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kutatásától elvált tehát a teatralitásnak mint a
színházművészet specifikumának a kutatása. E
kutatási irány meghatározó személyiségei Honzl
és Mukařovský voltak.

A dráma és a színház lényegi önállóságának
szempontja jegyében Honzl és Mukařovský úgy
írják le a két művészet történetét mint állandó inga-
dozást a teljes összeolvadás és az abszolút szét-
válás pólusai között. Azt a tényt.. hogy ennek során
a színház túlnyomóan a drámához kötődik, Honzl
mind a színházművészet, mind a színháztudo-
mány szempontjából negatívan értékeli; az előb-
biéből azért, mert e kötődés következtében a szín-
ház nem tud eljutni saját kifejezési lehetőségei-
hez, az utóbbiéból azért, mert a színháztudomány
tapasztalati alapja ily módon egy deformált kuta-
tási tárgy. Csak a drámától megszabadított szín-
ház teremti meg az előfeltételeket mind a tulaj-
donképpeni színházművészet, mind a
tulajdonképpeni színháztudomány számára.

A kísérlet a színházművészet sajátosságának
meghatározására -- miként a formalista kísérlet
az irodalom lényegének megragadására - a sa-
játos művészi anyagnál kezdődik. Megismeré-
sének módszerét és célját azonban egy új elmé-
leti előfeltevés határozza meg: nevezetesen
hogy a színházművészet - mint általában min-
den művészet - anyagi, érzékileg felfogható
eszközeinek összessége csak „olyan erők
anyagtalan összjátékának az alapja, amelyek
időben és térben eltolódnak, és a nézőt bevonják
változó feszültségükbe". A színház lényegét a
művészi jelben és művészi jelentésben látják. E

dráma alapja a cselekvés. Életünket és
annak lefolyását is a cselekvés határozza
meg. Az élet saját tetteinkből és mások
cselekvéséből áll össze. A cselekvés a
szubjektum aktív viszonya valamilyen ob-

jektumhoz: olyan teleologikus tény, amelyik
megfelel a szubjektum igényeinek. Figyelmün-
ket ezért minden cselekvésnél a célra irányítjuk.
Maga a cselekedet másodrendű számunkra,
csak az az érdekes, megfelel-e az adott célnak.
Amint azonban valamilyen tett magára vonja a
szubjektum figyelmét, sajátosságai jelekké vál-
nak. A jel közvetítésével a tett tudatunkban jelen-
téssé alakul át. Közismert tény, hogy két ember
ugyanazt az eseményt, amelynek tanúja, egé-
szen különbözőképpen meséli el. A különbség

művészet sajátos teatralitását ezért jelanyagá-
nak és jelentésének különös alkatában kell ke-
resni.

E terület egyik legfontosabb és nemzetközileg
legismertebb kutatója Jiří Veltruský volt. 1919-
ben született Prágában. Pályakezdése a balol-
dali világnézet és a művészeti-tudományos
avantgardizmus összefonódásának egyik tiszta
példája. Csatlakozott a prágai iskolához, korai,
ám a mai napig is legjelentősebb írásai 1940-től a
Slovo a slovesnostban jelentek meg. 1948-ig
asszisztens volt a Károly Egyetem
Bölcsészkarán, amikor is a kommunista diktatúra
kialakulása, a prágai iskola ellehetetlenülése
okán emigrált. Angliában, Svájcban, majd az
Egyesült Államokban és Franciaországban
működött. Politikai és politológiai
publicisztikából, társadalomtudományi
tevékenységből élt; szemiológiai, művészet-
tudományi kutatásait csak szabadidejében vé-
gezte. Kései korszakának tanulmányai a hetve-
nes és nyolcvanas években főként angolul jelen-
tek meg. Színházelméleti munkáit a prágai Szín-
házi Intézetnek adományozta, amely tervbe is
vette kiadásukat. A kötet megjelenését azonban
Veltruský már nem érte meg, 1994. május 31-én
Párizsban meghalt. Amikor ezek a bevezető so-
rok íródnak, a könyv készen van és megjelenés
előtt áll, mire az olvasóhoz kerülnek, már valószí-
nűleg kijött. S ezzel lekerekedik egy újabb kis ke-
let-európai történet.

