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BEVEZETŐ
Az alábbi tanulmány szigorúan véve etnog-

ráfiai, de sorsa úgy alakult, hogy a modern
színháztudomány, a jelelméleti irányultságú
színháztudomány egyik alapszövege, klasszikus
dokumentuma lett.

Szerzője, Pjotr Grigorjevics Bogatirjov etnog-
ráfus, folklorista, színháztudós, fordító, 1893-
ban született Szaratovban. 1918-ban végzett a
moszkvai egyetem történelem-filológia fakultá-
sán. Egyik alapítója volt a Moszkvai Nyelvész
Körnek. A húszas évek elején Csehországba
ment. 1926-ban bekapcsolódott a Prágai Nyel-
vészkör munkájába, ahol néprajzi, folklóresztéti-
kai kérdésekkel foglalkozott. Szoros kapcsolatba
került a pozsonyi és prágai intelligenciával,
egyebek között Nezvállal, Buriánnal és
Novomeskyvel. A harmincas években
Szlovákiába helyezte át munkássága
súlypontját, 1937-ben a pozsonyi Comenius
Egyetem docense lett. 1940-ben a fasizmus elől
visszatért a Szovjetunióba, ahol egyetemi
tanárrá nevezték ki. 1947-ben megkapta a
filozófiai tudományok doktora címet. Az ötvenes
évek második felében a moszkvai Lomonoszov
Egyetem professzora lett. 1968-ban a prágai
Károly Egyetemen és a pozsonyi Come-

A nemzeti viseletként használatos városi és
falusi öltözködési stílusoknak számos funk-
ciójuk van: gyakorlatiak és esztétikaiak, amely
utóbbiakhoz gyakran erotikus és mágikus
funkciók is társulnak. Emellett az öltözet utal
viselőjének életkorára, és megkülönbözteti a
házasokat a nem házasoktól. Ez a szocioszexuális
funkció szorosan kapcsolódik az erkölcsihez
(Szlovákiában például sajátos öltözék-az úgy-
nevezett závitka-jelzi, hogy viselője olyan anya, aki
nem él házasságban). Léteznek továbbá ünnepi,
valamint foglalkozásra utaló funkciók is, továbbá
olyanok, amelyek a társadalmi helyzetre, az
osztály-ra, a tájegységre, a nemzeti
hovatartozásra, a vallásra utalnak, és így tovább.
Az öltözet minden esetben anyagi tárgy és
egyszersmind jel is.

A fentiek értelmében foglalkozzunk először az
anyagi tárgy és a jel közti különbséggel.1 A körü-
löttünk lévő világban kétféle anyagi tárgy találha-

A „jel" szót it ta legtágabb értelmében használom. A
„jel" fogalmán belül különbséget kell tennünk a jel,
valamint a szimbólum és a jelzés között. A jel és a
szimbólum vonatkozásában lásd D. Csizsevszkij Etyika

nius Egyetemen tiszteletbeli doktorrá avatták.
1971-ben halt meg Moszkvában.

Bogatirjov legjelentősebb, a színház szem-
pontjából is fontos művei: A cseh bábszínház és
az orosz népi színház (Berlin, 1923); A kárpátaljai
oroszok mágikus cselekményei, szertartásai, ba-
bonái (Párizs, 1929); A cseh és szlovák népi
színház (Prága, 1940). Érdekességként
megemlítendő még, hogy oroszra fordította Hasek
Svejkjét.

