
Kiss GABRIELLA 

Egy újfajta képiség színháza 

„Ez ugyan közhely, mégis azt tapasztalom, 
hogy a hagyományos színházban minden -
fény díszlet, jelmez - a szöveget »szolgálja«. 
Ez a Nyugati Színház nagy korlátja... Pedig 
amit látunk, az lehet teljesen független is at-
tól, amit hallunk. Minden elemnek megvan 
a maga saját ritmusa, önálló, sajátos felépí-
tése." 

(Bob Wilson) 

A műalkotás a művészetekkel foglalkozó szakemberek munkájának alfája és 
ómegája, s így természetes, hogy a műelemzés e diszciplínák egyik legtöbb 
kérdést felvető, mind módszerét, mind elméletét tekintve legtöbbet vitatott te-
rülete. így van ez a színháztudomány területén, az előadáselemzés esetében is. 
A következőkben Erika Fischer-Lichte, német színházszemiotikus, magyar nyel-
ven eleddig szinte ismeretlen elemzési módszerét muta tom be. Mivel az elmé-
letileg és módszertanilag egyaránt rendkívül igényesen kidolgozott eljárás adap-
tációja jelen keretek között természetesen nem végezhető el, a továbbiakban a 
Független Színpad Romeo és Júlia című előadását ezzel a módszerrel, de kizárólag 
abból a szempontból vizsgáljuk, hogy mennyiben modellálja azt a struktúrát, 
amely a Günter Rühle által „egy újfajta képiség színházának"2 nevezett irány-
zatba tartozó előadásokat szervezi. 

Fischer-Lichte ezt az NSZK-ban a hetvenes években kialakult színházi formát 
a kinezikus jelek bizonyos típusainak3 jellegzetes használati módjával és, ezzel 
összefüggésben, egy addig szokatlan színpadképfajta kialakulásával jellemzi. 
Ellentétben a hagyományos polgári illúziószínház kinezika-kódjával, ahol ezek 
a jelek elsősorban a szubjektum szintjén, tehát azzal a funkcióval alkotnak je-
lentést, hogy az alakok érzelmeit, a bennük lejátszódó lelki folyamatokat mu-
tatják meg, itt a kinezika jelei elsősorban a személyek között létesült interakciós 
viszonyokra vonatkoznak, tehát az egyes dramaturgiai helyzeteket, kapcsolato-
kat világítják meg. Ennek megfelelően az alábbi jeltípusok alkalmazása válik 
hangsúlyossá: 
„1. A színésznek a dramatis personae alapgesztusaként értelmezett testtartása 

2. A szereplő személyek csoportosítása, mindenekelőtt 
(a) A személyek térbeli és egymáshoz viszonyított elhelyezkedése 
(b) A közöttük mind vertikális, mind horizontális síkon megmutatkozó tá-

volság 
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3. A színpadi járás 
4. A rekvizitumokkal való játék"4 

A továbbiakban tehát az előadással foglalkozunk.5 A munkához (a darab 
többszöri megtekintésén kívül) a Magyar Televízió felvételét használtuk, s mivel 
a rendezővel és a színészekkel személyesen nem találkoztunk,6 csak a rendel-
kezésünkre álló előadásszöveggel dolgoztunk. Az elemzés első lépését, az elő-
adásban többször visszatérő, tehát domináns jelkombinációkat tartalmazó izo-
tópiaszint kiválasztását az említett vizsgálati cél jelölte ki, s így elsősorban a 
kinezika jelrendszerére koncentrálunk.7 Mivel azonban a jelek szoros kapcsolat-
ban vannak mind a külső megjelenés (például egy erős smink vagy merevmaszk 
hatása a mimikára, egy szűk szoknya hatása a proxemikára), mind a tér jeleivel, 
e két jelrendszemek a kinezika szempontjából történő vizsgálata sem mellőzhető. 

Éppen az ebben az előadásban nagy szerepet játszó tér jeleivel kapcsolatosan 
szükséges megemlíteni egy igen összetett, részben módszertani, részben az egész 
interpretáció szempontjából lényeges problémát. A színház (többek között) ép-
pen abban különbözik a többi esztétikai kód alapján működő kulturális rend-
szertől, hogy a konkrét műalkotás, a színházi előadás létmódjára (Lessing ka-
tegóriáját használva) a tranzitóriusság és az abszolút jelenidejűség jellemző. 
Ebből adódik, hogy az előadáselemzés során hiányzik az interpretációnak az 
az „objektív" alapja, amelyhez a munka folyamán állandóan visszatérhetünk, 
amelyre utalhatunk. Ez a nehézség az előadás esetében egy a célnak megfelelő 
notációs eljárás alkalmazásával küzdhető le, ami temészetesen nem lehet azonos 
magával a tárgy-művel, hiszen - hogy csak egy okot említsünk - az előadás 
empirikusan teljes és tökéletes leírása lehetetlen. Az ily módon sikeres notációt 
azonban (az itt alkalmazott szemiotikai elemzésben) egy újabb, immár kötele-
zően verbális jelekkel történő leírás kell hogy kövesse, hiszen az elemzés folya-
mán alkalmazott kulcsfontosságú szekvenciaprotokollban kénytelenek vagyunk 
a mindennapi beszélt nyelv viszonyszós szerkezeteivel idézni fel az előadás 
egy-egy pontját, a színészek egy-egy mozdulatát, illetve azoknak a darab vizsgált 
egységein belüli kombinációit. 