Jiří Veltruský alábbi - klasszikus - tanulmánya
a Slovo a slovesnostban jelent meg 1940-ben.

abból ered, hogy a cselekvés két különböző mó-
don beállított tükörben jelenik meg, azaz két kü-
lönböző tudatban; ezért néhány jelet kiemelünk,
a többit viszont figyelmen kívül hagyjuk. A cse-
lekvés jellegét - tekintet nélkül a szubjektumra -
egy gyakorlatias cél határozza meg mindaddig,
amíg nem a közlés válik céllá.

A színházban viszont maga a cselekvés a cél,
és hiányzik az a külső, gyakorlatias cél, amelyik
meghatározná a cselekvés sajátosságait. A cse-
lekvés akkor logikus, ha a nézők mint folyama-
tos, jelentéssel bíró sort érzékelik. Ezért olyan,
különféle jelekből áll össze, amelyek a nézők tu-
datában tulajdonságokként jelennek meg; tehát a
cselekvés sajátosságai pusztán jelentések,
miként a célja sem a gyakorlati élet, hanem a

színháztudomány mint önálló diszciplína
alig százéves; a 19. és a 20. század fordu-
lóján vált le az irodalomtudományról. Ha
egy ilyen fiatal tudomány történetén belül
egyáltalán van értelme különbséget tenni

tradicionális és modern korszak között, úgy az
utóbbi a prágai strukturalizmus által hozott for-
dulattal kezdődik. A prágai volt az első struktura-
lista iskola. 1926-ban alakult ki, amikor Vilém
Mathesius megalapította a Prágai Nyelvész Kört.
Történetének két tetőpontja volt. Az elsőt az
1926 és 1939 közti korszakban érte el, a forma-
lista iskola olyan külföldi tudósainak munkáival,
mint Roman Jacobson, Pjotr Bogatirjov, Szergej
Karcevszkij és Nyikolaj Trubeckoj; de ugyan-
ilyen fontosak voltak a csehek is: Mathesius, Bo-
humíl Havránek, B. Trnka, Jindřich Honzl és Jan
Mukařovsky. 1935-től jelent meg legfontosabb
fórumuk, a Slovo a slovesnost című folyóirat. A
második csúcspont 1945 után következett el Felix
Vodička, Jiří Levý, Lubomír Doležel, Oleg Sus és
Jiří Veltruský munkássága jóvoltából. Az 1948-
as politikai fordulat azután véget vetett a prágai
iskola történetének, képviselői közül többen
emigráltak. Elméleti eredményeiket Cseh-
szlovákiában a hatvanas évektől fedezték fel új-
ra.

A prágai strukturalizmus a hazai hagyomá-
nyokon kívül főként Ferdinand de Saussure és
Jan Ignacy Baudouin de Courtenay elméletére
támaszkodott. A művészetelmélet szempontjából
az a nézetük az alapvető, hogy a nyelv funkci-
onális rendszer, különböző funkcionális stílusok-
kal: ezek mindegyike a közlés automatizációjára
törekszik, kivéve a költői nyelvet, melynek mind-
egyik más funkcionális nyelvvel szemben az ak-
tualizáció a feladata. A költői nyelvnek nem köz-
lő, hanem esztétikai funkciója van. A nyelvelmé-
let először az irodalomelméletet eszkalálta, de
nem állt meg annál: a közlő nyelv és általában
véve az esztétikai nyelv problémájává szélese-
dett, az esztétikai jelek struktúrájának kutatásá-
vá a különböző művészetek területén. Ennek az
eszkalációnak a során vált - nyilvánvalóan
nemcsak endogén tudományos fejlődés ered-
ményeképpen, hanem a század első fele antina-
turalista és avantgardista színházi törekvései-
nek, közöttük kivált Emil František Burian szín-
házának inspirációjára is - élénk érdeklődés
tárgyává a színház saját, autonóm jelrendszere.

Az első fontos lépés a modern színházelmélet
felé a dráma és a színház szétválasztása volt: a
színházat már nem az irodalom járulékának, a
dráma mint tulajdonképpeni műalkotás egyik le-
hetséges interpretációjának tekintették, hanem a
drámát és a színházat különböző művészi
anyaguk, egyfelől a szó, másfelől a szónak más
akusztikai és optikai eszközökkel való összekap-
csolódása alapján önálló művészeteknek ismer-
ték el. Az irodalmi mű színházi megvalósításának
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szemiológia körébe tartozik. A színházi cselek-
vés attól a cselekvéstől is eltér, amelynek gya-
korlati célja a közlés. Bár ez úgyszintén a szub-
jektum által felfogott jelekből áll, és céljának
ugyancsak szemiológiai jelentősége van, végső
célja mégis a cselekvésen kívül áll, nem pedig
benne rejlik, minta színházban.

