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bugrálás, a csilingelő hang megfakulása, a
lecsi-fecsizés helyett megfontoltabb
hangsúlyozás, a repdeső tekintet helyett
koncentrált figyelem.

Dávid Kiss Ferenc (Karatejev paraszt)
már nehezebb helyzetben volt. Néhány
rövid jelenetében neki egyedül kellett
ábrázolnia a „népet". Akit felszabadítottak,
akinek már lehet méltósága, de akit ennek
ellenére még mindig meg lehet
korbácsolni; aki hazájáért önként hadba
vonul, akit aztán az ellenség főbe lő; aki a
kivégzés előtti pillanatokban - s ezt Dávid
felegyenesedésével, mind nyugodtabb
tekintetével érzékelteti is - beletörődik a
megváltoztathatatlanba. Mert érzi: ő még
mindig csak jobbágy, de el is fogadja a
halált, mert harcolt a hazájáért. Ez neki jár
az ellenségtől, nem Bezuhov grófnak.
Dávid urak előtti meghajlását is „tanítani
lehet". Már készül a hajlásra, de valami
nem engedi, teste ellene feszül. Aztán
hirtelen, gyorsan - hiszen tudja helyét a
társadalomban - meghajol. Tisztelet-tel.
De nem fejezi be a mozdulatot azon a
ponton, mely már épp eléggé alázatos.
Továbbviszi. Térdét is megroggyantja,
földig hajol. Ám ez a másik fázis lassú,
kimért, már méltóságot sej-tető. Majd
kiegyenesedik és sehová sem nézve kisiet.

Végezetül röviden a fordításról. A
veszprémi előadásban a darab új fordítását
használták, Földényi F. Lászlóét. Úgy
tűnik pedig, hogy ehhez a stílusú
előadáshoz alkalmazhatóbb lett volna
Szántó Judit munkája. Földényié ugyan-is
nyelvezetében hívebb a piscatori
gondolathoz: szárazabb, pontos, kimért,
„politikusabb". Ezzel szemben Szántó
Judit fordítása stílusában közelebb áll
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BÉCSY TAMÁS

A dráma
és a színjátékviszonya

Első rész

A SZÍNHÁZ 1979/1. számában, Az írott
szövegek és a színjáték című tanulmányom-
ban már foglalkoztam a címben megjelölt
kérdéskörrel. Elképzeléseim lénye-gében
azóta sem változtak. A probléma-kör
újrafogalmazását az indokolhatja, hogy
nézeteim több részletben talán finomodtak
és differenciálódtak; illetve talán
egyértelműbbé váltak.

Az alábbiak A dráma műneme és műfajai
című nagyobb tanulmányom utolsó
fejezete.

Úgy gondoljuk, különösképpen manapság
fontos a dráma és a színházi előadás
viszonyát megvizsgálnunk, mert ebben a
tekintetben egészen különböző nézetek
uralkodnak. Vannak, akik a színjátékban
pusztán a dráma interpretáció-ját látják, s
nem is tartanak lehetségesnek más
viszonyt; s vannak, akik az írott drámát
nem tekintik önálló műalkotás-nak,
hanem olyan szövegnek, amely a maga
teljességét, szépségét stb. csak a színházi
előadásban kapja meg. Noha a dráma
meghatározásába némely elméletíró már a
tizenhatodik században be-vonta a
színházi előadás szempontjait, az a nézet,
amely a drámát a színházi előadásban
megjelenő beszélt nyelvvel azonosítja, az
úgynevezett rendezői szín-ház - körülbelül
Max Reinhardt működése - nyomán
terjedt el. Manapság, különösképpen az
angolszász szakiroda-lomban, már nem is
a beszélt szöveget, hanem a teljes
színjátékot nevezik drámának. E
vélemények mögött az a nézet rejtőzik -
akár kimondják, akár nem
hogy a kettő közül az egyik nem önálló
művészet.

