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ki már látott élôbeszédet leírva, meg-
lepve tapasztalja az élôbeszéd elké-

pesztô redundanciáját egyfelôl és referen-
ciális (rámutatós) jellegét másfelôl. Tehát
néha sok, néha kevés, amit mondunk.
Hogy ez valójában (a beszéd egyéni kü-
lönbségein túl) miért van így, ezt a magas
és az alacsony kontextusú kultúrák közötti
különbségtétel segíthet megérteni. 

Magas kontextusú és alacsony kontex-
tusú kultúrákat Edward T. Hall különböz-
tet meg Beyond Culture2 címû könyvében.
Íme röviden a magas, illetve az alacsony
kontextusú kultúra tulajdonságai: az elôb-
bire a rejtett utalások, a polikron idôkeze-
lés, az állandósult viszonyok, a szinkroni-
tás jellemzô, az utóbbira az erôs verbalitás,
a monokron idôkezelés, a linearitás, a vi-
szonyok gyors változása. A magas kontex-
tusú kultúrára mindaz jellemzô tehát,
amire azt mondjuk: fél szavakból is értik
egymást. Ha egy alacsony kontextusú kul-
túrában úgy teszünk, mintha magas kon-
textusú kultúrában élnénk, akkor szinte
biztos, hogy fél szavakból értjük félre egy-
mást. Az viszont valódi mûvészi teljesít-
mény, ha egy elôadás képes minket viszony-
lag gyorsan megtanítani saját egységes, a
rendezô által következetesen végiggondolt
és végigvitt jelrendszerére, és így legalább
egy estére újra átélhetjük, milyen jó is lehe-
tett egy magas kontextusú, sûrû kultúrá-
ban élni. Olyanban, amelyben egy szerzô-
nek nem volt szüksége rendezôi utasítá-
sokra ahhoz, hogy az elôadók megértsék,
mit akart. Ez mély, antropológiai jelentôségû
élmény, és véleményem szerint részben en-
nek az élménynek a szükséglete indokolja,
hogy távoli korok és kultúrák mûveit élve-
zettel fogadjuk be. A magas kontextusú kul-
túra utalásai kollektív absztrakciók, ezek te-
szik lehetôvé egy emberi csoport együttmûkö-
dését. Akármilyen alacsony kontextusú kul-
túrában éljünk is, ilyen absztrakciók nélkül
(lásd például közlekedési szabályok) telje-
sen ellehetetlenülne az életünk. Hiszen az
is antropológiai közhely, hogy az ember
szabálykövetô lény. De nemcsak annak örü-
lünk, hogy ezek az absztrakciók mûköd-
nek, hanem annak a folyamatnak is, amely-
nek során megtanuljuk ôket. Ebben az ér-
telemben minden jó színházi elôadáson
újra kisgyerekké válunk, és a kisgyerek örö-
mével fedezzük föl magunknak – legalább
egy estére – egy mûködô világ szabályait. 

Az élôbeszédhez képest az írott szöveg többnyire alacsonyabb kontextusú. Ha nem az,
mint például egy napló esetében, akkor az utókornak van mit megfejtenie. És amit meg-
fejt, az éppen maga a kontextus. Az alacsonyabb kontextusú szöveg általában bôségesebb.
Kénytelen az lenni, mert nagyon sok információt kell közvetítenie, amit az élôbeszéd he-
lyett az élôbeszéd közvetlen körülményei hordoznak. 

A színpadi prózaírás mesterségének éppen az a lényege, hogy a szerzô éppen annyit
mondjon, amennyi ahhoz kell, hogy olvasói/nézôi szerencsés esetben még évszázadokkal
késôbb is értsék – de ne unják. Hogy se túl sokat, se túl keveset ne mondjon. Hogy a kon-
textust is beleírja a szövegbe, mégse fecsegjen.3 Hogy írott (nem redundáns) szövege fel-
idézze az élôbeszéd redundáns és referenciális jellegét.

