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tél világába került. A tél - a visszavonás
ellenére - továbbra is tartja magát a színen.
Perdita ekkor azzal fordul Florizelhez,
hogy bárcsak volnának tavaszi virágai,
kedvese korához illőek, ám nincsenek.
Mészöly szokatlanul homályos
megoldásában viszont mintha volnának,
legalábbis lehetnek: ,,...Ó, Proserpina!/
Hadd kapkodom fel Plútó szekeréről/
Riadtan szétszórt friss virágaid / . . . . . .
Hadd fonom / Füzérbe mindezt, s hadd
hintem reád,/Szépséges kedvesem !"
Perditának természetesen tényleg nincse-
nek tavaszi virágai („these I lack"). Ennek
az az oka, hogy jelenetünk valószínűleg
nyár derekán játszódik, hiszen az is-
meretlen vendégek másodízben nyárkö-
zepi virágokat kaptak. Fontosabb azonban
a célja: Polixenes jelenlétében nem eshet
tavaszi virágeső. Perdita a Szicília (1)
rétjeiről az alvilágba ragadott, ijedt
Proserpinát idézi, az ő elveszített virágait.
E virágmonológ valójában fohász,
segélykérés, lírai varázsa nem felhőtlen,
hanem szükségből fakad, a költői képek
szépsége éppen a drámai árnyékoktól
olyan ragyogó. Florizel megérez valamit
abból, ami Perditában lejátszódik, mert
arra, hogy szerelmese rá szórná a virágo-
kat, furcsa kérdéssel válaszol: „hogyan,
mint egy halottra?" A jelenetben tehát
egyre ott kísért a tél és a halál képzete, a
fiatalok kapcsolata érzékelhetően veszé-
lyeztetett.

A virágnyelv jelentésének legmélyebb
rétege nem a mítosz, hanem a dráma. De
minden mitológiai utalás - egy-egy utalás
a drámai folyamatra, az emberi viszonyok,
a szituáció alakulására. Láthatjuk,
Mészöly Dezső fordításában ezeknek az
utalásoknak, dramaturgiai támpontoknak a
tetemes része elsikkad, a magyar
szövegből csak az eredeti segítségével
olvasható ki a teljes dráma. Általában
véve: Mészöly az egyes részleteket a maga
módján túl egyértelműen interpretálja, a
szöveg egyfelől megvesztegetően világos,
másfelől megbonthatatlanul kompakt. Ha
a töréspontok itt-ott gyanút keltenének is,
a drámai szöveg porózus szerkezetét,
amely inspirál a tulajdonképpeni dráma
megalkotására, a fordítás simasága
eltünteti, s így elzárja az utakat az elemzés
és a fantázia elől.
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Hernádi Gyula legutóbb bemutatott da-
rabja, A tolmács, lényeges dráma- és
színházelméleti kérdést vet fel. A mű igen
fontos „alakja" három disznó, s
megjelenítésük problematikája élesen rá-
világít az írott dráma és a színjáték
különbségére.

A XVI. századi Németországban, a
Münzer-féle parasztháború előtti időben
az állatok felfaltak egy csecsemőt. A feje-
delem rendőrkapitánya pört indíttat a
disznók tulajdonosai, egy szegény job-
bágycsalád ellen. A pörnek két bírája van:
Sprenger, dominikánus perjel és maga a
rendőrkapitány. A cselekmény
előzményéhez tartozik, hogy Thomas
Münzer egy régebbi könyvében tagadta a
démonok létezését, és ezért az egyház
kitagadta. Értesülvén azonban a pörről,
megtérést színlel, „visszatér" az egyház
kebelébe. Célja, hogy megmentse a pa-
rasztokat. Elhiteti Sprengerrel, hogy dé-
monok szállták meg a disznókat, azok
bűnösök a csecsemő halálában. Könyve
alapján egyszerű elhitetnie azt is, hogy ért
a démonok nyelvén, akik a disznók
röfögéseiben megszólalnak. Sprenger
magával viszi a tárgyalásra, hogy „for-
dítsa" a démonok szavait.

Sprenger célja, hogy kiderítse, valóban
démonok tanyáznak-e az állatokban;
Münzeré, hogy ezt bebizonyítsa; Fiel-
dingené, a rendőrkapitányé pedig épp az
ellenkezője. Ő a parasztokat akarja fel-
akasztatni, hogy a többi elégedetlenkedőt
megfélemlítse.