A kérdéskör tisztázását, megítélésünk
szerint, abból kiindulva lehet megkísé-
relni, hogy a színházművészet önálló
művészeti ág-e. De hogyan lehet ebben a
kérdésben hitelt érdemlően dönteni? Az
az út véleményünk szerint nem jár-ható,
hogy a művészeti ágak meghatározásakor
egymástól különböző meg-közelítéseket
és így egymástól különböző
meghatározásokat alkalmazunk. Oly
kündulópontot kell keresnünk, amely

mindegyik művészeti ágra vonatkozóan
dönthet arról, hogy valóban önálló mű-
vészeti ág-e.

Az a tény látszik legevidensebb ki-
indulópontnak, hogy minden műalkotás a
primér valósághoz viszonyítva másodlagos
világot, világszerűséget épít fel és zár
magába. Ez a tény pedig csak egyetlenegy
esetben valósulhat meg: ha ennek a
világszerűségnek az ontológiai alap-eleme
jel, illetve jelrendszer. A jelen és
jelrendszeren kívül ugyanis nem is-
merünk olyan anyagi hordozót, amely
mások számára, tehát objektiváltan képes
másodlagos világot, világszerűséget
felépíteni. A jelnek az a legáltalánosabb
ismérve, hogy olyan anyagi hordozó,
amely mást jelöl és jelent, mint ő maga.
(Világirodalmi Lexikon; Í. m. 5. kötet: jel
címszócikk; 61o.) Ez az alapjellemző
biztosíthatja a másodlagos világ,
világszerűség létrejöttét. Másfelől pedig
lehetőséget ad a különböző művészeti
ágak legalapvetőbben érvényesíthető
meghatározására és elkülönítésére, éppen
azon az alapon, hogy az adott
műcsoportnak van-e önálló, a többitől
különböző jele és jelrendszere, és az
olyan-e, amely az adott művészeti ág
speciális világát, világszerűségét fel-
építheti ? Ha van, akkor azok az egyedi
művek, amelyek ugyanezt a jelet és jel-
rendszert használják, önálló művészeti
ágat képeznek; s így a különböző jelek és
rendszereik konstituálhatják a különböző
művészeti ágakat.

Úgy véljük, fölösleges részletezni, hogy
egy jelrendszer önmagában még nem épít
fel olyan másodlagos világot, amely
művészi. Számunkra azonban jelenleg az a
tény a fontos, hogy jelrendszer nélkül nem
létezhet művészi másodlagos, felidézett világ,
világszerűség.

Jel a színházművészetben is található,
hiszen a színész olyan valakit játszik, aki
nem ő, méghozzá mások számára.
Véleményünk szerint ezzel jön létre a
színházművészet; vagyis a színjáték „ott"
kezdődik, amikor valaki mások számára
olyan valakit jelöl, aki nem ő. Azonban
másfajta olyan produktumok is vannak,
amelyekben ugyanez az alap-tény jelenik
meg. A balett, a pantomim, a szavak
nélküli színjátszás, a rádiójáték esetében
ugyanez a helyzet. (Határ-esetek
természetesen vannak, például az egyik
oldalon talán a szavalat, a másikon az
opera.) Ezek a produkciók csak akkor
képzelhetők el, ha van valaki (színész,
pantomimus, táncos stb). aki saját teste
segítségével önmagától füg-



getlenített más valakit, más embert jelöl
vagy formál meg. Az említett pro-
duktumok természetesen különböznek is
egymástól, de az említett alaptény
összekapcsolja őket. Vagyis létezik olyan
művészeti ág, amely a jellé vált emberi
testre épül, amit - jobb szó híján
testművészetnek lehet nevezni. Ennek a
művészeti ágnak is vannak műnemei és a
műnemeken belül műfajai. A műremeket
talán a legalapvetőbben az konstituálja,
hogy a testre mint jelre alapozott mű
felhasználja-e a beszédet vagy nem.

Mivel most a testművészetről nem ír-
hatunk, csak a színházművészetről szó-
lunk, s ennek is azon változatáról, amely
felhasználja az írott szöveget.