Molière úrhatnám polgára, Jourdain úr éppen ezzel – a hétköznapi élôbeszéd és a mûvé-
szi próza közötti különbséggel – nincs tisztában, amikor felismeri, hogy prózában beszél.

Miért kell az élôbeszédnek redundánsnak lennie? Azon egyszerû okból, hogy egy be-
szélgetésben nem lapozhatunk vissza. Újra és újra meg kell neveznünk beszélgetésünk
tárgyát (tárgyait), ha másképp nem, utalásokkal, vonatkozó névmásokkal és egyéb trük-
kök segítségével. 

Miért referenciális az élôbeszéd? Éppen azért, mert élô – ott vagyunk a helyszínen, és rá-
mutató mozdulatok nélkül is egyértelmûvé tudunk tenni egy-egy tárgyat, egy irányt. Persze
néha félreértjük egymást, ahogyan a híres viccben a kapitány a gépházat: „– Mennyi? –
Harminc! – Mi harminc? – Mi mennyi?” Nehéz pontosabban leírni a nyelv referenciális jel-
legét, mint ahogy ez a vicc teszi. 

A prózai drámának, amely – ellentétben a verses drámával – a prózai kontextus révén
eleve felébreszti bennünk azt az elvárást, hogy hasonlítson az élôbeszédre, fôleg ezzel a
két szövegformálási problémával kell megküzdenie. Elvárjuk tôle, hogy olyan legyen,
mintha referenciális lenne, és úgy kell nem redundánsnak lennie, hogy a redundancia fô
funkcióját – hogy ugyanis segít emlékezni – teljesítse. Ezek persze mély és ezért termé-
keny problémák – a nagy drámaírók éppenséggel ezeknek a kezelése révén válnak naggyá.
A tény, hogy még az egykori naturalista drámákat is jól el lehet játszani üres térben, arra
mutat, hogy a jó drámában a referencialitás, amit egy naturalista díszletben könnyû meg-
teremteni, csak látszat.

Történelmileg a prózai szöveg a XIII. századi kínai jüan-darabokban és a XIV. századi
japán nó-drámákban jelenik meg elôször, de az utóbbiaknál olyan stilizált beszédmód kö-
zegében, hogy ezt nem tekinthetjük igazán prózának. Az európai színházban Fernando
de Rojas 1499-es Celestina címû különös mûve az elsô jelöltünk.4 És ezt szinte azonnal kö-
vetik az olasz reneszánsz komédiák. Egyáltalán, a próza a komédiában jelenik meg –
Shakespeare verses tragédiáiban a komikus szereplôk többnyire prózában beszélnek.
(És a tragikus szereplôk is, amikor viccelôdnek, mint Hamlet Poloniusszal.) Az olasz ko-
média azonban teljes egészében prózai, egyszersmind a hétköznapok, az utca nyelvét
beszéli. És ez nyilvánvalóan igaz az olasz hatás alatt álló francia komédiára, Molière,
Marivaux és Beaumarchais nyelvére is. 

Mai füllel nem könnyû megállapítani, hogy vajon Lessing és Goethe prózai darabjai-
nak szövege mennyire volt stilizált. A kor mindennapi irodalmának (naplók, levelek) vala-
melyes ismeretében arra hajlok, hogy ez a nyelv viszonylag hû irodalmi tükre a kor polgár-
sága által a hétköznapokban beszélt köznyelvnek.

