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A „Szabadpolc" három éve, a SZÍNHÁZ 1994.
márciusi száma óta áll az olvasó rendelkezésére.
Ez alatt az idő alatt tizenkilenc szerző
írása jelent meg, némelyiktől (Reinhardt,
Brook, Jarry, Marinetti) egyszerre vagy
visszatérően több is. Bizonyos - mindjárt konkre-
tizálandó - okokból indokoltnak látszik egy röpke
visszatekintés s a „hogyan tovább?" vagy az „egy-
általán tovább-e?" kérdésének felvetése. Úgy vé-
lem, a két tucatnál több írás összességében és
rendszertelenségében megfelelt annak, ahogy a
rovatot kezdetben elképzeltem. Engedtessék meg
felidéznem a három éwel ezelőtti elképzelést!

„Magyarországon a színházi könyvkiadás
mindig rossz volt. Alapvető szövegek sohasem
jelentek meg magyar fordításban. Ennek mind a
műveltségi alapok, mind az intellektuális színvo-
nal tekintetében megvannak a következményei a
színházzal kapcsolatos gondolkodásunkra nézve.
Az utóbbi években a helyzet tovább romlott, sőt
kilátástalanabbá vált. Noha nem igaz, hogy a
magyar könyvkiadás összeomlott volna - egyes
fontos területeken éppenséggel fellendült -, a
klasszikus színházi hagyományt és a világszín-
ház szellemi hozamát közvetítő könyvkiadás
csakugyan megszűnt. Ebben a helyzetben nem
látszik feleslegesnek legalább egy színházi folyó-
irat terjedelmi korlátai között egy rovat rendsze-
rességével alapvető fontosságú szövegeket köz-
zétenni. A rendszeresség csak a jelentkezés pe-
riodicitását jelentené. A szövegek mind szer-
zőiket, mind műfajukat, mind tematikájukat te-
kintve inkább a változatosság elvét követnék.
Színházművészek, írók, filozófusok, kritikusok,
szaktudósok legkülönbözőbb fajta: tárgyú, stílusú
és nehézségi fokú szövegeit szeretném közre-
adni, amelyeket csak az kötne össze, hogy a
színházzal és a drámával kapcsolatosak, viszont
elválasztaná az, hogy kontrasztosan követnék
egy-mást, s nem feltétlenül ugyanazokra az
olvasókra számítanának. Ha egy elméleti rovat
esetében nem érezném egyszerre frivolnak és
schöngeistignek, Schumann op. 99.
zongoradarab-sorozatának a címét adnám neki:
Bunte Blätter. S remélem, még egy közös
sajátosságuk lesz a közreadott szövegek-nek: nem
csak én vélem úgy, hogy érdemes meg-ismerni
őket és elgondolkozni rajtuk."

A külső okokban és feltételekben ma sem
látok változást, ezért ma sem képzelem másként a
dolgot. Csak az utolsó mondatom mögött nőtt a
bizonytalanság: visszajelzés híján sejtelmem
sincsen, hogy vannak-e egyáltalán olvasói a
rovatnak, s ha igen, valóban úgy vélik-e, hogy
érdemes megismerni a benne megjelenő írásokat
és elgondolkozni rajtuk.

A közölhető cikkek körének természetesen
megvannak a maga határai. Mindenekelőtt a ro-
vat szerkesztőjének látóköre, műveltsége, nyelv-
tudása, s ideje és energiája, amit a hazai könyv-
tári viszonyok között a szövegek felkutatására