A konkrét anyag
és az egynemű közeg anyaga

A művészetben a jelrendszer és az egy-
nemű közeg anyaga azonos. Itt a test
létesíti-e az egynemű közeg anyagát,
avagy valami más?

Mindegyik művészeti ágban az egyne-
mű közeg anyagának valamilyen konkrét
anyagon kell megjelennie. Ha egy mű-vész
csak gondolataiban, tudatában építi fel
művét, a műalkotás még nem jött létre; azt
objektiválni kell. S azt, amin az
objektiváció megjelenik, a műalkotás
konkrét anyagának nevezhetjük. Ilyen a
festészetben például a vászon, a fa-tábla, a
rajzlap stb., illetve az a festék-anyag,
amellyel az egynemű közeg anyaga, a
vonal-szín-alak megjelenik. A
zeneművészetben teljesen hasonló
funkciója van az emberi hangszalagnak és
a zene-szerszámok nak. Minden irodalmi
mű konkrét anyaga pedig a papír és a
nyomdafesték. Ezek mindegyikének az a
funkciója és ontológiai szerepe, hogy az
egy-nemű közeg anyaga - a zenében a
zenei hang, az irodalomban a nyelv -
rajtuk, általuk jelenik meg. Az egynemű
közeg anyagai tehát egyben mindig
jelrendszerek, míg az, amin és/vagy
amivel ezek a jelrendszerek
objektiválódnak, a konkrét anyag, amely
nem jelrendszer.

Ontológiailag sajátos viszony van a
konkrét anyagok és az egynemű közeg
anyagai között. Az tudniillik, hogy az
irodalom kivételével a konkrét anyag
minéműsége némiképp meghatározza az
egynemű közegek anyagai által fel-épült
műalkotásokat. Nem a művészi értéket,
nem a mű esztétikai jelentőségét, hanem
megjelenésmódjának, éppígylétének
mineműségét. Más és más minéműségű az
a festmény, amelyen a vonal-

szín-alak (forma) vásznon olajfestékkel
jelenik meg, és amelyen vízfestékkel
rajzlapon v a g y zsírkrétával. Más és más
minéműségű az a zenei mű, amelynek
egynemű közeganyaga, a zenei hang,
emberi hangszalaggal avagy zeneszer-
számmal jelenik meg; s más és más mi-
néműségű műalkotás jön létre a külön-
böző zeneszerszámokkal is. Egyedül az
irodalmi mű minéműsége nem függ a
műalkotás konkrét anyagától; a mi-
néműség ugyanaz, akár ha csomagoló-
papírra írják a verset ceruzával, akár ha
merített papírra írógéppel. Ezt a kivé-telt
ismét az hozza létre, hogy az irodalmi mű
egynemű közeganyaga alapjaiban azonos
a mindennapi élet kommunikációjának
jelrendszerével, a beszélt nyelvvel,
amelynek írott változata is van.

Mindegyik művészeti ág esetében az
egynemű közeg anyagainak van még egy
speciális ismérve. Az tudniillik, hogy ha a
műből azokat „kivonjuk", a mű megszűnik
létezni, és csak a konkrét anyag marad. Ha
egy irodalmi műből „kivonjuk" a nyelvet,
éppúgy csak az üres papír marad, mint
ahogy az üres vászon, ha „kivonjuk"

belőle a színeket és a vonalakat; és csak a
csend marad, ha „kivonjuk" a zenei
hangot. Mindezt csak azért említettük,
mert ez az eljárás egyben pontosan
megmutatja, hogy mi az adott művészeti
ág egynemű közegé-nek anyaga: az, amit
ha „kivonunk" belőle, a műalkotás
megszűnik létezni.