Összefoglaló művében Fischer-Lichte nem tér ki a protokollkészítés feltéte-
leire, szabályaira. Példaelemzésében egy hagyományos térkoncepciójú (doboz-
színház) darabbal foglalkozik, ahol a színpadi történést mindenki egy adott, 
relatíve egységes perspektívából látja, s így természetes, hogy leírásában az 
elemző is így mutatja be a művet. (Például az „előre" esetében mindenki szá-
mára természetes, hogy a színész a néző felé lép előre.) Hogy módosu l ez egy 
Ruszt-féle szertartásszínházban, egy három oldalról nézőkkel, egyik oldalról pe-
dig a székeken ülő színész-emberekkel határolt téglalap alakú színpadon? Az 
egységes perspektívát itt éppen a nagyfokú relativitás váltja fel, hiszen ami az 
egyik oldalon ülőnek jobbra van, az a másik oldalnak balra stb. Eltekintve attól, 
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hogy Ruszt a darab során elsősorban az egy helyben történő vertikális, illetve 
a hangsúlyozottan erőteljes és sokszor absztrakt, mindenki számára, ha nem is 
egyformán értelmezhető, de ugyanolyannak észlelt, geometriai formát öltő moz-
gásokat részesíti előnyben, tény, hogy ez a térkoncepcióból adódó sajátosság 
nemcsak az interpretáció fontos részévé, de a szemiotikai elemzés módszerta-
nának is egy lényeges kérdésévé válik. 

A hagyományos befogadói-leírói szemszög jelen esetben tehát n e m alkalmaz-
ható, a szekvenciaprotokoll készítőjének viszont a lehető legnagyobb objektivi-
tásra kell törekednie, és egy egységes notációs szempontot kell választania. Nos, 
jelen esetben fő viszonyítási pontnak színészt: a színész önnön helyzetéhez való 
viszonyát (visszaül, feláll), a színészek interakcióját (előrehajol Romeo felé, Romeo 
fejével egy síkban áll), illetve a nem játszó színészek széksorához mint állandó 
kiindulási- és végponthoz viszonyított helyzetét (fa'megy, bejön) választottuk. Ez 
természetesen csak ennek a rendezői koncepciónak az esetében fogadható el, 
és nem jelenti a felvetett elméleti-módszertani probléma jelen kereteket meg-
haladó megoldását. 

Az „egy újfajta képiség színházának" meghatározása a tér és a kinezika bi-
zonyos jeleinek, illetve a színházi jelek a szubjektum szintjén történő alkalma-
zásának jelentőségét hangsúlyozza. Mivel az előadás első percétől kezdve fel-
tűnő bizonyos megszokott színházi elemek hiánya, ajánlatos első lépésként a 
szelekció folyamatát megvizsgálni, azaz azt, hogy milyen jelrendszerek, jeltípu-
sok és jelek alkotják az előadásszöveget,8 melyek maradtak ki belőle, és hogy 
hogyan viszonyul ez a jelhasználat a jelenleg érvényes színházi normához.9 

A legfeltűnőbb az egyes, a tér és a színészi megjelenés jelrendszerébe tartozó 
elemekről történő lemondás aktusa, de - mint látni fogjuk - , mivel ez a korlá-
tozott jelhasználat az előadás koncepciójának egy lényeges pontját érinti, a hasz-
nált jelek működésében is központi szerepet játszik. Kezünkben számozatlan 
jeggyel lépünk be a kamaraszínház nézőterére, és rögtön szembeötlik a teljesen 
szokatlan térkoncepció: egy téglalap alakú, a futópálya és a cirkuszporond képét 
egyaránt felidéző szőnyeg körül foglalhatunk helyet, ahol a színészek a „szín-
pad" egyik szélén, szinte köztünk ülnek. A Független Színpad annak idején 
Szegeden egy a társulat tagjai számára tarthatatlan állapot feloldásaként, egy 
kiválási folyamat eredményeként született. A Romeo és Júlia a műhelymunka 
első darabja volt, s így a bizonyos jeltípusok rendkívül hangsúlyos szelekciója 
ennek a háttérismeremek a tükrében is interpretálható, de a Shakespeare korát 
ismerő nézőnek eszébe juthat a Globe színpada is, ahol a „pennys" közönséget 
és a színészeket a térben szintén nem választotta el semmi. Az azonban, hogy 
a szelekció több jelrendszerre is kiterjed, arra enged következtetni, hogy nem 
egyszerű historizálásról van szó. A színház lehetséges jelinventárából az első 
jelrendszeren, a jelként felfogott színészi cselekvésen kívül szinte minden kisze-
lektálódni látszik; egyetlen szék kivételével nincsen díszlet, egy vörös sáltól és 
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lepedőtől, néhány tőrtől, egy háncskosártól és egy kalaptól eltekintve nincsen 
rekvizitum, a színészek utcai ruhában ülnek, nincs maszk, nincs frizura, nincs 
jelmez, csak a színész, aki viszont az adott figurát csak egy bizonyos külsővel, 
egy bizonyos helyen és a nézők előtt tudja eljátszani.10 Ruszt elhagyta a hagyo-
mányos-realista, Brook által holtnak nevezett színház minden illúzióteremtő kel-
lékét, és lecsupaszította azt a lényegre, a színészre és a nézőre. És most az 
utóbbin van a hangsúly, hiszen az alkotó és a befogadó közti viszony térkon-
cepció sugallta közvetlensége a néző absztrakciós képessége és fantáziája nélkül, 
csak a szőnyeggel, illetve a két fél ennek a célnak megfelelő elhelyezésével még 
nem lenne biztosítva. 

