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Színházelméleti kérdések a
nyolcvanas években

Áttekintés

Az angol nyelvterületen az elmúlt fél
évtized színházelméleti vizsgálódásait a
szemiotikai megközelítés uralma jelle-
mezte. Míg az előző évtizedekben ez a
megközelítésmód elvétve és periferiku-
san fordult elő , addig a nyolcvanas
évekre szinte kizárólagossá vált .
Általános jellemző , hogy hiányoznak a
deduktív rendszerek, az átfogó
művészet-fi lozófiai , esztétikai elvekbő l
kiinduló elemzések, hiányzik a
színháznak mint művészeti ágnak az
elméleti megalapozása. Az angolszász
szakirodalom egyéb-ként is egybemossa
dráma és színház fogalmait , s így gyakran
színházat mond ott, ahol drámáról
beszél, és fordítva. Ebben az
áttekintésben - a lehetőségek szerint -
csak a színházra vonatkozó
kérdésfeltevésekrő l lesz szó.

A szemiotika mellett jelen van ebben
az időszakban egy másik újkeletű szem-
léletmód, a színházi recepció, a befoga-
dás vizsgálata. Nemcsak felmérések és
mintavétel, hanem elméleti következte-
tések formájában is. Ez a megközelítés-
mód szoros kapcsolatot mutat az elmúlt
évtizedekben mindinkább elterjedt her-
meneutikai, recepcióesztétikai és interp-
retációelméleti vizsgálatokkal. Azzal a
megszorítással azonban, hogy a színészi
játék megértését, a nézők visszajelzései-
nek az előadást befolyásoló hatását az
elemzők nem egy koherens elméleti
rendszerhez kapcsolják, hanem csak
néhány részelemet használnak fel
ezekbő l a megközelítésmódokból.

Ugyancsak felbukkantak olyan elem-
zések, amelyek a színházművészet hatá-
rán immár évtizedek óta jelen levő pro-
dukciókra, a színház és a képzőművészet,
valamint más művészeti ágak közös
érintkezési pontján létező műfajokra
próbálnak elméleti leg reflektálni. Ezek a
vizsgálatok azonban még jobbára csak
egy-egy produkciót magyaráznak, és
távol állnak az általánosítások, közös
vonások megfogalmazásától.

*

A nyolcvanas években tehát a színház-
művészet szemiotikai tanulmányozása

került előtérbe. Ennek előzményei a
hetvenes évek második felére nyúlnak
vissza: 1977-ben jelent meg Umberto
Eco A színházi előadás szemiotikája című
tanulmánya, és ebben az évben két folyó-
irat, a Poetics és a Sub-Stance is egy-egy
olyan tematikus számot adott ki, ame-
lyekben a szemiotikai színházelemzés
jelentős szerepet kapott. 1980-ban Keir
Elam könyve, A színház és a dráma
szemiotikája adott ösztönzést az ilyen
irányú vizsgálatoknak. Ezt követően két
folyóirat is ennek a témának szentel-te
egy-egy számát, a Poetics Today 1981/3. és
a Modern Drama 1982/1. az előbbi Dráma,

szinház, előadás: egy szemiotikai nézőpont,
az utóbbi A dráma és az előadás elmélete

címmel. Majd pedig két ilyen tárgyú
kötet is megjelent: Patrice Pavis: A

színpadi nyelvek (1982), és Ernest W. B.
Hess-Lüttich (szerkesztő) Színház-
szemiotika (1982) című munkája.

A szemiotikai elvek kezdetben a struk-
turális nyelvészetbő l származtak, és a
színház kapcsán a színházi jel sajátosságait
és használatát próbálták leírni, meg-
határozni.

Alapvető probléma volt - és maradt - a
szegmentálás kérdése, a minimális
jelölőegységek elhatárolása. Számos vizs-
gálat foglalkozott a színház részét képező
heterogén jelrendszerek státusának, egy-
máshoz való viszonyának problémájával.
E mellett a szintaktikai és szemantikai
nézőpont mellett a pragmatikai
megközelítésmód is felbukkant, mely-
nek kapcsán főként a különböző kom-
munikációs modellek alkalmazásával
próbálták leírni a jelek és a jelhasználók
kapcsolatát. A vizsgálatok oly mérték-
ben eltérő módszereket alkalmaztak,
hogy meglehetősen nehéz összekapcsolni,
i l letve megfeleltetni az egyes megközelí-
tésmódok eredményeit . Marvin A.
Carlson (1984) nyomán az alábbi négy
kutatási irány rajzolódik ki e fél évtized
színházelméleti vizsgálódásaiban. Egy-
részt folytatódtak a korábbi évtized
törekvései, a színházi kommunikációs
folyamat elemzése, a jelrendszerek, jel-
kategóriák es kódok vizsgálata. Emellett
azonban már megjelentek az újabb
kommunikációelméleti modellek il letve
ezek alkalmazása - , valamint a
narratologia bizonyos eredményeinek
felhasználása (a színházi előadás mint
elbeszélés; a produkció homofon vagy
polifon jellege; a különböző drámai
műfajok el-térő narratív szerkezete és
ennek kapcsolata a színpadi megjelenítés
típusaival) . A harmadik csoportba azok
az

elemzések tartoztak, amelyek a színház
nem nyelv i összetevőire összpontosítottak,
elsősorban a színészi játék gesztusrend-
szerére, a mimikára, a színész
metakommunikatív eszközeire. Az utolsó
megközelítésmódot azok a legutóbb
publikált elemzések képviselik, amelyek a
színházi előadás recepciójával, befoga-
dásával foglalkoznak, vagy az egyes
néző , vagy a közönség reakcióinak
közép-pontba áll ításával .

