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A színpad
és a nézőtér viszonya

Az utóbbi évtizedekben minálunk, de már
a század eleje óta világszerte meg-
szaporodtak a szabadtéri játékok. Ez
ismételten olyan jelenség, amely gondol-
kodásra és elméleti vizsgálódásra kész-
tethet: vajon összefügg-e ez a jelenség
színházelméleti kérdésekkel?

Úg y véljük, azonnal ki kell zárnunk
tárgykörünkből ennek gyakorlati-technikai
aspektusait éppúgy, mint a szociológiait
vagy a kommerciális kérdésekkel
összefüggőeket.

Kiindulókérdésünk lehet, hogy lé-
nyegbeli másságot jelent-e, ha a szabad-
téren előadott színjáték belső világának
némely része, például valamely időpont-ja,
megegyezik a néző körüli aktuális idő-
ponttal? Euripidésznél olvasható az erre
vonatkozó híres példa: „Agamemnon: Mi
az a csillag, mely amott úszik? Öreg

Szolga: Sziriusz az, hol a Pléiaszok/ hét
nyoma fénylik, fele útján jár." (Euripidész:
Iphigeneia Auliszban; In: Euripidész
Válogatott Drámái; Magyar Helikon,
1961; 411. Fordította Devecseri Gábor.)
Mivel a görög színjáték kezdetének
időpontja a hajnal volt, ez éppúgy
megfelelt az aktuális „égi helyzetnek",
mint Agamemnon nem sokkal ezután
felhangzó szövege: „A fehér napfény /
sugarával már hajnalt hirdet, s a Nap
szekerének tűzlángja lobog." (Euripidész
i. m. 416.) Az efféle idő-egyezést - például
délután két óra vagy hat óra - időnként
Shakespeare-nél is megtalálhatjuk. Talán
bensőbb, lényegibb az a megegyezés,
amely némely középkori misztériumciklus
előadásakor mutatkozott. A
misztériumdrámák között találjuk a

Szentlélek eljövetelét. Ha az előadás
pünkösdre esett, éppúgy volt az aktuális,
valódi idő és a drámabeli idő között
azonosság, mint amikor húsvét-kor a
Feltámadást játszották.

De, ennyiből is láthatjuk, mindezek
egyfelől véletlen megegyezések, másfelől
még a misztériumokban is csak egy kis
részlet felel meg a nézők körüli való-
ságnak, az időpont szempontjából.

Talán más tényezők rejtik az elvi kü-
lönbséget. Szabadtéren elvileg nagyobb
ehet a színtér is, a nézőtér is. Tudjuk,

Epheszoszban ötvenezer, Epidauroszban
húszezer néző láthatta egyszerre az elő-
adásokat. A középkorban a misztériu-
mokat a környékbeliek együtt nézték a
város lakosságával, s még az Erzsébet-kori
színházban is noha ott csak körül-belül
kétezer ember fért el - az összlakosság
jelenlétével számolhatunk.

Nyilván másként kell játszani egy olyan
hatalmas térben, ahol gyakorlatilag az
egész lakosság ott van, hiszen ekkora
nézősereg csak akkor fér el, ha a színtér és
a nézőtér legtávolabbi pontja között
meglehetősen nagy a távolság. A görög
színházzal foglalkozók említik, hogy a
nézők e nagy távolság miatt sem-
miképpen nem láthatták a színészek arcát,
mimikáját. De vajon valóban ezért
alakultak-e ki a maszkok, és ezért viseltek-
e magas sarkú csizmát?

Vagy ez is, mint a színjáték esetében oly
sok minden, a világszemlélet követ-
kezménye?
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Ismeretes a görög sz ínház kialakulásának
folyamata a Dionüszosz tiszteletére kó-
rusban énekelt dithyramboszokból ki-váló
Karvezetővel, majd a színészekkel. (Csak
zárójelben: a görög dráma kialakulásában,
véleményünk szerint más elemek,
tényezők sokkal fontosabbak, de erre
most nem térhetünk ki.) A színjáték másik
tartalommal rendelkező formája is a
Kórusból alakult ki, méghozzá kettőből. A
phallikus dalok mellett szatirikus énekek is
elhangzottak, s ez utóbbit a processzió
nézői énekelték eredetileg. Így a komédia,
e két kórusból fejlődvén azáltal
különbözött a tragédiától - s ez is volt a
korabeli megkülönböztetés alapja -, hogy
két kórus volt benne, míg a tragédiában
csak egy.

Mivel ezeknek a vallásos szertartások-
nak alapvető eleme volt a kórus, nyil-
vánvaló, hogy amikor színházakat épí-
tettek, a játéktérnek olyan nagynak kel-lett
lennie, hogy a kórus által bemutatott
táncok és mozgásformák egyáltalán
elvégezhetők legyenek.

A legfeltűnőbb azonban, hogy oltár
állott a Kórus számára kialakított, a föld
síkján levő kör, az orkhesztra közepén.
Tudjuk, kezdetben pusztán ennyi volt a
játéktér. Amikor a második és harmadik
színész bevezetődött, létrejött a szkéné,
egy téglalap alakú, emelt, körülbelül az
ember csípőjének magasságában levő
alapsíkkal rendelkező építmény. Az V.
század közepén már egy kétemeletes épü-

letet húztak emögé, amelynek első emelete
volt a theologeion - az istenek be-
szélőhelye , míg a második emeleten
voltak a gépezetek, amelyek az isteneket a
magasból az első emeletre ,szállították".

A nézők tehát egy következő szerkezetű
teret öveztek majdnem teljesen körül:
középen és a látvány legmélyén az oltár,
amelyen tűz égett, körülötte - mivel álltak
- egy szinttel magasabban a Kórus, vagyis
a nép, egy szinttel feljebb, a szkénén a
mitikus hősök és királyok, és még feljebb,
az emeleten a meg is jelenő istenek. Ha
valaki járt Athénban vagy Epidauroszban,
tudhatja, hogy a nézőtér karéjának szöge
sokkal élesebb, mint ahogy a fényképekről
gyanítani lehet. Ezt a meredekséget azért
szeretnénk hangsúlyozni, mert ennek
következtében a néző a saját maga
bensejében levőnek élhette át a látvány
szerkezetét; vagyis sokkal inkább magába
fogadhatta, mint-ha a nézőtéri karéj szöge
sokkal laposabb lett volna. Így azt élhette
át, hogy benne is, miként a világ egész
szerkezetében, a legmélyben és középen a
szent tűz lobog, míg a világszerkezet fölső
szélét a meg is jelenő istenek foglalják el.
A tűz és a nagy hősök között van a Kórus,
a nép; míg a nép és a meg is jelenő istenek
között a nagy hősök. Ez azért van így,
mert a nép életét alapvetően határozza
meg a szent tűz, és befolyásolják a kirá-
lyok, míg ők és a mitikus hősök a meg is
jelenő istenekkel vannak szorosabb kap-
csolatban.

Az írott görög drámákban a szavakban,
szavakkal megjelenített akciókkal
pontosan ezt a szerkezetet mutatták: az
embernek az istenekkel szemben való
kicsinységét-alávetettségét és nagyságát-
erejét. Vajon a maszkok, s az állítólag
beléjük rejtett, hangot erősítő tölcsérek
nem ezt nyomatékosították ? - nem a hő-
söknek az átlagembernél jóval nagyobb
mivoltát jelezték? A mitikus hősök
ugyanis sorsokat képviseltek, azoknak a
sorsát, akik az isteni világszint közelébe
jutottak vagy férkőztek vagy oda vetették
őket az események. Az istenek ily szoros
közelségébe jutni pedig nem min-den
földi halandónak adatik meg. A mitikus
hősök nek és királyok nak tehát az
általános érvényű sorsa volt a lényeges,
nem egyéni pszichológiájuk. A maszkok is
ezt mutatják. Es vajon a távolság miatt
kellett abban a színházban a hangot erő-
síteni, amelyben ma is azzal szórakoztatják
a turistákat, hogy az orkhesztra közepén
meggyújtott gyufa sercegését a leg-



távolabbi ponton is hallani?; inkább ez is
az alakok nagyságát, hatalmasságát jut-
tatta érvényre.

Azok az előadások, amelyeken az ezen
jellegű sorsokat megjelenítették, évről
évre lényegében változatlan formában
zajlottak le.

Mit jelentett ez a változatlan forma?
Egyszerre több dolgot is. Ismeretes, hogy
a rítus - minden vallásban - azért
változtathatatlan, mert azt a cselekvés-
sort és viselkedésmódot rögzíti, amellyel
az ember az istenekkel érintkezhet. Mivel
az istenek változtathatatlan törvények, és
velük nem a személy, hanem általa az
általánosan érvényes sors és élet-folyamat
érintkezik, az ember velük való
érintkezésének cselekvéssoraiból és vi-
selkedésformáiból ki kell hagyni mind-
azt, ami az ember egyéniségét, egyszeri-
ségét nyilvánítja ki, eredjen az akár sze-
mélyiségéből, akár pillanatnyi hangula-
tából stb. A rítus ezért változtathatatlan és
kikristályosodott. A látvány mélyén lo-
bogó tűz az isten jelenlétét is lobogtatta, s
így a körülötte folyó színjáték az oltárával
és tüzével jelenlevő istenség előtt zajlott;
a cselekvéssor és a viselkedés, az előadás
és a színészek rituáléja ezért volt
lényegében változatlan évről évre.