A cselekvés teleologikus jellegéből követke-
zik, hogy valamely szubjektum szándékának az
eredménye. A szubjektum fogalmát azonban dif-
ferenciálni kell: először is adva van az
alapszubjektum, akié a szándék; azután ott van
a láthatóan cselekvő szubjektum, aki azonos
lehet az alapszubjektummal, de lehet annak
csupán az eszköze is, és így csak részleges
szubjektum. A kettő között nem lehet
egyértelműen határt húz-ni. Később majd látni
fogjuk, hogy a színházban ez a differenciálás
tovább folytatható: éppen azért, mivel a
cselekvés ki van szakítva a gyakorlati
összefüggésekből és elveszíti külső célját, a
nézőben inkább létrejön a szubjektum, azaz a
cselekvést aktívan végrehajtó lény tudata, mint
bárhol másutt.

Abban az időben, amikor a teoretikusok csak
a realista színház kategóriáiban gondolkoztak,
az volta vélemény, hogy a szubjektum csak em-
ber lehet - mint a hétköznapi életben. Minden
más komponenst csak az emberi cselekvés egy-
szerű eszközének vagy tárgyának tekintettek. A
modern színház fejlődésével és az Európán kívül
eső kultúrák megismerésével ez a feltételezés
megdőlt, s kiderült, hogy még a realista színház
vonatkozásában sem volt egészen helyes. E ta-
nulmány célja az, hogy megmutassa: a színház-

ban a szubjektum létezése valamely kompo-
nensnek a cselekvésben való részvételétől függ,
nem pedig tényleges spontaneitásától, tehát az
élettelen tárgy is tekinthető cselekvő szubjek-
tumnak, és az élő ember is tekinthető teljesen
akarat nélküli elemnek.
A SZÍNÉSZTŐL A TÁRGYIG. A szubjektum a
drámában leggyakrabban a színészi alak. A
színészi alak: jelek összességének dinamikus
egysége. E jelek hordozója lehet a színész
teste, hangja, mozgása, de sokféle tárgy is, a
jelmez részeitől a díszletig. A lényeg az, hogy a
színész magára összpontosítja a jelentésüket,
s ezt olyan mértékben teheti, hogy a saját
cselekvésével helyettesítheti az összes
jelhordozót. Jól szemléltethető ez a kínai
színház példáján:

„A színész eljátszik minden eseményt, amire a
kínai színpad nem ad teljes lehetőséget. Kon-
vencionális mozdulatok megfelelő együttesével
eljátssza, hogy átugorja a képzeletbeli akadá-

lyokat, felmegy az elképzelt lépcsőn, átlépi az el-
képzelt küszöböt, kinyitja az elképzelt ajtót; a
prezentált mozgásjelek informálják a nézőt e
képzeletbeli tárgyak jellemzőiről, közlik, hogy a
nem létező árok üres-e vagy tele van vízzel,

hogy a nem létező ajtó kétszárnyas főkapu-e

vagy közönséges kétszárnyas ajtó stb." (K.
Brušák: Jelek a kínai színházban; Slovo a
slovesnost V., 1939., 95.)

Felmerül a kérdés, mi áll a színész rendelke-
zésére ahhoz, hogy cselekvésével egyesítse
mindezeket a jelentéseket. A válasz rendkívül
egyszerű. Minden, ami a színpadon található: jel.
„De a színházi jelmeznek vagy a házdíszletnek, a
színész gesztusának nincs annyi konstitutív jele,
mint egy valódi háznak, valódi öltözetnek. A
szín-

padon a jelmez és a díszlet általában csak egy-
két jelre korlátozódik. A színház a jelmeznek és a
díszletnek csak azokat a jeleit használja, ame-
lyek szükségesek az adott drámai helyzet szá-
mára." (Bogatirjov: A színház jelei; Slovo a slo-
vesnost IV., 1938., 139.) Másfelől a színész teste
minden tulajdonságával a drámai szituáció ré-
szévé válik. Az ember természetesen nem teheti
félre a tulajdonságait, és nem tarthatja meg csak
azokat, amelyekre az adott helyzetben szüksége
van. Ezért nem akaratlagos a színész alakításá-
nak valamennyi eleme: némelyik egyszerűen fi-
ziológiai szükségszerűség (például az automati-
kus reflexek). A néző természetesen a színészi
alakítás nem szándékos elemeit is jelekként fog-
ja fel. Ezáltal a színészi alak bonyolultabbá s gaz-
dagabbá, mondhatni, konkrétabbá válik, mint
más jelhordozók. Jeljellege mellett még valóság-
jellege is van. És éppen ez azaz erő, amely eléri,
hogy minden jelentés a színészre összpontosul-
jon.