Miután megnéztük, hogy az előadás mely elemektől elhatárolt, és a szelekció 
okát is megállapítottuk, a szöveget elsősorban alkotó jelrendszer vizsgálata, az 
azon belül előforduló jeltípusok, jelek és azok kombinációinak az elemzése kö-
vetkezik. Ellentétben a hagyományos színházban megszokott normával, a játék 
nem fény- vagy hang-, hanem egy proxemikus jellel, a színészek felállásával 
kezdődik. A helyzetváltozás hatványozott jelentésértékkel bír, óriási, hiszen az 
álló emberek oppozícióba kerülve az ülő nézőkkel ettől a pillanattól kezdve 
olyan emberekké válnak, akik készek a „színházcsinálásra". A színház szüle-
tésének azonban csak a prológusban lehetünk tanúi, s éppen ezért érdemes 
ebben a részben részletesebben elemezni a verbális jelek és a kinezika jeleinek 
kapcsolatát. 

Verbális jel 

„A szép Verona... 

E két szerelmes... 

Néző, . . .egész." 

Kinezika 

Escalus 

Előrelép, fél térdre 
ereszkedik, széles 
mozdulattal, mindkét karjával 
körbemutat, feje követi a 
karját. 

Jobb és bal kezével hátra 
mutat, előrenéz. 

Feláll, végignéz a nézőkön, 
visszalép. 

Többiek 

Hátul állnak, előrenéznek. 

Romeo és Júlia egy lépést 
előrelép. 

Visszalépnek. 

Tehát abban a pillanatban, hogy a színész az első nyelvi jelet kódolja (oppozí-
cióba kerülve a többi színésszel), felveszi X szerepét, s ettől kezdve, bekerülve 
a színház kommunikációs rendszerébe, farmeröltönye jelmezzé, festetlen arca 
és teste maszkká, „természete jellé, léte jelentéssé válik",11 s ez történik a Romeo 
és Júlia szerepét játszókkal is: amikor előrelépnek, színházi jellé válik a testük, 
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a külsejük, a tér, amiben mozognak. A proxemika e jelei tehát jelen esetben 
nem kevesebb jelentéssel, mint a színész és a néző elhatárolásával, a színészem-
berek játszóvá válásának a jelzésével bír. 

Ebből azonban az következik, hogy a játszók „utcai" ruhája, hajviselete szín-
házi jelként funkcionálva jelentéssel látható el, ami jelen esetben a mai fiatalok 
öltözködési stílusának (stílusainak) az interpretálása. A jelmezek ilyetén vizsgá-
lata során a következő viszonyok fedezhetők fel. Lőrinc barát, lévén csuhája az 
egyetlen olyan jelmez, mely világosan utal viselőjének foglalkozására, s ezzel 
erőteljesen hangsúlyozza annak konnotációs lehetőségeit, oppozícióban áll az 
összes többi szereplővel. A többiek közül Capuletné, a dajka és Escalor alkot 
egy csoportot. Júlia anyja fekete, elegáns, modern, de a szolidabb divat szerint 
készült kosztümje és körömcipője egy olyan nőalakra enged következtetni, aki 
a társadalomban megállapodott, biztos és kiegyensúlyozott helyet foglal el. Jel-
mezének finomságával, eleganciájával egyértelmű oppozícióban áll a mályva-
színű (a rekvizitumokat nem tekintve ez az egyetlen élénk szín a színpadon), 
avantgarde stílusú, nagy, bő ruhát viselő dajkával, és a farmeröltönybe öltözött 
Escalorral is, akinek a ruhája viszont (a hagyományos öltönyviselet) szintén egy 
a társadalomban betöltött stabilabb szerepet konnotál. Hármójukat, Lőrinccel 
együtt négyüket, az köti össze, hogy jelmezük egyfajta felnőttséget jelez. A 
színészi külső jelrendszerén belüli eltérés foka azonban minimális (Lőrinc kivé-
telével sem a maszkot, sem a frizurát illetően nem különböznek lényegesen a 
fiataloktól), s ezért a továbbiakban figyelni kell arra, hogy vajon az előadás 
lényegi jelrendszere, a jelként felfogott színészi tevékenység, s ezen belül az 
elsősorban vizsgálandó kinezika jelei alátámasztják-e az oppozíciók és ekviva-
lenciák fenti rendszerét. 