Szabályos vitadrámahelyzet alakul ki:
középen áll Sprenger, az inkvizítor, aki
egyedül képes a valódi cselekvésre, mert ő
az ítélőbíró, ő minősítheti bűnösöknek
vagy a disznókat vagy a jobbágyokat.
Tőle jobbra és balra a két érvelő-vitázó,
Münzer és Fieldingen. Kettejük közül
annak az akarata érvényesül, akinek
hatására majd dönt az inkvizítor. Akaratuk
érvényesítésére a dráma nagy részében
nincs is más eszközük, csak

érveik; ellentétük szükségképpen és ki-
zárólag csak vitában realizálódhat

Minden írott dráma egyszerre és együtt
az írónak és alakjainak a megnyilatko-
zása. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy min-
den írott dráma egyszerre kettős parole, az
íróé és alakjaié. A dráma teljes szövegé-
ből vitathatatlanul csak az író megnyilat-
kozása a dráma alakjainak „neve" (pél-
dául Münzer), valamint az ún. szerzői
instrukciók. A csak az író parole-jának
minősíthető név és az utána következő,
egyszerre kettős parole-nak minősíthető
szöveg között az írott drámában nem ta-
lálunk semmiféle „váltást", értve: a „név"

és az általa elmondott szöveg között
nincs létsíkváltozás. Mind a név,
mind a szöveg írásjelekben rögzítődik.

Ebben az írott drámában a disznók rö-
fögései (megnyilatkozásai) közvetlenül
csak a szerzői instrukciókban jelennek
meg. Tehát nincs ilyen szövegrész:
Disznók: rrff, rrff vagy valami efféle
hangutánzó hangok. Helyette ez vagy
ehhez hasonló olvasható: „(A disznók rö-
fögnek)". Az írott szövegben a röfögések
közvetetten a drámai alakok reagálá-
saiban, Münzer "tolmácsolásába í" stb.
jelennek meg, tehát csak beszélnek róluk,
s nincsenek ábrázolva, megjelenítve.

Minden írott drámában egy valóság
található - szemben a színjátékkal -, az
író által ábrázolt valóság. Mivel azonban a
valóságot a drámaíró ábrázolj., szük-
ségszerű, hogy az egy valóságnak két
alaprétege legyen: a valóságból merített
anyag, valamint az író „hozzájárulása",

teljes emberi és művészi személyiségje-
gyei. (Noha még vázlatosan sem térhe-
tünk ki rá, jeleznünk kell, hogy a drámai
szöveg nemcsak ezt a két létréteget hozta
létezésbe.)

Mindez azonnal megváltozik, ha az
írott dráma a színjáték része lesz. A vál-
tozást azzal az egyszerű ténnyel s jelöl-
hetjük, hogy a drámában leírt név élő
személlyé, az olvasható szöveg hallható
beszéddé változik. Ha a szöveget eddig
kettős parole-nak kellett tekintenünk,
akkor egy újabb élő személy. a színész
hármas parole-lá változtatja az írott drá-
ma szövegét. Semmiféle beszéd nem kép-
zelhető cl - tudatos vagy tudattalan -
teleológia nélkül. E hármas parole közül
kettő - az íróé és a színészé - művészi
teleológiával, elmondott beszéd. Minden
művészi teleológia szükségképpen együtt



jár művészi közléssel, művészi mondani-
valóval. A művészi közlés, mondanivaló
pedig csak úgy lehetséges, ha abban a
művész teljes - művészi és emberi - sze-
mélyisége megjelenik. Már ennyi is,
nemcsak a színjátéknak - a drámához vi-
szonyítva - önálló művészeti ág voltát
bizonyítja, hanem azt is, hogy a színjá-
tékban elhangzó szövegben egy újabb
létréteg, a színész személyiségéből követ-
kező, abból eredő létréteg helyet követel
és kap.

Mindebből az is következik, hogy a
színjátékon belül nemcsak az író által
ábrázolt világ valósága, hanem a teljes
színjáték valósága is megjelenik, létezik.