Keir Elam 1983-ban második kiadást
megért könyve a Methuen kiadó New
Accents (Új hangsúlyok) sorozatában
jelent meg, ami a kötet profil ját és mély-
ségét is meghatározta. A 250 lap terje-
delmű munka első fele tárgyalja a szín-
házszemiotikai kérdéseket, és ad össze-
foglalást - tulajdonképpen népszerűsítő
formában - a terület legutóbbi másfél-két
évtizedének eredményeirő l . A prágai
strukturalisták koncepcióját magáévá téve
a szerző úgy véli , hogy a színházi elő-
adásban valamennyi ott szereplő személy
és tárgy jellé válik, szemiotizálódik. A
színházi jel léte két szinten, a denotáció
és a konnotáció szintjén meghatározott,
s az utóbbi az, amelyik a szemantikai
többértelműség szempontjából je-
lentősebb. A színpadi jelölő és jelölt
viszonyt igen nagy mértékű (a
mindennapi jelhasználatnál
nagyságrendekkel nagyobb)
változékonyság jellemzi. E rugalmasság
gyakorlati megvalósulásában kiemelkedő
szerepe van az objektum-szubjektum
viszony módosulásai-nak, a szereplők és
a tárgyak változó kapcsolatának. Az élő
(emberi) és élettelen (tárgyi) elemek
elsőbbsége változhat, felcserélődhet, az
egyik kiszorít-hatja a másikat. Mivel az
európai színházkultúra színészcentrikus,
ezért itt a színjáték poétikai funkciója
elsősorban az aktorra épül, az ő
metajelzései, metakommunikációs
közlései játsszák itt a legfontosabb
szerepet.

Peirce jelt ipológiáját a színjátékra al-
kalmazva Elam úgy véli , hogy az ikonikus
jelek közé tartozik mindaz, ami a jel és az
értelmező közötti hasonlóságra, alaki
megfelelésre épül. A színjátékban az
ikonikus jelek nem tekinthetők ön-álló
entitásoknak, hanem csak meghatározott
funkcióknak. Elam felfogásában az index
típusú jelek kiterjednek az előadás
egészére, bármi, ami részt vesz az elő-
adásban, indexjellé válhat. A jelek har-
madik típusát, a szimbolikus jeleket a szín-
játék nyelvi rétege alkotja, de maga az
előadás is i lyen egyetlen komplex szim-
bolikus jelnek tekinthető . A színház



művészi szemiotikájának különössége
abban áll, hogy ezekkel a jelrendszerek-kel
az előadás nem utal, nem is ábrázol (!),
hanem a jelölés legprimitívebb formáját
működtetve az osztenzió, a fel-mutatás, az
állítás eszközét alkalmazza. Vagyis a
színjáték egy mindig helyhez és időhöz
kötött itt és mostban felmutat valamit
(személyt, eseményt, tárgyat stb.), s ebből
következően nincs szüksége sem írott
alapanyagra (drámára, librettóra stb.), sem
reproduktivitásra.

A szemiotikai perspektíva áll elő-térben
Ernest W.B. Hess-Lüttich (szerk.) :
Színházszemiotika (1982) című tanul-
mánygyűjteményében is. A három részre
osztott kötet írásait módszertani hetero-
genitás jellemzi, de a szerkesztő az elő-
szóban annak a reményének ad hangot,
hogy a szemiotika töltheti be a nyelvé-
szetből, irodalomtudományból, kommu-
nikációelméletből, színházkutatásból és a
tömegtájékoztatás vizsgálatából álló -
egymással ütköző - teóriák integrálójának
szerepét. A mindent egyesítő fogalmat a
mediumban és az ebből levezethető
multimediában látja, amely - Hess-Lüttich
nézete szerint - egyesíti a szín-házat és a
drámát. A kötet első fejezete a
színházszemiotikát mint a multimediális
kommunikáció elemzésének modelljét
vizsgálja. A fejezet kevés új szempontot
vet fel, jobbára a jelelmélet közismert
fogalmait és összefüggéseit vetíti a szín-
játék területére. A peirce-i triád mellett
Chomsky grammatikája is szerepel mint a
jelentésgenerálás színházban is alkal-
mazható modellje. Előkerül a deixis fo-
galma mint a színház központi retorikai
stratégiája. A második fejezet gyakorlati és
kísérleti tanulmányokat tartalmaz - ez a
legterjedelmesebb rész, ami a pragmatika
előtérbe kerülését mutatja a mai
színházszemiotikai vizsgálatokban. A kí-
sérletek jó része ezoterikus, általánosításra
alkalmatlan. Ebben a fejezetben a
nézőkkel végzett kérdőíves felmérés, a
statisztikai módszerek, a keretelemzés (vö.
Goffman: 1974), a recepcióvizsgálat stb.
szerepelnek. Az utolsó fejezet az
alkalmazás területeivel foglalkozik, mely-
ben a zenei és a nyelvi struktúrák analó-
giájáról, a német naturalista drámában
megjelenő nem verbális mozzanatokról, a
csendek funkciójáról, Montherlant öt
drámájának strukturális jellemzőiről,
valamint az abszurd színház konvenció-
szegő és struktúraromboló sajátosságairól
olvashatunk.