A színész külső jelei után a tér jelrendszerén belül a díszletek és a rekvizi-
tumok szerepének elemzésére térünk át. A térkezelés kapcsán kifejtett koncepció, 
a jelek nagy részéről való tudatos lemondás ezekre a jelrendszerekre is érvényes. 
Konkrét díszlet csak kétszer látható a színpadon: az egyik egy hétköznapi szék, 
amelyet Capuletné hoz be és visz ki, amikor rajta ülve közli lányával Páris 
házassági szándékát. Az álló vagy a földön ülő dajkával és főleg Júliával tehát 
a konkrét tárgy beiktatása miatt (a szülő-gyerek viszony, a korkülönbség jelzé-
sén túl) egy komplexebb és mélyebb jelentéssel bíró oppozícióba kerül: az anya 
és lánya jellemének, életútjának másságára és e különbség áthidalhatatlanságára 
mutat. A másik díszlet egy vörös lepedő, amely a búcsújelenettől kezdve állan-
dóan a színpadon van, először a nászágyat, majd a Lőrinc baráthoz futó Júlia 
kendőjét, ismételten Júlia ágyát, s végül a szerelmesek kriptáját jelezve. Ez a 
vörös lepedő elsősorban amúgy is igen tág konnotációs mezejű színe miatt tér 
el a (színpadi füsttel még fokozottabban) sötét tónusú színpadképtől, és lesz 
ekvivalens egy központi szerepet játszó rekvizitummal, a Mercutio nyakában 
lévő kendővel. A vérszínű kendő egészen a végzetes vívó jelenetig a nyakán 
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van, először megkötve, majd közvetlenül az erkélyjelenet előtt, a bálból kissé 
ittasan hazafelé tartva pedig kibontott állapotban. A vívó jelenet elején jobb 
kezében a tőrrel, bal kezében a kendővel érkezik, s a két tárgy egészen a gyilkos 
döfésig csak együtt látható, majd miután a tőr kiesik a kezéből, a kendőt a 
szívére szorítva hal meg. Félelmetesen találó a „játszik a halállal"-szólást illuszt-
rálva, Mercutio életfelfogására utaló gesztusjel- és rekvizitum-kombináció, ami-
kor a vívás előtt először a hőség miatt legyezgeti magát a kendővel, később, 
amikor Tybalt szól hozzá, az arcát fedi el vele, majd a fején hagyja, s végül 
melléhez szorítva a sebből kibuggyanó vért jelzi. Vörös színe és az összes többi 
jelhez való viszonya miatt a halál fenyegetését és bekövetkeztét jelezheti, s ezzel 
a jelentéssel az említett lepedő is felruházható (Romeo például időben minél 
közelebb kerül halálához, annál teljesebb testtel ül, illetve fekszik a színpad 
közepén fekvő, tetszhalott Júlia alatt lévő lepedőn). Ez a két rekvizitum tehát 
összefűzi Rómeót, Júliát és Mercutiót, miben állnak hát oppozícióban a többi-
ekkel? A halál a darab valamennyi szereplőjét megérinti: Tybaltot kezdettől 
fogva a bosszú éltette, ölni akart, ölt s meghalt. A dajka és Lőrinc barát éleme-
dettebb koruk miatt már találkoztak a halállal (erről a kinezika jeleinek elem-
zésekor még részletesebben lesz szó). A szülők, a herceg saját véreiket veszítik 
el. De ennek a három fiatalnak az életében a halál egy a felnőtté válással, egy 
annak a megsejtésével, hogy a felnőtt-létben n e m őrizhető meg a fiatalság szen-
vedélye, életlátása, teljességigénye, ők hárman azok, akiknek megadatik, hogy 
éppen halálukban őrizhessék meg fiatalságukat, s így nyerhessenek egy új életet. 
Ez a Romeo és Júlia a fiatalság darabja, melyben nem az öregek ellenségeskedése, 
nem a bosszú válik fontossá (Montague és Capulet csak pusz ta hangként és 
csak azokban a részekben vannak „jelen", ahol - s ez a színjátékszöveg kiala-
kításának elve is - dramaturgiailag nem lehetett ettől eltekinteni), hanem Mab 
királynő semmisségére és álom-voltára ráébredésnek a pillanata (Romeo és Mer-
cutio összekapaszkodva, szemükben és arcukon a döbbenet kifejezésével mond-
ják: „Hisz mindez semmi, / Úgy van, mindez álom:"), és ahol túl minden 
különbségen végül is az összes szereplőben a koruk, a fiatalságuk közös. 

Mindezt, szó szerint értve is a leglátványosabban, képileg a kinezika jelei 
közvetítik. A továbbiakban, a rühlei meghatározásnak megfelelően, a gesztus 
és mimika jeleinek vizsgálatakor tehát elsősorban arra figyelünk, hogy talál-
ható-e, és ha igen, milyen jelentéssel bír a figurák egy-egy alapgesztusa vagy 
visszatérő arckifejezése. A második lépésben pedig minden figyelmünket a pro-
xemika jelei felé fordítjuk, és így a legkomplexebb jeleket, az egymással is kap-
csolatba hozható képeket elemezzük. 

A mimika- és a gesztusrendszer szempontjából kétféleképpen csoportosíthat-
juk az alakokat: vannak, akiknél ilyen egyéni, csak rájuk jellemző gesztusjelet 
nem fedezhetünk fel, tehát csak szöveget kísérő, alkalmi vagy konvencionális 
mozdulatokat és mimikát használnak, mint Capuletné, Escalus, Baltazár, akik 

290 



EGY ÚJFAJTA KÉPISÉG SZÍNHÁZA 

csak dramaturgiai funkciójukban léteznek a darabban (például az Escalust játszó 
színész mondja a Prológus szövegét is). Mercutio, Tybalt, Benvolio figurájához 
hozzá lehet ugyan rendelni egy-egy olyan, jellemük lényegét megvilágító alap-
gesztust vagy arckifejezést, mely az egész mű folyamán jellemző marad, így 
például Benvoliónak mind az arcjátéka, mind gesztusai túlzóan játékosak, hang-
súlyozottan a nyelvi jeleket kísérik; Mercutio tiszta és néha gúnyosan mosolygó 
arcához kissé flegma, hirtelen és játékos mozdulatok tartoznak; Tybalt pedig 
éppen komor és sötét tekintetével, mosolytalanságával és „gesztusnélküliségé-
vel" áll ellentétben velük, ezzel is éreztetvén, hogy a bosszú a fiatalok közül 
egyedül neki lételeme. Ezzel szemben a két ifjú szerelmes, a dajka és a barát 
figurájára egy változó és sokoldalúbban kidolgozott arc- és testjáték jellemző. 