Az itt közölt tanulmány eredetileg cseh nyel-
ven jelent meg a Slovo a slovesnost című folyó-
iratban, 1936-ban. Több mint hatvan évvel ké-
sőbb olvasva már természetesen nem hat a re-
veláció erejével, a jelelmélet alapjai annyira po-
pulárissá váltak, hogy itt olvasható elemi kifejté-
sük triviálisnak tűnhet. A ruházat jelentéslehető-
ségeinek elemzése színházi szempontból első-
sorban nyilvánvalóan a jelmezre vihető át, de az
anyagi tárgy és a jel közti különbségtétel általá-
ban véve alapvető a modern színháztudomány
számára. Ha Bogatirjov írása ma már nem is
revelatív olvasmány, történeti értéke, a kifejtés
klasszikus, lényegre törő egyszerűsége és vilá-
gossága okán mindenképpen érdemes a megis-
merésre.

tó. Az egyik fajtának - idetartoznak például a
természeti tárgyak, a termelőeszközök, a min-
dennapi használati tárgyak - nincs ideológiai
jelentése. Az ilyen tárgyakat használhatjuk, meg-
ismerkedhetünk szerkezetükkel, megtudhatjuk,
hogyan állítják őket elő, vagy mi a szerepük a
termelésben. Esetükben fel sem tételezzük, hogy
például egy kő vagy egy kalapács olyan jel volna,
amely valami mást: újabb tárgyat vagy valami-
lyen történést jelöl. Ha azonban a követ fehérre
festjük, és felállítjuk két földdarab közé, megvál-
tozik a helyzet. A kőnek specifikus értelme lesz.
Többé már nemcsak önmaga, azaz egy kődarab
mint természeti tárgy, hanem önmagán túl másra
is utal, azaz sajátos jelentést kap. Jelölő lesz,
tehát olyan jel, amelynek sajátos és többfélekép-
pen felhasználható jelentése van. Mi a rendelte-
tése ennek a jelnek? Arra szolgál, hogy kijelölje a
határt két földdarab között. Hasonlóképpen, ha

i logika című művét. (Naucsnije trudi Russzkovo
narodnovo unyiverszityeta v Prage. A Prágai Orosz
Egyetem tudományos munkái. 1931. 231. és folyt.) A
jel meghatározásához lásd Kari Bühler műveit.

valahol feltűnő helyen meglátjuk a keresztbe fek-
tetett sarlót és kalapácsot, számunkra ez nem
pusztán szerszámokat, illetve azok képi ábrázo-
lását jelenti, hanem egyszersmind a Szovjetunió
szimbólumát. Mi történt itt voltaképpen? Az
anyagi valóság valamely jelensége az ideológiai
valóság jelenségévé vált: egy dolog jellé alakult
(amely természetesen ugyancsak anyagi jelle-
gű). A jelek is sajátos, kézzelfogható dolgok.
Mint láttuk, bármilyen természeti, műszaki vagy
mindennapi használati tárgy jellé válhat,
amennyiben olyan jelentésre tesz szert, amely
túlmutat egyedi, önmagában való tárgyi létezé-
sének határain.2

Bizonyos tárgyak egyaránt használhatók
anyagi dologként és jelként; az öltözet például a
maga több funkciójával anyagi dolog és jel egy-
idejűleg. Dolognak és jelnek ez az egy tárgyon
belüli szoros kapcsolata azonban nem csak az
öltözetre jellemző. Kitűnően példázza ezt a
Thészeuszról szóló híres legenda. Eszerint
Thészeusz megígérte, hogyha életben marad,
visszatérő hajójára fehér vitorlát von fel, míg ha
meghal, a hajón fekete vitorla lesz. A vitorla
mindkét esetben megmarad anyagi tárgynak:
minőségben, feszességben, anyaga tartósságá-
ban, formai kiképzésében stb. továbbra is meg
kell felelnie a vitorla minden követelményének.
De amellett, hogy megmarad vitorlának, jellé is
válik, amely azt jelzi, hogy meghalt-e Thészeusz,
avagy életben van. Ekként a legendából jól lát-
hatjuk, hogy a vitorlának jelként más volta funk-
ciója mint anyagi dologként; ám miközben jel-
ként működött, egyszersmind mint anyagi dolog
továbbra is betöltötte a maga gyakorlati funk-
cióját. Ugyanígy az öltözetnek is mindig megvan
a maga gyakorlati) funkciója, ezért nem csupán
jel, hanem ugyanakkor gyakorlati dolog is. Igen
ritkák az olyan esetek, amikor az öltözet kizárólag
jelként működik. A kínai színész papírból készült
jelmezének például elsőrendű funkciója, hogy
jelezze: a színész kínait játszik, de a ruha még
ebben az esetben sem pusztán jel, hanem egy-
szersmind a színész testét is takarja.

