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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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az egyik női szereplő mondata: „J'aime tant qu'il
m'admire."* Ha a mondatot a „J'aime tant" után
vágjuk el, megkapjuk a nyilvánvalónak látszó
értelmét: „Nagyon szeretem, ha csodálnak." Ha
azonban ugyanezt a mondatot a „J'aime" után
vágjuk el, vagyis az igét tárgyatlanná változtatjuk,
az értelem (amely valójában talán a mondat la-
tens értelme) így változik: „Csak addig szeretek
egy férfit, ameddig csodál." A mondat szintaktikai
tagolása és a belőle következő szemantikai
„egyértelműsítés" szorosan függ a dikciótól, va-
lamint annak érzékelésétől, hogy a szövegnek
van egy elsődleges, jelentő, rögzített és nyilván-
való értelme, lévén, hogy egy másfajta ejtés
azonnal eltéríti az „egyenes útról".

3. A ritmus és a vizuális vagy gesztikus alátá-
masztás. Felfogható a színészi olvasat és dikció
ritmusa olyankor is, amikor a szöveg egy bizo-
nyos része közvetlenül a színpadi játék háttere
előtt érzékelhető, miáltal a verbális közlés betű
szerinti értelmét valamilyen színpadi játék eltéríti.
Amikor a Comédie de Caenben Marivaux Két nő
köztjének Arlequinje azt mondja: „Ez a kis-
asszony azt akarja, hogy szeressem, de nincs rá
mód"** (I. 7.), és nadrágját hirtelen letolva ana-
tómiai bizonyságot szolgáltat pillanatnyi
képtelenségéről, a szöveg értelme hirtelen „elté-
rül" feltételezett és ártatlan pályájáról. A színházi
értelmet itt a játékritmus, valamint a szánalmas
hivatkozott csalárd szemléltetése teremti meg.

4. A színházi ritmus eredete. A ritmus elmélete
nyilvánvalóan túllép az irodalom és a színház
keretein. A legtöbb vizsgálódásban fiziológiai
alapokon nyugszik: a szív, a lélegzés vagy az
izomrendszerek ritmusán, az évszakok és a hold-
ciklusok hatásán stb. Anélkül, hogy e ritmusok
bozótjába behatolnánk, hadd emlékeztessünk
pusztán csak arra, hogy dinamikájuk gyakran
kétszakaszos: belégzés/kilégzés, erős (hangsú-
lyos) ütem, illetve gyenge (hangsúlytalan) ütem.
A színházi cselekményt illetően - legalábbis a
klasszikus dramaturgián belül - ugyanez a séma
érvényesül: a cselekmény emelkedő/leszálló ága,
bonyolítás/kibonyolítás, szenvedély/katarzis stb.
A Mnouchkine-féle rendezők gyakorlata (lásd a
II. Richárdot vagy a IV. Henriket) gyakran abban
áll, hogy a színészek lélegzésében, a szünetek,
illetve a hangi és gesztikus kitörések váltakozá-
sában tárják fel a biológiai ritmusok e kettős-
ségét, és a tolmácsolt szöveget olyan ritmikai
sémával ruházzák fel, amely szétrobbantja annak
linearitását, és megakadályozza, hogy a szöveget

* A mondatot magyarra fordítva a kísérlet nem is-
mételhető meg, mivel: a) a magyar igeragozásból eleve
kiderül, tárgyas vagy tárgyatlan-e az ige; b) a „tant"
francia szó egyszerre jelent „annyira"-t és „mindad-
dig"-ot. (A ford.)
** A „moyen" egyszerre jelent „mód"-ot és „eszköz"-t.
(A ford.)

valamilyen pszichológiai individuummal azono-
sítsák.

Az elolvasandó és/vagy elmondandó szöveg
esetében eldöntendő, vajon a ritmus „belülről", a
szövegben foglalt intonációs és mondattani
sémaként adott-e, avagy ellenkezőleg, kívülről
hozza be a kifejező személy (a színész, a rendező
és végső soron a néző). De vajon valóban el kell-e
ezt dönteni? Különbséget kell-e tennünk a már
ritmizált, illetve a ritmizálásra váró, a kifejezés
révén megalkotandó drámai szövegek között?