Ismeretes Lukács György tanítása az
egynemű közegről, az egynemű közeg
anyagáról. Ennek alapján röviden azt is
mondhatjuk, hogy a dráma (mint min-den
irodalmi mű) egynemű közegének anyaga
a nyelv, a színjátéké viszont az emberi
test. Nyelven kívüli irodalom éppúgy
contradictio in adiecto, mint emberi testen
kívüli színjátszás. Ez - más meg-
közelítésből - úgy is fogalmazható, hogy
az ábrázolandó valóság minden része és az
író személyiségjegyeinek összessége az
írott drámában kizárólag nyelvvel rög-
zíthető, s mondanivalójának, közlésének
minden apró részletét kizárólag a nyelv
sugározhatja. Nem így a színjátékban.
Ekkor a beszéd az író és a drámai alak
megnyilatkozásán kívül a színész
megnyilatkozása is. Ebből következően a
drámában ábrázolt világot a szín játék
teljes világa - a színészi testet alapul és
kiindulópontul véve - magába olvasztja,
azaz beszélt nyelvben és kinetikus,
proxemikus tényezőkben rögzíti, és ezek
által sugározza mondanivalóját, közlését.
Ezt - újabb megközelítésből - úgy
fogalmazhatjuk, hogy az írott drámában
minden dolog az írott nyelv révén kap
létezést, a színjátékban a legfontosabbak
az emberi test révén.

*

A tolmácsról elmondottak talán rávilá-
gítottak arra, hogy a disznók nemcsak
azzal kapnak lényeges szerepet, hogy a
dráma jelentős részében jelen vannak, s
nemcsak azzal, hogy sokszor van róluk
szó, hanem azzal is, hogy röfögnek. A
röfögés valóságos hangként jelenik meg
annak ellenére, hogy csak a szerzői inst-
rukció közli ezt velünk.

Ha a drámát olvassuk, tudjuk, nem va-

30

lóságos eseményről tudósítanak minket -
mint például egy riportban vagy újság-
hírben -, s mégis, a belső látás számára
megjelenőket ábrázolt valóságnak te-
kintjük. Szemünkkel, valóságosan, csak a
betűket, szavakat látjuk, de egy való-
ságkép jelenik meg a belső látásban,
amelyet a nyelv idéz fel valóságismere-
tünk alapján és annak segítségével. A
drámai, kettős parole által felidézett ala-
kok éppúgy valóságosak, mint a szerzői
instrukcióban, a szerző parole-ja által fel-
idézett sertések.

De az állatoknak valóságos állatokként
kell létezniök a dráma világán belül ér-
vényesülő vonatkozásrendszerek miatt.
Sem Münzer törekvésének, sem Sprenger
démonhitének nem lenne egy fikarcnyi
értelme s következésképp hitele sem, ha a
disznók valamiféle emberi jellemzőt
hordoznának, akár csak szimbolikusan
vagy metaforikusan. Noha a belső
látásban minden alak valódi lesz, a
disznók nem ugyanazon a módon kapnak
létezést, ahogyan bármelyik emberi alak.
Az állatok csak az író parole-jában, a
szerzői instrukciókban léteznek, s kü-
lönösképpen így létezik röfögésük. Ön-
álló szövegük, kettős parole-juk nincs. A
drámai alakok viszont csak a kettős
parole-ban, a dialógusokban léteznek.
Ennek ellenére - s ez a lényeg - a sertések
mégis az írott nyelv által léteznek,
ahogyan az alakok is az írott nyelv által.
A szerzői instrukció éppúgy része a
drámai műalkotásnak, mint a dialógusok,
noha nem azonos értékű része. Ezért
éppen elég a disznók létezésbe
hozatalához a szerzői instrukció: „(A
disznók röfögnek)". Ebből következik,
hogy az írott drámában az alakok és az
állatok ábrázolása között nincs semmi-féle
esztétikai törés.

A színjáték viszont nem az írott nyelv
által hozza létezésbe a maga világát,
hanem - elsősorban -- a látható színészi
testtel, s annak például egyik hallható
megnyilvánulásával, a hallható beszéd-
del. A színjátékot nem a belső, hanem a
valóságos szemünkkel látjuk, s nem belső
hallással halljuk a szövegeket, hanem
valóságosan. A színjátéknak mint mű-
vészi valóságnak a hitelét csak akkor lehet
megteremteni, ha valóban látjuk a
disznókat, s valóban halljuk röfögésüket.
A drámában tehát éppúgy valóságos disz-
nók jelennek meg, mint a színjátékban, ha
nem is azonos módon jön létre való-
ságosságuk. Ha a disznókat nem látnánk
és hallanánk a színjátékban, vagy nem
lenne hitele Sprenger, Münzer, Fiel-

dingen színjátékbeli vonatkozásrend-
szerének, vagy valami egészen másról
szólna a színjáték története, mint a dráma
története.