Hess-Lüttich A drámai közlésfolyamat

szemiotikája felé (1983) című dolgozatában
- bár a címben drámáról beszél - kitér a
színház (sőt a film) területére is.
Kiindulópontja az elmúlt tíz év során ki-
alakult és önállósult diszkurzuselemzés. (A
magyar szakirodalom a discourse
terminust fordítás nélkül átvette, a mű-szó
hozzávetőleges jelentése: közlés-
folyamat.) Cikkében a drámában, szín-
házban és filmben központi jelentőségű
dialógus szemiotikai, empirikus elemzésére
vállalkozik. A valódi diszkurzus és a
fikciós párbeszéd kapcsolatáról meg-
állapítja, hogy mindkettőnek az emberi
interakció alapszabályait kell követnie.
Lényegi különbségeik ellenére a fiktív
dialógusból mindig következtetni lehet a
valódira. Ebből adódóan a drámák fiktív
párbeszédei alkalmasak arra, hogy róluk a
keletkezésükkor használatos társalgási
formák történelmi sajátosságaira
következtessünk. A társalgások történeti
elemzése felveti a társadalmi státusnak, a
funkciónak, a párbeszéd szerkezetének és
a mindennapi életben betöltött helyének
hermeneutikai rekonstrukciója iránti
igényt, illetve az ezzel kapcsolatos
módszertani problémákat.

A drámai közlésfolyamat „közegével"

(azaz a színházzal) kapcsolatban a szerző
J. L. Styant (1975) idézi, aki szerint „A
dráma közege legalább akkora figyelmet
kíván, mint a tartalma: a színházat
legalább olyan jól kell ismernünk, mint a
darabot." Ennek kapcsán Hess-Lüttich
rövid áttekintést ad az európai dráma- és
színháztörténetnek a reneszánsztól a
felvilágosodáson át napjainkig tartó
összefonódásáról. A színpadon meg-
jelenő drámai közlésfolyamatra a multi-
medialitás jellemző - ez azonban nem-
csak a színház sajátossága, hanem a film,
a televízió, a revü, a talk show, a musical,
a popkoncert, az opera, a balett, a cirkusz,
a „happening", a szabad-téri fesztiválok és
az utcaszínház jellemzője is. A színházi
multimedia felbontása a látható / hallható
csatornák és a nyelvi / nem verbális kódok
mentén történhetne meg. A színházi
cselekvés elemeit egy négyes koordináta-
rendszer-ben kellene elhelyezni: a „norma
és rendszer", valamint a „struktúra és fo-
lyamat" tengelyek mentén. A szerző végül
is csak addig jut el, hogy megfogalmazza
a multimediális szöveg (azaz a színházi
előadás) szegmentálásának problémáját, és
két javaslatot tesz: vagy mechanikusan -
az időfolyamat egységeit alapul véve -,
vagy a befogadó meg-értési folyamatát
(jeleket elkülönítő re

cepcióját) figyelembe véve tagolható a
színházi közlésfolyamat.

A szemiotikai elemzéstől a recepció-
elméleti vizsgálat felé való átmenetet
képviseli Marco de Marinis (1983)

Színházi megértés: szocio-szemiotikai meg-
közelítés című tanulmánya, melyben a
szerző Színházszemiotika (De Marinis:
1982) című könyvének főbb megállapí-
tásait összegzi. Elemzése a néző helyze-
tének leírásával kezdődik, akiben a szín-
ház el nem ismert főszereplőjét (prota-
gonistáját) látja. A közkeletű felfogás a
színházi közönséget egy többé-kevésbé
passzív „tárgynak" tekinti, akire a szín-
házi manipuláció - értelmi és érzelmi
folyamatok felkeltésének szándékával -
irányul. De a közönségnek van egy másik
oldala: ő a színházi interakció „alanya", az
előadás jelentésének aktív „megteremtője"
is. Vagyis a színházi kapcsolat (néző és
előadás között) egy olyan dialektikus
viszony, amelynek szerkezete egyszerre
megegyezéses (kommersz) és konfliktusos
(polemikus). E kapcsolat leírásához van
szükség a szocio-szemiotikai
megközelítés alkalmazására.

Egy ilyen megközelítésmód kapcsán a
következő összefüggéseket kell meghatá-
roznunk: (1) a színházi megértés mo-
delljének fő szintjei, ezek kapcsolata,
szabályszerűségei és variációi szinkron és
diakron szempontból egyaránt; (2) a
cselekvés/átélés vagyis az interpretáció/
manipuláció dialektikája, a közönség
tevőleges és szenvedő oldala; (3) túl kell
lépnünk a színházi recepció tudati és
érzelmi aspektusainak félrevezető egy-
más mellé helyezésén, hogy bemutassuk,
hiba bármelyiket is túlbecsülnünk; (4)

bírálnunk kell azt a naiv, de elterjedt
nézetet, hogy az esztétikai élmény köz-
vetlen jelenség (azaz, hogy független a
tudattartalmaktól).

A színházi megértés - De Marinis szerint
- a következő összetevőkre bont-ható: a
percepció - ikonikus felismerések,
következtetési manőverek, a random
jellegű érzéki adatok értelmezése, a figye-
lem ráirányítása sajátos aspektusokra,
elemek re; a pragmatikai interpretáció - ez
kettős megismerésen alapul: egyfelől az
eseményt mint színházi eseményt
azonosítjuk, és - másfelől - az előadások
egy sajátos alosztályába soroljuk (leíró
értelemben); a szemantikai interpretáció - a
néző a maga színházi kompetenciája
alapján értelmezési folyamatokat végez,
jelentést „teremt" (mikro- és
makrostrukturális szinten egyaránt); a



szemiotikai (vagy szövegszintű) interpretáció -
ezen azokat a gondolati műveleteket
értjük, amelyek mind a színházi ki-
fejezések konvencióinak és kódjainak
hipotetikus felderítésével, mind pedig
ezeknek az egymás közötti kombináció-
jával (hierarchizációjával) , beágyazódásá-
val foglalkoznak.