A) A belső, „a szövegbe foglalt ritmizálás"
(„eine im Text angelegte Rhythmisierung",
Pfister, 1983. 71.) hipotézise értelmében azt fel-
tételezzük, hogy a szöveg elolvasása és az azt
követő ritmikai tagolás révén eljuthatunk ahhoz
az értelemhez és fikcionalizáláshoz, amely a
szerzőnek írás (azaz szövege „ritmizálása") köz-
ben szeme előtt lebegett. Bizonyos szerzők
(Claudel, napjainkban pedig Vinaver) még rend-
szert is dolgoznak ki a ritmus lejegyzésére, hogy
biztosak lehessenek benne: csak egyféleképpen
és az egyedül helyes módon fogják majd olvasni
és játszani művüket. Az ő szemükben a ritmus
lejegyezhető, a szövegben megőrizhető, és a szí-
nész által rekonstruálható.

A ritmuselemzés ilyenkor dramaturgiai elem-
zést feltételez, amely feltárja ennek az eredeti
strukturálásnak a nyomait, s egyszersmind el-
gondolkodik egy, az új közönség és egy többé-
kevésbé autonóm rendezés kontextusában értel-
mezett időszerű strukturálásról.

Ezt az első - a szöveg belső ritmusával kap-
csolatos - hipotézist mindamellett kevéssé
kielégítőnek hisszük, legalábbis abban az eset-
ben, ha túlságosan szisztematizált; túl könnyen
korlátozódik ugyanis az írás intencionalitásának,
a szó szerinti, egyértelmű értelemnek a
keresésére, s gyakran nem más, mint a drámai
szövegben eleve benn foglalt rendezés elméleté-
nek feltámasztása. A legjobb esetben is csak
azokra a szerzőkre (például Claudelre vagy
Vinaverre) érvényes, akik a ritmust eleve beprog-
ramozzák és belefoglalják a szövegbe.

B) Sokkal jogosultabbnak érezzük a második
hipotézist, vagyis azét a ritmusét, amelynek ere-
dete az eljátszandó szöveghez képest külsőleges.
Ez a hipotézis a szöveg megrendezését a szöveg
ritmizálásaként fogja fel, mint az olvasási aktus-
nak az elmondandó szövegre gyakorolt felvállalt
ráhatását, miközben a lehető legnagyobb mér-
tékben figyelembe vétetik minden jelentéshordo-
zó: a színészek dikciója és gesztusai, a színpadi
tér természete, a közönség és a hallgatás típusá-
nak befolyása. A ritmus fokozatosan hódít tért a
színésszel, a térrel, a szöveg mondattani-sze-
mantikai strukturálásával való munka során: a
tapogatózó keresés mozzanata ez, amely Vitez
leírása szerint valójában a szöveg feldolgozása
és a szövegen való munka:

„Amikor rendezni kezdtem, az érdekelt, hogy
hagyjam múlni a drámai időt, a cselekvések és a
szavak idejét, miközben fogalmam sem volt róla,
miféle ritmus alakul majd ki. És fokozatosan,
egyfajta élvezettel, gyönyörűséggel fedeztem fel
a ritmust. A ritmus végül megszületik, anélkül,
hogy eleve ismernénk. Ez a ritmus a színészek
egymás közti viszonyából, mindenekelőtt pedig a
színészek életének ritmusaiból születik." (1982/a.
25.)

A kívülről, a jelentéshordozók (színész, dísz-
lettervező, rendező stb.) tudatos beavatkozása
által bevitt ritmus a végén bekeríti és megszállja
a szöveg halott citadelláját. Ha tehát a drámai
szöveg színpadi kifejezése érdekében e szöveget
fokozatos ostrommal ritmizáljuk, ez annyit tesz,
hogy kísérletezünk kifejezésének módozataival,
tudunk „várni és kivárni", s nem alkotunk már
első olvasásra prekoncepciót az értelméről, ha-
nem a lehető legtovább késleltetjük az értelem
előállítását. A ritmus ekképp karöltve jár egy
lehetséges, a szövegben benne rejlő, ám szavak-
ban ki nem fejezett értelem meghatározásával,
sőt, Pierre Boulez szerint éppenséggel itt ke-
resendő a zenei ritmustól való különbözősége. „A
zenéhez viszonyítva a szövegben lévő ritmus
lényegileg az, ami nincs kimondva." (Treatt-Ché-
reau: N. Treatt fényképalbuma Chéreau előadá-
sairól. Párizs, 1984. 62.)