tud fordítani. Tovább szűkítik a kört a lap szük-
ségszerű terjedelmi korlátai - elvégre mégsem az
a SZÍNHÁZ elsődleges feladata, hogy elméleti-
elmélettörténeti dokumentumokat közöljön.
További szűrő a fordítói kapacitás szűkössége. A
lehető legkövetkezetesebben szeretnék ragasz-
kodni ahhoz, hogy a fordítások közvetítő nyelv
kizárásával arról a nyelvről készüljenek, amelyen
a szöveg íródott. Ez a hagyományosan három
nyugati alapnyelvnek tartott német, angol, francia
esetében érzésem szerint optimálisan valósul
meg; csak vendégként a lapnál, reklámte-
vékenységgel nem vádolhatóan, szeretném a fel-
tételezett olvasókban tudatosítani, hogy a szer-
kesztőségnek van olyan munkatársa - Szántó
Judit személyében -, aki nemcsak ezeken a nyel-
veken tud kitűnően, hanem - ami ritkább - ma-
gyarul is, sőt - s ez a legritkább - „színházul" is;
érti, hogy a szerzők mit akarnak mondani, s ezt
el tudja mondani magyarul. Amint túllépünk
azonban ezen a három alapnyelven, a legváratla-
nabb és legkínosabb kalandokra számíthatunk. A
más nyelveken íródott cikkek fordításai, amelyek
eddig megjelentek a rovatban, túlnyomóan a for-
dításnál jóval gyötrelmesebb szerkesztői átdol-
gozás vagy az első próbálkozást felváltó újrafor-
dítás, tehát dupla munka eredményei. A színházi
szakfordítás jelenlegi helyzetét illusztrálandó: arra
is volt példa, hogy egy fordítást magam voltam
kénytelen az általam ismeretlen nyelvű eredeti
szöveg, egy nagyszótár és egy angol fordítás
segítségével a valószínűsíthető eredetihez köze-
líteni s így viszonylag „rendbe tenni" - e vállal-
kozás nem tartozik lelkiismeretem legtisztább
pontjai közé.

A sokszoros szűrő erősíti - s nem a legkívá-
natosabb módon erősíti - a cikkek kiválasztásá-
nak azt az esetlegességét vagy inkább: szeszé-
lyességét, amelyet viszont változatlanul kívána-
tosnak vélek. Mostanában azonban aggályok
merültek fel, hogy a rovat mintha túlságosan is
tudományos, sőt ezoterikus irányt vett volna.
Talán az a véletlen vagy inkább szeszély, legin-
kább mégis figyelmetlenség kelti ezt a benyo-
mást, hogy Willi Flemmingnek a márciusi szám-
ban megjelent elméleti írását (Színház, dráma,
szövegkönyv) most Patrice Pavis tanulmányával
éppenséggel nem lazítás, hanem keményítés kö-
veti. Az eddig megjelent tizenkilenc szerző közül
megítélésem szerint legfeljebb hat (Simmel,
Veltrusky, Gadamer, Freud, Flemming, Pavis) so-
rolható a „nehézsúlyú" tudományosság kategó-
riájába, s írásaik eloszlottak három év húsz szá-
ma között. A két utóbbi tanulmány egymásra
következése nem tendenciát fejez ki, hanem,
mint említettem, inkább figyelmetlenségre vall.
Változatlanul a változatosság az elvem; ha most
az elvontság irányába lengett ki az inga, legköze-
lebb az ellenkező irányba szándékozom kilendí-
teni, meglehet, egészen a frivolitásig.