De volt ennek más oka is. Az emberi
sorsok, ha alapvetően egy vallásos világ-
szemlélet isteneitől befolyásoltak és meg-
határozottak, még akkor is sokkal nagyobb
hasonlóságot mutatnak, ha az egyes
konkrét sorsokban különböző társadalmi
tartalmak jelennek meg. Ha vallásos
világnézet jelöli ki az emberi sorsot alakító
erőket és dinamizmusokat, voltaképp
minden sors esetében azonos mozzanatok
és meghatározók eredményezik a pozitív
és azonosak a negatív sorstényezőket,
sorsfordulókat és sorsvonalakat. Ismeretes,
hogy Arisztotelész viszonylag milyen
sokat írt a tragikus emberről, vagyis
azokról a jellemzőkről, amelyek egy
embert tragikussá tesznek. Így ismét
eltűnnek vagy a háttérbe kerülnek az
egyéni tulajdonságok és speciálisságok,
valamint a pszichológiai is-mérvek. Hiszen
valakit tragikussá vagy komikussá nem
vagy nem elsősorban egyéni tulajdonságai
tesznek ebben az időben, hanem a
világnézetben levő tényezőknek a z őáltala,
az ő életében meg-történő konkréciói.
Ebből is következett, hogy az emberi
sorsot, az embernek az istenek előtt való
nagyságát és kicsinységét bemutató
színjáték eltávolodott az élet köznapi,
reális formáitól. Így nem az egyéni, egyedi
akciók kerülnek a

nézők elé, hanem az isteni világszint tör-
vényeitől meghatározott általános é r v é -

nyű akciók és erők. Annak a fajta akció-
nak, amely a drámákban és a színjátékban
ezt kinyilvánítja, ugyancsak változatlan
formájúnak kell lennie.

Hogyan jellemezhetjük ezt az akció-
fajtát ?

Tudjuk, az írott dráma csak nevekből és
az általuk dialógusként vagy monológként
elmondott szavakból áll. Az írott
drámában például Antigoné - és persze:
bárki - minden közlését egyetlen
csatornán juttatja el a címzetthez: szavai-
nak tartalmában, jelentésében, vagyis a
kommunikációelmélet szavával szólva, a
kommunikációs tartalomban. Az élő be-
szédben több csatornát különböztetnek
meg. Először a szöveg jelentését, tartal-
mát, s másodszor az úgynevezett meta-
kommunikációt, amely az általános ma-
gatartás, a mimika, a gesztus, a távolság-
tartás stb. révén, ezen a csatornán juttatja
el a jelentést. E két csatorna jelentései
között megegyezés, egymás erősítése
éppúgy lehetséges, mint ellentétes
jelentések, v a g y különböző jelentések
egyidejű továbbítása, sőt - és talán ezek a
legfontosabbak -- a metakommunikációs
csatorna jelentése kiegészítheti a szavak
jelentését, valamint ettől teljesen
függetlenedhet is. A metakommunikáció
tehát nem a szavak tartalmában jelenik
meg, hanem látható mozzanatokban, olyan
eszközökkel, amelyeket előbb látnunk
kell, s azután tudjuk csak megérte-ni a
jelentést.

Természetesen az írott szövegnek is van
metakommunikációja, vagyis a szavak
szótári jelentésétől függetlenedett
jelentésrétege. Ilyen kettő is lehet: először
egy drámabeli alak közölhet így valamit
egy másik drámabeli alakkal; illetőleg,
másodszor, az egész szöveg, az egész
dráma közölhet jelentéseket ezen a módon
a befogadóval.

A görög drámákban, legalábbis ami a
lényeges mozzanatokat illeti, a szavakkal, a
szavakban megjelenő akciók és a lát-
ványban megjelenő akciók nem válnak el
egymástól. A kommunikációs és a meta-
kommunikációs tartalom és jelentés min-
den jelentős mozzanatban egymást erősíti,
vagyis megegyeznek, ugyanazt mondják.
Mindez annyit is jelent, hogy ha a
színjátékban a színészek a dráma
szövegét, annak elsődleges jelentését ki-
mondják, maradéktalanul és hiánytalanul
eljátszották, érvényre juttatták a dráma
teljes jelentését. Ez az írott dráma szem-
szögéből annyit is jelent, hogy a nevek-

ből és dialógusaikból felépült világa ön-
magában is hiteles, teljes és totális. Ter-
mészetesen itt is előfordulhatnak olyan
szavak és dialógusok, amelyek elválnak,
különböznek a mozgás vagy más meta-
kommunikációs tényező jelentésétől, de
ezek lényegtelenek, nem fontosak a dráma
egész világának jelentését illetően.

Mindez természetesen azért volt lehet-
séges, mert a világnak, a valóság egészé-
nek egységes, ugyanazon koordináta-
rendszerben megjelenő értelmezése volt,
vagyis szerkezete és tartalma homogén
volt. A színházépület, a színpad és a néző-
tér viszonya, valamint a színjátékbeli
alakoknak a színtéren való csoportosítása,
elrendezése ezt tökéletes pontossággal
tárgyiasította és rögzítette, míg a színjáték
világa a kétféle akció megegyezésével
tartalmilag is kifejezte és hordozta.

Mindebből még két, egymással szorosan
összefüggő, nagyon lényeges követ-
kezmény eredt. Először, hogy a színészi, a
metakommunikációs eszközök nem a
„szerepből" fakadtak, hanem a világnézet
tartalmából. Mivel minden hős sorsát az
istenektől eredő dinamizmusok
irányították, eme dinamizmusoknak, ak-
cióknak látványbeli megjelenése is ezt az
elviséget nyilvánította ki, s nem a mitikus
hősöknek egyéniségből eredő visel-
kedésformáit. (Ez esetben eredt volna
szerepből.) A másik, ezzel összefügg
dolog, hogy a látványbeli akciók nem
színjátékon belüli másik alaknak szóltak
hanem a nézőknek.
2
Mit mutat ebből a szemszögből a közép
kori színjáték ?

Hangsúlyozni kell, hogy itt is csak a ki
fejlett stádiumot nézzük, s elsősorban
misztériumciklusok, valamint a morali-
tások előadásait. Ez az időszak a XIV.
XV. században következett be, amikor az
előadás már végképp elhagyta a temp-
lomot, s a város főterén vagy piacterét
céhek adták elő az egyes drámákat, az
adott nemzeti nyelven.

A misztériumciklusok a Biblia törté-
neteit formálták drámákká, a világ terem-
tésétől Krisztus második eljöveteléig
vagyis a világ végéig. A különböző or-
szágokban és városokban kialakult cik-
lusok nem tartalmaztak azonos számú
drámát, számuk körülbelül huszonöt é;
nyolcvan-kilencven között váltakozott Az
egyik angol, az úgynevezett Cornish-
ciklus trilógiára oszlott, amelynek egy
egy részét egy-egy napon adták elő, nap



felkeltétől napnyugtáig. Az első napon,
pünkösdhétfőn és a következő napon ki-
lenc-kilenc, a harmadikon pedig hét drá-
mát. Az előadások időpontja nemcsak
pünkösd volt vagy lehetett, de 1311-től
kezdődően, amikor az Egyház a Szenthá-
romság vasárnapja utáni csütörtököt
Úrnapjának minősítette (latinul: Corpus
Christi, Krisztus Teste), ezen a napon,
illetve az e körüli napokon is.

Milyenek voltak a színpadok ? Többes
számban kell kérdeznünk, mert több volt,
annyi, ahány drámát aznap előadtak. A
nézők fejének magasságában, sík
deszkalapok alkották a színpadokat,
amelyeket hátul zártak le vászondrapé-
riával. Tetejük volt, ezt két rúd vagy osz-
lop tartotta. Ezek a színpadok vagy egye-
nes vonalban helyezkedtek el egymás
mellett, vagy félkörben. Olyan is előfor-
dult, hogy mindegyik színpadot egy-egy
„stráfkocsira" szerelték, s lovakkal von-
tatták a nézők elé, majd húzták el onnan a
dráma végeztével. A színpadok előtti tér is
színtérnek minősült, de jelentését tekintve
másmilyennek, mint maga a színpad. Ez
utóbbiak ugyanis egy-egy konkrét helyet
reprezentáltak, míg az előttük levő téren a
színészek az egyik színpadtól a másikig
közlekedhettek. Például az egyik színpad a
Poklot reprezentálta, nyitható-csukható
ördögszájjal, míg egy másik a
Paradicsomot. Az ördögök vagy Lucifer a
Pokolból jött ki, lejött a létrán, a színpadok
előtti sávon átment a Paradicsomba, hogy
kísért-se Évát. Vagy: Ábrahám a színpad
előtti sávon kapta az Istentől a parancsot,
hogy fel kell áldoznia fiát - más ciklu-
sokban fönt a színpadon s amikor föl-
léptek, már az áldozati helyen voltak. Így a
színpad előtti tér olyan játéktérnek
minősült, amely az „akárhol"-t, a „bár-
hol"-t reprezentálta.