Romeo első megjelenésekor fejét egyik kezére támasztva, semmitmondó te-
kintettel, egykedvűen darálja a szövegét, s szinte valamennyi gesztuskombiná-
ciójának befejező jele a vállvonogatás. Egy olyan gyereket látunk magunk előtt, 
aki még csak hallott az életről, akinek még csak beszéltek és beszélnek a „dol-
gokról", amelyeket saját maga még nem szenvedett meg. Változás csak a Ró-
zával kapcsolatos szövegrészeknél van, itt mind gesztusai, mind hanglejtése és 
hangsúlya karikírozó, mintegy a szerelmi vallomás hagyományos, deklamáló 
stílusának paródiája. Az első természetes rezdüléseknek a bálon, Júlia megpil-
lantásakor (gyermeki rácsodálkozás) és személyének felismerésekor lehetünk 
tanúi, amikor is arca félig bosszúsan, félig fájdalmasan eltorzul, és bal kezével 
a hajába túr. Az erkélyjelenettől kezdve Rómeóra a szerelmes ifjú gyermeki, az 
élet új és eddig ismeretlen jelenségeire rácsodálkozó mosolya jellemző, gesztusai 
finomabbak, kamaszosan zavartak lesznek, mozdulatai és mimikája azonnal, 
minden gondolkodás és kontroll nélkül tükrözik pillanatnyi érzelmeit. Mercutio 
halálának is Romeo hirtelen reakciója lesz az oka, hiszen a vívó felek közé 
ugorva barátja miatta nem tudja elhárítani Tybalt halálos döfését. A rázúduló 
csapásokat nem tudja még felnőttként elviselni, Tybalt halálától kezdve szinte 
végig a földön ül és fekszik, s hol Lőrinc barát, hol a dajka, hol Júlia ölébe fúrja 
fejét. Változás akkor következik be, amikor értesül Júlia haláláról. A heves moz-
dulatokat, kitörő zokogásokat egy egészen más, nyugodtabb, érett és beletörődő 
gesztusrendszer váltja fel. Romeo a színpad közepén, a vörös lepedőn fekvő 
Júlia mellett ül, s így veszi meg a mérget a patikáriustól, halálakor teste egyetlen 
görcsbe rándul, arcán pedig űjra megjelenik, de a fájdalomtól és enyhe gúnytól 
eltorzulva, az erkélyjelenetből ismert szerelmes mosoly. 

A gyermekből felnőtté válás gyorsabb folyamata figyelhető meg Júlián. A 
gyermek, még dajkájával játszó fiatal lány anyja mondatától („Gondolnod kell 
a házasságra, lányom.") kezdve komolyan veszi az életet. Egy határozott, fia-
talosan türelmetlen, saját sorsát irányítani kívánó lány kéri meg az erkélyen 
Romeo kezét, arcán azonban a bizalom és a határozottság mellett újra és újra 
megjelenik egy kérdező, jövőt kutató tekintet. Nagyon sajátos a búcsúzás egy 
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rendkívül sokatmondó, stilizált gesztusa: a jobb kéz mutatóujjával ajkától alulról 
felfelé, kis félkörben Romeo felé indított mozdulat, melyben egyszerre van jelen 
a csókküldés és a távozásra felszólítás intenciója. Az erkélyjelenetnek ez a kéz-
mozdula ta ismétlődik meg majd a búcsújelenetben is, de a tiszta mosolyt ott 
könnyek kísérik, és a két fiatal a színpad két végében áll. A Párissal tervezett 
esküvő hírétől kezdve azonban Júlia gesztusrendszerében megjelenik egy új jel: 
az egyre gyakoribbá váló, ideges, pótcselekvésszerú hajhátrasimítás, amit egy 
erőszakosabb, kétségbeesett eltökéltséget sugárzó, néha merevebb mimika kísér. 
Ez a Júlia öngyilkossága pillanatában nemcsak szerelmének végleges elveszté-
sével, de azzal is szembesül, hogy ebben a világban nem lehet úgy irányítani 
a sorsunkat, ahogy mi gondoljuk, legalábbis az emberi erő és az őszinte elszánt-
ság kevés hozzá. 

Talán ugyanerre jön rá Capuleték kriptájában Lőrinc barát is. Az ő gesztusaira 
és mimikájára elsősorban az erősen konvencionális jelek (például a derekát fáj-
lalva fogó öregember, a szakállát simogató gondolkodó) használata jellemző, 
egy gesztusjelben, a hajhátrasimításban azonban megegyezik Júliával, hiszen 
tulajdonképpen csak ők ketten szerveznek és tesznek valamit is az ügyért. Az 
így jelzett idegi túlfeszítettség nála akkor oldódik fel, amikor a m ű végén, a 
történtekről beszámolva, a „De hirtelen egy zaj ekkor futni késztet" mondatnál 
kezét a homloka felé közelítve az egész ember megmerevedik, maga elé mered, 
s szövegét csak rövid szünet után folytatja. A tizenöt éves Júlia halála előtt 
döbben rá, hogy nem irányíthatja saját sorsát, a barát pedig ebben a pillanatban 
arra, hogy gyengeségeink, ember-voltunk jelöli ki tetteink, lehetőségeink határát. 
Ezért kiált - ellentétben az első rész baráti megszólításával - kétségbeesetten 
segítségért Szent Ferenchez, s ezért legyint és fordul el keserű sóhajjal a her-
cegtől, amikor az az emberi törvényről beszél. 