Mindezzel azonban nem magánérdekű ma-
gyarázkodás végett traktálom az olvasót, hanem
egy problémára szeretném ráirányítani a figyel-
met. Fentebb azt állítottam, hogy a színházzal
kapcsolatos elméleti reflexió hazai helyzetét és
állapotát tekintve a külső okokban és feltételek-
ben nem látok változást a három évvel ezelőtti
status quóhoz képest. Nem voltam pontos, vala-
mi mégiscsak történt. Magyarországon a fiatalság
körében érzékelhetően megnőtt a színházelmélet
iránti érdeklődés, s különböző oktatási
intézményekben meg is indult a rendszeres kép-
zés, eredményei már publikációkban is mutat-
koznak. Ez egyfelől roppant örvendetes, másfelől
máris előrevetít egy diszkrepanciát, sőt konflik-
tust: egyfelől a szín házelmélet orientációjának és
reflexiós szintjének, másfelől a színházi szakma
önreflexiós képességének a totális elszakadását, a
következetes egymás mellett elbeszélést, a sü-
ketek párbeszédét. Éppen az elmúlt évben vált
explicitté ez a probléma az irodalom területén: a
tudományos irodalomkritika és az irodalomról
való életszerű beszéd fatálisan elmegy egymás
mellett, kialakult egy „egyetemi" irodalmiság és
beszédmód az irodalomról, s ennek semmiféle
kapcsolata sincsen az irodalom elsődleges befo-
gadóival, a nem szakmai olvasóval. A hazai szín-
házi tudat félreérthetetlenül megindult ugyan-
ezen az úton, a szakadás irányába. Kialakulóban
van egy „egyetemi" színházelmélet, amelynek
csak a külföldi szakirodalomhoz van köze, de
nem az eleven színházhoz, s kivált nem a hazai-
hoz, a színházi szakma pedig ezt pontosan érzé-
keli, s úgy reagál rá, hogy minden elméletet eleve
elfajzottságnak ítél, és visszahúzódik a maga vélt
„lényeglátásába", amely vagy Isten, vagy a ter-
mészet, vagy a praxis adománya, mindenesetre
nem kell hozzáolvasni, tanulmányokat folytatni.
Újabb rossz, provinciális polarizálódás elébe
nézünk.

Ebben a helyzetben vélhetően nem kevesebb,
hanem több elméletre van szükség. A hébe-hóba
megjelenő keményebb elméleti írások nemcsak
azért jelentenek az olvasó számára roppant ne-
hézséget, mert alkalmasint magukban véve na-
gyon elvontak és bonyolultak, hanem főként
azért, mert ismeretlen a - legszélesebb értelem-
ben vett - nyelvük, mert nálunk hiányzik a kultu-
rális közegük, a levegőben lógnak, még azok a
kérdések sem igen vetődtek fel színházkultú-
ránkban, amelyekre választ keresnek. Persze
nem a SZÍNHÁZ feladata, hogy több elméletet
adjon, ezt az intézményesült oktatáson túl az
egész könyvkiadásnak és folyóirat-kultúrának
kellene teljesítenie - az „ismeretterjesztésnek",
ha a színház területén volna még ilyen Magyaror-
szágon. Azt azonban változatlanul fontosnak tar-
tom, hogy a Szabadpolc olykor-olykor ilyen ol-
vasmányt is kínáljon, s talán az sem árt, ha egy-
egy szöveg sokkol. Élvégre a sokkra nem-csak
elutasítással lehet reagálni, hanem kíván-
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csisággal, a megértés vágyával, utánajárással is.
Ebben a lehetőségben naivitás volna erősen hin-
ni, de eleve kizárni mégsem lenne célszerű. Min-
denesetre nagyon érdekelne a rovat olvasóinak -
ha vannak ilyenek - visszajelzése e problémákkal
kapcsolatban.

Patrice Pavis annak a színházelméleti irányzat-
nak az egyik legjelentősebb képviselője, amelyik
a hatvanas évek strukturalista és szemiotikai re-
neszánszából nőtt ki, majd a posztstrukturaliz-
mus korszakában összeolvadt egy másik fontos
irányzattal, a recepcióesztétikával - ez a művé-
szetelméleti, s ezen belül színházelméleti irányzat
ma is meghatározó, domináló, reprezentatív jel-
legű a nemzetközi tudományosságban. Nem
kötelező követni - de ignorálni, nem ismerni:
abszurdum. Pavis legfontosabb művei: Prob-
lémes de sémiologie théátrale, Montréal, 1976;
Dictionnaire du théátre: termes et concepts de
l'analyse théátrale, Paris, 1980; Languages of
the

Minden színész és rendező ösztönösen tudja,
milyen fontos szerepet játszik a ritmus
a hanggal és a gesztusokkal való munkában,
valamint az előadás egész menetében.
A ritmus fogalma tehát korántsem újonnan
kitalált szemiológiai eszköz a drámai szöveg
olvasatához vagy az előadás leírásához.