Minél bonyolultabb a színészi alak, annál több
akaratlagos jelet alkalmaz, de - és ez a legfon-
tosabb - annál több akaratlant is, tehát előtérbe
kerül a realitása. Azaz alak, amelynek cselekvé-
sei kevésbé bonyolultak, sematikusabb is. Így
alakul ki a szerepek hierarchiája. Az az alak,
amelyik ennek a hierarchiának a csúcsán áll, az
úgynevezett főszerep vonja magára a nézők fi-
gyelmének döntő részét, és csak időnként engedi
át azt a mellékalakoknak. Ugyanakkor - mint-
egy impulzust adva a cselekvéshez - a többiek
játékát is befolyásolja, sőt olykor még annak sza-
bályozójaként is működhet. A néző a többi alakot
is cselekvő szubjektumnak láthatja, de aláren-
deltségük nyilvánvaló. Egy darabban általában
olyan helyzetek is létrejönnek, amikor a cselek-
vés fő pillére nem a főalak, hanem másvalaki. Bi-
zonyos struktúrákban az alakok hierarchiája
még ezekben a helyzetekben sem változik, má-
sokban helyzetről helyzetre módosul. A dráma
alakjai, a főalaktól a legjelentéktelenebbig, válto-
zó aktivitásuknak megfelelően folyamatos vona-
lat alkotnak, amelynek folyamatosságát éppen a
cselekvések összefüggései tartják fenn.

E vonalat követve azt láthatjuk, hogy nem le-
het meghúzni a határt, amelyen túl valamely alak
cselekedete megszűnik spontánnak látszani. A
vonal törés nélkül vezet olyan alakokhoz, akik
néhány, alig variálódó cselekedetet ismételnek.
Ezek az alakok nagyon kevés jelet hordoznak,
azokon kívül, amelyekre az adott helyzetben fel-
tétlenül szükség van. Teljesen sematikusak, ke-
véssé érződnek valóságosnak. A néző számára
az ilyen alak gyakran egyetlen cselekvéshez kö-
tődik. Vegyünk egy példát: a díszlet fogadószo-
bát jelez; ahogy belép egy lakáj, mindenki tudja,
hogy vendég érkezését fogja bejelenteni. Ké-
sőbb látni fogjuk: a kellékekre jellemző, hogy egy
bizonyos cselekvéshez kötődnek. S való-
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ban, az ilyen alakok a néző számára inkább kel-
lékekként jelennek meg, semmint aktív szerep-
lőkként. Emberkelléket láttunk például Klicpera
Mindenki tesz valamit a hazáért című
komédiájának Burian rendezte előadásában: az
alakok né-ma szolgák voltak. Ilyen alakokból
több tucat van, és a színházban nem
számítanak különlegességnek.