Ezért ugyanezzel az eljárással keres-
hetjük meg a színjáték - pontosabban: a
testművészet - egynemű közegének
anyagát. Könnyű belátni, hogy e művé-
szeti ág bármily produkciójából sok min-
dent ki lehet vonni anélkül, hogy a mű-
alkotás megszűnjön létezni. Csak egyet
nem lehet: a színészt, a táncost, a
pantomimust stb. Tudjuk azonban, hogy
másodlagos világ, világszerűség csak
akkor alakul ki, ha a testtel olyan valakit
formálnak meg, aki nem azonos azzal az
emberrel, aki megformál. Ezáltal létrejön
az a sajátságos helyzet, hogy a
műalkotásban mindig jelen van X. Y.
táncos, színész, pantomimus teste, a maga
fizikai, kémiai, biológiai
törvényszerűségeivel és az ezekre ráépülő
saját társadalmi létrétegével, illetve az a
fel-idézett ember, akit ő formál meg. Ez
utóbbi „valakinek" nincs saját teste; csak
társadalmi létrétege van, felidézett,
utánzott, tükrözött módon. A testművészet
művészeti ágán belül mindig két on-
tológiai réteg található: a konkrét ember

természeti létrétege és társadalmi létréte-
ge, amely nagymértékben háttérbe szorul,
és annak az embernek a társadalmi lét-
rétege, természeti létréteg nélkül, akit az
adott színész megformál. Ez utóbbi a
színjátékbeli alak, akinek társadalmi
létrétegét kell a színésznek
megteremtenie. Vagyis magát a
műalkotást nem az élő, eleven test
jelenléte jelenti - anélkül „csak"

elképzelhetetlen -, hanem az az alak, és
annak az a társadalmi létrétege, akit és
amelyet a színész mint másodlagos
világot hoz létre. Azonban - éppúgy, mint
a primér társadalmi élet-ben - egy ember
csak másvalaki vagy másvalami által
tárgyiasul. „Egy lény - írta Marx -, amely
nem bír rajta kívüli tárggyal, nem tárgyi
lény. Egy l é n y , amely maga is nem tárgy
egy harmadik lény számára, nem bír
tárgyául semmi-Itten lénnyel, azaz nem
viszonyul tárgyilag, léte nem tárgyi lét."

(Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok
1844-ből; Harmadik, változatlan kiadás;
Kossuth Könyvkiadó, 1977. 200.).

Nemcsak az ember tárgyiasul egy másik
emberhez való viszonyában, hanem a tér
is csak az emberhez való viszonyában
lesz a társadalmi létréteg része. Ez a
viszony a színjátékban természetszerűleg
mind-két létrétegben kialakul. A színész
teste viszonyba kerül azzal a fizikai
térrel, amelyben produktuma megvalósul.
De az alaknak az általa felépített
társadalmi létrétege körül is létrejön az
úgynevezett „quasi-tér", amelyben a
felidézett alak mozog. A felidézett alak
körül mindig meg is teremtődik ez a
„quasi-tér", akár akarják, akár nem. A
létrétegek kettőssége tehát tovább
szélesedik: a test kétféle létrétege mellett
adva van az a fizikai tér, ahol a játék
folyik, illetve az a „quasi-tér", amelyben a
felidézett alak mozog. Ez a két létréteg
mindig megjelenik, még akkor is, ha a
táncos, a pantomimus vagy a színész
egyedül van a térben. Az „üres teret" csak
ez a két felidézett tényező - a felidézett
alak és a „quasi-tér" tölti meg értelemmel,
művészettel. A második létréteg mindig
gazdagabbá válik, ha már ketten vannak.
Ha a műalkotás a primér valóságot is élő
színész által felépített, de másvalakihez
tartozó társadalmi létréteg megfor-
málásában, megalkotásában jelenhet csak
meg, akkor a s zínész teste, a puszta test és
a színész társadalmi létrétege nem lehet
más, mint a minden művészeti ágban
meglévő konkrét anyag. Ezen konkrét
anyag nélkül a műalkotás ismét csak gon-
dolatban, elképzelésben jelenne meg.