A jellegzetes gesztus- és mimikahasználat legjobb példája a dajka, aki jelme-
zével, harsányságával, mulatságosan túlzó mozdulataival, szinte eltorzított és 
így ki-kimerevített arcjátékával talán nem tűnik másnak, mint a komikus hatás 
letéteményesének, a leghálásabb szerepnek. A Független Színpad dajkája azon-
ban egy érett, az életet józanul szemlélő és azt nagyon mélyen ismerő asszony. 
Jelmeze ekvivalencia-viszonyban áll a szintén bő aljú ruhát viselő Júliával, és 
az azonos jegy a nemiséget konnotálja, amit nemcsak a színjátékszöveg és a 
darab gesztusnyelvének az a jellegzetessége támasztja alá, hogy a testiségre 
utaló nyelvi jeleket m ind ig félreérthetetlen ikonikus gesztusjelek kísérik, hanem 
az első rész utcai jelenetének az a része is, amikor Romeo Júliának küldött 
üzenetét hallgatva lehunyt szemmel, csókra vágyva hajol az ifjú felé. Szerelemre 
és boldogságra vágyik, hiszen ha valaki, hát ő ismeri az élet kegyetlen oldalát. 
A darab folyamán négy alkalommal valami merev, rémült, sőt iszonyodó kife-
jezés ül örökké nevető és bolondozó arcára: amikor halott gyermekéről beszél, 
amikor Tybalt halálának hírét viszi Júliának, amikor a fájdalomtól ölébe hanyatló 
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Rómeónak mondja, hogy „Ej úrfi, egyszer mind meghalunk", végül amikor -
és ettől kezdve állandóan jelen van arcán a kifejezés - Júlia feje felett össze-
csapnak a hullámok. A halál iszonyatát és hatalmát ismeri a dajka, ez az, amitől 
meg akarja óvni a lányt, amikor azt tanácsolja, hogy menjen férjül Párishoz, és 
talán ezt érzi meg akkor is, amikor ezzel az arckifejezéssel teljesíti Júlia kérését, 
és nem marad szobájában az esküvőt megelőző éjszakán. 

Mielőtt rátérnénk a proxemikára, feltétlenül foglalkozni kell a két főszereplő 
(és Lőrinc, illetve a patikárius) gesztusrendszerének egy figyelmen kívül nem 
hagyható részével, az úgynevezett intencionális gesztusokkal és szerepükkel. A 
gesztusjelek egy speciális csoportját képezik ezek a pantomimszerű elemek, ame-
lyek a darab kontextusában központi szerepet betöltő, de konkrét anyagiságuk-
ban nem jelen lévő, csak jelölt rekvizitumokra és díszletekre vonatkoznak. Ilyen 
Júlia tőre, illetve a két mérget tartalmazó üvegcse. A gyilkos fegyver (amelyet 
az egymáshoz szorított ujjú, nyitott tenyér jelez) ily módon oppozícióban áll a 
konkrét tőrökkel, s ez a jelkombináció az alapja az ezekkel a nem létező rekvi-
zitumokkal elkövetett öngyilkosság mozdulatának (a szerelmesek mintegy tü-
körként néznek bele tenyerükbe, és egy lassú, ívelt, simogatásra emlékeztető 
mozdulattal „szúrja le" magát, illetve „issza ki" a mérget). A valódi tőrökkel 
elkövetett erőszakos tettekkel ellentétben ez a vég ily módon légiessé, megfog-
hatatlanná válik, mintegy jelezve, hogy a Mercutio által „halálra karmolás"-nak 
nevezett kisszerű és az életet és a fiatalságot konzerváló halál között mekkora 
a különbség. 

A proxemika jelei közül a térbeli helyezkedés azért kap hangsúlyozott sze-
repet, mert - ahogy ezt az írás elején említettük - a szőnyegszerű, egysíkú és 
üres színpad a tér vertikális tagolásához semmilyen segítséget sem nyújt, min-
dent a színésznek kell a saját testével megjelenítenie. Nos, ezen a szőnyegen a 
játszók fekszenek, ülnek, térdelnek és állnak. E négy helyzet és az így meg-
jelenített függőleges helyzetváltozás jelei éppen absztraktságuk miatt válnak 
összetettebbé annál, mintha a mozgás realista díszletek között zajlana. A shakes-
peare-i erkély sem csak egy díszlet, az érzelmek változását, és így az egymáshoz 
közeledést és távolodást a felmászással, a kar magasra emelésével, a leugrás 
mozdulataival a hagyományos színpadon is megjelenítik a színészek. Míg azon-
ban ott elsősorban magát a cselekvést (például a ténylegesen hágcsót mászó 
Rómeót) látjuk, addig itt, a színész puszta testével megjelenítve, a tényleges 
viszonyváltozást, a belső, emberi folyamatot látjuk magunk előtt. 