De az emberkellékekkel még nem ér véget az
a sor, amely a színészi alakkal kezdődik. A cse-
lekvés „nulla fokra" is csökkenhet: az alakból
díszletelem válhat. Ilyen emberdíszletek például a
katonák, akik a ház bejáratánál, kétoldalt áll-
nak. Azt jelzik, hogy a ház laktanya. Az ember-
díszleteket nem tekinthetjük cselekvő szereplők-
nek. Realitásuk is „nulla fokra" redukálódik, mi-
vel konstitutív jeleik a minimumra korlátozódnak.
Ha megfigyeljük, hogy mely tényezők hordozzák
e jeleket, azt látjuk, hogy ezek rendszerint a test-
tartás, a termet, a maszk és a jelmez. Követke-
zésképpen az emberek ezekben a szerepekben
élettelen bábukkal is helyettesíthetők. Így az em-
berdíszlet átmenet az ember szférájából a tárgy
szférájába. De nem ez az egyetlen híd közöttük.
O. Zich például arról beszél, hogy a maszk kö-
zött, ami még a színész organikus testének ré-
sze, és a jelmez között, ami kívül van az organi-
kus testen, vannak olyan tárgyak (például a pa-
róka), amelyekről nem tudjuk eldönteni, hogy
melyik szférához tartoznak (A dráma esztétikája;
1931., 136.). A jelmez egyébként, noha kívül van
az organikus testen, jelentős mértékben egybe-
olvad vele. Egyes emberi cselekvéseknél nem
lehet pontosan eldönteni, hogy milyen mérték-
ben vannak eleve meghatározva a test sajátos-
ságai és milyen mértékben a ruha sajátosságai
által. „A karok túlságos használata például a ti-
zennyolcadik században természetes eredmé-
nye volt a széles, abroncsos szoknyának. Bur-
leigh méltóságteljes föllépése nemcsak elméjé-
nek volt köszönhető, hanem kemény nyakfodrá-
nak is." (Oscar Wilde: Az álarcok igazsága. A kri-
tikus mint művész, Benedek Marcell fordítása; é.
n., 217.). Mint látjuk, az élő ember és az élettelen
tárgy szférája átfedi egymást, nem lehet közöt-
tük éles határt húzni. Az a sor, amely a színészi
alakkal kezdődik, megszakítás nélkül folytatódik
a tárgy szférájában.

A TÁRGYTÓL A SZÍNÉSZIG. Az emberdíszlettel
elérkeztünk a díszlet területére. A díszlet fő fel-
adata „meghatározni a személyeket és a törté-
nés helyét". (0. Zich i. m.; 232.) A díszlet szférája
is differenciált. A legalsó foka festett díszlet, ami
tiszta jel. A plasztikus díszlet a valóságos mély-
ség révén gazdagabb, és egy fokkal közelebb áll
a tárgyhoz, melyet helyettesít. A plasztikus dísz-
letekkel egy szinten állnak az emberdíszletet he-
lyettesítő bábuk. Végül a díszlethez tartozik sok

valóságos tárgy is, mint a székek, vázák stb.
Ezek az emberdíszletekkel vannak egy szinten.

A jelmez sok rokon vonást mutat a díszlettel.
Feladata szintén a személyek és a környezet jel-
lemzése. A különbség abban áll, hogy a díszlet
inkább a környezetet jellemzi, a jelmez pedig in-
kább a személyeket. A jelmez egy szinten van a
plasztikus díszlettel és azokkal a valódi tárgyak-
kal, amelyek a díszlethez tartoznak.

Mivel a díszlet részei nyíltan nem cseleksze-
nek, az a benyomás keletkezhet, hogy a díszlet
kívül áll a cselekvésen, és nincs hatással annak
lefolyására. Ez esetben zárt, világosan körülha-
tárolt szférát alkotna. Ez azonban merőben té-
ves benyomás volna. Elég rámutatni például ar-
ra, hogyan zajlik le két személy között egy vita,
ha a szín kocsmát ábrázol, vagy ha ugyanazok a
személyek királyi palotában vitatkoznak. Még ha
a díszlet nyíltan nem játszik is, akkor is részt vesz
a cselekvés alakításában. Ezért sem lehet zárt
szféraként lehatárolni vagy kijelölni azt a pontot,
ahol a tárgyak nyíltan akcióba lépnek és kellé-
kekké válnak. Gyakran úgy tűnik, hogy egy adott
tárgy egy bizonyos helyzetben a díszlet vagy a
jelmez része, egy másikban viszont kellékké vá-
lik. Funkcióját valójában a benne rejlő két ellenté-
tes erőnek, a cselekvés dinamikus és a
jellemzés statikus erejének a feszültsége
határozza meg. Viszonyuk nem állandó;
bizonyos helyzetekben az egyik dominál,
másokban a másik, néha pedig egyensúlyban
vannak. Vegyük például a vívótőrt a következő
helyzetekben:

1. A szereplő tőrrel. A tőr itt a jelmez része, és
viselőjének katonai vagy nemesi rangjára utal. A
tőr jellemző ereje egyértelműen túlsúlyban van a
cselekvő erővel szemben, ami teljesen háttérbe
van szorítva.

2. B szereplő megsérti A szereplőt, az
kirántja a tőrét és leszúrja B szereplőt. Itt, az
adott cselekvés kontextusában hirtelen teljesen
előtérbe kerül a tőr cselekvő ereje, a tőr kellékké
válik és A szereplő eszközeként beavatkozik a
cselekménybe. A jellemző erő háttérbe szorul, de
jelen van, mivel a következő helyzetben azonnal
érvényesül.