Mivel a színész műalkotása csak tárgyi-
asulás, viszony által valósulhat meg, a
testművészet egészében az emberi, színészi
testekkel létesített, de a felidézett alak helyzete
az egynemű közeg anyaga. Vagyis a testtel
jelölt másik alak helyzete jelöli a felidézett
társadalmi létréteget és fel-idézett quasi-
teret; s ezért ez jelrendszer; s ez egyben az
egynemű közeg anyaga is. (A helyzet
szónak itt szótári jelentése van, s
korántsem azonos a dráma műnemének
kulcsfogalmával, az általunk megadott
tartalmú, jelentésű szituációval.)

Azt, hogy a színészi testekkel felidézett
alakok helyzete egyenlő az egynemű közeg
anyagával, alapvetően bizonyítja a
következő tény: a színjátékban bár-mily
elem - a gesztusoktól (ebbe minden testi
megnyilvánulást beleértve) a ruhákon át a
bútorokig, a fényekig és zenéig stb. - csak
akkor válik a mű-alkotás részévé, ha
önmagánál többet jelent, vagyis, ha
jelentése van. Bármely gesztus, tárgy stb.
pedig csak akkor jelent önmagánál többet,
akkor kap jelentést, ha a felidézett alak
által létesített helyzetre vonatkozik. Ha
például egy színész kint felejt egy
kelléket, s ezt - még mielőtt használnia
kellene - egy másik színész, aki a
jelenetben benne van, számára behozza, s
neki átadja, az átadás pillanatában a tárgy
és az átadás aktusa nem válik a műalkotás
részévé. A tárgy a színészek közötti
helyzet része, és nem az általuk felidézett
alakok közötti viszony része. A tárgy és az
át-adás ontológiai mivolta és ezáltal a
szín-játékban való bennlevősége azonnal
módosul, ha a kint felejtett kelléket be-
hozó színésznek módja van az általa
felidézett alaknak a másikhoz való vi-
szonyán belül - a színjátékmű világán
belül - olyan gesztust vagy netán szöveget
rögtönöznie, amellyel a kellék át-adását a
megformált alakok közötti helyzetnek, az
ő viszonyuknak a részévé teszi. De
ugyanígy, nem válik a színjátékmű
részévé - mert nem a felidézett alakok
közötti viszonyban jelenik meg -, ha az
egyik színész elneveti magát, mert a másik
elcsúszik, „bakizik" stb. Ekkor nem a
megformált alak bakizott vagy csúszott el,
s ezen nem a megformált alak nevetett;
vagyis ezek a megnyilvánulások kívül
vannak a felidézett alakok közötti
viszonyokon.

Mindezeket a nyers példákat azért
említettük, hogy világossá váljon, a
színjátékmű egynemű közegének, anyaga a
színészek által megformált alakok között

kialakult helyzet, s a színészek teste pedig a
konkrét anyag.

A test mint konkrét anyag épp-úgy
belejátszik a színjátékmű minéműségébe,
mint az irodalmon kívül minden más
művészeti ág esetében. A színész testi
adottságai, társadalmi létrétegéhez tartozó
egyénisége stb. - mint tudvalévő
szerepkört meghatározó tényező. Ha
ezektől a meghatározó tényezőktől
eltekintenek, a színészi test és alkat még
határozottabban érvényre juttatja a maga
jelentéseit, amelyet a szín-játékmű egész
jelentésrétegébe bele kell kombinálni.
(Például ha alacsony, kövér, vékony
hangú színésszel Hamletet játszatnak.)

