-
góriája a legszorosabb kapcsolatban áll a
dráma jelentésudvarával. Jelentésudvaron a
dráma tartalmának azt a kimeríthetetlen
gazdagságát értem, amelynek révén
lehetővé válik, hogy a színjátékművészet
interpretáló tükrözése szakadatlanul új és
új arcát, mondanivalóját villantsa fel a
drámai szövegnek. Az Antigoné, az Oidipusz
király, a Hamlet stb. mindmáig tartó
evokatív ereje és hatása ezzel függ össze.
Egészen természetes, hogy ez a
jelentésudvar annál gazdagabb, minél
nyitottabb, de annál érzékletesebb és
szuggesztívabb, minél inkább udvar-
szerűen zárt és lekerekített. Nem nehéz
ebben a dialektikus ellentmondásban
felfedezni a jelentésudvar és a meghatá-
rozatlan tárgyszerűség összefüggését. A
„teljes" meghatározatlanság, amikor a
drámai cselekvés action gratuite-ek halma-
zává válik, a jelentésudvar non finito-szerű
végtelen nyitottságát eredményezi. Így lesz
számos abszurd dráma a mélység leplébe
bújtatott vagy a transzcendencia
misztikumával burkolt Semmi „művészi"

visszfénye. Másik végletként pedig a
„teljes" meghatározottság - Hegel szavával
élve „undorító" - lapos naturalizmusa a
jelentésudvart a kommersz drámák, a
giccsek színvonalára süllyesz-



ti. Akár az egyik akár a másik véglet
jellemzi a drámai alkotást, a színházmű-
vészet egyikből sem képes realista mű-
vészetet produkálni. Ennek okát elmé-
letileg megfogalmaztam már: a dráma
nyelvi egyneműsége a színjátékművészet
komplex világában sem veszíti el a már
említett diszkrét hierarchiában kivívott
vezető szerepét. Márpedig a nyelvileg
megfogalmazott és a modernizmus for-
matechnikájával manipulált Semmit a
színjátékművészet éppúgy nem képes az
interpretáció folyamán valóságos tar-
talommal megtölteni, mint a lapos és
banális közhelyekkel operáló kommersz
drámát. A jelentésudvar nyitottsága tehát
olyan optimális tertium datur, amelyben a
történelmi itt és most nyújtja a miliőt a
típusok gazdag szellemiségéhez; amelyben
a hősök akciója privát-egyedi-ségében is
modellszerűen reflektál az adott kor és az
általa meghatározott társadalmi valóság
legfontosabb kérdéseire. Az itt kínálkozó
következtetéseket a drámai alkotásokban
érvényesülő viszonyrendszerekben a
legegyszerűbb nyomon követni.

A drámában a különböző típusok,
nézetek, helyzetek, szituációk - éppen úgy,
mint az életben - egyaránt végigmehetnek
az egyszerű különbségtől az
ellentmondások különböző fokozatain át
egészen az ellentétig. De hogy a dráma
világán belül az ellentét (a kollizió) végül
is kik és mik között jön létre, és hogy az
egyszerű különbség hol nem fejlődik
tovább ennél a szintnél, e z a z írótól,
szemléletétől, helyzetétől, világ-nézetétől
függ. Minél extenzívebb élet-szeletet
vizsgál a dráma, annál több benne a
különbségtípus, amelyet potenciálisan
ellentétté lehetne változtatni, de amely
mégis megmarad egyszerű külön-
bözőségében. A színjátékban viszont - a
komplexitás következtében -- a különb-
ségek egyike-másika továbbfejleszthető, s
ha nem lesz is belőlük tényleges, a darab
egészét centrálisan kitöltő ellentét,
előkészíthetik, magyarázhatják,
módosíthatják, késleltethetik vagy el-
mélyíthetik az eredeti és valódi ellentétet.
Á drámai ellentét sohasem keletkezhet
„váratlanul", előkészítés és indoklás
nélkül. Az ellentétet a különbségek és
ellentmondások hálója veszi körül. Ebben
a hálórendszerben teljesedik ki az ellentét,
ebből nő ki a kollizió. Mindebből
következik, hogy a darab folyamán a végül
is megoldott konfliktus sohasem
megszünteti, hanem csupán átrendezi ill.
átértékeli a különbségeket. Talán feles-

leges is arra hivatkozni, hogy mindez a
jelentésudvar perifériáján zajlik le, és nem
a drámában vagy a színpadon. A befogadó
gondolja tovább és viszi magával mintegy
a katartikus hatások motiválása
érdekében. Ezek alapján az sem szorul
bizonyításra, hogy a drámában és még
inkább a színjátékban - nincsenek kö-
zömbös szituációk és kapcsolatok, nin-
csenek és nem lehetnek lézengő figurák,
indokolatlan akciók, de még csak feles-
legesnek látszó jövések-menések sem.