A percepciót és az interpretációs szin-
teket az érzelmi és tudati reakciók követik,
negyedik - végső - lépésként pedig az
értékelés és az emlékezeti rögzítés zárja a
megértési folyamatot. Ez a megértés a
következő előfeltételeket - és ezek
vizsgálatát - kívánja meg:

(1 ) Színházi és színházon túli (speciális
és általános) tudás. Ezek alkotják a néző
kompetenciájának két fő össze-tevőjét. A
„színházi tudás" korábbi szín-házi
tapasztalatokat jelent. (2) Elvárások,
célok, általános érdeklődés - miért jár
színházba? (3) Elvárások, célok, speciális
érdeklődés - milyen előadásokat látogat?
(4) A művészet recepciójának materiális
feltételei :

a) a néző fizikai elhelyezkedése az
előadás szempontjából,

b) a néző viszonya a közönség többi
részéhez.

Csak az első három szempontot figye-
lembe véve is nyilvánvaló, hogy a szín-
házi megértés nagyon különböző jellegű
lesz abban az esetben, ha a néző szín-
házba menetelének célja az időtöltés, egy
sztár megtekintése, egy társadalmi
kötelezettség teljesítése, szakmai érdek-
lődésének való hódolás vagy kulturális
tudásszomjának kielégítése. Ugyanígy,
még az empirikus vizsgálatokat meg-
előzően csoportosíthatók a nézők szín-
házba gyakran, alkalmilag vagy egyáltalán
nem járókra, valamint képzettekre és
naivakra.

De Marinis rendszere valójában egy
empirikus kutatás elméleti alapvetését
jelenti , célja nem egy színházesztétika
vagy egy szűk értelemben vett színház-
szemiotika empirikus megalapozása, ha-
nem annak tisztázása, hogy a közönség,
illetve az egyes néző a színházi előadás
során (hiszen a színház csak az előadás-
ban, előadásként létezik) mi módon képes
felfogni, érzékelni, megérteni és értel-
mezni ennek a művészeti ágnak az alko-
tásait . Vizsgálata tehát a recepcióelmélet
és a szemiotika között teremt kapcsolatot.

Hasonló módszertani háttér jellemzi
Stratos Constantinidis (1984) A visszajelzés
a dráma előadásában című tanulmányát. A
szerző a bevezetőben megálla

pítja, hogy a színházi előadás kapcsán
négy interakció-típust különböztethe-
tünk meg: szereplő-szereplő, szereplő
színész, színész- néző és néző-néző kö-
zött lezajló kölcsönhatást. Ez a dolgozat a
valóságos (tehát nem a fiktív, nem az
előadás világán belüli) interakciókra össz-
pontosít . A cikk első része az irodalmi
szöveg és az ettől eltérő előadás, vala-
mint 'az előadásban használatos jelek
elemzésére vállalkozik.. A nyelvi és a
képi jelrendszerek kölcsönhatásában há-
rom típus figyelhető meg: az első a nyel-
vi klisé nonverbális képpé történő „for-
dítása" ; a második a mimetikus (meg-
jelenített) tér és a diegetikus (nyelvileg
jelölt) tér keresztezése; a harmadik a
logos ( i t t : beszéd) és a soma (test, test-
nyelv) ellentmondása. Az utóbbi két fo-
galommal kapcsolatban a szerző meg-
állapítja, hogy míg a beszéd - monda-
tokra, szavakra, fonémákra - tagolható,
addig a testi kifejezésből hiányoznak a
jelentéssel bíró szegmentumok. Az euró-
pai színjátszás nem verbális nyelve nem
épül olyan kötött mozdulat- és kombi-
nációs szabályrendszerre, mint a süketek
színháza vagy a no. Ezért az érdeklődés
a XVIII. századi elméletek és gyakorlat
felé fordult (Cahusac, Engler, Diderot),
mégpedig nemcsak a teoretikusok, ha-
nem a rendezők részéről is. Igy Brook és
Grotowski törekvése egy gesztus-
nyelvtan, egy színházi jelszótár meg-
teremtésére ebben az előzményben gyö-
kerezik. Mindketten olyan gesztusnyelv
megalkotására törekedtek, amelyik füg-
getlen a verbális nyelvi rendszerektől és
a kulturálisan prekódolt gesztusjelek
rendszereitől .

A nem ikonikus (nem utánzó) gesz-
tusegységek bekapcsolása egy koherens
vizuális közlésfolyamatba két oldalról
ütközik nehézségbe. Egyrészt, kompetens
nézőt kíván, aki képes „olvasni" ezt az új
színházi nyelvet; másrészt nincs olyan
jelölési rendszer, amellyel a nem verbális
nyelv meghatározó módon átírható volna.
Egy ilyen „ábécé" híján a színészek
számára sem létezik a nem verbális
színházi nyelv. És bár a nem verbális
viselkedés olyan autonóm jel-funkciónak
látszik, amelyik megmenekül a nyelvi
kifejezéstől , az autonóm kód státusának
elérésében mutatkozó kudarc mégiscsak a
beszéd járulékos elemének helyzetében
mutatja a gesztus-nyelvet. Ily módon ma a
szemiotikai kutatás „a beszédcentrikusság
és a gesztikulációs primitivizmus zátonyai
között hajózik" . (Pavis: 1981) A színházi
elő-

adás a próbafolyamatok során sohasem
készül el „teljesen" - minden előadás egy
következő előadás próbájának tekinthető.
Az előadás „szövege" sohasem végleges,
sem az írott, sem a vizuális részét
tekintve nem az. Az előadásszöveg
kiváltsága a közönség közvetlen vissza-
jelzése, önmaga kiigazítása vagy megvál-
toztatása.