A mai rendezést - akár a Théátre du Soleil-t
(Mnouchkine), akár Vitezét vagy A. Delbée-ét -
mintegy megbabonázza a lehetőség, hogy a rit-
mus kereséséből kiindulva megváltoztassa a
szöveg percepcióját. A Théátre du Soleil Shakes-
peare-előadásaiban a hangon végzett munkát (a
hang elhelyezésének változásai, az intonációk)
azonos természetűnek tekintik a gesztus stilizá-
lásával s a szövegnek hangzások és retorikai
formák tömegeiként való kezelésével. Vitez mint-
ha arra utasítaná színésznőit (inkább, mint színé-
szeit), hogy játsszanak hamisan, maradjanak
szerepük „mellett", teatralizálják hangadásukat.
Minden esetben az a cél, hogy megmutassák a
szó fizikai előállítását, a játéktérben megtett útját,
a szövegnek a színész szája és teste általi kifeje-
zését, amely szöveg „mintegy a színész testéhez
van kötve, és függ annak hangulataitól" (Ryn-
gaert, 1984. 91.), és amelyet a néző konkrét,
fizikai módon fogad be. A ritmus ilyenkor többé
már nem a játék pontosságát célozza, hanem
arra irányul, hogy érzékeltesse a jelek előállítását,
és feloldja a szokványos auditív és vizuális befo-
gadás elidegenedését. Keressük a törésvonalat-
íme a rendezők legújabb rögeszméje.

5. A ritmus; az értelem és az expresszivitás
elvetése. A fentiek értelmében nem meglepő hát,
ha a szöveg olvasásához ragaszkodó színészek
vagy rendezők, mint például Louis Jouvet, arra
törekednek, hogy „elvessék, elfojtsák az érzel-
met, azt a hatást, amelyet a replika első látásra,
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első olvasásra közvetít". (1954. 143.) A szöveg
elmondása tehát szöges ellentéte a szöveg értel-
mezésének. A feladat az, hogy megtaláljuk fizikai
értelemben vett érzéki hatásait, rejtett, földalatti
ritmusait:

„Szövegelemzés az érzékelés - a szöveg hang-
zása - ritmusa - frazírozása - lélegzése útján.
(1954. 14.)

Minden szöveg mint ritmusok sorozata, mint a
természeti tájban fellelt és nyomon követett
patakok, amelyek (hangzó) mozgása a meder
mindenkori lejtése függvényében módosul; a lé-
legzés változásaihoz hasonlatos változatos ká-
denciák; különféle rezgések, érzékelhető
mechanizmus - a költő beszéde sem más." (1954.
151.)

A szöveg fizikai valójának visszaállítása (aho-
gyan itt Jouvet és ugyanebben a szellemben
Artaud leírja) egyenértékű egy olyan ritmus ke-
resésével, amely első lépésként deszemantizálja a
szöveget, megfosztja a hallgatót a jólismertség
érzésétől, és feltárja a maga retorikai, jelentéses
és lüktetésszerű mechanizmusát. Az értelemnek
ez a késleltetése a szöveg többféle olvasatát teszi
lehetővé, különféle hipotézisekkel kísérletezik, és
a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi
a recepciós helyzeteket. Ekként, Meschonnic
könyvének központi tézise szerint, a ritmus
elmélete történeti jellegű, mert a szövegnek és
ritmizálásának értelmét a recepció és az olvasási
aktus történelmi feltételei függvényében fogja fel,
és a szöveget csupán az előadás és a szöveg-
recepció társadalmi kontextusának függvényé-
ben végbemenő történeti konkretizációs folya-
matnak tekinti. (Pavis, 1983.)