A játéktérnek tehát volt egy kitüntetett
része, amely a „bárhol"-t, vagyis a nézők
saját világát is jelentette, s nem azért, mert
fizikailag voltak hozzá közel a nézők.
Ezen a sávon a moralitások Erény vagy
Bűn alakjai éppúgy közlekedhettek, mint a
misztériumok bibliai alakjai. A Noé bárkája
és a vízözön című drámában itt álltak Noé és
családja, ami-kor az Úr - a színpad mögötti
ház tetejére épített trónusról a bárka
építését megparancsolta. A színpadon már
előre készen levő bárkát itt építik,
manapság úgy mondanánk, „jelzéses
cselekvések-kel", s mikor elkészül, akkor
mennek föl a színpadra. Noé felesége is a
„bárhol"-t jelző téren beszélget a
városbeli, élő

asszonyokkal, és innen nem akar a bár-
kába menni, itt kínálja őket pálinkával,
amikor pedig az Úr már az esőzés meg-
kezdését közli. S mikor Noé egyik fiával
fölviteti a színpadra, a pofont férjének már
a színpadon adja az erőszakos tett miatt.

Nemcsak ennek a drámának, de majd-
nem mindegyiknek a menetébe beépítet-
tek a fentiekhez hasonló napi életese-
ményeket. Ezek rendszerint ezen az alsó
sávon játszódtak le, amivel - a világ-
szemléletnek megfelelően - azt reprezen-
tálták, hogy a bibliai történetek és az ott
érvényes parancsok az evilágon is érvé-
nyesek, s ezért lehetett ez a sáv a „bár-
hol".

A három napig tartó előadások a szín-
padokkal egy folyamatot rögzítettek,
amely az ember teremtésétől a világ vé-
géig tart, s amely magában foglalja a kín-
szenvedést, a feltámadást és a mennybe-
menetelt. A színpadok így egy-egy állo-
mást reprezentáltak, s ezért a ciklusok
voltaképp stációdrámákból állnak. Mind-
ennek pedig kettős értelme volt. A tör-
ténet, a három napig tartó folyamat az
emberiség történetének állomásait épp-
úgy reprezentálta, mint egy embernek a
történetét, annak stációit. Ismeretes, hogy
a katolikus világmagyarázat, Szent
Ágoston szerint az igazi és univerzális tör-
ténelem a Bibl iában leírt történelem. A
földi élet bármely eseménysora és bár-
mely ember a Biblia valamely történeté-
nek és valamely emberének csak az után-
zata. Így senki nem egyéniség, csak egy
bibliai alak utánzata. A színpadon levő
„házak" nemcsak fiktív helyeket repre-
zentáltak, de az igazi, az univerzális tör-
ténelem helyeit is. A színpadok előtti sáv-
nak amely, ahogyan említettük, a „bár-
hol"-t jelentette, azért volt igen nagy je-
lentősége, mert ezen a sávon érintkezett az
univerzális történelem a mindennapival,
az élő emberek evilági valóságával.

Ez a sáv tehát elvileg, a világszemlé-
letből fakadóan reprezentálta a két világ-
szint találkozását, s mégis az evilágon
volt. A néző itt is a világszemlélet és nem a
fizikai közelség miatt volt a színjáték
világába bekapcsolva.

A bemutatott történetek nem az em-
bernek az istenekkel szemben való ki-
csinységét-törpeségét és ugyanakkor
nagyságát-csodálatosságát mutatták meg,
hanem a misztériumok az ember és az
emberiség történetét, a moralitások pedig
- az Akárkivel mint főalakkal - egy
léleknek a történetét. Pontosabban egy
léleknek a hányattatását a tátott ördög-

szájjal képviselt Sátán és a növényekkel,
daloló madarakkal stb. reprezentált Pa-
radicsom vagy az Isten, illetve szolgálóik
között. A Sátán szolgálói a Hét Fő-bűn,
az Istenéi a }lét Erény.

Alapvetően lényeges, hogy a moralitá-

sokban megjelenő lélek nem egyediség és
nem egyéniség. A katolikus ,„kinyi-

latkoztatás" szerint a lélek nincs alávetve
a test sorsának, létmódja egészen más,
nem egyedi, hanem általános. A lélek
igazi sorsa nem az evilágon realizálódik,
hanem a másvilágon, s ez voltaképp nem
sors, hanem inkább állapot. A lélek
ugyanis két, vagy ha az egy átmeneti he-
lyet is figyelembe vesszük, három helyre
kerülhet, s ott valósul meg örökké tartó
sorsa vagy inkább állapota: az örök üd-
vösségre, a mennyek országába, vagy az
örök kárhozatra, a pokolba, illetve az át-
meneti purgatóriumba. A test vagy a
testben levő lélek ezért azt az örök küz-
delmet folytatja, hogy legyűrvén a test
kísértéseit, az örök üdvösségre jusson.
Ennek a küzdelemnek egyetlen elvi, no-
ha végtelen számú gyakorlati formája
van: az Isten parancsainak való föltétlen
engedelmesség. A misztériumdrámák
mindegyike erről is szól: az Isten paran-
csainak, rendeleteinek, törvényeinek föl-
tétlenül engedelmeskedő emberről. A
moralitások pedig rendre fölvonultatják
az ettől elhúzó és az ehhez igazodni se-
gítő erőket. A misztériumok mindegyi-
kében más és más körülmények között
kell engedelmeskedni; a moralitásokban
pedig más és más elhúzó és segítő erő
jelenik meg, és Akárki az emberi életko-
rok által meghatározottan érvényes, kü-
lönböző Bűnökkel és Erényekkel talál-
kozik.

A lélek sorsában tehát nem egy ember
lelkének, hanem a léleknek a sorsa jelent
meg, amelynek általános érvényű állo-
másai vannak, s így ezek is stációdrámák.
Az egyes stációk a színpadok egy-más
melletti sorában, vagy egy kör mentén
elhelyezett sorában itt is pontosan
tárgyiasultak és rögzítődtek.

Ugyanakkor ez a stációkon keresztül
vonuló sors természetesen a drámák szö-
vegébe, a szöveg által hordozott akciókba
pontosan be volt építve. A Jederman-,
Everyman-, Akárki-drámák - a moralitások
- színpadai között szerepelt a Halál 1 láza
is, ahová Akárki halálakor bement. Ez
éppúgy volt látványbeli, mint a szavakba
beépített akció. A Gyónás alakja sem
csak Akárki szavaiban jelent meg, de
önálló alakban. Ő a Megváltás és a Halál
Háza között állott, pontosan reprezen-



tálva a látványban a gyónásnak a katolikus
vallásban elfoglalt elvi helyét; vagyis azt,
hogy valaki halála után csak akkor kerül
az örök üdvösségre, a megváltásra, ha
meggyónta bűneit, s ha nem, az örök
kárhozatra kerül. Akárki Jócselekedetei -
ugyancsak egy önálló alak - a földön
feküdt a gyónás alatt Akárki Bűnei által -
valamelyik bűnt reprezentáló alak által

megkötözve, s csak ezután kelhetett föl,
hogy Akárkit a további úton kísérje és
segítse. Pontosan azt lehetett hallani és
látni, amit a vallásnak a jócselekedetekről
szóló tanítása mond. Így a színházban
megjelenő kétféle akció itt is a legtelje-
sebb egységben valósult meg, s pontosan
megegyezett a vallásos világszemlélettel.

A két akciófajta elválása, főként az
időben későbbi moralitásokban mind-
azonáltal már megkezdődött. Ez az elválás
éppen a drámai forma, a dialógus és a
bensőben élő tartalmak diszkrepanciájából
fakadt. Ami ugyanis egyértelműen belső
történés, az nem fejezhető ki igazán
dialógusokban, ez a forma ehhez a
tartalomhoz nem egészen adekvát. (Tud-
juk, a lírai versforma az adekvát.) Ha
mégis dialogizált formában fejeződik ki, a
dialógus tartalma a bensőben lezajló
mozgások „közvetítésévé" válik. Hogy ezt
elkerüljék, a Bűnök és Erények bensőben
lezajló harcát a Bűnök és Erények
látványbeli „háborúja" tárgyiasította,
gyakran szöveg nélkül vagy alig egy-két
szóval. A Hét Főbűn parittyákkal, lánd-
zsákkal, íjakkal támadtak, míg az Erények
rózsákat dobáltak rájuk. Így a külső,
látványbeli akció, a metakommunikáció
nem esett mindig szorosan egybe a
szavakba beépített akciókkal, illetve a
szavakba épített akciók helyett a
látványbeli akció fejezte ki a jelentést.
Amikor Akárki belépett a Halál Házába, ő
maga már nem volt képes elmondani, mi
történik ott vele, ezt csak másvalaki - itt a
Tudás - képes a befogadónak „köz-
vetíteni". Mivel itt a lélek történetéről van
szó, Akárki kijön a Halál Házából, hogy
folytassa stációinak felkeresését egészen
az Isten trónusánál történő megítéltetéséig.
De ekkor már a szavakba és a látványba
beépült akciók ismét egyesülnek.