A metakommunikáció

A drámának mint irodalmi műnek az
egynemű közeganyaga a nyelv, míg a
színjátéké az eleven emberi testekkel
megformált alakok között létesült helyzet.
A dráma világának három nyelvi
formációja van, a név, a dialógus és az
instrukció. Ez mind a három olyan, amely
- mint a mű világát felépítő három
alapelem - megfelel a színjáték-nak. Itt a
név helyébe test kerül; pontosabban a
„nevet" eleven emberi test formálja meg.
A drámában leírt dialógus a színjátékban
beszéddé válik, az instrukció pedig
megvalósítható fizikai vagy pszichikai
mozgássá, megnyilvánulássá. A drámában
a nevek között kizárólag a leírt
szövegekben rejlő tényezők teremtenek
kapcsolatot, persze összes
lehetőségeikkel, tehát konnotációjukkal
együtt. A név minéműségére, jellemére,
magatartására stb. csak az általa
elmondott dialógusokból s az ezek-ben
rejlő, másokhoz való viszonyából lehet
következtetni, illetve a dialógusokban
megjelenő világhoz, világszerűséghez
való viszonyából, illetve a többi alak-nak
a hozzá való viszonyaiból, melyeket
ugyancsak a dialógusok rögzítenek.

Az írott szöveg azonban a színjátékban
felidézett alakok közti viszonynak csak
egyik részévé, a beszéddé válik. A beszéd,
illetve tartalmai a felidézett alakok közti
helyzetnek sok részét, aspektusát
meghatározzák, hiszen már a nevek által
elmondott dialógusok is helyzeteket és
már a nevek között viszonyokat
létesítenek. Ezek pedig szükségképpen
meghatározzák a testek által megformált
alakok közötti helyzetek tartalmát és a
köztük kialakuló viszonyokat. (Erre a
kérdésre később térünk ki.)

Azonban nem határozzák meg ennek a
helyzetnek minden összetevő elemét.

Ennek egyszerűen az az oka, hogy az
élőbeszéd során a beszélő több csatornán
keresztül tud közölni, érvény-re juttatni
jelentéseket. Nemcsak szavainak
tartalmát, szótári jelentését közöl-heti,
hanem ezekkel homlokegyenest
ellenkező tartalmú jelentéseket is, a
hanghordozással, gesztusokkal, mimi-
kával stb. Ennél a lehetőségnél sokkal
fontosabb, hogy az előbb említett esz-
közökkel az elmondott szavak tartalmá-
hoz és szótári jelentéséhez még további
jelentéseket lehet hozzátenni, méghozzá
szükségszerűen, ontológiai szükségszerű
ségből; például véleményt, minősítést,
ítéletet stb. A kommunikációelmélet ezt a
jelentéscsatornát metakommunikáció-nak
nevezi, s ez az élőbeszéd során mindig és
szükségszerűen érvény-be lép. Ez a
jelentésréteg a színjáték során igen erőssé
és nagyon-nagyon fontossá válik;
olyannyira fontossá, hogy azt is
mondhatjuk: a színész speciális
művészete, amelyet mint művészetet csak
ő tud létrehozni, a metakommunikációs
jelentéssíkon megjelenő művészet; mű-
vészete a „metakommunikáció művészete". S
minden korszak valóságának van olyan
szegmentuma, amely metakommu-
nikációs megnyilvánulásokban létezik.

Az említettekhez még egy, ugyancsak a
metakommunikációs jelentéssíkon ér-
vényre jutó valóságtartalom csatlakozik,
amely még a kiegészítő, hozzátett jelen-
téseknél is fontosabb, noha végered-
ményben ezekhez tartozik. Ez a jelenség
csak azóta tanulmányozható, mióta a
film, illetőleg a hangosfilm létezik.

Arról van szó, hogy bizonyos emberi
alaphelyzetekhez - mint például a sze-
relmi vallomás, a gyász, a lelki összeom-
lás stb. - és bizonyos foglalkozások-hoz,
jellemekhez, karakterekhez, ma-
gatartásokhoz koronként más és más
gesztusok, a testi magatartásnak egészen
más és más megnyilvánulásai tartoznak
hozzá.