A síkváltásra és annak jelentéslehetőségeire a két szerelmes vertikális elhe-
lyezkedésének a darab két részében történő változásán kívül az erkélyjelenet 
lehet a legjobb példa, amely Romeo földre hasalásával kezdődik, és ebből a 
helyzetből kiindulva vágyainak, érzelmeinek hevessége, hangulati változása és 
a dramaturgiai helyzet (a dajka hangjára elbújik) határozza meg, hogy mennyire 
ül fel, fejét lehajtja-e, hogyan hasal, illetve - egyetlenegyszer, a „Jaj, elfeledtem 
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mért is hívtalak" - kérdésnél - áll fel. A második részben, Tybalt halálától 
kezdve, a szerelmesek (eltekintve a legszükségesebb járástól) végig a földön 
vannak mintegy illusztrálva, hogy az első haláltól kezdve mindketten a sors 
egyre könyörtelenebb csapásai alatt görnyedve, a véletlennek kiszolgáltatva pró-
bálnak tenni valamit. Az „Üzenj nekem minden nap, . . ." mondattól kezdve las-
san, félig ülve, félig fekve távolodnak el egymástól, Júlia a lepedővel a kezében 
a színészek felé jobbra, Romeo a szőnyeg másik végén, vele ellentétes irányba, 
balra. A nászéjszakán a két ifjú házas még úgy alszik egymás mellett a vörös 
lepedőn, mint két gyerek, az igazi egymásra találás képe a kripta halotti nász-
ágya, amikor már egymás mellett és egymást átölelve, az „ideális" szerelmi 
pózban fekszenek ugyanazon a lepedőn. Ez csak egy példa volt a szereplők 
vertikális és horizontális elhelyezkedésének bemutatására, de a darab szinte 
minden szekvenciája felbontható több kimerevíthető és a szereplők közötti ép-
pen aktuális érzelmi-gondolati viszonyt a lehető legpontosabban érzékeltető kép-
re, amelyek - ahogy az előbbi példán is láthattuk - az őket követő részekkel 
ekvivalens és oppozitív viszonyba kerülve módosítják egymás jelentését. (így 
válik például egyre világosabbá Lőrinc és a dajka viszonya, akiket ugyan sok 
jegy: a jelmezhasználat, egy-egy ekvivalens gesztus, például Romeo fejbe vágása 
összefűz, de a Lőrinc cellájában zajló jelenet végén a dajka és Romeo a földön 
ülve némán figyelik a közöttük álló és kétségbeesetten gondolkozni próbáló 
barátot, ezzel is kifejezvén, hogy a dajka csak eszköz lehet szerelmesek segíté-
sében, és gondolkodásra csak a barát képes.) 

Mivel a szereplők nagyon sokat vannak egyedül a színpadon, igen jellegzetes 
a proxemikus jeleknek a szubjektum szintjén való működése. Júlia a második 
rész „Robogjatok, parázs-patáju mének, . . ." monológja előtt némán előrejön, és 
hangsúlyozott lassúsággal beül térdben behajlított és így szétterpesztett lábai 
közé. Ettől kezdve egészen addig, míg ki nem issza a barát altatóját, és fel nem 
veszi a konvencionális „halotti pózt", minden mozgása ebből a „nászágyba 
vágyom"-alaphelyzetből indul ki és ide tér vissza. 

A sok önmagában is értelmezhető kép azonban egy komplex egészet alkot. 
Azt, hogy ne állóképek statikus egymásutánja jöjjön létre (az előadás dinami-
kusságán, a pergő jelenetezésen túl) az olyan egész teret kihasználó képek, mint 
a vívás (úgy a Mercutio és Tybalt közti, mint a vívásként megjelenített Mercutio 
és Romeo közti szópárbaj), vagy az Escalus megjelenéseire jellemző, összefüggő 
tablók (például a herceg középen, a halott Mercutio háton fekve jobbra elöl, 
fölé hajolva Benvolio, a halott Tybalt hason fekve baloldalt hátul, mellette 
Capuletné és a dajka), vagy pedig azok a jelösszefüggések akadályozzák meg, 
ahol a verbális jelek a színpadon történő járás közben hangzanak el. Van, hogy 
ez a mozgásforma csak a külső szituációt imitálja, de van olyan eset, amikor a 
járás egy konkrét geometriai formát ír le, melynek absztrakt jelentés is tulajdo-
nítható. Ilyen például az első jelenetek egyike, amikor Romeo körbe-körbe jár 
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a vállát fogva mögötte haladó és vele egy ütemre lépő Benvolióval, aki arról 
akarja meggyőzni, hogy hagyjon fel a búskomorsággal, és menjen el a bálba. 
Itt a kör forma, a járás hangsúlyozott ütemessége és az, hogy Romeo végül 
megszakítja ezt a ritmust, és egyedül le-föl folytatja útját, társáról tudomást sem 
véve, a Júlia nélküli Romeo flegma kamaszságát és a két szereplő viszonyát 
mutathatja meg. Talán az egész darab legfilozofikusabb része a patikárius-Ro-
meo-jelenet,12 ahol a feketébe öltözött patikárius lassú körbenjárása és az üvegcse 
átadását követő áldásszerű mozdulata jelzi, hogy egész életünk a halál jelenlé-
tének tudatában zajlik, ahol a biztos kezdet és vég mintegy keretét alkotja min-
den cselekvésünknek, és ahol van, akinek az a sorsa, hogy a halál vágyott és 
megnyugvást kínáló „atyai kezét" is megismerje. 

Az elemzett részletek természetesen csak töredékét alkothatják annak a pro-
fesszionálisan megkomponált műnek, amelynek az említett „egy újfajta képiség 
színházának" irányzatába tartozása nem szorul további bizonyításra. Egymással 
összefüggő és a mű legtávolabbi pontjain is egymásra vonatkoztatható, meste-
rien kidolgozott képek sorozatából alakul ki az az előadás, amely — és ezt tá-
masztja alá a darab 1996-os ismételt színrevitele - egy nem mindennapi 
Shakespeare- és Romeo és Júlia-élményt ad. A szemléltetett elemzési módszer 
pedig arra ad alkalmat, hogy elgondolkozzunk a színháztudomány egyetlen 
lehetséges tárgyának, az előadás elemzésének elméleti és gyakorlati problémáin 
és a megoldási lehetőségeken. 

1 Erika FISCHER-LICHTE, Semiotik des 
Theaters, I—III, Tübingen, Günter Narr, 1988. 

2 G. RÜHLE, Die Erfindung der Bildersprache 
für das Theater = U6, Theater in unserer Zeit, 
Frankfurt/M., 1976, 224-233. 

