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Egy lakatlanná vált, elpusztult város ugyan-
akkor lakosainak az újrakezdésre is lehetőséget 
nyújt. Azonban Riccardo Venturi tanulmányát 
olvasva felmerülhet a kérdés: miként lehet fel-
dolgozni egy teljes város elpusztulását? Megfe-
lelő válasz volna erre a régi város betonba ön-
tése? Alberto Burri alkotása, a „Grande Crett o” 
egyszerre tároló, sebhely és labirintus, ez a mű 
azonban a régi lakosok számára csupán néhány 
óriási betontömb. Ez esetben a rom maga vált 
műalkotássá. Hasonló folyamatot fi gyelhetünk 
meg Miguel Egaña tanulmányában: Cyprien Ga-
illard kiállításmegnyitója alkalmával a látogatók 
modern barbárokként viselkedve „pusztítják el” 
a kiállított  sörpiramist, amely ezáltal nyeri el 
műalkotás jellegét.

A tanulmánykötet hasznos összefoglalót 
nyújt a modern és kortárs romok, valamint az ez-
zel szorosan összefüggő töredékesség és törede-
zett ség témakörének jelenleg folyó kutatásairól. 
A rövid lélegzetű tanulmányok ugyanakkor rá-
világítanak a kutatások sokszínűségére, új kérdé-
seket is felvetve az érdeklődő olvasók számára.

Szabolcs EnikŐ

Molnár Angelika – Fresli Mihály (Szerk.): 
A szó feltámasztása. Orosz irodalomelméleti 
tanulmányok. Szombathely, Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem, Savaria University Press, 2016, 
122 l.

A Molnár Angelika – Fresli Mihály szerkesz-
tett e kötet az orosz formalista iskola, illetve né-
hány egyéb irányzat, például a strukturális-sze-
miotikai iskola eddig magyarul meg nem jelent 
tanulmányait tartalmazza a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem diákjainak fordításában. 

Elsősorban egyetemi jegyzetnek készült a 
könyv. Az előszóban a szerkesztők felhívják a 
fi gyelmet arra a magyarországi egyetemeket 
jellemző gyakorlatból adódó problémára, hogy 
gyakran olyan tanulmányok ismeretét is elvár-
ják a hallgatóktól az egyetem első éveiben orosz 
szakon, amelyek csak orosz nyelven elérhetők, 
annak ellenére, hogy az egyetemi felvételnek 
nem feltétele az orosz nyelvtudás, így a hallga-
tók nagy része néhány év alatt  nem jut el arra a 
nyelvi szintre, amely a szakirodalom megértésé-
hez szükséges lenne. Ezt a problémát igyekszik 
áthidalni a könyv, olyan tanulmányok magyar 

fordításait felsorakoztatva, amelyek részei az 
egyetemi tananyagnak.

A kötetben Afanaszjev, Veszelovszkij, 
Sklovszkij, Eichenbaum, Jakobson, Tomasevszkij 
és Lotman tanulmányai szerepelnek. A tanul-
mányok kiválasztásnak szempontjait azonban a 
kötet nem részletezi, azt, hogy miért szerepel pél-
dául Sklovszkijtól öt tanulmány is, míg a szintén 
formalista Eichenbaumtól csak egy, Tinyanovtól 
pedig egy sem, nem indokolja meg. A tanulmá-
nyok kiválasztása némileg esetlegesnek tűnik, 
bár a kötetnek egyértelműen erénye, hogy olyan, 
valóban nagy jelentőségű műveket is közöl (ma-
gyar fordításban elsőként), mint például a forma-
lizmus programadó műve, Sklovszkijtól „A szó 
feltámasztása”, amely egyben a könyv címadó 
tanulmánya is. 

A fordítások színvonala hullámzó. A kötet 
legfőbb hiányossága több pozitívuma mellett  
az, hogy nem egységes. Probléma továbbá az is, 
hogy nem minden tanulmány van teljes egészé-
ben lefordítva. A hiányzó részeket jelölik ugyan, 
de azt nem indokolják, miért nem teljes a fordí-
tás. Att ól még, hogy a fordító ezeket a részeket 
nem tartott a fontosnak, önkényesen kihagyni 
részleteket az eredetiből egy fordításkötetnél 
nem célszerű.

Megesik, hogy alapfogalmak is több külön-
böző fordításban szerepelnek, nehezítve az átlát-
hatóságot. A szöveghez fűzött  fordítói jegyzetek 
mennyisége változó, néhol bőségesen ellátt ák a 
szöveget magyarázatokkal, máshol azonban alig 
szerepel magyarázat (például a „Szüzsé, fabula 
és történet (fabula)” című tanulmánynál 27 olda-
lon keresztül egyetlen magyarázat sem szerepel).  
A nevek cirillről magyarra való átírása sem egy-
séges, Eichenbaum például kétféleképpen szere-
pel (Ejchenbaumként is). 

Dicséretet érdemel azonban, hogy a hallga-
tók megpróbálkoztak a szépirodalmi szemelvé-
nyek (köztük versek) lefordításával is, legtöbb-
ször sikeresen. 

Az egyes szerzőkről lábjegyzetként szere-
pelnek a legfontosabb tudnivalók pl. „A. Ny. 
Veszeljovszkij (1838–1906): orosz irodalomtörté-
nész, a történeti poétika megalkotója”. A könyv 
zárásaként egy listát találunk a kötetben szerep-
lő szerzők magyar nyelven megjelent munkái-
ról, illetve egyéb kapcsolódó szakirodalmakról, 
amely valóban „teljesebb perspektívába helyezi 
az olvasmányképet”, ahogyan azt az előszó ígéri. 
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Hasznos lett  volna még esetleg egy rövid, orosz 
formalizmussal kapcsolatos összefoglaló elhelye-
zése a könyv elején vagy végén, ez átláthatóbbá 
tenné a tanulmányok kapcsolódását és egyútt al a 
kiválasztást is indokolná.