Mely szinteken ragadható meg a színházi rit-
mus? Ha tekintetbe vesszük, milyen jelentőséget
tulajdonítottunk a fentiekben a szöveg ritmizálá-
sának úgy is, mint az értelem végtelen előállí-
tásának, akkor nyilvánvaló, hogy a ritmus nem
pusztán a színjáték időbeli lefolyásának és idő-
tartamának síkján található meg, hanem az elő-
adás valamennyi szintjén.

1. Az olvasás kifejezésbeli értéke. A ritmus
mára szöveg „leglaposabb" és „legkifejezéstele-
nebb" (üres hangú) olvasásának szintjén is fel-
lép, mihelyt a kifejező az általa kifejezettekhez
képest szituálja magát.

2. Ritmikai szembeállítások. Az előadásban,
tehát a drámai szövegnek a rendezésbe való
áttételeződésében a ritmusa bináris hatások per-
cepciójában érzékelhető: csend/szó, gyorsa-
ság/lassúság, értelmi telítettség/üresség, hang-
súly/hangsúlyhiány, kiemelés/banalizálás, deter-
mináltság/determinálatlanság. A ritmus nem
korlátozódik a szöveg kifejezésére, hanem a
plasztikus hatásokban is érvényesül; Appia pél-
dául színpadképei kapcsán „ritmikus térről" be-
szél. Craig a ritmust a színházművészet alapvető
tényezőjévé, „a tánc leglényegévé" avatja. (Ön
the Art of the Theatre, 1911.)

3. Gesztus és mozgási pálya. A gesztus, a
színészek alapvető színpadi elrendezése, a cso-
portok tablókká vagy kisebb csoportokká való
komponálása - íme a színészek néhány gesz-
tikus és térkihasználási (proxemikus) hatásesz-
köze. A helyváltoztatásokból fejlődik ki a rende-
zés ritmusának fizikai ábrázolása.

Vitez egyébként azt vallja, hogy „az általában
vett viselkedés (a térbeli fizikai viselkedés) és a
beszélt nyelv struktúrája azonos természetű".
(Vitez, 1982/a. 40.) Az a cél, hogy a rendezésben
megragadjuk azt, ami egyesíti a mondat struktú-
ráját, a színészi gesztust és a színpadi helyváltoz-
tatásokat. Ez maga a szövegek láthatóvá tétele:

„Ha a tudatalattiról akarunk beszélni, elmond-
hatjuk, hogy Csehov színművei (amelyek nem-
hiába szolgáltak kísérleti terepül Sztanyiszlavsz-
kij számára), valamint Racine színháza lehetővé
teszik, hogy színpadra állítsuk a tudatalatti pályáit
- a tudatalatti topográfiai pályáit a színház
csupasz terében avagy Csehov polgári szalonja-
inak lakott terében." (Vitez, 1982/a. 41.)

E felfogás értelmében a színészeknek a szín-
padi térben való helyváltoztatásai és a fikcióban
megtett szimbolikus útjuk a ritmus ábrázolásai. A
ritmus az időnek a térben való szemléltetése, a
test térbeli írásmódja és e test beíródása a
színpadi és fikciós térbe.

4. A tőrés. A törés, a megszakítás, az
eltávolítási effektus - mindezen, a mai
művészetben oly elterjedt eljárások - gyakorlata
elősegíti, hogy érzékeljük az előadás leállásait:
általuk a szinkopált ritmus csak még feltűnőbbé
válik.

5. A hang. Végül itt a hang, amely az egész
szöveg legfőbb modalizátorává vált; az intonáció
színezete, abbeli képessége, hogy a verbálist
összekösse a nem verbálissal, az explicitet az
implicittel, „a társadalmi értékelés hangzásbeli
kifejezésévé" teszik (Bahtyin - idézi Todorov,
1981.74.). A hangnak továbbá, mint olyan szerv-
nek, amely bizonyos értelemben mind a testet,
mind a nyelvet artikulálja, olyan jelentő sajátos-
ságai vannak, amelyek nem redukálhatók egy
meghatározott jelentettre, s ezáltal csak annál
inkább hatnak a hallgatók testére. Ez a ritmikai
anyag, melyet Barthes „a hang magvának" neve-
zett, „az impulzív megmozdulásokat, a bőr borí-
totta nyelvet, azt a szöveget keresi, amelyből
kihallani a mássalhangzók patináját, a magán-
hangzók kéjét, egy csipetnyit a torokból, a hús
mélységeinek egész sztereofóniáját...". (Barthes,
1975. 105.)