3 Az elemzésben felhasznált színházelméle-
ti szakkifejezések meghatározásához, illetőleg a 
színházi jelek repertoárjához lásd az 1. sz. mel-
lékletet. 

4 FISCHER-LICHTE, i. т., III, 187. (Ford. 
tőlem - K. G.) 

5 Rendező: Ruszt József; fordította: Mészöly 
Dezső; szereplők: Honti György, Költi Helga, 
Fehér Júlia, Olasz Ágnes, Kaszás Géza, Németh 
Gábor, Juhász Károly, Both András, Bagó Ber-
talan, Kalocsai Miklós, Janik László. 

6 A felvételen látható és hallható a rendező, 
Ruszt József bevezetője, amelyben a társulat 
múltjáról és elképzeléseiről beszél, illetve a szü-
netben egy beszélgetés Géher István Shakes-
peare-kutatóval. 

7 Fischer-Lichte magát az előadást Lotman 
megállapításait felhasználva a kifejezettség, az 

elhatároltság és a strukturáltság jegyeivel ren-
delkező művészi szövegnek tekinti. 

8 A nyelv bühleri alapfunkcióinak értelmé-
ben a rendszer szintjén Fischer-Lichte a színházi 
jeleknél is különbséget tesz aközött, hogy az 
adott jel a szubjektum szintjén, tehát a jelhasz-
nálóra vonatkozóan (kifejező funkció), az objek-
tum szintjén, tehát a jeltárgyra vonatkozóan (áb-
rázoló funkció), vagy az interszubjektivitás 
szintjén, tehát a jelhasználók közötti viszonyra 
vonatkozóan (felhívó funkció) alkot jelentést. 
Annak a kérdésnek a szempontjából, hogy az 
elemzett előadás besorolható-e az „egy újfajta 
képiség színházának" irányzatába, a kinezika je-
leinél azt is meg kell vizsgálni, hogy elsősorban 
mely szinteken, milyen mértékben működnek. 

9 A XX. század színházi kultúrájában sem-
mi esetre sem lehet egy általánosan érvényes, 
uralkodó színházi normáról beszélni, abban az 
értelemben, ahogy ez például a barokk színház-
nál lehetséges volt. A normától való elhajláson, 
normatörésen itt a hagyományos-realista szín-
ház jegyeinek elhagyását, módosítását értjük. 
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10 Fischer-Lichte minimál-definíciója szerint 
a színházi kommunikáció létrejöttéhez minimá-
lisan három tényező szükséges: egy A személy, 
aki megjelenít egy X szerepet, miközben S né-
zőként van jelen. FISCHER-LICHTE, i. т . , I, 25. 

11 FISCHER-LICHTE, i. т., I, 195. (Ford. tő-
lem - K. G.) 

12 A jelenet szekvenciaprotokollját lásd: 2. 
számú melléklet. 

1. számú melléklet 
A színházi jelek rendszere 

I. A színészi tevékenység mint jel 
(A valamilyen m ó d o n megjeleníti X-et) 
1.1. Nyelvi jelek 
1.1.1. Lingvisztikai jelek: Szavak, mondatok stb. 
1.1.2. Paralingvisztikai jelek: A lingvisztikai jeleket kísérő hangjelenségek (hang-

súly stb.) 
1.2. Kinezika: Azon jelek csoportja, melyeket a mozgás hív elő 
1.2.1. Mimika: Az arc mozgásának jelei 
1.2.2. Gesztus: A test olyan mozgásjelei, melyek következtében nem történik 

helyváltozás 
1.2.3. Proxemika: A test olyan mozgásjelei, melyek következtében helyváltozás 

történik 

II. A színészi megjelenés mint jel 
(A valamilyen külsővel megjeleníti X-et) 
П.1. Maszk: A test, az alak, az arc művi jelei (sminkmaszk, merevmaszk) 
11.2. Frizura: Haj- és testszőrzet jelei 
11.3. Jelmez: A testet borító jelek 

III. A tér jelei 
(A valahol megjeleníti X-et) 
111.1. A színház térkoncepciója: A nézőtér és játszótér (alkotó és befogadó) vi-

szonya 
111.2. Játéktér/Színpadkép 
111.2.1. Díszlet: A színpadon jelen lévő stabil tárgyak 
111.2.2. Rekvizitumok: A színpadon jelen lévő azon tárgyak, melyek helyzete, 

alakja stb. a színpadon történtek során megváltozik 
111.2.3. Világítás 

IV. Nonverbális akusztikai jelek 
IV.1. Zaj 
IV. 2. Zene 
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2. számú melléklet 
Romeo-patikárus-jelenet 

Verbális jelek Proxemika 

„Ki szólított? 

Jöjj csak... 

vedd el ezt! 

Keverje ezt... 

Ha húsz... 

De méreg ám. 

Ereggy csak: 

ételt végy és 
gömbölyödj!" 

Patikárius 

Feláll a játszók sorában. 

Lassan körbejárja a színpad 
közepén ülő Rómeót 
(és Júliát). 

Megáll Romeo mellett. 

Előrelép, körbemutatja az 
üvegcsét imitáló kézfejét. 

Átadja a port. 

Előrehajol Romeo felé. 

Felegyenesedik. 

Jobb kezét Romeo fejére téve 
mintegy megálddja, majd 
kimegy. 

Romeo 

Ul. 

Kezével magához húzza a 
patikárius felsőtestét, ül. 

Elfordul tőle. 
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