A tanulmány második része a külön-
böző kommunikációs modelleket ismer-
teti. Jakobson után az itt is tárgyalt
szerzők rendszereit, Eco, Elam, Hess-
Lüttich ábráit, továbbá Henry Schoen-
makers és a saját modelljét ismerteti.
Nála már a befogadás, visszajelzés oldala
kerül előtérbe. Megállapítja, hogy az
előadást olyan nyitott struktúrának kell
tekintenünk, amelynek „hézagait" a néző
mint társszerző tölti ki . A művészeti ágak
között talán itt a legnagyobb a néző
jelentésteremtő tevékenysége, mivel a
színházi előadásban a felhasznált
tárgyaknak, elemeknek nincs önmaguk-
ban kötött jelentése. Az előadásbeli
tárgyhasználat módosítja a tárgy jelenté-
sét (pl. Grotowski Wyspianski Akropo-
liszában fürdőkádat úgy használja,
hogy az jelent oltárt, ágyat, gyóntató-
széket, koporsót stb.) .

Végül azokat a főbb interakciókat veszi
sorra a szerző, amelyek az előadás-
közönség kapcsolatot szervezik. Ezek az
esztétikai, a nem esztétikai és az ideológiai
tényezők. Az esztétikai tényezők kapcsán
kitér arra, hogy a közönség reakciói
(nevetés, pfujolás, méltató vagy el-
marasztaló levelek, kritikák stb.) olyan
visszajelzések, amelyek hatással vannak a
színházi kommunikációra. Ez a vissza-
jelzés lehetővé teszi az előadóknak az
üzenet módosítását, hogy az jobban
megfeleljen a közönség ízlésének. Ebben
az értelemben az előadást olyan műhely-
nek kell felfognunk, amely a közönség
percepcióját és motivációját tanulmá-
nyozza. Az előadás ,,szövegének" ki kell
elégítenie a néző lelki szükségleteit,
illetve két lehetőség kínálkozik: a kő-
zönség elvárásainak megfelelően vagy
annak ellenében játszani. A közönség az
előadás „esztétikai" élményét társadalmi
élménybe fordítja át.

A nem esztétikai tényezők széles kö-
rébe beletartoznak például a közönség
színházba járását meghatározó pénz-
költési szokások, a közönség nemek
szerinti összetétele, az előadás munka-
nap/szabadnap szerinti megoszlása, a
nézők életkora, az évad időbeni szerke-
zete stb. stb. Végül az ideológiai ténye-



zőkkel kapcsolatban Constantinidis azt
említi, hogy az egyes nézőt alapul véve a
visszajelzést az határozza meg, az egyén
miként szerzi meg, dolgozza és használja
fel az információt. A nézők csoportja
annál ellentmondásosabban és hevesebben
reagál, minél kevésbé strukturált és
kontrollált az összetétele. A szín-
háztörténet följegyzett néhány extrém
esetet a közönség reakcióira - ezek hol a
megjelenített szereplők és értékeik, hol a
színészek és az előadás létrehozói ellen
irányultak. Mivel egyetlen színház sem
hozhat létre olyan előadást, amelyik
minden nézőt kielégít, ezért a társulatok
meghatározzák, hogy produkcióik milyen
célközönségnek szóljanak.

A visszajelzés informáló és ellenőrző
szerepet is betölt. Lényege, hogy változást
idézzen elő az előadásban, oly módon,
hogy az a közönség többségét
maximálisan kielégítse. Vagyis egy tár-
sulat számára könnyebb a közönség el-
várásait elfogadni, mint megváltoztatni
azt. Bár bizonyos műfajok, mint például a
happening, amelyik nyitott kommuni-
kációs rendszerrel dolgozik, gyakran
szándékosan a közönség kielégületlen-
ségét, frusztrációját teremtik meg.

A színházi előadást befolyásoló néző-
téri reakciók előfeltétele, hogy a közönség
rendelkezzen a produkció megértésének
képességével. A színjátéknak mint
műalkotásnak központi eleme a színész -
az ő szerepével foglalkozik A szín-játszás
megértése című tanulmányában Richard
Hornby (1983). Megállapítása szerint a
művészeti ágak közül a szín-játszást
értjük meg a legkevésbé, a színészeken
kívül a laikusok között alig néhány ember
van, aki valamit is tud erről a
művészetről, és - különös módon - a
színházi kritikusok körében is többnyire
ez a helyzet.

A színjátszással általában kétféle vi-
szonyt alakítanak ki az emberek : vagy
misztikus, vagy racionalista módon fogják
fel. A misztikus szerint a színész
„talentummal" rendelkezik, ami végső
soron a megmagyarázhatatlan isteni
gondviselés adománya, s ezt kell „fel-
fedezni". Az isten (a hollywoodi producer)
választja ki a megáldott személyt (a sztárt).
A színjátszás tehát nem is művészet,
hanem egy természetfölötti misztérium.
Ez a nézet tagadja a színész-képző
szükségességét, hiszen azt, hogy valaki
színésszé váljon, éppúgy nem lehet
begyakorolni, mint azt, hogy szentté
váljon. És éppígy tagadja a kritika
szükségességét.