Ha egyenként vizsgáljuk meg az öltözet funk-
cióit, ismét kiderül, hogy ezek bizonyos vonatko-
zásokban az öltözethez mint gyakorlati tárgyhoz,
más vonatkozásokban az öltözethez mint jelhez
kapcsolódnak. Az öltözet már említett funkciói
közül csupán a gyakorlati és részben az esztétikai
kötődik az öltözethez mint olyanhoz.3 Számos

példákkal értelmezi tárgy és jel viszonyát Szlovoi jego
szocialnaja funkcija (A szó és társadalmi funkciója)
című művében. Lityeraturnaja ucseba, 5. 1930. 45. ³
Volosinov (uo.) az esztétikai funkciót a jelnek tulajdo-
nítja. A közfelfogás szerint még nem tisztázott, vajon
ezt a funkciót a tárgynak vagy a jelnek kell-e tulajdoní-
tani, így ezt a kérdést nyitva hagyjuk.

P J O T R B O G A T I R J O V

AZ ÖLTÖZET MINT JEL
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további funkció egyszerre kötődik magához az
öltözékhez és egyéb, általa reprezentált vonatko-
zásokhoz. Az ünnepi öltözék szerepe például
nagymértékben összefügg az öltözékkel magával
-tehát azzal, hogy drága anyagból kell készülnie,
„elegánsnak" kell lennie -, míg más részletek -
beleértve a drága anyagot is - túlmutatnak az
öltözéken magán, és azt jelölik, hogy nem afféle
közönséges napról, hanem ünnepről van szó.
Ugyanezt mondhatjuk el az osztályt jelölő funk-
cióról is. Az a tény, hogy a gazdagok ruhadarabjai
drága anyagból készülnek, kihat magára az öltö-
zékre, de egyszersmind utal viselőjük társadalmi
osztályára is, miközben - megismétlem - ez
esetben az öltözék mint dolog is megváltozik.
Tegyük fel, hogy valamilyen faluból, például a
Pozsony melletti Vajnorból, ahol régebben a mó-
dos parasztasszonyok arannyal, a szegények pe-
dig csak selyemmel hímezték ki a ruhájuk ujját,
megszerezzük egy gazdag és egy szegény pa-
rasztasszony ruháit, és elküldjük őket egy városi
használtruha-kereskedésbe. Még ha a kereskedő
nem tudná is, hogy ezek a ruhák a parasztok
közötti osztálykülönbséget jelképezték, és a ru-
hák ujját csak mint anyagi tárgyat ítélné meg,
akkor is eltérően becsülné meg értéküket. Bizo-
nyos különleges esetekben azonban az öltözet
társadalmi megkülönböztető jellege csak jelként
nyilvánul meg. A katonai egyenruha bizonyos
részletei például jelzik viselőjének jogait és a
hadseregen belüli rangját. Ha a közlegény egyen-
ruhás tisztet lát, tudja, hogy köteles teljesíteni

annak parancsait; ebben az esetben az anyag
minősége vagy az egyenruha esztétikai értéke
közömbös. Ha egy gazdag közkatona egyenru-
háját, amely a tiszt egyenruhájánál jobb anyagból
készült, elküldjük egy, a katonai megkülönbözte-
tések dolgában járatlan használtruha-kereskedő-
nek, meglehet, a gazdag közkatona egyenruháját
értékeli majd magasabbra; vagy pedig, ha az
anyagok minősége egyforma, azonos értéket tu-
lajdonít a két egyenruhának, jóllehet a hadsere-
gen belül a két egyenruha jelértéke nagyon is
különböző. Ha meg akarjuk érteni az öltözetek és
egyenruhák társadalmi funkcióit, tisztában kell
lennünk e tárgyak jelértékével, éppen úgy, aho-
gyan egy idegen nyelv szavainak értelmét elsajá-
títjuk. Egyes vidékeken például a sötétebb színek
nemzetiséget jelölnek: a szlovákiai németek sö-
tétebb színekben járnak, mint a szlovákok. Má-
sutt a sötétebb színek a protestánsok és a kato-
likusok közötti vallási különbséget jelölik, ismét
másutt korkülönbségre utalnak. Es ahogy a ka-
tonák megismerkednek a katonai egyenruha kü-
lönféle jelzései közötti különbségekkel, úgy ta-
nulják meg a falusi emberek már gyerekkoruktól
kezdve a sötétebb színű ruházat mindenkori je-
lentését.

