
ar ce lona óta foly ton azt kér de zem ma gamt ól: 
„Hol vag yok?” – a ké r dés az 1960-as éve ket 
idézi, am i kor az el mé let vi rág zott.1 Mi vel saj -

nos nem tar tozom nemzeti ki sebb ségh ez: sem bre -
ton, sem korz i kai, sem baszk, sem ka ta lán, sôt még 
pá ri zsi sem va gyok, és azt a ki sebb ség et, ame lyet 
né mi leg kö te les sé gem nek ér zek meg vé de ni – a teo -
re ti ku sok at és sze mi o tiku so kat – már elég gé el -
áraszto t ta (de ki pa nasz ko dik?) a szín há zi gya korlat, 
az elô adá sok és a kul túr po li ti ka kér dése i nek özö -
ne. A ki lenc e dik al fe jez et, a szö veg uto l só fe je ze te 
ki tart hat amellett, hogy „az el mé le ti ku tat á sok vala -
mennyire ho z zá já rul hat nak a szín ház fej lô dé séhez”; 
számomra udv a ri as pro vok á ci ó nak és iro ni kus fel -
hí vás nak tû nik, hogy az el mél et életh ez va ló jogát 
pusztán azon jó ték ony ha tás al ap ján ig a zol juk, 
ame lyet a szín ház fej lô dé sé re gyako rol. Röv i den, 
szív él ye sen felkérve érzem ma gam arra, hogy meg -
véd jem nem csak az el mé le tet, de a ki sebb ségi 
elméle tet is. Így, a ki hí vás nak el e get té ve, óva tos -
ság és tak ti ka ál tal is mot i vál va, csak azz al az ál lí -
tás sal kezd het em, hogy ez a ha tás kor lá toz ott és az 
el mé let nek a mû vés zi gyako r lat eme l ke dett stá tu -
szá ra kelle ne vá gya koz nia. Így te hát még min den 
(re)konst ru á  lás ra szo rul: klasszi kus hel yzet a te o -
re tik us szá má ra. 

Emel lett ne héz is, mi vel ma gá nak a ki sebb ség -
nek a fogalma, ame lyet a töm eg kom mun i ká ció buz -
gón hasz nál mint gya nús, bár szív me len ge tô fog al -
mat, sok kü lön fé le tárgy ra von at koz hat: egy nép re 
vagy egy kul tú rá ra, egy el nyo mott tár sad al mi cso -
port ra, egy korlátozott számú kö zön ség re, vagy egy 
ke vés sé kép vi selt mû vé sze ti ág ra. Ezek nek a ki -
sebb sé geknek a kö zös nevezôje két ség te le nül a do -
min áns több ségh ez fû zô dô ne gatív ter min u sok kal 
de fi niált vi szon yuk. Ele gendô ok ez arra, hogy meg -
tart suk a ki sebb ség fogalmát, amely némileg le eresz -
ked ô nek, vé de ke zô nek tû nik, és túls á go san szo ro -

san kap cso ló dik a meg fé lemlí tés és el foj tás hosszú 
törté ne té hez? Va ló szí nû leg nem (melle s leg me g -
jegy zem, a bar ce lo nai szakmai kon fer en cia a „több -
sé gi dra ma turgiát” nem a „ki sebb sé gi dramaturgiával” 
ál lítja szem be, ha nem a „kor lá tozo tt ha tású” drama -
tur giá val, kétség te le nül a fo gal om sem le ge sí tését 
vá laszt va az zal, hogy inká bb kor lá ta ira, mint szám -
sze rû vagy szim bo lik us al sóbb ren dû sé gé re utal). 
Nyil ván va ló an ér zel mi leg mó dfel ett meg ter helt már 
a kise bb ség szó használata is. Sem mi ért el me el foj -
tani, mert el ke rül he tet le nül vissza tér. 

Mi vel ninc sen ta pasz ta latom a kisebbségekkel 
kap cso lat ban a szlovák nyelv, a kony ha, a kul tú -
ra min den na pos hasz ná la tán, il let ve a nyel vek egy -
más ra hat á sán túl, am ely utób bi in kább öröm mel, 
mint ag go dalo m mal tölt el, a ki sebb ség rôl al ko tott 
el kép ze lés em ér ze lem men tes. Az egyetlen do log, 
ami ebb en a kis ebb sé gi és több sé gi ta paszta lat ban 
ne kem szá mít az az, hogy egyik nek se essek ál do -
za tul. A ki sebb ség áld o za tá nak len ni, mind az el mé -
 let ben, mind a tár sa da lom ban azt jel en te né, hogy 
csu pán ki sebb sé gi ér té kek sze rint len nénk ké pe sek 
bár mit is gon dolni vagy ten ni; a több ség ál do za tá -
nak len ni azt je lent e né, hogy csu pán a több sé gi 
érté kek szer int lenn énk ké pe sek gond ol kod ni. 

Így hát me gtar ta nám ezt a ho má lyos terminust 
– ki sebbség –, mert le he tô vé te szi szá mom ra, hogy 
a(z inká bb folk lo rik us) fo gal mat met a fo ra ként ke -
zel jem kedve nc tár gyam ra, a szín há zel mél et re alkal -
ma z va. A szín há zel mé let szükség sze rû en a kisebb   -
ség hez tar to zik, mint hogy kor lá to zott számú ember 
gya ko rolja, leg több ször az elô adás le zaj lá sa után 
to ta liz á ló disz kurz us ban, amely min dig a posteriori, 
ki e gés zí tés a le írt mû vé szi tárgy hoz. 