A racionalista semmitmondó kifejezé-
sekkel igyekszik felgombostűzni a szí-
nészi játékot. Számára a színjátszás olyan
nyilvánvaló külső jegyeket jelent, mint
egy szép arc, egy tökéletes test, egy zengő
hang vagy ruganyos mozgás. De a
színészet története mégis számos olyan
művészt ismer, akire ez vagy az a pozitív
külső tulajdonság nem illett rá.

Hornby megállapítja, hogy a legtöbb
színházkritikus olyan misztikus, aki el-
utasítja a színjátszásról való elmélkedést.
A kritikák színészi játékra vonatkozó
részei rendkívül rövidek,
impresszionisztikusak, ami a többi
művészeti ág esetében nem így van.
Hiányzik egy általánosan elfogadott
terminológia. E helyzet megváltoztatása
érdekében a szerző javaslatot tesz néhány
terminus bevezetésére. Ezek a relaxáció, a
viszonyteremtés és a célszerűség. Ezek
azok a technikák, amelyeket a színészek
általában használnak, s amelyekkel a já-
tékuk leírható.

A relaxáció, az ellazulás arra vonatkozik,
hogy a színész fesztelenül tud létez-ni a
színpadon, nincs görcsben, fizikailag
feszült állapotban. Mindez - illetve az
ellenkezője - a test különböző részein
érzékelhető: az arcon, szájon, vállakon,
karokon, gesztusokon, hang-hordozáson
stb. A relaxált színészi játék miatt gyakran
úgy tűnik, mintha a színész nem is
játszana. Ezáltal természetes-nek,
érzelmileg hitelesnek érezzük. A
leggyakoribb hiba - e technika hiányában -
a „túljátszás" szokott lenni.

A viszonyteremtés a színjáték világában
való involválódásra vonatkozik, és két
összetevője van: a valóságos és a meg-
jelenített körülményekkel történő vi-
szonyteremtés. A legfontosabb a többi
színésszel való viszonyteremtés: valóban
rá kell nézni, oda kell figyelni a
szereplőtársra, és nem csupán a vég-
szavakra várni. A gyenge színész több-
nyire csak önmagára figyel, s arra, hogy ő
egyszemélyben hogyan tudna hatást
gyakorolni a közönségre.

A célszerűség a színészi cselekedetek
irányultságára vonatkozik. A játéknak
nem azt kell céloznia, hogy a néző sírjon
vagy nevessen, hanem közvetlenül arra
kell irányulnia, ami a színpadon történik.
Ez a terminus a szerep megjelenítésének,
megformálásának szervezőelve. Jelenléte
legjobban a nagy komikusok játékában
érhető tetten.

A viszonyteremtés semleges, reaktív, a
relaxáció teljesen negatív, a célszerűség
pedig aktív viselkedést jelent - ez utób

bi az, ami a színészt a szerepéhez kap-
csolja.

Hornby persze nem érinti a színikri-
tikának azt a paradoxonát, hogy kény-
telenek a színészi játék lényegét alkotó
nem verbális, metakommunikatív közlés-
folyamatot nyelvileg eldadogni. A szín-
játszás nyelvi és paranyelvi vonatkozásai a
szemiotikai perspektívában a pragmatika
területére tartoznak. Ebben a gondolati
mezőben helyezkedik el Gert Mattenklott
(1983) A színháznak a dráma a librettó című
dolgozata, amely megtévesztő címe
ellenére a dráma és színház viszonyának
sztereotípiái helyett az elő-adás nyelvi és
még nem nyelvi össze-tevőinek történeti
viszonyával foglalkozik.

Ha a süketek színházának előadásait
nézzük, ott a tiszta vizualitással talál-
kozunk. A mi kultúránkban azonban a
nyelviség olyan erős, hogy a színjátszás-
ban is uralkodó szerepet tölt be, bár a
színház legutóbbi fejlődése azt mutatja,
hogy ez a művészeti ág erős vonzódást
mutat az olyan gesztusszínjátszás felé,
amilyen a süketeké. Ez módszertani
provokációt jelent, nemcsak a színikri-
tikával, hanem a drámaelemzések szo-
kásos módjával szemben is. Az irodalom-
vizsgálat nézete az, hogy a szöveg magába
foglalja értelmezésének összes lehető-
ségét. De a dráma esetében nem tekint-
hetünk el attól az intézményi környezettől
sem, amely a drámát létrehozta. Azaz
rekonstruálnunk kell - az írott szövegen túl
- azt a pragmatikai kontextust, amelyben a
nyelvi megnyilatkozás létrejött.