Jogosan merülhet fel a kérdés: vajon a
drámában meglevő különbség-ellent-
mondás-ellentét hálózat a színjátéki in-
terpretáció során végül is mennyire képes
irányítani és befolyásolni a rendezőt ?
Vajon a komplexitás nyújtotta személyi-
tárgyi feltételek segítségével és igénybe
vételével nem lehetséges-e az eredetileg
egyszerű különbséget mesterségesen fel-
duzzasztani ellentétté? Ez a veszély
természetes és reális. Ha a rendező szá-
mára a dráma nem több puszta témánál, ha
alkotói törekvéseinek puszta apropójaként
kezeli az irodalmi művet, ilyen
voluntarisztikus „átrendezés" minden
további nélkül megvalósítható. A jó dráma
azonban sohasem hagy kétséget afelől,
hogy a valódi ellentét mi körül kulminál.
Bármennyi átmenet található is a
különbség és az ellentmondás, az
ellentmondás és az ellentét között, a
köztük levő határ mégsem mosódhat el,
mert ezek végül is olyan csomóportok,
amelyek minőségi u g r á s t foglalnak maguk-
ban, minőségi másszerűségük összeté-
veszthetetlen.

Ha eddig azt igyekeztem nyomatékosan
aláhúzni, hogy a dráma és ennek nyomán
a művészi színjáték csakis akkor keltheti a
befogadóban az önálló és zárt világ
élményét, ha bennük az egyszerű
különbségtől a legkiélezettebb ellentétig a
szembenállások gazdag variációja kellő
evidenciával és érzékletességgel jut
szóhoz, akkor most ugyanilyen
határozottan utalok arra is, hogy ez a világ
- heterogenitása ellenére - döntő fölénnyel
egy „végső egyneműséget" nyilvánít ki.
Mit értek ezen? Mindenek-előtt azt, hogy
még az olyan kiélezetten ellentétes
típusokkal dolgozó művészek is mint
Arisztophanész és Shakespeare, Molière
vagy Schiller, Shaw vagy Tenessee
Williams drámáiban a szereplők minden
különbözőségük ellenére is azonos világ
teremtményei. Ellentétességük ellenében
is megnyilvánuló egymásra hangoltságuk,
antinómikusan szembe-feszülő, mégis
vegyi rokonságot bizo-

nyitó lelkialkatuk ellenére egy „saját
világ" benyomását kelti. Hogy ez meny-
nyire így van, mi sem bizonyítja jobban,
mint az a nem is olyan ritkán előálló
színészi gyakorlat, amely rutin vagy
művészi érdektelenség, középszerűség
vagy invenciótlanság miatt gátlás nélkül
Hamlet-gesztusokkal operál a Don Carlos-
szerepben, Kabanova-manírral (Oszt-
rovszkij : Vihar) oldja meg Bernarda
szerepét stb., stb. Ha pedig egyes rendezők
tudatosan, de elméletileg rendkívül ingatag
módon alátámasztva akarják „brechtizálni"
a Peer Gyn t ö t vagy a Cseresznyéskertet, az
objektív eredmény semmivel sem lesz jobb
az előbbinél, legfeljebb a színész szeretné
elleplezni azt, amivel a rendező
hivalkodik.

Miközben tehát egy-egy színházművé-
szeti alkotás az árnyalatok tompább és
élesebb színskálájával sokoldalúan
összetett és ellentéteiben gazdag világot te-
remt, egyszersmind a szó szoros értelmé-
ben homogenizálja is ezeket: megteremti a
sokféleség egységét. Ebben a folyamatban
és a végeredményként előálló művészi
objektivációban a színjáték-művészet
külső formai elemei éppolyan intenzitással
vesznek részt, mint a színész vagy a
színpad. Ezért ismételten igaz az a
gyakorta elhangzó figyelmeztetés, hogy
csupán a rossz értelemben vett műkedvelői
szemlélet, az esztétikai-elméleti
tájékozatlanság kérkedhet azzal, hogy a
forma vagy akár csak néhány formai elem
„forradalmi" megújítása az új szín-
házművészet feltétele.