A népi viselet egyes meghatározott funkciói
kizárólag az adott viselet jel mivoltában gyöke-
reznek. Ha egy férjezetlen anyának kötelező bizo-
nyos ruhadarabokat viselnie, a szomszédok
megállapítják, hogy ilyen és ilyen öltözékben jár,
nem pedig olyanban, amely a hajadon leányokat
illeti meg. Ez esetben közömbös, jó vagy gyenge
minőségű anyagból készültek-e a szóban forgó
ruhadarabok, vagy hogy tetszetősek-e vagy sem.
Továbbá, éppen az említett esetben, tisztában
kell lennünk az adott ruhadarabok jelértékével is,
mivel előfordul, hogy az, ami az egyik faluban a
férjezetlen anyákra utal, egy másikban a hajado-
nok öltözékéhez tartozik. Ugyanígy a férjes
asszony sem öltözhet úgy, mint a hajadon, még
akkor sem, ha a hajadonok viseletét kényelme-
sebbnek vagy előnyösebbnek tartja. Hasonló-
képpen az öltözetek regionális funkciójának az a
célja, hogy megkülönböztesse őket egy másik
tájegység öltözködésétől, függetlenül attól, hogy
melyik a célszerűbb és a csinosabb.

Ekként az öltözet egész funkcióstruktúrát hor-
doz. Némely funkciók (bizonyos értelemben
Thészeusz vitorláihoz hasonlatosan) az öltözet-
hez mint anyagi tárgyhoz kötődnek - ilyenek
például a gyakorlati funkciók-, míg számos más
funkció között átfedések mutatkoznak. A külön-
böző funkciók struktúrája az öltözetet minden
esetben dologgá és egyidejűleg jellé avatja.

Desmonde Downing terve A varázsfuvolához
(1956)

Ugyanígy több funkciót tölt be egyidejűleg a
nyelv is. Nézzünk egy konkrét példát. Valakitől
megkérdezzük, hogyan jutunk el a vasútállomás-
ra. Az illetőtől (mivel megértjük szavai jeltartal-
mát) megkapjuk a szükséges tájékoztatást, más
jelek azonban magát a beszélőt is jellemzik, mert
miközben hallgatjuk útbaigazítását, megállapít-
juk, tájszólásban beszél-e vagy argóban, és en-
nek megfelelően meghatározhatjuk regionális
vagy társadalmi hovatartozását. Továbbmenően,
beszélgetés közben általában alkalmazkodunk a
beszélgetőtárshoz. Ha például egy nyolcéves
gyerek kérdezi meg, merre van a vasútállomás,
másként hangzik a magyarázat, mintha felnőtt
volna az érdeklődő; városi emberrel másként
szokás ismertetni az útvonalat, mint egy falusi-
val. Megint más kifejezésekkel igazítanak útba
olyasvalakit, aki idegen a városban. Kitűnő példát
találhatunk minderre Gogol Holt lelkek című re-
gényében, amelynek főhőse, Csicsikov különbö-
ző társadalmi körökben mozog, és különféle tár-
sadalmi és kulturális hátterű emberekkel találko-
zik, és ennek során mindig a kontextushoz alkal-
mazza viselkedését és beszédét. Nos, valame-
lyest hasonló a helyzet az öltözködés területén is.