Az európai drámatörténetben radikális
változást hozott a polgári társa-dalom
kialakulása. A felvilágosodás idézte elő
dráma és színház szétválását, a színház
nyelvközpontúságának eluralkodását. E
korszak racionalizmusából származik az a
hit, hogy a nyelv segítségével minden
kifejezhető és megragad-ható - innen ered
a drámai dialógus abszolutizálása, ekkor
alapozzák meg a régi színházművészet
varázsával, érzékiségével szemben a
racionalitás szabályát. A verbális nyelv
elsődlegessége azonban történelmileg
összeomlik akkor, ha olyan társadalmi
osztályok jelen-nek meg, amelyeknek
nincs joguk arra, hogy vágyaikat és önnön
sajátosságaikat a nyelv útján közöljék.
Ezért a társadalmi szerkezet marginális
részein mindig igen erős nyelvellenesség
tapasztalható. Az újabb törekvések között
századunkban ez jellemző a „perfor-



mance"-ok jelentős részére is, amelyek a
játék nem verbális szövegére helyezik a
figyelmet. A színház a drámai pár-beszéd
ellenében fejlődött ebben a században, és a
nem verbális réteg minden modern színházi
törekvésben előtérben állt.

Mattenklott, aki cikkében Peter Szon-
di: A modern dráma elmélete (1979)
című könyvének drámafogalmát elemzi,
arra mutat rá, hogy Szondi „abszolút
dráma" fogalma relatív drámafogalom, és a
polgári társadalom fent ismertetett
jellemzőiből ered. Színház és dráma
viszonyával kapcsolatban pedig a szerző
azt az álláspontot képviseli, hogy a
drámaforma a mindenkori színházforma
által meghatározott (és fordítva), ily módon
a dráma immanens - csak a leírt szöveg
alapján történő -- megértésére,
értelmezésére nincsen lehetőség, ismer-
nünk kell azt a színházi közeget is,
amelyben a mű létrejött.

Áttekintésünk eddigi részében a színház-
elméleti vizsgálatok steril, a színházi jelre
korlátozódó elemzésektől a befogadót, a
megértési folyamatot is figyelembe vevő
nézeteken át a dráma és színház
kapcsolatát is érintő megállapításokig
jutottunk el. Az egyre bővülő köröket
érintő koncepciók sorában most addig a
pontig érkeztünk el, amelytől kezdődően -
legalábbis az eddigiekhez képest -
határterületeket fogunk érinteni. Szemlénk
befejező részében néhány olyan
tanulmányt tekintünk át, melyekben az
általános, konzervatív színházfogalom
margóján elhelyezkedő jelenségekről esik
szó. Ezek a jelenségek kétségtelenül
kapcsolatban állnak a szín-
házművészettel, a kérdés csak jelentősé-
gük megítélése.

Az egyik ilyen színházi elemet mind-
azok a látványosságok alkotják, amelyeket
nem annyira drámák előadásakor, hanem a
társadalmi nyilvánosság előtti ünnepi
alkalmakkor, parádékon, ceremóniákon
használnak. Bernard Beckerman (1984) A
látványosság a színházban című
dolgozatában a tűzijáték, a parádé, a
felvonulás jelenségeivel foglalkozik. A
szerző először két leírást idéz, az egyik a
krími háború végén 1856-ban Londonban,
a második a Brooklyn-híd felavatásának
centenáriumán, 1983-ban tartott
ünnepségekről számol be, s mindkettő-ben
közös, hogy a tűzijátékot látványos-
ságként, szokatlan és felkavaró esemény-

ként írják le. Ugyanakkor a beszámolók
nagyszerű színházi eseményként, az
életben egyszer megtörténő alkalomként
beszélnek róla. A tűzijátékot évszázado-
kig a látványosságok látványosságának,
az uralkodói és polgári ünnepségek tető-
pontjának tekintették. A „műfaj" kon-
textusát évszázadokon át a társadalmi
ünnepségek alkották, a tűzijáték ezek
„szolgálólánya" volt, bár általában a nap
vagy az esemény csúcspontját jelen-
tették. A tűzijáték a tömegek érzelmeire
összpontosít (ezt jól jelzi közönségének
mindig hatalmas száma), és minden más
látványosságnál erősebben kelti föl ez-
rekben és ezrekben a várakozás és a fel-
szabadulás érzéseit. A tűzijátéknak sajá-
tos dramaturgiája, meghatározott lineáris
felépítése van. Megszakított lövések-kel
kezdődik, majd a robbanások gya-
koribbak lesznek, már egyidőben több
helyütt is rohamosan szaporodnak a rob-
banások, megjelennek a meteorok és a
tűzkígyók stb. stb. Jelentősége van a
környezetnek: folyó, kikötő, park --ami
minden esetben tágas. Az esemény
élménye legalább annyira térbeli, mint
amennyire vizuális, a tűzijátékot kinesz-
tetikusan érzékeljük.

A parádék is állandó elemekből áll-nak,
mint amilyen a zenekar, a menetelők, a
csoportos alakzatok stb. A parádék között
van, amelyik egy múltbeli eseményt
ünnepel, illetve van, amelyik egy jelenbeli
alkalomhoz - pl. egy hős érkezéséhez -
kapcsolódik. E hősök (űrhajó-sok,
világbajnokok) a parádé alatt integetnek,
mosolyognak, de semmi lényegeset nem
tesznek. Vannak. Ezek a látványosságok
nem dramatikus jellegűek (a tűzijátékkal
egyetemben), de a dramatikus
látványosságok lényegi hasonlóságot
mutatnak velük. A drámai látványosságok
esetében olyan felvonulásokról vagy
tömegdrámákról van szó, amelyek
ünneplő funkciójukat inkább drámai, mint
folyamatszerű formában töltik be.