Mivel az alakok itt sem egyéniségükből
fakadó tetteket hajtottak végre, a
látványbeli, metakommunikációs akciók
itt sem a szerepből eredtek. A léleknek a
sorsát a Sátántól és az Istentől eredő
hatások és dinamizmusok befolyásolták és
határozták meg, s ezért a Kevélység vagy
akár Noé nem úgy viselkedett,

mint egy kevély ember vagy mint egy
hajós, hanem ahogyan a kevélység elvileg
megnyilvánul, vagy ahogyan az Istennek
engedelmeskedő ember. Ezért a színészi
metakommunikáció lényegében még
mindig nem a színjátékbeli másik alak-
nak szól, hanem a nézőknek.

Látszólag nem a játéktér és a nézőtér
viszonyáról szóltunk, noha, meggyőző-
désünk, hogy valójában erről. Hiszen ezt a
kérdést elemezzük, amikor azt mondjuk,
hogy a közönség minden egyes tagja
minden egyes esetben a látható épületekbe
és akciókba beépítve ugyan-azt a jelentést
kapta, mint amit a szöveg-be épített, abból
fakadó akciókból kapott, s ezek
együttesen reprezentálták neki,
világnézetének megfelelően az ember és
az emberiség engedelmességét és
történetét, valamint saját lelkének stációit.
Am ugyanezt érzékelhette a szín-padok
közötti mozgással is, amikor az egyik
dráma befejeztével ő maga ment el a
következő színpadhoz, s így ő maga is
stációtól stációig járt, s ennek a moz-
gásnak a saját történetére és lelkének
történetére vonatkoztatva volt szimbolikus
jelentése.

3
Az Erzsébet-kori drámából eltűntek az
istenek előtt álló, az istenséggel szoros
viszonyba hozott emberek; nagyságuk és
kicsinységük, valamint sorsuk „stációi"

egészen más aspektust kapott. A csillagok
mozgása és hatása, az ismeret-len
sorserők befolyása természetesen érezhető
volt, de ezek már sokkal inkább az evilági
erők és dinamizmusok jelképei lettek,
mintsem megmaradtak volna ettől
független és transzcendentális létezőknek.

Ismeretes, hogy az Erzsébet-kori szín-
ház legjellegzetesebb találmánya és egy-
szerre ismérve a trapéz alakú színpad,
amelyet a közönség három oldalról fogott
körül. Ez a meglehetősen nagy tér - több
mint nyolc méter mély és tizenkét méter
széles - lényegében üres volt; csak a
háttérben emelkedő épületből kinyúló
tetőt tartó két oszlop helyezkedett el rajta.
A nagy tér a színészi mozgások számára
eddig soha nem tapasztalt nagy
lehetőséget adott. Ez maga után vonta,
hogy a hangsúly a színészre, vagyis arra
az emberre került, akit ő reprezentált. A
nagy színtér és a háttérben levő, állandó
és ezért semleges épület és a három
oldalról meglevő látószög szükségszerűvé
tette, hogy a játéktér eleje, a trapéz alakú
síknak az egész színházépület geometriai
középpontjához közel eső

sávja legyen a hangsúlyos. Aki itt állt,
mindenféle fizikai környezettől függet-
lenedett, ami által csakis a dráma, illetve a
színjáték erőterébe volt bekapcsolva. Aki
a háttérépülethez közel tartózkodott, kissé
mindig kívül állt a színjáték erőterén.
Nemcsak Shakespeare, de kor-társai
drámáiban is gyakran feltűnik ez a
szöveg: „Look where he comes" vagy:
„Look where they come", illetve ennek
variációi. Akik vagy aki jött, az a háttér-
ben volt, aki ezt mondotta, mindig a
színpadnak a hangsúlyos sávján. S miután
ez elhangzott, kritikai vagy éppenséggel
apologikus szövegek következtek arról,
aki jön. Igy, aki a háttérben állt, sokkal
jobban ki volt téve a színjáték másik
alakja által róla elmondott kritikának vagy
dicséretnek, mint azok, akik elöl álltak. A
kritikai vagy az apologikus jellegű
szövegek viszont azt jelzik, hogy valaki
egy a színpadon levő másik alakot figyel,
vizsgál vagy elemez. Ez a színpadtér tehát
magában hordta azt a lehetőséget, hogy
valaki vagy kritikailag vagy akár
neutrálisan figyelhessen, vizsgálódhasson.
Ez még egyelőre nem ját-szik nagy
szerepet, de a későbbi változás innen
indul el.

Amíg az isteni rend és a vallásos világ-
kép nem foszlott el az alakok és akcióik
mögül vagy belőlük, mind az írott dráma,
mind a színjáték voltaképp egy és azonos
jelentésréteget hordozhatott, amit a dráma
hallható szavaiba épített akciók-nak a
színészi metakommunikációkban
megjelenő akciókkal való teljes azonossá-
ga fejezett ki és rögzített. Vallásos vi-
lágkép nélkül e két akciófajta ugyan-csak
szükségszerűen válik ketté.

Először azáltal, hogy az embereke
ugyan belehelyezte egy konkrét fizikai é
evilági térbe, ez azonban nem volt lát
ható. Ami mezőn, csatatéren, hajón
feudális vár termében stb. történt, a: mind
a trapéz alakú sík téren történt,
így a konkrét helyet nem lehetett látni
azokról csak beszéltek. A látvány és
szavak közötti különbség viszont azon nal
felkelti a nézők hozzájáruló - ha tetszik -,
alkotó fantáziáját, méghozzá ép] az
evilági tényezőkre, mozzanatokra
vonatkozólag. A napszak és a hely az által
jelent meg, hogy elmondták, de h valaki
karjait és hátát csapkodta, akkor csak a
látványbeli akciókból derült ki hogy hideg
van, mert ez nem volt bele építve a szavak
által megjelenő akciókba Így a konkrét
hely és az evilági tényezők egy jó
részének megjelenítése a két ak- ciót
kettéválasztotta.



De egy evilági történet is szükségsze-
rűen hordoz több jelentésréteget. Ezek
először ismét a mikrohelyzetekben ve-
tették észre magukat. Miért nem moz-
gósítja Lear mindazt a tudást és tapaszta-
latot Cordéliával kapcsolatban, amelyet
csak megszerzett, mire lánya ilyen időssé
vált? Rosalinda, amikor bevonul az
ardennes-i erdőbe, miért nem megy
azonnal az apjához, noha tudja, hogy ott
van? Hogyan lehetséges, hogy két ember
egy szempillantás alatt annyira megszereti
egymást, hogy minden következményt
képesek vállalni, nemcsak futó
kellemetlenségeket? Ezeknek okai kizá-
rólag a színész metakommunikációjában
jelenhettek meg, mert ezeknek a tények-
nek a magyarázatára a szövegbe semmi-
féle akció nincs beépítve. Ahogy emlí-
tettük, a görög és a középkori drámákban
minden ok a vallásos szintről eredt, és
ezáltal magától értetődő volt,
premisszaként létezett. Az evilági törté-
neteket akkor értjük, ha ismerjük okait;
ám ezeknek sok-sok oka van, s az okok
vagy akár a következmények nem
mindegyikét lehet a szavakba akcióként
beépíteni. Az efféle mozzanatok, amelyek
majdnem mindegyik Shakespeare-
drámában fellelhetők - és kortársainál is ,
csak a színészi metakommunikációban
kaptak okot és így magyarázatot, amihez a
néző fantáziájára is szükség volt. Ezzel
természetesen a szavakban megjelenő és a
látványban megjelenő akciók már
egyszerre két vagy több jelentésréteget
hordoznak, s a két kijelentés nem esik
szükségszerűen egybe. Míg a szöveg azt az
akciót hordozza, hogy Lear eltaszítja
Cordéliát, a látványbeli akció, vagyis a
színészi magatartás például azt
hordozhatta, hogy aggkori hiúságból, de
azt is, hogy öntelt hatalomérzetből stb.

De miért volt ilyen nagy és az említett
módon elhelyezkedő színtérre szükség,
amelyen a színészekre esik a hangsúly? Az
Erzsébet-kori drámák alakjai mind
nagyobbak, hatalmasabb egyéniségek,
mint a valóságban élők, legyenek ezek
királyok vagy hercegek. A mindennapi
életben tapasztalt embereknél hatalmasabb
egyéniségeket két dolog által tudták ezek a
drámák produkálni. Először, hogy alig van
olyan shakespeare-i hős, akiről drámabeli
környezetének alakjai ne nyilatkoznának
meg, akit ne minősítenének. Ez a
minősítés az esetek legtöbbjén több
oldalú. Ami ezekből az illetőről kiderül,
azt el kell játszani, vagyis azt a színész
metakommunikációjában kell jelentés-