A nemzeti öltözködést sokkal inkább megha-
tározza az öltözet viselőjének személye, mint a
nyelvet a beszélőé. Ha valakinek az öltözékére -
sok esetben akarata ellenére - felfigyelünk,
könnyebben határozhatjuk meg az illető társa-
dalmi helyzetét, kulturális szintjét és ízlését,
mintha beszéde alapján tájékozódnánk. Ám még
az öltözéket sem csupán viselőjének személyisé-
ge határozza meg, s e tekintetben ismét a nyelv-
vel vonhatunk párhuzamot. Az adott öltözet vise-
lője nemcsak a saját ízlésének tesz eleget, hanem
a régió öltözködéséhez, valamint környezete nor-
máihoz is alkalmazkodik. Az emberek mind be-
szédükben, mind ruházatukban alkalmazkodnak
környezetükhöz. Az etnográfusok jól tudják, hogy
azok a falusiak, akik a városból hazaköltöznek
szülőhelyükre, általában elhagyják a városi
viseletet, és ismét a falu szokásai szerint öltöz-
nek, nehogy afféle „fehér hollóként" kilógjanak a
közösségből. Kárpát-Ukrajnában az asszonyok
aszerint öltöznek, hogy melyik faluban élnek a
férjükkel. De még a városlakó is, ha valamilyen
társas összejövetelre indul, a többi jelenlévő vár-
ható öltözékéhez igazítja a magáét. Mindenki
tudja, milyen kínos, ha laza, hétköznapi öltözék-
ben jelenünk meg egy elegáns összejövetelen, és
megfordítva, milyen kellemetlenül érzi magát az
ember, ha a társaságban egyedül ő visel frakkot.

Az etnográfiában használatos funkcionális
módszer nemcsak értelmezheti ezt az anyagot,
hanem ki is tágíthatja jelentését. Ha a néprajzku-
tató a falusi élet történelmi fejlődését tanulmá-
nyozza, nem mellőzheti a népviselettel való fog-
lalkozást. Ha a falu életéből eltűnne a népviselet,
lehetetlenné válna a helyszíni kutatómunka, s a
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Francois Ganneau terve Gluck lphigenía Tau-
risban című operájához (1963)

kutatók kizárólag a múzeumi gyűjteményekre
volnának utalva, amelyeknek teljessége mindig
viszonylagos, és kiegészítésük vagy ellenőrzé-
sük mind nehezebbé, már-már lehetetlenné vá-
lik. A falusi öltözködés funkcionális elemzése
ismét más kérdés. A falusi öltözködés funkciója
akkor is tovább él, ha a régi viseletnek már
minden részlete eltűnt, és a falusi öltözködés
összeolvadt a városival. Az etnográfusnak ilyen-
kor arra kell válaszolnia: miféle funkciója maradt
még a falusi öltözéknek, amikor formája is, anya-
ga is megváltozott, és mindinkább közelít a vá-
rosi öltözködéshez, vagy már össze is olvadt
azzal. Az orosz falvakban például a háború előtt
nagyon divatos volt a sárcipő, csakhogy a falu-
siak, főleg a fiatalok, nem rossz, csatakos idő-
ben, hanem kizárólag verőfényes ünnepnapokon
húzták fel. A városban a sárcipő legfőbb funk-
ciója az volt, hogy védje a lábat a nedvességtől
és a sártól; faluhelyen azonban az esztétikai
funkció lépett előtérbe. Ahogyan ezt dalban is
meg-énekelték: Kalucsniban csinos minden
legény, / De az én babám kalucsni nélkül is /
Mindig nyalka, takaros.

Vagyis, ami a falusi öltözködést illeti, a törté-
nelmi megközelítést alkalmazó néprajzkutató a
sárcipővel nem sokat tud kezdeni; az öltözködés
funkcióját vizsgáló kutató számára viszont a sár-
cipő éppolyan érdekes, minta régi idők lakkcsiz-
mája vagy a díszes szandál, amelynek funkciója a
sárcipőéhez hasonlóan elsőrendűen esztétikai
volt.