F á b r i  P é t e r

Prózai nyelv a színpadon1

1 Részlet (apró változtatásokkal) A színész és a telefonkönyv – a színházi szöveg világa címû doktori értekezésbôl.
2 Edward T. Hall: Beyond Culture. Doubleday, Anchor Books, 1977.
3 Ez ugyan lényegében a verses darabokra is állhatna, de azok esetében maga a versforma szinte automatikusan

elvégzi ezt a tömörítést. Figyeljük meg, milyen meglepô: egy nyolc szótagos sorokból álló dráma a spanyol
aranyszázad idejébôl épp úgy nyolcvan-száz gépelt oldalt tesz ki, mint bármilyen átlagos prózai darab. És köz-
ben a sorok sokkal rövidebbek. Ezt az összehasonlítást szinte bármilyen klasszikus verses dráma esetében el-
végezhetnénk. A különbség magyarázata valószínûleg a verses dráma esetében eleve más (emelkedettebb, el-
vontabb) nézôi elvárás.

4 Fernando de Rojas Celestina címû, néha (egy másik korabeli kiadás alapján) Calixto és Melibea címen emlege-
tett, nálunk ritkán játszott, de spanyol nyelvterületen ma is rendkívül népszerû darabja a XV. század utolsó
éveiben született, néhány versbetéttôl eltekintve végig prózában. Huszonnégy felvonása és ennek megfelelô
terjedelme valószínûvé teszi, hogy írója inkább felolvasásra, mint színházi elôadásra szánta. Ugyanakkor
csupa életteli figura és színes nyelv jellemzi, és ez teszi érthetôvé, miért játsszák gyakran ma is Spanyolország-
ban és egész Latin-Amerikában..
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A komédia és a prózai színház nyelve egyértelmû kapcsolatban
maradt az utca nyelvével. (A naturalizmus ebbôl egyenesen prog-
ramot csinált, ami persze még nem jelenti azt, hogy egy naturalista
dráma szövege olyan volna, mint egy dokumentum.) Ibsen ugyan
költônek is elsôrangú volt (lásd Brand, Peer Gynt), mégis, amikor
prózai darabokat kezd írni, szimbolizmusa naturalizmusba csap
át, és prózájából nehéz volna kiolvasni bármiféle költészetet.
Csehov hajlamosabb bizonyos költôiség felé elvinni a darabjait,
de azért nem gondolom, hogy létezne a költôiségnek olyan tág ér-
telmezése, amely szerint Csehovot költônek kellene tartanunk.

A prózai színház nyelvét tehát bizonyos egyszerûség jellemezte
egészen a XX. század elejéig, amikor elôször jelenik meg néhány
nagy drámaíró tollán az erôsen stilizált próza. A spanyol (gallego)
Valle-Inclán és a magyar Füst Milán nagyon hasonlóan stilizál.
Valle-Inclánnál a stilizációt meglepôen színezi az etnicitás.
Ô ugyanis spanyolul írt, és azzal adott helyi ízt, nyelvi milieu-t a
darabjainak, hogy a szövegbe sok gallego kifejezést kevert. Ennek
az lett az eredménye, hogy Valle-Inclán örökösei nem engedték
ezeket a darabokat gallegóra fordítani, mondván, ezzel éppen sa-
játos ízük veszne el.5 Füst Milán drámai nyelvét nem az etnicitás
színezi, hanem bizonyos költôi excentricitás. Ebben egy másik
nagy spanyol drámaíró, García Lorca rokona. (A Molnár, Szomory
és Szép Ernô által gyakran alkalmazott pesti zsidó városi nyelv
természetesen az ô vígjátékaiban – például Máli néni – is megta-
lálható.) 