Bizonyos emberi alaphelyzetekben
megformálódó testi magatartással, gesz-
tusokkal stb. ki lehet fejezni azt is, hogy
az adott időszakban egy adott
közösségnek, osztálynak, rétegnek, cso-
portnak mi a viszonya különböző tár-
sadalmi kérdésekhez vagy adott élet-
helyzetekhez, azok lényegéhez. Például a
halálhoz. Köztudott, hogy mindennapi
életünkből teljesen kiiktattuk a halált
mint gondolati vagy ha tetszik filozófiai
kérdést; ma az élet problémái között



nincs helye a halálénak. Ez legfeljebb
akkor jelenik meg az egyén számára, de
neki is mint partikuláris, privát probléma,
amikor a sajátját érzi közeledni.
Mindennapi életünkben csak egyetlen
viszonyunk van a halálhoz: legyen gyors
és fájdalommentes. A mostani időszak
színpadi haláljaiban ez a viszony formá-
lódik meg: az esetek túlnyomó többsé-
gében gyors összecsuklás. A mai szín-padi
halálokban viszont sohasem vagy egészen
ritkán jelenik meg a halálhoz való bármely
gondolati probléma. Az pedig sohasem,
hogy a halál előtti idő-szak a halálra való
felkészülés vagy az arra való megérés,
megérlelődés; például a Lear király
előadásaikor sem, ahol pedig ott van ez a
mondat: „Ripeness is all"; vagyis - nyersen
- a halálra való „Megérettség a minden".
(Vörösmarty fordításában ez így hangzik:
„A fő dolog, hogy elszántak legyünk", ti. a
halálra. V. felvonás 2. szín.) Az adott
élethelyzetben megjelenített testi
megnyilvánulásokkal ki lehet fejezni az
adott ember kritikáját is. Például Laurence
Olivier a I I I . Richárd t95 5-ös
filmváltozatában az alak kritikáját
formálta meg azzal, hogy halála-kor igen
sokáig vonaglott, „rúgkapált" a földön.

A húszas években a teljes lelki össze-
omlást a következő testtartással és gesz-
tusokkal fejezték ki: a test kissé előre-
hajolt, az egyik kéz, közvetlenül a csukló
feletti részével a homlokhoz tapadt,
ugyanez a kézfej lecsüngött, a másik kéz
pedig rézsútosan, hátrafelé kinyúlt. Az
összeomlásnak ezek a testi megnyil-
vánulásai ma éppoly kacagtatóak, mint
azok a testtartások és mimikai
megnyilvánulások, amelyek a harmincas
években a szerelmi vallomásokhoz
tartoztak. Azonban ma leginkább azok a
kacagtatóak, amelyek az akkori magyar
filmekben jelentek meg. A szerelmi
vallomás testtartása, gesztusrendszere és
mimikája az akkori magyar közép-osztály
és a dzsentri köreiben dívó élet-
helyzetekből vette a maga példáit, és
azokat formálta ideálképpé. A harmincas
években Kabos Gyula egy bizonyos fajta
kisember általános magatartását dolgozta
ki; azét, aki együgyűnek, ostobának
látszik, mindig nevettető, de ön-magát is
kinevettető szövegeket mond, de
ugyanakkor aranyszívű is, és ő az, aki az
életet, az élet mikrohelyzeteit mindenkinél
jobban - ismeri és tudja. Nyilvánvaló,
hogy az ehhez hasonló mai kisembert nem
lehetne megformálni

ugyanazzal a motyogó, maga elé néző,
félszavakat mondó, „spétreakciókkal" teli
módon, ezekkel a testi megnyilvá-
nulásokkal. Uray Tivadar a harmincas
évek végén, a negyvenes évek elején
alakításainak sorában kidolgozta az akkori
vezető értelmiségiek olyan maga-tartását,
amely ma már egyáltalán nem jellemző.
Marlene Dietrich egy bizonyos fajta
kokott, a „vamp", a „félvilági", kalandor
hajlamú nő magatartását és gesztusait
formálta meg, azokat, ameIyek a
harmincas években járultak ehhez a belső
világhoz. Megfigyelhető volt, hogy a II.
világháború utáni filmekben a zsarnokok
vagy diktátorok, a mű benső korától
függetlenül, mind a hitleri vagy a
mussolinii gesztusokkal és maga-
tartásjegyekkel formálódtak meg. Míg
ennek például a nyomát sem lehetett látni
a Mephisto című film Göring-figurájában.