ként érvényre juttatni. Ám ugyanakkor ezt
most még könnyű megtenni, mert
Shakespeare a mások által jellemzett
alakok saját szövegeibe olyan akciókat
épített, amelyek ezeket a jellemzéseket
igazolják; vagy éppenséggel tagadják,
olyan esetekben, amikor a hamis jellemzés
a jellemzőt minősíti. Így a mások által
elmondott jellemzések nem válnak el az ő
saját szavaikba beépített akciók jelenté-
sétől. Amit Enobarbus Kleopátráról
mond, azt Kleopátra a maga szavaiba
beépített akciókkal megvalósítja, illetőleg
a Kleopátra szavaiban levő akciók
ugyanazok, mint az őt játszó színész
metakommunikációja lehet Kleopátráról.
Itt még nem tapasztaljuk a G. B. Shaw
drámáiban oly gyakori jelenséget, s
amelyet csak a fentiek világosabb kifejtése
érdekében előlegezünk. Amikor Johanna
lovat és kísérőket kér Baudricourttól, a
szavakban megjelenő akciók lényegében
válnak cl a látványban meg-jelenő
akcióktól. Baudricourt-nak éppen úgy,
mint Johannának, metakommunikációs
eszközökkel kell kinyilvánítani, amit a
csak Johanna szavaiban rejlő akciók
jelentésként sem hordozhatnak és nem is
hitelesíthetnek, hogy tudni-illik „Arra
számítasz, hogy leveszel a lábamról". Azt,
hogy valakit hogyan vesz le valaki a
lábáról, éppúgy csak a
metakommunikációs eszközökkel lehet
kinyilvánítani, miként azt is, amivel a
másik leveszi a lábáról. Poulengey-nek,
Baudricourt-nak, sőt Johannának is a
metakommunikáció áll rendelkezésére,
hogy kifejezze, amit a szavakba épített
akció nem képes, hogy tudniillik „Van
ebben a lányban valami"; illetve a
Dauphinnek azt, amit Shaw instrukcióban
közöl: „végre hatni kezd rá Johanna".

Ilyen lényeges akciók Shakespeare-nél
nem a metakommunikációkban jelennek
meg. Ilyen csak a részletekben, illetve, s
ez nagyon lényeges, az egész dráma
metakommunikációjában, amely a
cselekmény első jelentésénél mélyebb
jelentésréteg.

A Macbeth Kapusa a cselekmény első
szintjén részeg, aki viccelődik. Am
metaforákban, s így a szöveg metakom-
munikációs szintjén azt közli, hogy a
pokol kapusa, aminek következtében
Macbeth vára a pokol. A szöveg egészé-
nek metakommunikációs szintje azt
hordozza Macbethtel kapcsolatban, hogy
ő a sátán, tetteivel pedig, hogy azokban az
alvilág szabadul a világra. S mindezt úgy,
hogy ezek nem a középkori értelem-

ben vett Sátánt és Poklot jelentik, hanem
oly evilági erőket, amelyek a Sátánéhoz
hasonlóak.

Az is közismert, hogy ezt a jelenetet
mint a véres tragédia kellős közepén
felhangzó komikus jelenetet szokták em-
legetni, az esztétikai minőségek Shakes-
peare-nél található keveredésének tipikus
példájaként.

Nos, ez egy következő eszköz, amellyel
a mindennapi életben tapasztalható
embereknél nagyobb egyéniségeket lehet
megjeleníteni. Az esztétikai minőségek -
tragikum, komikum, alantas, fenséges,
groteszk, elégikus stb. - fel-foghatók úgy
is, mint amelyek által az ember sorsa
minőségének minősítése valósul meg,
méghozzá nem fogalmi ítéletekben,
hanem az ember egész benső világát
megérintő, megragadó módon. Egy
valóságos eseménysorban, valóságos
emberek közötti viszonyrendszerekben
korántsem fedezhető fel az ember sor-
sának ennyi és oly sok minősége, mint a
shakespeare-i drámákban. Akinek vagy
akiknek a sorsában az emberi sors mi-
nőségei közül oly sok és oly ellentétes
minőségek jelennek meg, az vagy azok
mindenképpen hatalmasabbak, nagyobb
egyéniségek.

Nagyon szeretnénk hangsúlyozni, hogy
a shakespeare-i drámákban található
esztétikai minőségek mindig erő-
teljesebben, nagyobb mértékben jelennek
meg az eljátszott, a látványban meg-
jelenő akciók révén, mint a szavakkal
összeolvadt akciókban. Egyszerűbben: a
tragédia érzete nagyobb a színjáték
nézésekor, mint a dráma olvastakor.
Talán még érvényesebb ez a kiegészítő
esztétikai minőségekre, a tragédiákban
megjelenő komikumra vagy a komédi-
ákban megjelenő tragikumra vonatko-
zólag. Ezek pedig ismét azt jelentik, hogy
már kiszélesedett az a jelentésréteg is,
amely a látványbeli akciókban, a színész
vagy az egész színjáték metakom-
munikációjában jelenik meg, amely te-hát
ugyan nem elválasztott a szavakba
beépített akcióktól, de ezeknél erőtelje-
sebb. Ez pedig az olyan nagy színtérnek a
hatásából következik, amely a mozgásra, a
mimikára, a gesztusra, a színészek
csoportbeli elhelyezkedésére igen jó és
fölöttébb nagy lehetőséget ad, s egy olyan
színtérnek köszönhető, amelyen nincs a
látványban is pontos környezet.

A görög drámákban az isteni törvé-
nyekkel való szembeszegülést, az erre
való vágyat vagy akaratot, vagy az isten



más törvényei, vagy egy másik isten
törvényei, netán szeszélye építette a miti-
kus hősökbe. Ezek tehát nem egyéniségből
fakadtak, hanem az isteni világrend egyik
része érvényesült bennük és általuk.
Minden görög hős voltaképp két istenség
törvényei között szenved. A középkori
drámák alakjainak tettei is vagy az Isten
vagy a Sátán hatásából, illetőleg
szolgálóik, az Erények és Bűnök hatásából
bekövetkező, megvalósuló tettek voltak,
vagyis itt sem az embernek az isteni
világrendtől független egyéniségéből
fakadtak. A görögöknél és a középkorban
ezért a színész látványbeli akciói nem az
alak evilági életének milyenségéből,
vagyis nem a „szerepből" bontakoztak ki,
hanem a nézőkkel azonos világnézetből, és
nem is egy másik színjátékbeli alaknak
szóltak, hanem a nézőknek. Itt, az
Erzsébet-korban találjuk először - és
eleddig talán utoljára -, hogy minden tett
az egyéniségben gyökerezik és bomlik ki.
De ennek a kérdésnek részletesebb
kifejtése csak később történhet meg.

A „modern" színházépület előde a
XVII. században született meg, s a
XVIII. században, vált általánossá. Az
angol restauráció korszakában, a híres
Christopher Wren 1674-ben épített, ekkor
már csak ötszáz nézőt befogadó, tetővel
ellátott színházat, a híres Drury Lane szín-
házat. A kukucskálódoboz-színpadnak
elvileg ez volt az őse.

A trapéz alakú színpad lényegében
megmaradt, ám már csak az elülső sávját
lehetett oldalról látni, az úgynevezett
proszcéniumpáholyból. A nézőtéren ülők
zöme már csak elölről látta a szín-padot
egy egyenes vonal mentén. Tudvalevő,
hogy ekkor váltak általánossá a díszletek.
Ekkor még csak dekoratív környezetet
alkottak, s nem az alakokkal lényeges
viszonyban levő és őket meg-határozó
környezetet; vagyis nem volt
látszatvalóságot teremtő funkciójuk. Lé-
nyeges az is, hogy a színpadot és néző-
teret egyaránt gyertyák világították. Ezek
együttesen azt eredményezték, hogy a
nézőtér és a színpad még azért nem vált el
teljesen egymástól, mert mindkettő egy
színházépületben volt, nemcsak tényszerű
valóságosságában, de lényegbeli
jelentését illetően is.

Mielőtt tovább mennénk, hadd utaljunk
arra, hogy a legtöbb mai színház az
egyértelmű kukucskálódoboz-színpadtól a
restauráció korának színházához tért
vissza. A zenekari árok befedése és játék-
térré való alakítása visszahozza a szó

szoros értelmében a proszcéniumpáholyt,
ahonnan az előadás vagy egy része
oldalról is látható. Visszahozza azt a je-
lentést is, hogy színházépületben vagyunk,
nem pedig egy olyan „figyelő-ponton",
ahonnan a színpadon levő eseményeket
mint a valóságos szobában le-zajló
eseményeket figyelhetjük egy ab-lakon át
titkon az utcáról.
A restauráció korának színházépülete
azonban alapvető változást hozott. Em-
lítettük, hogy az Erzsébet-kori trapéz-
színpadnak az épület geometriai közép-
pontja felé eső sávja volt hangsúlyos, és
aki itt állt, mintegy kívülről figyelhette,
szemlélhette, kritizálhatta és dicsérhette
azt, aki a háttérben emelkedő építményhez
állott közel. Amikor a restauráció korának
színházépülete lényegében elölről és
egyenes vonal mentén elhelyezkedve
engedi nézni a színpadot, ez a hátsó sáv
válik a színpaddá, mert a térnek az a része
lesz fontos és hangsúlyos, amely az
Erzsébet-kori trapézon a kritikának, a
figyelésnek kitett hely volt, vagyis a
színpad közepe, illetve a színpad
geometriai középpontjától kissé hátrább
levő része. Ez a kukucskáló-doboz-
színpadon még egyértelműbbé vált és
megmaradt mindaddig, amíg a
spotlámpák, fejgépek segítségével a
színpadnak bármely pontja hangsúlyossá
tehető. A restauráció korának színpadán
tehát már az a fontos pont, amelyet -
illetve az ott elhelyezkedőket - figyel és
vizsgál a néző. A kukucskáló-doboz-
színpad egésze a néző magatartását,
pozícióját a szemlélő, figyelő, vizsgálódó
ember pozíciójává teszi. Így ő
alapviszonyából eredően csak figyeli és
vizsgálja az előtte lezajló eseményeket, az
ottani embereket és világot. Amit az ember
figyel és vizsgál, - mert következtetéseket
akar levonni -, annak a maga
valóságosságában kell megjelennie, a
mindennapokban tapasztalható módon,
hiszen enélkül semmi értelme a
figyelésnek. Az objektív és vizsgált
valóság megjelenését bizonyítja például az
a csekélység is, hogy Angliában akkor
lépnek először színpadra nők. (Meg is
kezdődik Shakespeare drámáinak átírása,
hangsúlyozva a nőket és a szerelmet;
Cordélia és Edgár között szerelmi
jelenetekre kerül sor, Caliban és Miranda
lánytestvért kap stb.) A nézők színpadhoz
való viszonyának a figyelő, vizsgáló
magatartásra való szűkülését már a
korabeli drámaírók is érzékelték. Az ekkor
írott drámákban jelenik meg először a
„félre", amely a nézőt egy másik