6, A narratív ritmus. Az előadás színpadi rend-
szereinek különféle ritmusai (amelyek eredője
alkotja, mint majd látni fogjuk, a rendezést) és
mindezek a rendszerek csak a mese (tehát a
narratívitás) keretén belül értelmezhetők.
Eszerint megkülönböztethetünk: a) egy globális
narratív ritmust, amely szintetikusan szerveződik
a mese legfőbb epizódjai, a mese tagolásában

fellelhető tájékozódási pontok és a cselekmény
visszatérő motívumai alapján; és b) egyedi, a
gesztikus vagy hangi eljárások halmozódásából
keletkező ritmusokat; ezek az analitikus
(visszatérő elemek alapján újra csoportosított)
ritmusok az időbe vannak vésve, abban az
értelem-ben, ahogyan Ezra Pound beszél a
ritmusról mint „az időbe vésettformáról" („form
cut in time" - idézi Pfister, 1983. 72.).

Amennyiben a ritmust narratológiai értelem-
ben (Genette) úgy határozhatjuk meg, mint „az
elbeszélt és az elbeszélés hosszúságbeli különb-
ségének eredőjét" (Chambers, 1980. 401.), a
színházban úgy jelenik meg, „mint a zenei tem-
póval analóg jelenség, amely nem elemezhető
valamilyen, a színjátékhoz képest külsőleges do-
log (az 'elbeszélt') összefüggésében, hanem
csak a narrációs idő oszthatóságának függvé-
nyében" (uo.). A ritmus itt visszanyeri azt a funk-
cióját, hogy az időt epizódokba, replikákba, mo-
nológsorozatokba vagy sztikhomüthiákba, illetve
színváltozásokba strukturálja (vö. Pfister, 1983.).

7. A rendezés globális ritmusa. A mesének,
ennek a J. Honzl által (1940) leírt, az előadás
különféle anyagait egységesítő „elektromos
áramnak" kifejlését ritmizáló narratív kereten belül
szerveződnek meg a színpadi rendszerek (vi-
lágítás, gesztusrendszer, zene, jelmezek stb.)
specifikus ritmusai. Minden színpadi rendszer a
maga sajátos ritmusa szerint fejlődik; a gyorsa-
ságbeli különbségeknek, a fáziskülönbségeknek,
a kapcsolásoknak és ezek hierarchiájának érzé-
kelése nem más, mint az a (logikai és narratív)
elrendezőmunka, amelyet a néző a rendezésen
végrehajt. Ha a ritmust sikerült megragadni (te-
hát jelentettje ismertté vált), akkor az így kapott
sémát már ki lehet vetíteni a többi ritmikai rend-
szerre, hogy azok belső szerveződése áttekint-
hetőbbé váljék, és így tovább, mindaddig, amíg
létre nem jön a rendezés ritmusának globális
megértése, abban a klasszikus értelemben, aho-
gyan 1923-ban Pitoeff a ritmusról beszélt:

„Az a mozgás, amely átfogja a darabot és
minden felvonást vezérel; a mozgás, amely meg-
különbözteti és részleteiben megvilágítja a felvo-
náson belül a jeleneteket; amely pontosítja a
párbeszédeket és a tirádákat; amely a szöveg
logikáját megalapozza; amely megszabja és be-
határolja az időt és a szünetet; amely a szótól a
tulajdonképpeni mozgásig (a térben való helyvál-
toztatásig) ível, és ihletét a szóból és a helyvál-
toztatásból merítve kirajzolja a díszlet vonalait, és
meghatározza a színek skáláját - ez a mozgás
nem más, minta ritmus." (Pitoeff, 1923.)