3. A szereplő véres tőrrel menekül. A tőr eb-
ben a helyzetben a gyilkos jele, de egyidejűleg
szoros kapcsolatban van a meneküléssel, tehát a
cselekvéssel. A tárgyban rejlő két erő egyen-
súlyban van.

A kelléket gyakran a színész aktív cselekvé-
sének passzív eszközeként jellemzik. Ez nem fe-
jezi ki teljesen a lényegét. A kellék nem mindig
passzív. Olyan erő rejlik benne (ezt a cselekvés
erejének neveztük), amely egy bizonyos cselek-

vést vonz hozzá. Amikor a színpadon megjelenik
egy bizonyos kellék, ez a benne rejlő erő várako-
zást kelt bennünk egy bizonyos cselekvés iránt.
A kellék olyan szorosan kapcsolódik ehhez a
cselekvéshez, hogy más célra való használatát
színi metonimiának érezzük. Még világosabbak
ezek az összefüggések az úgynevezett elképzelt
kellékek esetében. Mi az elképzelt kellék? A
színész kellékek nélkül hajt végre egy cselek-
vést, amelyhez egyébként bizonyos kellékeket
szoktak használni; a néző érzi a jelenlétüket, no-
ha a valóságban nincsenek jelen. A színész a
cselekvésével sugallhat a nézőnek bizonyos kel-
lékeket. Itt van például ez a jelenet Osztrovszkij
Erdőjének Mejerhold-féle rendezéséből:

„...a komikus virtuóz némajátékot ad elő. Leül
horgászbotjával a lépcsőre, és úgy tesz, mintha
kivetné a horgot a bal oldali kulisszák felé; a bo-
ton persze nincs zsinór... a komikus ,halat fog',
leveszi a zsinórról - bár semmi sincs a kezében, a
markába fogja, végül elteszi." (V. Tille: Moszkva
novemberben; 1929., 40.)

Hasonló eljárással a mindennapi életben is ta-
lálkozunk: gesztusokkal, amelyek bizonyos
tárgy használatát utánozzák, abból a célból,
hogy a tárgyat meghatározzák. Ilyen gesztuso-
kat használnak például a külföldiek, akik nem
tudják magukat megértetni: mondjuk, úgy kér-
nek inni, hogy utánozzák az ivás mozdulatait. A
színházban egészen más a cél.

Egész másképpen írható le a kellékek és a
cselekvés kapcsolata, ha nincs jelen szubjek-
tum, azaz nincsen színész a színpadon. A cse-
lekvés ekkor sem szűnik meg. Ilyenkor lép előtér-
be a maga teljes nagyságában a tárgy cselekvő
ereje. A színpadi tárgyak - ideértve még az
olyan mechanikus mozgásúakat is, mint például
az órainga - kihasználják, hogy tudatunkba
megszakítás nélkül eljut az események folyása,
és felidézi bennünk a cselekvés érzetét. A kellé-
kek a színész beavatkozása nélkül cselekvést
produkálnak. Ilyenkor már nem a színész eszkö-
zei, hanem a színészi alakkal egyenértékű spon-
tán szubjektumokként fogjuk fel őket. A folyamat,
amely ezt kiváltja, a kellékek perszonifikációja.
Ahhoz, hogy ez a folyamat létrejöhessen, telje-
sülnie kell egy feltételnek: a kellék nem lehet a
sémája annak a tárgynak, amelyikkel ténylege-
sen kapcsolatban van - csak ha megőrzi való-
ságos jellegét, akkor tudja cselekvő erejét kisu-
gározni és a nézőnek a cselekvést szuggerálni.
Amikor Honzl azt állítja, hogy „az asztalok is vál-
hatnak olyan lényekké, akiket jobban gyűlölünk
ellenségeinknél" (A színház dicsősége és nyo-
morúsága; Prága, 1937., 218.), akkor ez az elv
nyilvánvalóan összefügg következő megállapí-
tásaival (i. m.; 56.):

„Stockmann szakadt kabátja azok közé a dol-
gok közé tartozik, amelyek a realista színház és a
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naturalista színpad előnyeit jelentették. Ez az
egy, amiért kedves marad nekünk a Művész
Színház, hogy valódi ajtókat építettek, amelyek

nyikorogtak, hogy valódi bútorokat és
biliárdasztalt állítottak fel, amelyen két fehér és
egy piros golyó gurult, hogy Andrej
Szergejevics Prozorov valódi gyerekkocsit tolt
maga előtt. Valódi tárgyak, asztal, kabát,
könnyek, a katonazenekar távoli hangjai - ez az
egyetlen örökség, amit majd átvehetünk tőlük."