szinten, a cinkos összetartozásén van
hivatva bekapcsolni az eseményekbe. Jel-
lemző azonban, hogy a „félre" mindig
vizsgálódáson alapszik: vegye észre, tudja
meg stb. a néző azt, amit az ő fi-
gyelőpontjáról nem lehet.

Az a tény, hogy a XVII. század második
felében már a vizsgáló, a kritikai attitűd
jelenik meg a színházban, koránt-sem
véletlen. A dráma mindig az élet, az adott
kor fókuszában álló kérdésről szól.

A görög élet fókuszában az istenek által
befolyásolt és általuk meghatározott sors,
illetve a népnek a királyok által
meghatározott élete állott. A színház is ezt
rögzítette az említett módon. A középkori
világszemlélet fókuszában a lélek sorsa
állt, ennek evilági stációi és túl-világi
sorsa, valamint az embernek az en-
gedelmessége az Istenhez; és a színpadok
ezt is reprezentálták. Az Erzsébet-korra
már a földre tevődött át, oda, ahol az életet
meghatározó cselekvések és di-
namizmusok lezajlanak: a királyi vagy
feudális várba, s azok életébe, akik a
többiek életét meghatározták: a nagy
egyéniségek életébe.

Tudjuk, a XVI. század a tudományok
kialakulásának a kora. A XVII. század
elején jelennek meg Kepler fontos munkái,
és a restaurációs korban, 1687-ben -
tizenhárom évvel a Drury Lane színház
építése után - Newton Principiája (a
Philosaphiae naturalis principia mathematica),
amely a világegyetem legfontosabb tör-
vényeit írja le. A tudomány elszakítja az
ember és a világ vallásos egységét, hiszen
a világot a tudomány nem átéli, nem
analógiát keres a különböző - és
feltételezett! - létsíkok között, hanem
figyelvén, vizsgálván a valóságot, valódi,
objektív törvényszerűségeit keresi. A
newtoni törvények szerint minden mozgás
időben és térben zajlik le, és a tömegek
között vonzó és taszító erők működnek.
Nyilván nem nehéz észrevenni a francia
klasszicista dráma, a restaurációs szín-pad,
majd a kukucskálódoboz-színpad
törvényei és a newtoni törvények között
összefüggést. A kor vizsgálódó, objektív
törvényeket kereső társadalmi igénye épp
úgy összefüggésben van a dráma hár-
masegységének törvényeivel, a tér, idő,
cselekmény egységével, mint a kukucs-
kálódoboz-színpadnak mint olyan hely-
nek a kialakulásával, ahol az életet előt-
tünk lezajló objektív folyamatként és a
valóságnak megfelelő formájában figyel-
hetjük és vizsgálhatjuk. Így a figyelés
vizsgálás, szemlélés ugyancsak a kor vi-



lágszemléletében levő lényeget jeleníti
meg. A színtér és nézőtér viszonya itt sem
a kettő fizikai elhelyezésének és vi-
szonyának a kérdése.

Az élet persze nem ilyen egyszerű,
sohasem csak a törvényekből áll. A tu-
domány mindig és szükségszerűen
egyszerűsít, amikor törvényeket keres.
(Le-nin, a Filozófiai Füzetekben írta, mikor
Hegel Logikáját jegyzetelte: „a törvény,
bármely törvény, szűkre szabott, nem
teljes, hozzávetőleges"; „a jelenség gaz-
dagabb, mint a törvény".) A művészet a
törvények mellett épp ezt a gazdagságot
igyekszik visszaadni, hiszen a törvény a
jelentéseknek csak egyike, hiába a leg-
fontosabbika. A teljesség, a teljes élet
visszaadásához azonban már másfajta
akciókra volt szükség.

A kor drámáiban a viselkedés és termé-
szetesen az ezzel együtt járó akciófajták
jelennek meg. Az alakok gentlemanek,
társaságbeli hölgyek, máskor Kellemesek,
Szellemes-ek, Méregfalvy-ak, Csipkedi-ek
stb. (Ezek mind beszélő nevek.) A
színjátékban ezek viselkedésmódját
prezentálták, vagyis a nézőtéren egyenes
vonalban ülő nézők a színpadnak a vizs-
gálódás számára kitett helyén mozgó,
cselekvő alakokat figyelték, és erkölcsi,
viselkedésbeli módjukat ítélték meg.
Congreve 1700-ban megjelent Így él a világ
című drámájában a főszereplő, Mirabell
így szól Kellemes nevű barátjának
szerelmeséről: „Bevallom neked,
Kellemes, egyszer annyira megsértett,
hogy bosszúból ízekre szaggattam. Meg-
rostáltam, és különválasztottam hibáit.
Tanulmányozni kezdtem őket, betéve
megtanultam valamennyit." (Congreve: Így
él a világ, Európa Könyvkiadó, 1959; 1 2 -

1 3. Fordította Kéry László.) De ele-
meznek, tanulmányoznak, vizsgálnak itt
mindenkit. Amikor az illető megjelenik,
azt a viselkedést kell neki megvalósítania,
amit róla elmondtak. Fontos azonban,
hogy ez a másoktól leírt viselkedés már
nem jelenik meg az illetőnek a szavaiba
beépített akcióiban. Elemzés, figyelés
eredményeképpen valakiről ezt mondják:
Sir Szörnyű különös vegyüléke a
félénkségnek és a makacsságnak." Az
ebben az ítéletben megjelenő viselkedés-
mód Sir Szörnyű szavaiba már nincsen
olyan akciókba beépítve, amelyek ezt
egyértelműen kinyilvánítanák. Ebben az
esetben pedig a viselkedésmódot már nem
a szöveg metakommunikációja teremti
meg, hanem a színésznek kell a látványban
megjelenő metakommunikációkban, azok
által kinyilvánítania. Meg-

figyelhetjük azonban, hogy egyvalaki-nek
a viselkedéséről elmondott szavak még
határozott utasítást adnak arra
vonatkozóan, hogy mely és milyen lát-
ható akciók képesek ezt megjeleníteni,
kinyilvánítani. A „félénkség és makacsság
keveréke" jobban, pontosabban eligazító a
viselkedésnek a színészi eszközökkel
történő kialakítására, mint akár Csehov,
akár Shaw drámáiban megjelenő
jellemzések. Ezekben már sem az
alakokról elmondott szavak, sem az illető
szövegei nem adnak a viselkedésre
vonatkozóan határozott utasítást. Ami-kor
Szonya ezt mondja Asztrovról: „Okos
ember ... Mindent tud, mindenhez ért . . .
Gyógyít is, erdőt is telepít", vagy amikor
Jelena ezt mondja önmagáról: „én csak
unalmas epizódszereplő vagyok", vagy
amikor Ványa bácsi Szerebrjakov
szemébe vágja: „A művészetről írsz, pedig
nem is konyítasz a művészethez", akkor
ezek a szavak mindig csak a körvonalait
vázolják fel a viselkedésnek, de egyáltalán
nem adnak határozott utasítást a
látványbeli akciókra, a színészi
eszköztárból használandó megoldásokra.
Ilyet ugyanis csak akkor lehetne adni, ha
az alak a róla elmondott szavakat olyan
akciókkal tudja igazolni, amelyek az ő
saját szavaiba beépítettek. Említettük,
amit Enobarbus Kleopátráról mond, azt
Kleopátra -- pontosabban a színész -
nemcsak látványbeli akciókkal igazolja,
hanem ezt teszik Kleopátra olyan akciói
is, amelyek szavaival pontosan
összeépítettek; vagyis nemcsak például az
Antoniusszal való színészi viselkedésével,
a metakommunikációkban, hanem azokkal
az akciókkal is, amelyek szavaiból
erednek, s amelyeket meg is tesz.
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Úgy gondoljuk, nincs túlságosan sok
értelme, hogy ebben a vázlatban a „na-
turalizálódás" kétszáz éves folyamatát
részletesebben nézzük végig. Ezért ismét a
kifejlett időszakról szólunk.