Mihelyt azonban a ritmus - amint az a mai
színházi gyakorlatban megállapítható - a mese
kidolgozásában, az események és a színpadi je-
lek menetében, valamint az értelem előállításá-
ban döntő szerephez jut, ez alapvető elméleti
következményeket von magával. A ritmusra vo-
natkozó elméleti és gyakorlati kutatások egy
episztemológiai szakítás pillanatában jelentkez-
nek: a vizualitás, a tér, az értelem vizualizálása-
ként felfogott rendezésen belüli színpadi jel im-
perializmusa után mind elméleti, mind gyakorlati
síkon (Vinaver, Vitez) áttérés következett be a
színielőadásnak egy merőben más paradigmája,
az auditivitás, az időbeliség, a jelentéssel teljes
szekvencia, egyszóval a ritmikai strukturálás irá-
nyába. Éljött-e talán az ideje, hogy a ritmust olyan
fogalmi eszközzé alakítsuk, amely lehetővé teszi
az aktív szövegolvasatot, és megmagyarázható-
vá a rendezés munkáján belül a szöveg útját a
színpadra?

1. Legtöbbször a költői szöveg ritmusának
díszítő jellegű elméletét terjesztik ki a színházra.

Stage - Essays on the Semiology in the Theatre,
New York, 1982; Marivaux á l'épreuve de la
scéne, Paris, 1985; Voix et images de la scéne -
Vers une sémiologie de la réception, Lille, 1985.
Az alábbi tanulmány, mely eredetileg előadásként
hangzott el Wroclawban, 1984. május 10-én, az
utóbbi kötetből való.

Sohasem tartottam feladatomnak, hogy az ál-
talam kiválasztott szöveg helyett beszéljek, leg-
feljebb háttér-információkat szándékoztam adni,
vagy bizonyos problémákra kívántam ráirányítani
a figyelmet. Ezúttal egyetlen dologra szeretnék
utalni: arra, hogy ezt a nagyon elvont tanulmányt
milyen bensőséges kapcsolat fűzi közvetlen szín-
házi kontextusához, nemcsak teoretikusok, ha-
nem rendezők gondolataihoz is. Ez nemcsak arra
vet fényt, hogy a tudós gondolkodása milyen
mélyen gyökerezik abban a színházban, amelyet
nap nap után láthat, hanem arra is, hogy annak
a színháznak a mérvadó alkotói maguk is milyen
szinten tudnak gondolkozni és beszélni művé-
szetük, azaz saját tevékenységük problémáiról.

A ritmus eszerint csak az alapvetőnek és változ-
tathatatlannak ítélt szintaktikai-szemantikai
struktúrához illesztett felszíni prozódiai díszítés
volna, dallamos és kifejező módja a szöveg elő-
adásának és a mese lebonyolításának.

A ritmus kritikája című művében (1982/a.)
Henri Meschonnic találóan mutatott rá a ritmus
két veszélyére: „vagy felbontják, mint egy tár-
gyat, mint egy, az értelem mellett álló formát,
amely állítólag megismétli, amit az értelem már
közölt, tehát afféle, az expresszivitást szolgáló
redundancia; vagy pszichológiai fogalmak sze-
rint értelmezik, amelyek addig hígítják, míg végül
valami szavakkal ki nem fejezhető, az értelemben
vagy az érzelemben felszívódott dolgot látnak
benne." E két veszély fellelhető (1) a játékritmus
merőben redundáns és dekoratív értelmezésé-
ben, amikor is a játékritmus csupán annyit jelent,
hogy jól játszanak, és elevenné teszik a szöveget;
(2) a rendezésnek mozdíthatatlan szertartásként
való értelmezésében, mint amelyet csak „be-
lülről" ragadhatunk meg, elringatózva a színé-
szek szavakkal ki nem fejezhető andalító jelenlé-
tében, úgy, mintha csodálattal eltelve azt monda-
nánk: „a darabnak szövege által értelme van, és
ráadásul még jól is van ritmizálva."