A perszonifikációnak azonban nem a szub-
jektum jelenléte nélküli cselekvés az egyedüli
módja. Valójában mi is a perszonifikáció? Olyan
„erő, amely meghatározatlan, de hatalmas, és a
cselekvő szubjektum részvételének hangsúlyo-
zásával erősíti egy esemény spontaneitásának a
hatását. Az eseményeket a spontaneitás mérté-
ke szerint három kategóriába lehet sorolni: a
legalsó szinten találhatók a természet
mechanikus eseményei, amelyek minden
spontaneitást nélkülöznek, lefolyásukat kivételt
nem tűrő, eleve adott törvények határozzák
meg; egy fokkal följebb találhatók az élőlények
olyan cselekvései, amelyeket nem kivételt nem
tűrő törvények, ha-nem szokások szabályoznak,
és ezért véghezvitelük előre látható (például a
mindennapi teendők elvégzése a felkelésnél,
étkezésnél, lefekvésnél, és sok egyéb,
foglalkozásunkkal járó dolog); végül a harmadik
csoportba tartoznak a szó szoros értelmében
vett cselekvések, amelyek a szubjektum
korlátlan kezdeményezéséből fakadnak, és így
nem láthatók előre, minden eset-ben
különbözőek. A perszonifikáció feladata az, hogy
a cselekvés első két fokát felemelje a har-
madikhoz. Nem szükséges, hogy a tárgyak a szó
igazi értelmében ,meg legyenek személyesítve',
miként például a mesében előfordul: ez a per-
szonifikáció speciális esete (például Maeterlinck
A kék madarában - tegyük itt hozzá). Elég, ha
olyan tárgyak, amelyek a valóságban a cselek-
vés passzív objektumai mint aktív szubjektumok
jelennek meg, még ha közben megőrzik is meg-
szokott arculatukat." (Mukařovský: A költői mű

szemantikai elemzése; Slovo a slovesnost, IV.,
1938., 7.)

Ilyen perszonifikáció fordul elő például Strind-
berg Pelikánjának Reinhardt rendezte előadásá-
ban:

„A férj temetése utáni jelenetet (a színen a

feleség, aki férje halálát okozta) Tille így írja le:
»Mintha a halott szelleme járkálna az egész
házban, az asszony fél egyedül lenni, a széltől
kinyíló ajtó megijeszti... A sötét bútorokkal

zsúfolt szoba, amelyben mindhárom felvonás

játszódik, sötétségbe borul. Három felvonáson

át, kis meg-szakításokkal, süvit és jajong a szél
a színpad mögött, bele-belekap a nyitott

ablakba és a fehér

függönyökbe, ha az ajtót kinyitják, erős huzat tá-
mad, és lefújja a papírokat az íróasztalról, ame-
lyen verdesnek a könyvek lapjai és a lámpa láng-
ja. Ez a naturalista virtuozitás eleinte szörnyű ha-
tással van ránk, főleg amikor a nyitott ajtó üresen

csapkod, éppen abban a pillanatban, amikor a

szöveg kívánja.«" (Színházi emlékek; 170. k.).
Más, nem ennyire nyilvánvaló perszonifikáció

található Takeda lzumo Terakoya vagy A falusi

iskola című drámájában (cseh fordítása: Két ja-
pán dráma):

„A szituáció: Genzo tanára házában bújtatja az
elűzött kancellár kisfiát. Chiyo asszony elhozza
az iskolába a fiát, aki a megtévesztésig hasonlít a
kancellár fiára. Az asszony távozása után az új
uralkodó katonái érkeznek, és a gyerek fejét kö-
vetelik. A tanító a színpad mögé megy, és megöli
Chiyo asszony fiát. A katonák elmennek. Chiyo
asszony hirtelen visszatér

CHIYO (láthatóan izgatott) Ó, ön az, tisztelt Ta-
kebe Genzo tanár úr? Ma elhoztam önhöz a fi-
acskámat. Hol van? Csak nem volt terhükre?

GENZO Á, nem - ott van hátul... a hátsó szobá-
ban... játszik a többiekkel. Szeretné megnéz-
ni? Talán haza is vinné?