Az A. Antoinnal vagy az O. Brahmmal
kezdődő modern színházról és szín-
játszásról éppoly nehéz általánosan érvé-
nyes kijelentéseket tenni, mint az Ibsennel
kezdődő modern drámáról. Az azonban
bizonyosnak látszik, hogy a második
világháború után fellépett nagy rendező-
egyéniségek előtti, illetve e nagy egyé-
niségeken kívüli mai színjátszás mindig
azzal az előfeltétellel valósul meg - sok-
szor a szándéktól teljesen függetlenül is! -,
hogy dobozszínpadom a valóság

illúzióját felkeltő díszletek között, mes-
terséges világítással fog megjelenni,
amelyet a nézők úgy figyelnek, mintha az
igazi valóság volna. Ezáltal a nézőtérnek
mint megfigyelőpontnak s a színpadi
világnak mint egy szemlélt, vizsgált valódi
világnak a jellege még egyértelműbbé
vált.

A restaurációs korszak indította el azt a
változást is, ami a XIX. sz. második
felétől vált egyeduralkodóvá, hogy tud-
niillik a színész látványban megjelenő
akciói, vagyis a testtel kifejezhető és a
testtel létesített helyzettel kifejezhető
metakommunikációi a szerepből fakad-
nak -- mivel azok a valóságból eredő
viselkedések - és a színjátékon belüli
alaknak szólnak; vagyis már nem a világ-
nézetből, és így a színész-néző viszonyból
fakadnak, és nem a nézőnek szólnak. A
Ványa bácsiból imént idézett részletek
pontosan megmutathatják, hogy az alak
viselkedésének metakommunikációs ak-
cióit az alakból kell megformálni --
egyébként ez Sztanyiszlavszkij reform-
jának egyik nagy felfedezése és újítása
és hogy azok egy másik színjátékbeli
alaknak szólnak elsősorban, s csak ezen
keresztül a nézőhöz. Ma az úgynevezett
„ripacséria" az egyetlen kivétel ez alól, s
azért kiirthatatlan, mert a színész a saját
látványbeli akcióit - a ripacséria majdnem
mindig metakommunikációs tényezőkön
alapszik - az ősi viszonyból, a színész-
néző viszonyból hozza létre, s egy-
értelműen a nézőknek szól, nem egy
másik színjátékbeli alaknak. Mai művészi
ízlésünk, pontosabban: a színjátékhoz való
mai viszonyunk számára pedig épp azért
szörnyű a ripacséria, mert nézői
pozíciónkból a valóságot akarjuk meg-
ismerni, szemlélni és vizsgálni, aminek
következménye, hogy a színésznek a
valóságról kell bennünket meggyőznie,
vagyis arról, hogy az, amit látunk, való-
ság. A ripacséria pedig egy humoros ál-
világot állít elénk. Ma ugyanis nem az
isteni világrenddel, hanem a valósággal
hozzuk összefüggésbe a fikcióvilágot, a
műalkotás belső világát; s még ma is
vizsgáljuk, figyeljük, értékeljük az elénk
táruló fikcióvilágot. Ez nem mond el-lent
annak a ténynek, sőt alátámasztja, hogy az
Ibsennel kezdődő modern dráma,
legalábbis alaptendenciáiban mindig a
nézőt állítja a vádlottak padjára. Így
ugyanis a néző a saját magában levő
valóságot, saját tetteit, vágyait, cselekvé-
seit stb. figyelheti és értékelheti és ítél-heti
meg. G. B. Shaw mondta, hogy a modern
dráma a Babaház azon mondatá-



val kezdődik, amikor Nóra a darab vége
felé így szól férjéhez: „Ülj le, Torvald;
meg kell beszélnünk dolgainkat", vagyis
értelmezni, elemezni, vizsgálni kell a
történtek lényegét és jelentését, mert az
események önmagukban és önmaguk által
ezt már nem nyilvánítják ki. Ez az elemzés
és értelmezés természetesen nemcsak
Nórára és férjére vonatkozik, vagyis
nemcsak a drámabeli alakokra, ha-nem a
nézőtér és a színpad viszonyára is.

Így tehát a színjátékban a valóság
lényegét akarjuk megismerni, elemzés,
vizsgálódás révén azt a lényeget, amit már
sem a cselekményfordulatok, sem az egész
mű első jelentésszintje éppúgy nem
hordoz és nyilvánít ki, mint ahogy nem
teszik ezt a csak a látványbeli akciókban
megnyilvánuló jelentések. Hogyan jött
létre ez a helyzet?

Ismeretes, hogy a kapitalizmus és az
ipari termelés kibontakozása létrehozta
egyrészt a munkamegosztást, másrészt a
társadalom teljes organizáltságát. A mun-
kamegosztással együtt járt, hogy az
embernek csak a munkatevékenységére
lett szükség, s nem személyiségének
megnyilvánulásaira. A társadalmi mun-
kamegosztásban minden helynek íratlan
törvényei alakultak ki, s így minden azo-
nos helyhez azonos tevékenységek tar-
toznak. Az üzletbeli eladó csak elad, nem
ő szerzi be az árut, nem ő szállítja az
üzletbe, nem ismer mindenféle árut, csak
amire az üzlet szakosodott, és a maga
tevékenységét minden eladónak ugyan-
úgy, vagyis gyorsan, pontosan, udvariasan
kell elvégeznie. És ezek az elvi
törvényszerűségek - szakosodás és pon-
tosan meghatározott cselekvéssor és - mód
- a társadalmi munkamegosztás minden
helyén érvényesülnek. Az úgy-nevezett
szociológiai státusokhoz kötött
cselekvések és magatartások a magánélet
olyan szféráiba is behatoltak, ahol pedig
alapvetően a személyiségből fakadó
tettekre lenne szükség; az apához,
baráthoz, szerelmeshez olyan cselekvések
és magatartások rendelődtek hozzá,
amelyek nem a meghatározott egyéniségű
apa, barát és szerelmes egyéniségéből,
hanem ezekből a szociológiai státusokból
fakadnak, az egyéniségtől teljesen
függetlenül. Ennek több következménye
van. Az egyik, hogy minden-kit a
szociológiai státusából fakadó tör-vények
és cselekvések megtétele, meg-szegése
vagy elmulasztása alapján ítélünk meg, de
önmagát mindenki saját személyiségének
jellemzői, törvényszerűségei alapján.
Ezáltal a benső gyötrő

dések támadnak fel, hiszen azonnal
előbukkannak a diszkrepanciák, am-
biguitások és a teljesen különböző,
egyénileg létrehozott, egyéni koordináta-
rendszerek mint a cselekvések és maga-
tartások egyénenként változó
ítélőhálózatai. Másodszor, és
szempontunkból ez a lényegesebb, ma
már senki sem képes olyan cselekvéseket
elvégezni, amelyek tényszerűségükben
egyediek, egyszeriek, vagyis
személyiségből, egyéniségből fakadók.
Ha egy esztergályos vagy fő-könyvelő
reggel apa, munkába menet utas, akkor
tényszerűségében minden nap minden
apával és minden utassal azonos
cselekvéseket hajt végre. Munkahelyén a
többi esztergályossal és főkönyvelővel
végez tényszerűségében azonos cselek-
véseket. De alapjaiban azonos cselekvés-
sort hajt végre minden miniszterelnök és
minden államfő. Ez - többek közt ez - a
társadalomnak igen magas fokú orga-
nizáltságot ad, s a legnagyobb, a legfele-
lősebb döntéseket is az organizációs há-
lózat és a beléjük épült társadalmi körül-
mények határozzák meg, amelyekből hi-
ányzik a személyes jelleg, annak lenyo-
mata. Amit Macbeth, III. Richárd, Lear és
Claudius, illetve amit Cordélia vagy
Regan és Hamlet tett, az nem a király
vagy királylány és királyfi szociológiai
státusából következő tett volt, hanem
egyéniségből eredő. Ma az egyéniség csak
a tettek minőségében jelenhet meg s nem
tényszerűségeiben.