García Lorcának különös bravúr sikerült. Bár elsô darabjai vég-
letesen költôiek (szürrealista látomások), és elsô egész estés da-
rabja, a Mariana Piñeda (magyarul András László kitûnô fordításá-
ban olvasható) teljes egészében az aranyszázad verses drámai
formáit alkalmazza, mégis, legköltôibb színpadi mûvei a kései,
dalbetétekkel tarkított prózában írt tragédiák, a Vérnász, a Yerma,
a Bernarda Alba háza. (Mi, magyar nézôk nagyon szerencsések va-
gyunk – García Lorcát jobbnál jobb fordítók magyarították. Még a
nehézkes Németh László is remekelt a Yermával, hiszen az nagyon
közel áll az ô legjobb drámájához, a Bodnárnéhoz. A saját darab-
jaiban néha túlságosan is népies Illyés Gyulából pedig legjobb
költôi tulajdonságait hívta elô a Vérnász.) García Lorca különös
szintéziséhez, a költôi prózához persze nagyon is szükség volt
arra, hogy élô színházi tapasztalatra tegyen szert – 1931-tôl kezdve
egyetemi színtársulatot vezetett, a La Barracát, amellyel egyébként
a saját drámáit sosem játszotta, mert a társulat arra specializáló-
dott, hogy – a köztársasági kormány támogatásával – a klasszi-
kus spanyol darabokkal járja a vidéket. De azért a saját mûveit is
konkrét színészekre írta – a nagy nôi szerepek sorát például a le-
gendás színésznônek, Margarita Xirgunak.

A XX. század második felében jelentôs drámaírók (Samuel Be-
ckett, Harold Pinter) alkalmazták azt a különös eljárást, hogy a
kontextust semmilyen szinten nem írták bele a szövegbe. Darab-
jaik többnyire teljes bizonytalanságban hagynak minket afelôl,
hogy hol és mikor játszódnak. A jelek szerint ez a drámaírói eljá-
rás – legalábbis mûvészszínházi szempontból – rendkívül sikeres.
Egy olyan színházi korban, amikor a kontextusgazdag darabokból
a rendezôk éppen a kontextust húzzák ki, nem is annyira meg-
lepô, hogy szeretik megrendezni ezeket a titokzatos, enigmatikus
darabokat. Már csak azért is, mert így olyan kontextust rendeznek
beléjük, amilyet csak akarnak. Én nem szeretem ôket, se olvasni,
se nézni, de érteni vélem, hogy milyen kultúrtörténeti okok teszik
ôket komoly, gondolkodó értelmiségiek között népszerûvé. 

A milieu elhagyása egyébként néha megrendítôen nagyszerû
eredménnyel jár. Michael Thalheimer 2001-ben a hamburgi Tha-
lia Theaterben így húzta ki Molnár Ferenc Liliom címû darabjából
a pesti vurstli egész világát, a nyelvi környezetet. És 2004 ôszén,
mikorra az elôadás eljutott hozzánk, ámulva néztük itt Budapes-
ten, az ôsbemutató helyszínén, a Vígszínházban, hogy micsoda
egyetemes remekmûvünk van nekünk.6

A történelmi áttekintés végeztével visszatérve a prózai színmû-
vek általános jellegzetességeire, érdemes belegondolnunk, hogy a
prózai színházi szöveg nemcsak alkotói, de befogadói oldalon is
Jourdain urakat nevel. A prózai szöveg ugyanis jobban emlékeztet
minket mindennapi életünk kontextusára, mint a verses vagy
pláne a zenés darabok. A próza – még a költôi próza is – arra hív
fel, hogy maradjunk a földön. Mondhatnám, hogy ne adjuk be a
ruhatárba a botot és az ernyôt. Vajon véletlen-e, hogy a színházat
társadalmi problémák megvitatásának színhelyéül használó Ibsen
az elsôk között akart hétköznapi nyelvet alkalmazni darabjaiban?
Hogy ez a hétköznapi, prózai nyelv maga is konstruált, az egy mû-
alkotás esetében természetes. Ami azt illeti, a színház agorajelle-
gének kihasználására a görög dráma verses formája is tökéletesen
alkalmas volt, különös tekintettel a nyelv verbális jellegzetessége-
ire.7 Ibsen éppen azt vette észre, hogy az ôt körülvevô társadalom
maga a polgári próza világa – ha a színházat ehhez a világhoz
akarta közelíteni, ha ennek a világnak mindennapi problémáihoz
akart hozzászólni, drámai nyelvének is alkalmazkodnia kellett
a mindennapokhoz. A görög drámák emelkedettsége mögött egy,
a retorikát sokra, a munkát kevésre becsülô társadalmi közeg állt.  