Az előszó megemlíti, hogy a diákok aggód-
tak amiatt , hogy a vállalkozás meghaladja az 
erejüket, illetve, hogy nehogy híján legyenek a 
szerzők felé mutatott  alázatnak. Még ha a vég-
eredmény nem is lett  mindig tökéletes, érezhető 
a fordításokon, hogy a hallgatók sok energiát fek-
tett ek bele. Egyetemi jegyzetként, vizsgára való 
felkészüléshez mindenképpen ajánlható. Az en-
nél szélesebb körű felhasználhatóság érdekében 
azonban hasznos lett  volna egy átfogóbb, egysé-
gesítő lektorálás. 

Kis Orsolya

Adorján Viktor: A laboratórium, Az opolei- 
wroclawi színházi Laboratórium tevékenysége 
és utóélete 1959-től napjainkig. Budapest, Ma-
gyar Műhely Kiadó – Ráció Kiadó, 2015, 599 l.

Adorján Viktor a magyar nyelvű színházi 
szakirodalom jelentős adósságát törlesztett e Jer-
zy Grotowskiról, a 20. század egyik legnagyobb 
hatású színházi személyiségéről, munkásságáról 
és annak hatástörténetéről írott , közel 600 olda-
las, képi illusztrációkban is gazdag monográfi á-
jával.

A vállalkozás azért is kiemelkedően fontos 
– s mind a téma, mind annak szempontrendsze-
re továbbgondolásra ösztönző – , mivel a hazai 
(megkésett  vagy éppen hiányában artikulálódó) 
Grotowski-recepció mindmáig olyan alkotói 
alapszövegek teljes terjedelmű magyar fordítá-
sát kénytelen nélkülözni, mint például A szegény 
színház felé (Towards a Poor Theatre) című ta-
nulmánykötete (ennek rövid részlete olvasható: 
Jerzy Grotowski, Színház és rituálé, ford. Pályi 
András, Kalligram, Pozsony, 1999.), amely jelen-
tőségében a magyar szakirodalomban is referen-
ciapontnak számító Sztanyiszlavszkij (színész)
elmélet-írói műveihez hasonlítható.

A kötet három nagy egységben tárgyalja az 
életművet és annak gyakorlati örökségét. Az első 
a Laboratórium Színház előadásokat bemutató, 
repertoárszínházi tevékenységét 1959–1970-ig a 
„szegény színház” felé, majd a „színház elhagyá-
sát”, s a színész helyett  az individuumban rejlő 

lehetőségek kutatására összpontosító, a passzív 
nézői szerepet aktív „résztvevővé” átalakító, ún. 
parateátrális kutatások időszakát 1970–1985-ig. A 
„Folytatások és örökségek” alcímmel megjelölt har-
madik egység az 1975-től napjainkig tartó, vagyis 
a másodikkal erős átfedésben induló időszakot 
mutatja be, amelyben több rövidebb intervallu-
mú kutatási irányt rendszerez: a Források Szín-
háza, az Objektív Dráma és a Rituális Művésze-
tek (Ritual Arts és/azaz Art as Vehicle) egymástól 
eltérő célkitűzésekkel bíró, de egy fejlődési ívbe 
rendezhető, folyamatként értelmezhető szaka-
szok. E fejezet fontos része azon olaszországi és 
lengyelországi „örökösök” bemutatása is, akik 
révén a mai napig autentikus kutatómunka zajlik 
a Grotowski-életmű folytatásaként. A kötet két 
„intermezzó”-jában – s itt  vállal talán legnagyobb 
kockázatot a szerző – az aktuális tudományos 
diszkurzusban preferált performativitáselmélet 
horizontjából tesz kísérletet a szegény színház 
és a parateatralitás fogalmainak színházelméleti 
kontextusba helyezésére.

A Laboratórium-kötet fi lológiai minuciózussá-
ga, forrásokat, korabeli dokumentumokat és az 
elmúlt évtizedek szakirodalmának bemutatását 
is átfogó ismeretanyaga csakúgy, mint olvasmá-
nyos nyelvezete és gazdag terminológiai bázisa 
különleges bravúrnak számít, mivel Grotowski-
ról nem könnyű átt ekinthető szempontok men-
tén, világos állításokban fogalmazni. Grotows-
ki mítosz lett , s Adorján Viktor könyve éppen 
rendszerezett ségével és pontosságával szem-
besít e mítosszal, a főképp Nyugat-Európában 
végbement, fogalommá vált név infl álódásának 
alakulástörténetével. A kötetnek köszönhetően a 
mítosz mögött  megjelenik az alkotó személyiség, 
s az az állandó, az egész életművét átható gon-
dolatkör, amelyet a „totális cselekvés” aktusának 
módszeres kutatásaként pozicionálhatunk. Mint-
ha ennek keresésében, elérésében és tökéletesí-
tésében sűrűsödne az életmű esszenciája, amely 
mögött  felsejlenek az individuum személyes mo-
tivációi, illetve egy korszak (az 1960–80-as évek) 
szellemiségének jellemzői, adott ságai, elvárásai.

Rögzítenünk kell, hogy a totális cselekvés 
eszménye, amely – s ez színháztörténeti közmeg-
egyezés: Ryszard Cieślak Állhatatos hercegben 
nyújtott  alakítása valósított  meg először – nem 
valamiféle laboratóriumban előállított  mester-
séges színészi cselekvés, hanem inkább olyan 
aktivitás, amelyre minden ember képes, képessé 
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