A funkcionális módszerrel dolgozó etnográfus
számos információt adhat a mai városi öltöz-
ködéssel foglalkozó szociológusnak; másfelől az
etnográfusnak is folyamatosan figyelemmel kell
kísérnie a szociológiai kutatások eredményeit.

Érdekes problémákkal szembesül az a kutató
is, aki egyéb néprajzi anyagok funkcióit és struk-
túráit vizsgálja. Nézzük például a falusi építésze-
tet. A falusi épületnek a gyakorlatiak mellett
egyéb, például esztétikai, mágikus, regionális,
szociális és egyéb funkciói is vannak. Az épület
nem csupán tárgy, hanem jel is. Egyes vidékeken
az épület külső megjelenése alapján már messzi-
ről meghatározhatjuk a benne élő család nemze-
tiségét és a társadalmi rétegződésben elfoglalt
helyét. A mezőgazdasági eszközök is gyakorlati
dolgok és egyszersmind jelek. Olykor az esztéti-
kai funkció kiszorítja a gyakorlatit, és a merőben
gyakorlatinak látszó tárgy jellé változik. Ékesen
példázzák ezt a jelenséget a mángorlóhengerek,
amelyeket díszítésül mintákkal és visszatükröző

Vera Marzot az 1991-es Prágai Quadriennálén
ezüstérmet nyert terve az Aidához

anyagból készült csillámokkal raknak ki. Egyes
szlovák falvakban hagyomány, hogy a vőlegény
ilyen hengereket ad jegyajándékul a mátkájának,
holott ezek éppen a díszítés miatt használhatat-
lanok. Nagyon kevés az olyan szerszám, amely
gyakorlati funkciója mellett ne töltene be esztéti-
kai, regionális és egyéb funkciókat is.

A folklór területére különösen igaz, hogy a
funkcionális megközelítés új, szélesebb perspek-
tívákat tár fel. A népmesék kizárólag formális
alapon nyugvó meghatározása például nem bi-
zonyult elégségesnek. A népmesegyűjtemé-
nyekben gyakran találkozhatunk különböző típu-
sú narratívákkal, például történelmi tárgyú me-
sékkel, amelyek ugyancsak elütnek a tündérme-
séktől. Másfelől az ilyen gyűjtemények gyakorta
mellőzik a bilinákat, köztük azokat is, amelyeket
manapság már nem elénekelnek, hanem elbe-
szélnek. Ha megvizsgáljuk például a gyermek-
meséket, amelyeknek egyaránt van esztétikai és
gyakorlati funkciójuk (az utóbbihoz tartozik a
gyerekek megnyugtatása és néha álomba ringa-
tása), sok mindent megtudhatunk maguknak a
meséknek a formájáról is, és feltárhatjuk az alta-
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John Bury skiccei a Hamlethoz (1975)

tódalokhoz való kapcsolatukat. A narratívák
funkcionális vizsgálata másfelől rávilágít mind a
fantasztikus, mind a didaktikus elemekre. A nép-
mesék különféle funkcióinak strukturális vizsgá-
lata révén betekintést kaphatunk az egyedi funk-
ciókba; ha felismerjük, hogy a narratívának egy-
aránt vannak esztétikai és didaktikai funkciói,
többek között számos stilisztikai funkcióra is fény
derül. Avagy hogy egy másik területre hivat-
kozzunk: az öltözetekkel kapcsolatos népdalok-
ban nem elég pusztán az esztétikai funkcióra
felfigyelni, hanem tudomást kell vennünk egyéb,
például a mágikus, a regionális, a társadalmi
funkciókról is. A különböző funkciók strukturális
összefüggését kiválóan példázzák a ráolvasások.
Ezeknek, amint azt költői képeik és alakzataik
gazdagsága is bizonyítja, esztétikai funkciójuk
van, de éppily nyilvánvaló a szuggesztiós funkció
is, amely arra hivatott, hogy a beteget a hipnó-
zishoz hasonló állapotba hozza. A közmondások
is gazdag kutatási anyagot kínálnak a folklór