Ilyenek például bizonyos történelmi
események újrajátszásai. Az orosz forra-
dalom harmadik évfordulóján Nyikolaj
Jevreinov tízezer emberrel megrendezte a
Téli Palota elfoglalását. Kerenszkijt
huszonöt színész kórusa jelenítette meg, és
harminc Lenin szerepelt a százezer néző
előtt. Az esemény leírása és értelmezése
Spencer Golubnál (1984) olvas-ható. Az
eddig ismertetett „műfajok" és példák azt
mutatják, hogy az ünneplések
látványosságai egy adott esemény, egy
adott nap, egy adott személy dicső

ítését szolgálják. A megjelenítés ezen
módja nyilvánosan elfogadott, a látvá-
nyosságban megtestesített értékek széles
körben elismertek. Ily módon az ünnepen
a jelenlétnek nagyobb szerepe van, mint a
cselekvésnek. Egy rakéta fellövése azt a
bizonyos napot dicsőíti, a hős puszta
közszemlére tétele pedig a hőst és polgár-
társait élteti. A dráma és a látványosság
legfontosabb különbsége, hogy az utóbbi
a végtelen redundanciára épül. Ugyan-
akkor ez a dráma szolgálatába állítható,
míg a fordítottja nem képzelhető el.

A performance-művészet néhány változata
címmel Xerces Mehta (1984) három
produkció részletes leírása és elemzése
után kísérletet tesz a műfaj bizonyos
sajátosságainak megfogalmazására. A
performance eddigi meghatározásai között
ilyeneket olvashatunk: totális szín-ház,
mely valamennyi művészeti ágat magában
foglalja, ezért kategorizálhatatlan. Vagy:
ellenszínházi forma, amelyik fölcseréli az
illuzórikus időt a valóságossal, a szerepet
a személyiséggel, a színészi játékot a
spontaneitással, a mesterségeset a
banálissal. Vagy: a drámai helyzetek új
formáinak interdiszciplináris
megközelítése. Vagy: nincs formai
identitása, csak szociológiai terminusok-
kal írható le, inkább a művészvilág, mint a
színház közegében játszódik.

Ezek a definíciók vagy túl tágak - eb-
ben az esetben más művészeti ágakat is
lefednek (például a színház-, tánc-, film-
művészetet), vagy túl szűkek - ebben az
esetben viszont a kizárólagosságot koc-
káztatják. Mehta szerint a performance-
művészet képei az életből és a művé-
szetből egyaránt származnak, és elemzik
is mindkettőt. Ez az elemzés két módon
kerül ábrázolásra: tényként és vágy-ként.
E két tényező egyaránt szükséges a műben
található külső és belső világok közötti
egyensúly megteremtéséhez. Az
előadásban megalkotott ábrázolásmód
majdnem mindig szürreális. A felhasznált
szövegek bárhonnan származhat-nak -- de
nincs feltétlenül szükség szövegekre. A
játékban megjelenő valóság imitáció és
interpretáció nélkül testesül meg.

Az emberi test művészi nyersanyag-
ként történő felhasználása a tipizált és a
véletlenszerű közti harcra kényszeríti a
művészt. Különbséget kell tenni a színész
és a performance előadója között. Az
utóbbi ugyanis nemcsak reprezentációs,
hanem prezentációs módon is játszhat,
vagy az is előfordulhat, hogy a megjelenő
személy egyáltalán nem ját



szik. A performance előadóját legalább
kettős, de inkább többszörös vonatkozás-
ban érzékeli a befogadó.

A performance a cselekmény helyébe
multimediális töredékeket állít, melyek az
előadás folyamán egy térbeli közeg-ben
szövegszerűen szerveződnek meg. Az idő
négy síkon van jelen: a megjelenített
„karakterek" egy konvencionális színpadi
időben léteznek, míg a játszók az akcióikat
a valóságos időben hajtják végre. A két
időtípus közötti kölcsön-hatás egy
felfüggesztett jelenben zajlik, és végül az
időnek ezt a szövedékét lefedi a múltbeliség
érzése, amely minden performance-
előadáson uralkodik.

*

Bár szemlénkben mindössze húsz-egy-
néhány tanulmányra, illetve könyvre
(tematikus folyóiratszámra) hivatkoztunk,
remélhetőleg így is sikerült felvázolnunk
azokat a főbb irányokat, problémaköröket
és megoldási kísérleteket, amelyek a
közelmúlt, illetve napjaink színházelméleti
törekvéseit jellemzik. A fenti áttekintés arra
is bizonyság, hogy az elméleti nézetek
legalább olyan sokfélék, mint a színházi
törekvések, és így átfogó szintézisre nincs
lehetőség. A színházelmélet mindig csak a
színház-művészet nyomában járhat, csak
követ-heti - kisebb-nagyobb távolságból -
annak újításait és változásait, de jelentő-
sége mégsem elhanyagolható, mert egy-egy
elméleti megállapítás néha évtizedekre (sőt
évszázadokra is) meghatároz-hatja a
színházról való gondolkodásunkat.

A színházról való gondolkodásunk-nak
pedig éppúgy szüksége van arra, hogy új
nézetek, új eszmék járják át, hogy az
érvényben levő elképzelések mérlegre
kerüljenek, mint színházi és szellemi
életünk egészének. Hiszen az, hogy miként
vélekedünk a színház-művészetről, a
színházi előadásról, a színészi játékról, az
nem valamilyen steril, elszigetelt
teoretizálás, hanem a legszorosabb
kapcsolatban van azzal, hogy mit
gondolunk a társadalmi nyilvánosságról, mi
a véleményünk szerep-ről és
személyiségről, milyennek látjuk a
kommunikáció lehetőségeit, hol érzékeljük
nyelvünk és világunk határait.
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