Mindezekből nyilvánvaló lehet, hogy az
egyes emberi alaphelyzetekhez, fog-
lalkozásokhoz, karakterekhez, magatar-
tásokhoz stb. koronként, sőt, társadalmi
rétegenként más és más testi megnyil-
vánulások tartoznak hozzá; vagyis, hogy
ezek is a történelmi-társadalmi körülmé-
nyek termékei; illetőleg, hogy egy-egy
korszakban a különböző alakok színészi
megformálásának a jellege is alapvetően
változik. Azt pedig, hogy például Clau-
dius v a g y Zuboly, illetőleg Ferdinánd
vagy akár Nóra stb. nevével jelölhető
magatartásokhoz és jellemekhez a művek
megírásának korában milyen testi
magatartásjegyek és -jellemzők tartoztak,
senki nem tudhatja. A megírt drámában
semmiképpen nem is lehet benne, hogy a
verbális megnyilvánulásokkal megjelenő
alakokhoz milyen nem ver-bális
megnyilvánulások tartoztak hozzá az adott
korban. Az pedig gondolatilag is
képtelenség, hogy a régi drámákban benne
legyenek azok a nem verbális
megnyilvánulások, amelyek a színjáték
adott jelen idejében tartoznak az adott
magatartásokhoz, foglalkozásokhoz stb.
De ha tudható lenne, hogy milyen nem
verbális megnyilvánulások járultak pél-
dául Shakespeare korában Jagóhoz vagy
Othellóhoz, egyszerűen képtelenség len-
ne őket azokkal érthetően és hitelt ér-
demlően megformálni. Márpedig ez alap-
vetően fontos kérdés: a magatartások-hoz,
karakterekhez, foglalkozásokhoz tartozó,
ezekkel szükségszerűen együtt járó, testtel
kifejezett magatartások, gesztusok,
hanghordozások, egyéb nem verbális
megnyilvánulások a színjáték-

mű világában mindig jelentéseket hordoz-nak.,

jelentéseket építenek be; olyanokat,
amelyeket az írott drámának a világába
ontológiailag lehetetlen beépíteni.

Mindezeket azért kellett egy kissé
konkrétabban bizonyítanunk, mert ez a
problémakör egyfelől kevésbé ismert,
másfelől, mert ezek mind bizonyítékok
arra vonatkozóan, hogy a színház a test-
művészet önálló művészeti ágának az
egyik műneme, és arra, hogy ez az ön-
állóság épp a színjátékmű alakjainak
színészi megformálásában jelenik meg.

Azzal az „egyszerű" ténnyel, hogy a név
helyébe test lép és az írott nyelv átalakul
beszélt nyelvvé, a szöveg is, a benne-
általa felépült világ, világszerűség teljesen
más Jelrendszerbe, s az ezáltal és az ebben
felépült világba világszerűségbe lép á t . A
színjáték jelrendszerének alapvető,
ontológiai sajátossága, hogy olyan jelen-
téscsatornák lépnek érvénybe, amelyek
nem létezhetnek az írott drámában; és
amelyek a szöveg tartalmait ellentétes
jelentésükké is változtathatják, kiegé-
szíthetik és módosíthatják, elláthatják
véleménnyel, minősítéssel, ítélettel, és
amelyek a jellemek, foglalkozások stb.
általános magatartását, gesztusait épp-
úgy, mint a véleményt, ítéleteket stb.
kifejező metakommunikációs megnyilvá-
nulásokat kizárólag a saját történelmi-
társadalmi korszakukból merített meg-
nyilvánulásformákkal jeleníthetik meg.
Mindez pedig azért teszi a dráma vilá-
gához viszonyítva a színjáték világát
alapvetően mássá vagy módosulttá, mert
ez a jelrendszer nem a maga alapjában,
hanem csak a jelentések szintjén képes
megvalósítani a bármiféle műalkotás-
világból ontológiailag hiányozhatatlan
homogenizációt.

(A II. rész a következő számban.)