tanulmányozóinak. A közmondásoknak koron-
ként különböző a funkciójuk; gyakran előfordul,
hogy elveszítik eredeti jelentésüket, és újat ölte-
nek. A folyamat emlékeztet a francia „cher ami"
sorsára; ez a kifejezés egyes orosz tájnyelvekben
sértő színezetet öltött. Ez a néhány példa is mu-
tatja, milyen hatalmas lehetőségeket kínál a
funkcionális és strukturális megközelítés. Ez a
meg-közelítés számos területen vezethet
értékes következtetésekhez, és az egész
néprajztudomány előtt új távlatokat nyit meg.
Jelen tanulmánynak az volta legfőbb célkitűzése,
hogy ezekre a lehetőségekre rámutasson.4

A tanulmány eredeti címe: Kroj jako znak. Slovo a
slovesnost, 2. 1936. 43-47. Az angol fordítás Yvonne
Lockwood munkája.

Angolból fordította: Szántó Judit

4 Lásd Funkcno-strukturálna metóda a iné metódy
etnografie a folkloristiky (A funkcionális-strukturális
módszer és az etnográfia és foklorisztika néhány más

módszere). Slovenské pohl'ady, 51: 10. 1935. 550-
558.

ln his leading article László Bérczes reports on
four productions recently seen by him in London,
comparing some of their characteristic features to
similar or-just as relevantly-diverging tendencies
in present-day Hungarian theatre practice.

Since Budapest's youngest theatrical venue,
the Tivoli - managed by the Budapest Chamber
Theatre - was opened recently with a highly
interesting Merchant of Venice, we devote - under
the title of The Merchant Riddle-the bulk of this
issue to different materials concerned with the
play itself and its present production. Judit
Szántó contributed a compilation of two
centuries' international thinking - essays, re-
views, analyses, interviews, recollections-centred
on the play and ever revolving around the same
problems and their changing solutions which
somehow don't seem to resolve very much;
András Nagy reviews the present production,
András Forgách the new translation on which it is
based, Fruzsina Balogh A. talked to its director
Róbert Alföldi, and we also publish the edited
version of a televised discussion of the
performance, led by critic Tamás Mészáros, with
the participation of philosopher Ágnes Heller,
professor of English literature István Geher, di-
rector Róbert Alföldi as well as three actors: two
former Shylocks in the person of Miklós Gábor
and Dezső Garas and Zoltán Rátóti, as this time's
Shylock, by the way a surprisingly young one.

The rest of our reviews are written by Balázs
Urbán, Judit Csáki, Viktória Radics, Tamás
Koltai, Andrea Stuber and Tamás Liszka who
share with the reader their opinion on The Titanic
Water Show (The Ark), János Acs's The Heavenly
Bridge (Debrecen), Ernő Szép's The Fiancé
(Nyíregyháza and Győr), Carlo Goldoni's
Mirandolina (Kaposvár), Ivan Turgeniev's A
Month in the Country (Kecskemét) and Péter
Forgách's Kaspar, a new version of the Kaspar
Hauser theme at the Attic Stage of Győr.

On the following pages we publish the con-
versation Máté Gáspár had with Jean-Pierre Mi-
quel, managing director of the Comédie-Fran-
caise, while Géza Fodor keeps on with his re-
search series, introducing and publishing this time
Piotr Bogatiriov's essay on The Costume as Sign.

And what could be the playtext of the month, if
not Imre Szabó Stein's new and strikingly auda-
cious translation of The Merchant of Venice,
copiously discussed and valued in the present
issue...

Houston Rogers: Laurence Olivier
Shakespeare talán legtöbbet vitatott darabja A velencei kalmár, amelynek egyik főszerepe időről időre ideológiai-politikai polémiák tárgya. Gyakran
előadások megítélésének döntő szempontja, hogy milyen felfogásban játsszák Shylockot, a zsidót. A sok kitűnő alakítás közül minden bizonnyal a
legszuggesztívebbek és legérdekesebbek közül való Laurence Olivier-é, aki a szerepet 1970-ben a londoni National Theatre-ben játszotta.