2. A verselés elmélete legtöbbször beéri azzal,
hogy a vers technikai és normatív szövetét, vala-
mely rögzített kánonnak való megfelelését vizs

gálja; lelkesen méltatja Racine verselésének ze-
neiségét vagy a vígjátéki dialógus gyorsaságát. A
ritmus itt csak olyan sémának való megfelelés-
ként jelentkezik, amelynek eredetét és az előadás
értelmére való hatását senki sem kutatja. Henri
Meschonnicé az érdem, hogy radikális kritikának
vetette alá a ritmust, amelyet túl régóta tagolnak
be „a verstanba, miáltal lényegében, kivált Fran-
ciaországban, egyenlőségjelet tesznek a próza
és a ritmus hiánya, a próza és a köznapi beszéd
közé. A ritmus hagyományos elmélete ez, amely
a ritmust a verstanba zárt, az értelemtől független
hangsúlyos és hangsúlytalan ütemrészek válta-
kozásának, formai kategóriának fogja fel."
(Meschonnic, 1982/b. 3.)

3. A gesztusnak, a „szabálytalan ritmusú rímes
vers" gesztikus zenéjének brechti elmélete
jelentős mértékben visz közelebb a mai kutatá-
sokhoz (Pavis, 1982.). Ez az elmélet egyaránt
törekszik arra, hogy az egyéni gesztusban meg-
ragadja a társadalmi kapcsolatokat, és módszert
kínáljon, amelynek révén kimutatható egy-egy
mozdulat és kádencia hatása a kifejtettek és a
cselekmény értelmének alakítására. Ez utóbbi as-
pektus már előkészíti az utat a ritmussal kapcso-
latos jelenlegi elmélkedésekhez, amelyek arra tö-
rekednek, hogy a ritmus előállítását és érzékelé-
sét összekapcsolják a tolmácsolt szöveg és szín-
padi megjelenítése értelmének előállításával és
érzékelésével.

1. Az értelem megjelenése. Mi a ritmus értel-
me, és hol válik hallhatóvá és láthatóvá? Me-
schonnic A ritmus kritikájában kimutatta, hogy a
költői szöveg mondattani, szemantikai értelmét
valójában a ritmus alkotja, ahelyett, hogy „fölötte"
helyezkednék el. A beszéd egyes részeit a ritmus
kelti életre; a dialógustömbök elhelyezése, a
konfliktusok ábrázolása, az erős és gyenge
szakaszok elosztása, a kommunikáció gyorsulása
vagy lassulása mind megannyi dramaturgiai
művelet, amelyet a ritmus szab meg az előadás
egészének (Klein, 1984.). Ha az eljátszandó szö-
veghez ritmust keresünk és találunk, azzal mindig
értelmet keresünk és találunk. „Létezhet-e egy
darabhoz többféle ritmus?" - kérdezte Me-
schonnic Viteztől, az pedig így válaszolt: „Ha több
ritmus létezik, olyankor az értelmet is variáljuk.
Értelem a szó tulajdonképpeni értelmében nem
létezik. Csak a szöveg van rögzítve." (Vitez,
1982/a. 31.) Így például ha Csehovot nem a
legendás hosszú csendekkel, hanem gyorsan
játsszák, az előadás a kegyetlenség és a végzet-
szerűség hatását kelti, amely lassú olvasat eseté-
ben nem (vagy kevésbé) volna észrevehető. Változ-
tasd meg a ritmust, valami mindig megmarad!

2. Ritmus és tagolás. A ritmus érzékelése
szükségképp magával hozza a szöveg strukturá-
lását és destrukturálását, különösképpen a szin-
taktikai elemek kidomborítását, tehát mások el-
leplezését. Itt van például Marivaux Á vitájában
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