Végül egy kiegészítést még: az ellent-
mondások láncolata, az élethez hasonlóan,
a dráma és a színjáték világában sem
keltheti a mechanikus determináltság lát-
szatát. Ha az ember - Lukács György ki-
fejezésével - „válaszoló lény", akkor ez azt
jelenti, hogy alternatívák között választhat.
Minden valóban jelentős műalkotás
tiszteletben tartja és művészileg vissza is
tükrözi az élet eme objektív tényét.
Nemcsak olyan didaktikusan bizonyító
példákra gondolok, mint III. Richárd
döntése a gazemberség mellett, ha-nem
olyanokra is, amelyekben ez az alternatív
választás csak lappangva nyer meg-
fogalmazást. Vitathatatlan, hogy főleg az
ún. döntéses szituációk élezik ki a
leglátványosabban az ilyen lehetőségeket
( I I I . Richárd, Az Ördög és a Jóisten, Galilei
stb.), de úgy hiszem, nem tévedek, ha azt
állítom, nincs olyan drámai élettény,
amelyik ne tartalmazná a választás
lehetőségét. Nem véletlen, hogy az élet
elevenségének és gazdagságának ezt a



mozzanatát még a kommersz drámák is
alkalmazzák, jóllehet általában üres for-
mai-dramaturgiai eljárásként használják
fel. És ha az ilyen esetekben alkalmazott
alternatíva egy üres és mesterségesen
konstruált ellentét eredménye, akkor is az
egészen bizonyos, hogy a kommersz
dráma írója vagy nem ismeri el a véletlen
rendkívül termékeny szerepét, vagy
ellenkezőleg, mérhetetlenül felnagyítja.
Mindkét véglet leplezetlenül árulkodik az
ellentét-ellentmondás hálózat mechanikus
és konstruált természetéről. A realista
drámaművészet és a realista igényű
színjátéki interpretáció a tény-leges
ellentmondások szövevényében felfedezi
és szuverén fölénnyel alkalmazza a
véletlen és szükségszerű dialektikáját, és
ezzel a típusok előtt álló alternatív
helyzetek a befogadó számára az eleven
élet bensőségét idézik fel. A művészileg
ábrázolt hős - a drámában és a szín-
játékban egyaránt - azáltal válik szemé-
lyiséggé, hogy igazi alternatívák közt
valóságosan dönt. Lukács György az
ontológiájában így fogalmazza ezt meg:
„Mivel minden valódi alternatíva konkrét,
még akkor is, ha ismeretek, elvek és más
általánosítások döntő szerepet játszanak a
konkrét döntésben, ez szubjektíve és
objektíve megőrzi konkrét éppígylétét, és
mint ilyen befolyásolja az objektív
valóságot, és főként innen kiindulva van
jelentősége, befolyása a szubjektum
fejlődésére is. Valamely ember alternatív
döntéseinek éppígylétét nevezzük
személyiségnek." (A reprodukció. II. Magyar
Filozófiai Szemle.
1974. 2-3. sz. 181. O.)

Ezzel tulajdonképpen körülhatárolható
a rossz drámák és a művészileg sikertelen
színjátékok születésének egy újabb
lehetősége. A művésznek (a drámaírónak
és a színjáték művészeinek egyaránt)
magának is át kell élnie, pontosabban a
valóságban fel kell fedeznie az
ellentmondások egységét; ellenkező
esetben, akár az egyoldalúan felfogott és
nihilizmussal, anarchiával ábrázolt
ellentétet tekinti döntő élményének, akár
az ellentmondástól mentes hazug vagy
álidilli harmóniát tartja valóságnak, a
dráma illetve a színjáték fent vázolt
gazdagságát teszi tönkre. Teljesen igaza
van tehát Lukács Györgynek, amikor ezzel
összefüggésben azt mondja, hogy az ilyen
művészi csőd elvileg semmiben sem
különbözik az ugyanezen okok
következtében létrejövő tudományos ku-
darcoktól és a mindennapi életben elkö-
vetett tévedésektől.

RÉPÁSSY ANDRÁS

A színész munkához
való joga

„ Jó lenne egyszer már meghatároznunk,
a színésznek mihez van joga, mihez nincs,
és mikor minősül destruktívnak" -
nyilatkozta Avar István a Film Színház
Muzsika 1976. január 24-i számában.