A ritmusnak mint a mozgások kapcsolatba
állításának, mint metaritmusnak ez a klasszikus
felfogása közelebb visz bennünket a rendezéshez
avagy a színpadi kifejezéshez. A ritmus, abban az
értelemben, hogy beszélő testeket érzékelünk,
amint a színpadon időben és térben helyet vál-
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toztatnak, lehetővé teszi, hogy átgondoljuk a
színházi tér és idő dialektikáját. A ritmus tehát a
legkevésbé sem korlátozódik az időre, a folyama-
tosságra, hanem valóságos fordítótárcsa, kikap-
csolószerkezet mind a látás, mind a hallás szá-
mára: látjuk a beszédet, az eszmecseréket és a
konfliktusokat; halljuk a térbeli folyamatosság
töréseit, az előadás vizuális rendszerei közötti
titkos egybecsengéseket; magunkban összekap-
csoljuk a mesét és a gesztust (Pavis, 1982.).

Egyébként jó, ha emlékezetünkbe idézzük,
hogy ez a tér és idő közötti kölcsönhatás tökéle-
tesen megfelel a Benveniste mesteri tanulmá-
nyában meghatározott rhüthmosz etimológiájá-
nak:

„A rhüthmoszból, mint az elemek megkülön-
böztető elrendezéséből és arányából kiindulva
jutunk el a »ritmushoz«, mint az időtartamon belül
elrendezett mozgások konfigurációjához:
»minden ritmus egy meghatározott mozgással
mérhető«". (Arisztotelész, Prob. 88-2b/2.)
(Benveniste, 1966. 335.)

A ritmus tehát egy hermeneutikai körön belül
helyezkedik el, mivel a rendezés ritmusválasztá-
sa sajátos értelemmel ruházza fel a szöveget,
éppúgy, ahogyan egy adott kifejezés specifikus
értelmet kölcsönöz a kifejezetteknek. De mi ha-
tározza meg a rendezés ritmusának vagy ritmu-
sainak megválasztását? Valójában a jelentőt ke-
ressük, az értelem szemléletessé tételét, a szö-
veg és a színpad élettel való megtöltésének többé
vagy kevésbé bevégzett és produktív tervét.

A dramaturgiai vagy szemiológiai elemzés
szükségszerűen kísérletezik a drámai szöveg ér-
telmével azáltal, hogy több ritmikai sémát is ki-
próbál, amivel egyszersmind viszonylagossá te-
szi a szövegbeli jelentett fogalmát, elmozdítja a
szöveg középpontját, kétségbe vonja a drámai
szöveg logocentrizmusát s egyszersmind azt az
igényt, hogy a ritmikai sémát eleve a szövegben
foglalva találjuk.

A ritmus továbbá elejét veszi, hogy szemioti-
kát alapozhassunk egyszer s mindenkorra mini-
mális egységekben rögzített állandó egységekre.
Az egységeket a ritmus hozza létre és szünteti
meg, közeledéseket és torzulásokat eszközöl a
színpadi rendszerek között, dinamizálja az elő-
adás változtatható egységeinek egymáshoz való
viszonyát, a térbe írja az időt és az időbe a teret.

Ily módon a ritmus már nem szövegdíszítmény
vagy háttérzene lesz, hanem a szöveg és a
rendezés strukturáló princípiuma - Marc Klein
szavaival „ritmicitás mint elsőrendű produktív
kategória".

„Mi mást mondhatnánk, mint hogy többé nem
a jelet kell felfogni, és utána, járulékosan, a rit-
must, hanem a ritmicitást mint elsőrendű produktív
kategóriát, és még csak nem is mint olyat, amely
»jeleket« mint olyanokat produkál, hanem
értelemadó hatásokat, ahol is a jelek fenntarta-

nak valamit - és újra meg újra szabaddá is tesz-
nek?" (Klein, 1984. 27.)