Ez a társadalmi helyzet alapvetően
hatott a művészetben megjeleníthető
jelentésekre. Ez abban jut kifejezésre
először, hogy Ibsen óta vagy egészen
extrém tetteket hajtanak végre az alakok
(például Maeterlinck vagy az utóbbi
időben T. S. Eliot drámáiban), hogy
tényszerűségében is egyéniségükből
fakadó tettek bújjanak ki belőlük, vagy
abban - másodszor -, hogy a dialógus-ként
megjelenő szavakba épített akciók már
csak az általános, a minden hasonló
szociológiai státusban levő emberre
érvényes akciókat hordozhatják, és nem -
mert tényeiben olyan nincs - az egyéni-
ségből eredőeket. Egyéniség, személyiség
azonban most is van, és ezért ér-vényre
kell juttatni. A színleírások rész-
letezettsége, a benső állapotokra utaló
úgynevezett szerzői instrukciók azért
szaporodtak el, hogy a környezet han-
gulatát, jellegét éppúgy számítsuk be a
drámai alakok egyéniségébe, mint azokat
a speciális benső állapotokat, amelyek
akkor vannak bennük, amikor a mindenki
által megtehető akcióikat megte-

szik. De szaporodnak azok a szerzői
instrukciók is, amelyek az alakok fizikai
mozgására vonatkoznak.
Nyilván arról van szó, hogy a szavakkal

együtt, a szavakban megjelenő akció és a
látványban megjelenő akció teljesen
elvált egymástól. A látványbeli, meta-
kommunikációs csatornán érkező akciók
jelentésére azért van elengedhetetlenül
szükség, mert a szavakba csak a szocioló-
giai státusból fakadó akciók építhetők be;
míg az egyéniséget, a személyiséget a
metakommunikációkba lehet beépíteni. A
szavakba épített akciók, éppen azért, mert
az azonos szociológiai státusban levő
összes ember akcióját nyilvánítják ki,
csak körvonalazhatják az akciók egy-
szeriségét, egyediségét, vagyis legföljebb
csak nagy vonalakban adhatnak utasítást
ennek a közös akciónak az egyéni
minőségére. Erre vonatkozólag utaltunk
már Csehov drámáira. Csak a szavak
Shaw drámáiban sem tudják igazolni
vagy az egyéniséget hordozni, miként
például Molnár Ferenc Üegcipőjének Irmája
esetében sem. Irma tizenhat éves kis
cselédlány, de nem a huszonhárom éves
szép ékszerészbe szeret bele, hanem az
ötvenéves asztalosba. A szavakba csak
azt az akciót lehet beépíteni, hogy
beleszeret, s legfeljebb azzal igazolható,
hogy „szokott ilyesmi az életben
előfordulni". Am ennek speciálisságát,
egyéniségből fakadó mivoltát már nem.
Szavakba épített akciókkal nem lehet
kifejezésre juttatni azt sem, hogy az asz-
talosnak miért nem a megfelelő időben
mondja el, hogy az a nő, akit most
feleségül akar venni, évek óta folyama-
tosan csalja. A színészi metakommuni-
kációval azonban egyértelműen ki lehet
fejezni az egyéniségből fakadó akciót,
vagyis, hogy miért az ötvenévesbe szeret
bele, és miért nem mondja el a férfi meg-
csalattatását, ha már olyannyira harcol is
érte, az esküvő előtt.
Manapság már létrejött a színpadon a

látványként, a szövegtől teljesen függet-
lenedett metakommunikációs akció is. A
színházi emberek, elsősorban a rendezők,
általában az akciónak ezt a fajtáját
tekintik az igazi színházi akciónak. Ha a

Szent Johanna egyik előadásán azt látjuk,
hogy egy szolga behoz egy tojásokkal teli
kosarat és azt eldugja, ugyan-akkor azt
halljuk, hogy a tyúkok nem tojnak, csak
majd akkor, ha Baudricourt lovat ad
Johannának, s amikor ez megtörténik, a
szolga előhúzza az eldugott kosarat,
akkor a szóba épített akció és a
látványban megjelenő akció egy-



mástól teljesen elvált és egymásnak el-
lentmondó jelentést közöl. Ha pedig a V i -
harban a favágásra ítélt Ferdinánd és a
neki segítő Miranda nem fát vágnak, ha-
nem rudakkal foglalkoznak, s amelyeket
úgy tartanak, mintha phalloszok lennének,
akkor a szavakba épített és a látványban
megjelenő akciók két egészen különböző
jelentést hordoznak, és a látványban
megjelenő akciósorozat egészen más
egyéniséget nyilvánít ki, mint amilyen a
szavakba beépített akciók révén
megjelenik.

Az úgynevezett rendezői színház épp az
efféle akciókon alapszik, illetve ezek
megjelenésekor beszélünk rendezői szín-
házról. Ebben a színházban jobban szeretik
azokat a szövegeket, amelyek ön-
magukban nem építenek föl hiteles, ér-
vényes és totális világot, s amelyek éppen
ezért alkalmasabbak a szövegtől független
jelentésű látványbeli akciók kialakítására.
A legjobb példa talán Sophie Lemasson és
Jean-Claude Penchenat szövege és Ariane
Mnouchkine rendezése, az 1789.

Mindezekkel lényegében azt szeretnénk
mondani, hogy a mai kor színjátszása is
kifejezi világszemléletünket, a világhoz,
valósághoz való viszonyunkat; ez pedig a
vizsgálódásé, az elemzésé, a megítélésé.
Ugyanakkor kifejezi tetteinket, azok
szociológiai státusból fakadó
tényszerűségét és azt, miként lehet mégis
az egyéniséget érvényre juttatni. Vagyis a
rendezői színház is a kor társadalmi
igényének következménye,

Az utóbbi évtizedekben épült és a ré-
gebbi színtér-nézőtér viszonyhoz vissza-
visszatérő színházépületek, valamint az
újabb rendezői megoldások voltaképp
egyetlen dologra törekedtek. Arra, hogy a
néző a színjátékban, és általa, ne csak a
tőle függetlenedett világot, ne másokat
figyeljen, elemezzen és értékeljen, ha-nem
elsősorban önmagát. Ezek a törek-vések
tökéletesen reálisak, hitelesek, és
kétségkívül a vizsgálódó, szemlélődő

magatartásban bekövetkezett módosulást
jelzik, vagyis azt, hogy az ember már nem
a részvétele nélküli világot akarja maga
körül vizsgálni. Említettük, hogy az
Ibsennel kezdődő dráma a be-fogadót
igyekszik a vádlottak padjára ültetni,
vagyis azt akarja közölni, hogy ő és nem
mások, nem a másik a felelős. Azonban,
ha ez a dráma színpadra kerül egy
kukucskálódoboz-színpadon, a nézőtér és
a színtér elvi viszonya nem ön-magának,
hanem az előtte lezajló eseménysornak,
vagyis másoknak a megfigyelésére,
elemzésére, megítélésére készteti. Ez a
nézőtér-színtér kapcsolat ugyanis akkor
rögzítődött, amikor az ember a körülötte
levő világot mint a tőle, bensejétől és
részvételétől független világot szemlélte,
figyelte és értékelte. Amikor ma azt
mondjuk, hogy „a néző nincs belefoglalva
a színen folyó cselekvésbe", vagy azt,
hogy „a nézőt be kell kapcsolni a színjáték
világába", akkor tulajdonképpen azt
mondjuk, és a gyakorlattal azt akarjuk
elérni, hogy a néző az alakban ne a másik
embert figyelje, ne másban lássa a hibát
stb., hanem önmagában; illetőleg ne
mástól várja a pozitív állapotok,
törekvések, dinamizmusok stb.
kialakítását, hanem ezt önmagában tegye
meg. Ez a tendencia vagy törekvés az én
megítélésem szerint még nem tudta az
ehhez szükséges és illő nézőtér-színtér
viszonyt kialakítani, noha igen jelentős
kísérletek történtek ebben az irányban.
Véleményem szerint ez irányba mutat a
naturális díszletek eltűnése, a valóságban
nem vagy ritka alkalmakkor viselt ruhák
feltűnése stb. Ezek mind úgy távolítják el
a naturális valóságtól a színjáték világát,
hogy - tudva-nem tudva, akarva-nem
akarva -- ne a másik, hanem az én figye-
lése, elemzése és megítélése legyen a
következmény. (A magam részéről Ariane
Mnouchkine 1789-ét tartom az általam
ismert kísérletek közül a legsikerül-
tebbnek. Talán éppen azért, mert szín-
padait lényegében a nézők köré építette

föl. Persze, lehet, hogy nem ez lesz a
valódi megoldás.) A legtöbb esetben
azonban a felépített világ még nem az én
bensejét ragadja meg, hanem csak kor-
talanná, időtlenné válik. Mivel a valóság
objektív törvényeinek tartalma mindig
korhoz kötött, azok, akik egyértelműen a
„részvételemtől független" világ
megismerésének igényével és maga-
tartásával élnek, az időtlenség, a korta-
lanság miatt szokták a valóság meghami-
sításával vádolni az ilyen előadásokat.
Igen sokszor joggal. Nyilván sok olyan
dráma van, amely egy objektíve hitelesen
ábrázolt világ megfigyelését, elemzését
várja el a befogadóktól. Ha ilyen drámák
előadását teszik kortalanná és „időtlenné"

- még akkor is, ha a szándék az én
megváltoztatása - valóban hamissá teszik
a szavakba beépített, azokkal összeépült
akciókat, hiszen azok csak egy adott
korban érvényesek.

A valóság figyelése, értékelése, törvé-
nyeinek megismerése és felhasználása
beletartozik az ember azon alaptörekvé-
sébe, hogy immáron önmaga által és ön-
magával tegye tudatossá a valóságot, ne a
könnyebb megoldással, a vallásos vi-
lágszemlélettel. Ehhez a folyamathoz
szervesen tartozik hozzá, hogy minden
ember önmagát és ne csak általában az
embert ismerje meg, és hogy a valóságot,
de önmagát is tegye önmagában
tudatossá, önmaga objektivitásainak
megfelelően. Úgy érezzük, a legújabb és
legjobb színházművészeti törekvések
ebbe az irányba indultak el. De sokszor
nem tisztázva a célt és a módot, pedig
ezen az úton nem lehet másként járni,
csak tudatosan, intellektuálisan és isme-
retek birtokában. Persze a benső érzel-mi
és egyéb szféráitól áthatottan.
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