A színjátékban nincs „szerzői instruk-
ció", minden valóságos alakot az egy-
nemű közeg anyagával, a színészi testtel
kell létezésbe hozni; az alakokat épp-úgy,
mint az állatokat. Az esztétikai törés és
zavar éppen ebből származik.

A színjátékban ugyanaz az ember a
művész, mint akinek testi megnyilvánu-
lásai - köztük beszéde - jeleníti, valósítja
meg a műalkotást. A valóságos X. Y.
embernek tehát mindig jelen kell lennie,
reá épül a színjáték egy másik rétege, a
»mintha": X. Y. ember úgy viselkedik,
mintha például Münzer Tamás lenne. A
színész művészete éppúgy egy „mintha"
megteremtése, mint az íróé, azzal a na-
gyon fontos különbséggel, hogy ő a saját
maga teljes valóját használja fel a „mint-
ha" létrehozására, s nem a nyelvet, mint az
író.

A színjátékon belül a színész tudja, hogy
egy másik színész áll mellette, aki
ugyancsak „mintha" módon egy másik
színjátékbeli alak. Minden színésznek
mint a színjáték alakjának valóságosnak
kell tekintenie a másik ember, a másik
színész „mintha"-valóságát. Ha az a másik
ember „mintha"-valósága szerint sertés,
akkor sertésnek kell tekintenie.

Ugyanígy a néző is pontosan tudja, hogy
akit lát és hall, az X. Y. színész, aki
azonban például éppen Münzert, Spren-
gert vagy sertést alakít. A drámát olvasva
efféle tudás szóba sem jöhet, mert a
műalkotást nem egy jelenlevő művész, és
nem önmagával hozza létre, hanem az író
hozta létre a nyelvvel.

Abban a színjátékban, amely A tolmács
című írott drámát önmagába olvasztja, a
sertéseket élő embereknek kell
alakítaniok. Ahogyan elemeztük, a ser-
téseknek több ok miatt valódi állatoknak
kell lenniök. Nem arról van tehát szó,
hogy egy-egy emberi tulajdonságot kell
akként megjeleníteniök, mintha az lenne
sertéstulajdonság, vagy mintha egy emberi
jellemző ábrázolódhatna sertésben. Ekkor
ugyanis az állat csak látszólag lenne állat.

A színjátékban antropomorfizált világ,
illetőleg a valóságnak bármely része
antropomorfizáltan ábrázolható. Amiben
nincs emberi - tágan értelmezve a szót -.



tulajdonság, vagy amibe nem lehet emberi
tulajdonságot beépíteni, az nem ábrá-
zolható a színjáték művészetével. Egy állat
sohasem jeleníthet meg emberi
tulajdonságot; pszichológiailag vagy
idegfiziológiailag is az ember hordozhat
magában állati tulajdonságokat vagy az
állati létre jellemző jegyeket, s nem for-
dítva, az állat magában emberit. A szín-
játékban emberi tulajdonságokat egy
állattal csak úgy lehet ábrázolni, mintha
azok költöztek volna egy állatba, mert az
állat így antropomorfizálható. Az ősi
vadásztáncokban vagy az állatokat sze-
repeltető mesejátékokban egyaránt ezen a
módon jelenítik meg az állatokat. Ami
annyit is jelent, hogy nem az állat produ-
kálja a maga valóságából az emberi tulaj-
donságokat, hanem ezek jelennek meg és
ábrázolódnak úgy, mintha állatokban
lennének meg. (Az antropomorfizálás
minden művészeti ágban elengedhetetlen
szükségszerűség, noha művészeti áganként
másként és másként vetődik fel a kérdés.)