A ritmus ennek következtében a mai elmélet-
ben és gyakorlatban globális struktúra vagy szín-
padi kifejezés rangjára emelkedik, és ettől fogva
fennáll a kockázat, hogy a rendezés kifejezésének
és a rendezés általi kifejezésnek globális struktú-
rájává bővülve éppoly általános és homályos
kategóriává válik, amilyen a struktúra. Ez termé-
szetesen ellentmondana szándékunknak, hiszen a
mi célunk az volt, hogy meghaladjuk azt az
elméletet, amely a struktúrán mint az értelem
szilárd és végleges vizualizálásán alapul, s egy-
szersmind a ritmust avassuk a színházi kommu-
nikáció produktív-receptív gyakorlatának helyévé
és idejévé. (Pavis, 1983.)

Reméljük, sikerült bizonyítanunk, hogy a rit-
mus központi kategóriája a rendezésnek, s az
értelmek szívében keresi az értelmet. A ritmus, a
színházban csakúgy, mint másutt, nem egyéb,
mint a vágy titokzatos tárgya.
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In his leading article titled ln the middle of empty
spaces László Bérczes draws some general conclusions
from the seventeen theatre productions he saw during a
recent trip to the US.

Authors of our column of reviews this time are László
Márton, Árpád Kékesi Kun, Beja Margitházi, Judit Szántó,
Sándor Jobb, Péter P. Müller and Andrea Stuber who

saw for us The Broken Jug by Heinrich von Kleist

(Katona József Theatre), Tchekhov's The Seagull
(Budapest Chamber Theatre) and Ivanov (Hungarian
State Theatre of Kolozsvár/Cluj, Rumania), two
performances of the Deutsche Bühne (Heiner Müller's

Quartet and Friedrich Dürrenmatt's Romulus the Great),
The Encounter by Péter Nádas (Budapest Chamber

Theatre), István Tasnádi's The Cocaine Courier
(Kaposvár) and, as for Ms. Stuber, all six performances
of the recent operetta festíval held at Budapest's
Municipal Operetta Theatre with the participation of the
home company and five regional theatres.

Critic Dezső Kovács describes the interpretation
given by Academy student Andrea Fullajtár in Zsolt

Csalog's one woman show titled I Want Silence, dealing
with a homeless person.

Another series of writings centres on „Polonia
Express", a festival of modern Polish art organized by the
Institute for Polish Culture. István Nánay introduces the
four modern Polish groups that gave guest performances,
while Béla Bíró, Adrienne Dömötör, Sándor Lajos and
István Sándor L. díscuss the Hungarian language

contributions: The Water Hen by Witkiewicz (Tamási
Áron State Theatre, Sepsiszentgyörgy/Sfintul Gheorghe,

Rumania), The Departure of the Starvation Artist by
Róžewicz (Arvisura Group), TheContractby Mrozek

(Comedium, Budapest) as well as The Foci and the Nun
by Witkiewicz (Kecskemét in cooperation with the Third

Stage of Pécs) and Mroiek's Tango (Veszprém, also in
cooperation with the Third Stage).

The guest of our review's last meeting at the Osiris
Club was playwright, author, translator, manager, critic
etc. György Spiró. Judit Csáki, host of the evening,
publishes the edited version of the talk. Also, Katalin
Róna interviewed for us actor-director Pál Mácsai.

In his series on theatre research Géza Fodor now
publishes a study by French theatre theoretician Patrice

Pavis on The role of the rythm in the direction of plays.
In his introduction Mr. Fodor also draws up the balance of
his column which was started three years ago.

This month's playtext is The Banus Bánk Graffitti by
András Nagy who also introduces his work.

GyörffyAnna:Bernarda
GyörffyAnna fiatal,pályájakezdetén lévő falás,
aki máris igen nagy érzékenységgel, em-
pátiával közelít témáihoz. Jó érzékkel ragadja
meg a színházi pillanatokat, és képes egyetlen
képbe sűrítve ábrázolni egy alakítás lényegét.
Ezt a lényeglátást érhetjük tetten a Fotógaléria
e képén is, amely Bajcsay Máriát ábrázolja a
veszprémi Petőfi Színház Bernarda Alba háza
címűGarcíaLorca-előadásfőszerepében.

Fordította: Szántó Judit