Maradjunk tehát a földön, és a megszólaló alakok nyelve minél
inkább hasonlítson a mi saját nyelvünkre. Érdekes, hogy ugyanez
a nyelvikontextus-probléma nem jelentkezik a költészetben és az
epikában. A spanyolok ma is modernizálás nélkül olvassák Cer-
vantest, az angolok Dickenst, és mi magyarok is – legalábbis a
középiskolában – vita nélkül elolvastuk Jókait, és elég sokan va-
gyunk, akik szeretik a sok száz éves Balassi-verseket. És ha Jókai-
nál fontosak voltak is a lábjegyzetek, Petôfinél már biztosan nem.
A költészet és az epika nyelve olyan mélyen épült bele a minden-
napi nyelvbe, hogy sokszor észre sem vesszük, hány sok száz éves
fordulatot használunk maiként. 

A prózai dráma nem olyan régi még, hogy valódi történelmi táv-
latból meg tudjuk ítélni, élô alkotás marad-e a Liliom, a Lila ákác, a
Hermelin. Ezeknek a daraboknak éppen a nyelvük az egyik legna-
gyobb értékük, és ezzel a nyelvvel két dolog történhet: vagy
klasszicizálódik, és akkor a mindennapokba is beépül egyes állan-
dóan idézett fordulatai révén, vagy olyannyira eltávolodik tôlünk,
hogy végül érthetetlenné válik. Persze fôleg akkor távolodik el, ha
majd nem játsszák ezeket a darabokat. Egy régi jezsuita iskola-
dráma nyelve sokkal távolibbnak tûnik, mint Balassié, pedig késôb-
bi annál. De Balassit elolvastuk a gimnáziumban, és ha nem értet-
tük, akkor is ismerôs. A jezsuita iskoladrámákat nem játsszák, te-
hát nem ismerôsek. Magyar nyelven talán a Karnyóné a legrégibb,
élônek tûnô színpadi szöveg (nem számítva Bornemisza költôi
prózában írott Magyar Elektráját). De ahhoz, hogy élônek érezzük,
szükség volt az Universitas Együttes Ruszt József által rendezett
legendás, nagy elôadására az Egyetemi Színpadon, 1966-ban. 

Amivel egyébként több dolgot is állítottunk: 1. bár a prózai
dráma formailag a verses drámánál modernebbnek látszik, mégis,
ez is porosodik; 2. ha elég gyakran játsszák, megtanuljuk a nyelvét,
és mégsem porosodik. Tehát 3. a nyelv nem magától változik –
emberi döntések sorozatától függnek a nyelv változásai. Ha egy
kellôen tehetséges rendezô úgy dönt, hogy föltámaszt egy halott-
nak hitt mûvet, jó eséllyel megteheti. És akkor Samukából még az
új Nemzeti Színház igazgatója is lehet negyven évvel késôbb.8

5 Számunkra, magyarok számára nem adatott meg az a nyelvi élmény, hogy egy
másik nyelv a mienkhez hasonlít, mégis más. Spiró György Az imposztor tolmá-
csolási jelenetében (amikor az orosz nagyherceg szavait lengyelre fordítják és vi-
szont) mégis számunkra is átélhetôen csinál ebbôl az élménybôl pompás szín-
házat.

6 Thalheimerrôl részletesebben is írtam a SZÍNHÁZ 2005. októberi számában.
(A Liliom pesti fogadtatásáról lásd októberi számunkban a Kovalik Balázzsal ké-
szült interjút.   A Szerk.)

7 Lásd Simon Goldhill: The language of tragedy: rhetoric and communication. In The
Cambridge Companion to Greek Tragedy. Edited by P. E. Easterling. Cambridge
University Press, 1997.

8 A Karnyóné 1966-os elôadásán Jordán Tamás játszotta Samukát. 