A szocialista munkajog egyik leg-
fontosabb követelménye a munkához való
jog alapelvének következetes érvé-
nyesülése. Nem véletlen, hogy a munka-
jog alapelvei közül az első helyen említ-
jük. Ennek az alapelvnek sajátossága,
hogy konkrétan megfogalmazva, jog-
szabályként nem jelenik meg sem a
Munka Törvénykönyvében (1967. évi lI.
törvény), sem pedig más munkajogi
jogszabályban. A társadalmi-gazdasági
törvényszerűségeket tükrözi, átható kap-
csolatot fejez ki a jog és jogilag szabá-
lyozott vagy éppen nem szabályozott
társadalmi viszonyaink között. Egyéb-ként
az alapelvek általában nem tételes
szabályként jelennek meg jogrendsze-
rünkben, ez azonban mit sem von le
alapelv jellegükből, következésképpen
meghatározó jelentőségükből. Az alap-
elvek érvényesülését megvalósító jog-
szabályok a társadalmi viszonyok dina-
mikus fejlődése során maguk is változnak,
Dr. Nagy László írja A magyar munkajog
című munkájában: „Amikor valamely
alapelv megvalósulását bemutatjuk, az
nem valamely állandó, végleges állapot
rögzítését jelenti, hanem azt, hogy fejlő-
désünk adott időpontjában milyen intéz-
kedések tehetők az adott alapelvben
foglalt követelmény érvényre juttatása
érdekében."

Most már nincs más dolgunk, mint az,
hogy vizsgálódásunk során a bevezető-ben
említetteket minduntalan „színházra
fordítsuk".

A kérdés tehát: valójában mihez van
joga a színésznek? A legfontosabbhoz, a
munkához van-e joga?

E kérdés feltevése a szakmában - és a
szakmán kívüliek részéről - korántsem
újkeletű. Amióta színjátszás létezik, és
van színész, felmerült a probléma: vajon a
színész munkát végez-e egyáltalán?
Tehető-e egyenlőségjel a színészi sze-
replés és a vasesztergályos munkavégzése
közé? További problémát vet fel a vég-

zett munka mennyisége és minősége sze-
rinti díjazás (a szocialista elosztás elve
érvényesülésének) kérdése is.

A legáltalánosabból kiindulva kell
közelítenünk e speciális jogi helyzet meg-
ítéléséhez. Vizsgáljuk meg a munkajog-
viszony fogalmát és annak tartalmi ismér-
veit, különös figyelemmel tehát az iránt,
hogy a színészre vonatkozóan miként
érvényesül legfontosabb alapelvünk.

„A szocialista munkajogviszony olyan
jogi kapcsolat a szocialista munkáltató
szervezet és a dolgozó között, amelyet a
dolgozó mint a munkáltatói szervezet
dolgozói kollektívájának tagja, munkához
való jogának gyakorlása, a nemzeti jöve-
delemből való részesedése és a vállalati
tevékenység fejlesztésében és ellenőrzé-
sében való részvétel, - a munkáltató
szervezet pedig a feladatainak teljesítése
érdekében létesít. A szocialista munka-
jogviszony alapján a dolgozó munka-ereje
kifejtésével jogosult és köteles a
munkáltató szervezet feladatainak telje-
sítése érdekében a munkakörébe tartozó
feladatokat elvégezni."

A színészi munkakör

A munkakör konkrétabban annak a
munkafajtának a megjelölését jelenti,
amelyet a dolgozó jogosult és köteles
végezni. A színész munkaköre az, hogy
színész. (Arra az esetre nem térek ki,
amikor a színész nem mint színész dol-
gozik.) Említettem, hogy a színész mun-
kavégzése speciális, és a legközelebbi
kapcsolatot a polgári jogviszonyok vállal-
kozási és megbízási kötelmeivel mutatja.
A Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV.
törvény) 387. szerint vállalkozási
szerződés alapján a vállalkozó-valamely
dolog elkészítésére, feldolgozására,
átalakítására, megjavítására vagy munkával
elérhető más eredmény létrehozására, a
megrendelő pedig díj fizetésére köteles.
Az eredmény kérdése a munkavi-
szonyokban is felmerül. Ugyanis min-
denki - a színész is - köteles jól, azaz
eredményesen dolgozni. Vállalkozás
esetében azonban az eredmény kérdése
szorosabban kapcsolódik a díjazáshoz,
mint a munkajogviszonyok esetében. A
kötelezettségek lelkiismeretes telje-
sítésének alapelvéből következik, hogy a
színész legjobb tudása, tehetsége, képes-
sége szerint dolgozzék. Az eredmény
azonban ettől még lehet negatív is, pél-
dául megbukik az előadás annak ellené-
re, hogy a színész tudása legjavát nyúj-
totta.

A munkavégzés sajátossága, hogy a