CHIYO Igen, hozza ide, legyen szíves... Haza
akarom vinni...

GENZO (feláll) Mindjárt itt lesz. Kérem, fáradjon
beljebb...

Chiyo a hátsó ajtó felé fordul; a háta mögött Gen-
zo előrántja a kardját és nagy lendülettel rá akar
támadni, de Chiyo, mintha megérezné, hirtelen
megfordul és elmenekül. Gyorsan a padok közé
ugrik, és fia dobozával elhárítja Genzo újabb tá-
madását

CHIYO Hagyja abba! Hagyja abba!
GENZO (újra támadna) Az ördögbe!

A szúrástól a doboz széttörik, egy fehér ingecs-
ke, imákkal teleírt papírdarabok, kis temetési
zászló és még sok egyéb, temetéshez szüksé-
ges apróság hullik ki belőle

(Megdöbbenve) Az ördögbe is, mi ez? (Keze
a karddal lehanyatlik)

A kellékek spontán beavatkozása, ami megmen-
tette Chiyo asszony életét, véget vet a szituáció-
nak."

AZ EMBER É S A TÁRGY KÖZÖTTI VISZONY.
Követtük a cselekvésben való részvétel különbö-
ző fokozatait a különböző komponensek eseté-

ben, mely fokozatok az aktivitás mértéke szerint
különböznek egymástól. Kiderült, hogy a közöt-
tük lévő átmenetek nem ugrásszerűek, tehát a
fokozatokat nem lehet zárt szférákként lehatá-
rolni. Valamennyi komponens funkciója az egyes
helyzetekben (és az egész drámában) a cselek-
vésbeli aktivitás és passzivitás ama feszültségé-
nek az eredménye, amely folyamatosan áramlik
az egyes komponensek - az emberek és tár-
gyak között. A szubjektum és az objektum között
már csak ezért sem lehet határvonalat húzni, hi-
szen mindegyik komponens bármelyik lehet. Kü-
lönböző példákon láttuk, hogyan cserélhet a
tárgy helyet az emberrel, hogyan válhat az em-
ber tárggyá és a tárgy élőlénnyé. Nem lehet két
egymástól elhatárolt területről beszélni, az em-
ber és a tárgy viszonyát a színházban dialektikus

antinómiaként kell felfogni. A fenti példákból is
látható, hogy az ember és a tárgy közötti dialekti-
kus feszültség a legkülönbözőbb struktúrákban
előfordul, és nem kizárólag a modern színház
sajátja. Bizonyos struktúrákban hangsúlyos, má-
sokban a minimumra csökken.

Az a nézet, hogy az ember a színházban kizá-
rólag aktív szubjektum, a tárgyak pedig passzív
objektumok vagy a cselekvés eszközei, mint em-
lítettük, akkor alakult ki, amikor a teoretikusokat
csak a realista színház foglalkoztatta. Még itt
sem szűnt meg teljesen az ember és a tárgy kö-
zötti fluktuáció, csak annyira el volt nyomva,
hogy bekövetkezhetett az a tévedés, amelyről
beszéltünk. A realista színház ugyanis
igyekeze t t - mégha ez sohasem sikerült is neki
igazán - a valóság másolatává válni, nemcsak
egyes elemeiben, hanem azok összességében
is. És a mindennapi életben spontán aktivitásuk
szerint nagyon pontosan különbséget teszünk
ember és tárgy között, persze mai, a civilizált
élet által meghatározott ismeretelméleti
horizontunkon belül. Más horizontokon belül,
például a primitívek vagy a gyermekek mitikus
világképében meghatározó szerepe van a
perszonifikációnak s az ember és a tárgyak
közötti fluktuációnak. Noha a civilizáció a
primitív életformával szem-ben fejlődést jelent,
nem lehet tagadni, hogy eddigi formái a
különböző konvenciók révén elvágták a közvetlen
kapcsolatot az ember és környezete között. A
szubjektum jelenléte nélküli cselekvés példáján
láthattuk, hogyan lehet éppen ezeket a
konvenciókat felhasználni az egyes tények nem
konvencionális összekapcsolására. Talán nem
esünk túlzásba, ha azt állítjuk, hogy ez a színház
egyik legfontosabb feladata. Pontosan ez az a
terület, ahol a színház a világ felfogásának és
megértésének új útjait tudja megmutatni.

Huszár Sylvia fordítása