Az írott drámában a sertések nem ant-
ropomorfizálódnak, de erre nincs is
szükség. Az írott drámában sem hordoz-
nak emberi tulajdonságokat, de nem is kell
hordozniok. A drámában csak szó van
róluk, és a nyelv úgy jelöli őket, mint egy a
valóságos életben lezajló beszélgetésben.
A drámában nem ábrázolja őket az író,
nem jeleníti meg, csak a szerzői instrukció
parole-ja hozza őket létezésbe. Amit
ábrázol, az a disznók ürügyén le-zajló
emberi vita. Ugyanakkor a szerzői
instrukciókban éppen úgy nyelvvel jelöli
őket, mint a dialógusokban a drámai ala-
kokat.

A színjátékban viszont- mivel a dráma
alaphelyzete miatt meg kell őket jeleníteni
- ez a színjáték egynemű közegének
anyagával, az emberi testtel valósítható
meg. Ezáltal a színjátéknak -- akarva,
akaratlanul - ábrázolnia és konkrétan mint
állatot kellene megjelenítenie a sertéseket.
Az ábrázolás tárgya így már nemcsak a
disznók ürügyén lezajló vita, hanem
maguk az állatok is. A sertéseket „alakító"

színészeknek a maguk testével csak a
disznók testét és állati hangját kell
megjeleníteniök, mert ebben a drámában és
színjátékban a sertéseknek semmi
antropomorf tulajdonságuk nincs. Így a
színjáték harmadik parole-jára, és az e köré
épülő színészi ábrázolásra, gyakorlatilag
nincs semmi lehetőség. A színészek semmi
emberit nem tudnak ábrázolni, mert olyan
nincs, sőt: nem is lenne szabad a sertések
által valami em-

beri vonást, tulajdonságot ábrázolniok.
Az állatokat csak mint állatokat kellene
ábrázolniok. Ez pedig nem lehetséges.
Ennek következtében a színjáték lényeges
pontján megszűnik az antropomorfizáció,
azaz nincs művészileg ábrázolható
életjelenség, következésképp megszűnik
a művészet. A sertéseket „alakító" színé-
szeknek a lehetetlenre kellene vállalkoz-
niok, mert egy ember valódi állatot, csak
azt, nem ábrázolhat, nem jeleníthet meg.
Egyébként is: „mintha" módon sohasem
lehet szó szoros értelmű anyagiságot,
csak testet, a maga valóságában még
egyszer megjeleníteni, ábrázolni. A
Münzert játszó színésztől sem kívánjuk,
hogy saját testi valósága mellett „mint-
ha" módon a valódi Münzer Tamás testi
valódiságát is jelenítse meg.

Az így keletkezett művészi „űrt" a néző
nem képes elfogadni. Színészeket lát,
akiknek műalkotást kellene létrehozniok,
de ebben a színjátékban erre nincsen
módjuk; nincs lehetőségük a színészi
parole-ra. és valami emberi
megjelenítésére. Következésképp nem
lehet művészi teleológiájuk és művészi
mondanivalójuk sem.

Ebből feloldhatatlan művészi, esztétikai
törés származik, ami a nézőtéren
megszüntethetetlen zavart és rossz érzést
vált ki.

Sem egy drámában, sem egy színjáték-
ban nem lehet figyelmen kívül hagyni az

esztétika és az adott művészeti ág
törvényszerűségeit.
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tolmács (Pécsi Nemzeti Színház)
Rendező. Nógrádi Róbert, díszlettervező:

Jánosa Lajos m. v., jelmeztervező: Vágó
Nelly m. v.

Szereplők: Győry Emil, Bárány Frigyes,
Huszár László, Ábrahám István, Holl Ist-
ván, Petényi Ilona, Harkányi János, Garai
Róbert, Vajda Márta, Miklósy Judit, Paál
László, Melis Gábor, Bódis Irén, Fodré
Erika, Unger Pálma.

Következő számaink tartalmából

Czére Béla:

Szabó Magda „Fényes napja"

Földes Anna:

Kortársak kosztümben

Koltai Tamás: A II. Richárd a
Nemzeti Színházban

Csík István :

Arcok és álarcok

Színtó Judit:

Két kalap a földön

Mihályi Gábor:

Levél a sínházi nyelvről

Fodor Géza:

A Téli rege Kecskeméten

Pályi András :

Lengyel „ősbemutatók" Buda esten

Hernádi Gyula: A tolmács (Pécsi Nemzeti Színház). Huszár László és Győry Emil
( M u r á n y i Z só f i a f e l v . )