Ki sebbsé gi el mé let egy olyan mû vé szet hez, 
amely ma ga is a ki sebb ség hez tarto zik: mif é le el -
len  pon tot képe z het az élô szín ház a mé di á val 
szemb en: a te le ví zi ó val, a film mel és most már a 
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1 A ta nulm ány az 1985-ben Bar ce lon á ban a Congr és in ter na ci o nal de te at re a Cat a lu nya so rán el hang zott elô adás szöv e ge.



vi de ó val szem ben? Sôt a min ket ér dek lô ren de zôi 
vagy kí sér le ti szín ház szint én ki sebb ség ben van a 
kom mersz szín házhoz ké pest. Sem a szín ház, sem 
az el mé let szem pont já ból nem lé nye ges, hogy az 
el mé letn ek, konk ré tan a sze mi oti ká nak az elô adás -
nak fel tett kérd é sek és a kri tik ai disz kur zus pon -
to sí tás á val le kel le ne szû kí ten ie a vizs gál ó dás ter ü -
le tét, hisz en mind ket tô höz érin tô le ge sen és mel lé -
ke sen köze lí te nek, akár a színházi mû faj ról, akár a 
mû faj adott pe rs pek tív á já ról van szó. 

 
Elmélet és kisebbség 

 
szük ség kép pen „ki sebb sé gi” el mé let és az álta -
la te o re tiz ál ni kí vánt kise bb ség kö zöt ti ob -
jektív kap cso lat arra ös z tö nöz, hogy el töp re ng -

 jünk a ter minu sok vi szo nya in és meg fe le lô de fi -
níci ó in. 

 
Az „el mé let” je len té se 

Egy elm é let mag á ba fog lal ja a szö veg és az elô adás 
mû kö dé sé re vo nat kozó iga zol ha tó hi po té zi sek vi -
szony lag ko her ens cso port ját. Hogy an iga zo lunk 
egy szín há zelmé le tet? Nem hoz lét re tisz ta, pre cíz 
ered ményt, de biz to sítja szá munk ra a sa játsá gok 
hosszú so rán ak tu dat o sí tá sát; leg in kább azt teszi 
le hetô vé, hogy me gért sük, mi ko her ens és el ter -
veze tt. Ter mé sze te sen se m mi sem aka dá lyoz meg 
ab ban, hogy rész le ges el mé le te ket ál lít sunk fel: a 
szö veg rôl, a cse lek mény rôl, a tér hasz ná lat á ról, a 
szín ész rôl, a mi se en scène glo bá lis elr en de zé sé rôl 
stb. Sok elm é let, leg aláb bis a ma nap ság hasz ná lat -
ban lé vôk, úgym int a dr a ma turgi ai, az antro po ló -
gi ai, vagy sze mi o tik ai elemz és, a humán tu do má -
nyok tól köl csö nözn ek fo gal makat és mó dsze re ket, 
am e lyek egy sor an a li ti kus és ma gya rá zó el já rást 
tö kél e te sí tet tek és a szö veg vagy az elô adás egy vagy 
több szintj én mû kö dô deskri p tív me ta nyel vet 
alkot tak. Az el mé let haj lik afe lé, hogy ált a lá no sít -
son és kü lön bö zô nyel vek et in teg rál jon egy ko her -
ens egész be. Fel te vé sek és hi pot e ti kus-de duk tív e -
ljá rá sok se gít sé gév el mo del le ket hoz lét re, ame lye -
ket mó do sí tani, gyakr an kri ti zál ni is le het, de leg -
al ább ko he rens ek, és egy szer re ker e sik a bel sô log -
i kát és az is mer e tel mé let hez való ka p cso ló dást. E 
mo del lek létre ho zá sa ki szá míto tt koc ká za tot von 
ma ga után: költ sé get és koc ká za tot, ame lyek csak 
ak kor iga zo lód nak, ha a diszk ur zus ko he rens je -
len tést hoz lét re, és ha ez átv i he tô más szö ve gekre 
vagy mi se en scène-ekre is, rö vi den, ha az el jö ven -
dô szín há zi gya kor lat ban igaz ol ha tó.  

Az el mé le tet el kell kü lö ní te ni a kri ti ka disz -
kurzu sá tól: az ut ób bi olyan köz vet len, el kö te le zett, 
ér té ke lô re ak ciót kí ván, amely az elô adás ál tal gyak -
ran nem iga zo lha tó; meg en ge di a té ve désh ez, a javí -
tás  hoz és a vi tá hoz va ló jo got; nem csu pán esztéti -
kai, han em ide ol ó gi ai és mo rá lis íté let is egyben. 

 
A „ki sebb ség” je len té se 

Az el mé lethez ha son ló an a „ki sebb ség” kér dé se is 
szá mos pers pekt í vá ból ra gad ha tó meg: a szín ház 
kul tú rája és kö zönsé ge fe lôl, va g yis az ural ko dó 
nor má hoz, kul tú rá hoz vagy nyelv hez visz o nyí tott 
kül ön bö zô sé ge alapj án; ne héz ség e i nek vagy par ti -
ku la ri tá sának kö szön he tô en, a sz í nház ál tal be val -
lott, kor lá to zott szá mú (szûk értelemben vett) kö -
zön ség alap ján. Ami ez ek ben a kri té riu mok ban 
közös, az a kö zön ségre, vagy a lé t re ho zott mun -
kára vo natk o zó kiterjesztés vagy ál ta lá no sí tás le he -
tet lensé ge. 

Ha az el mé let és a ki sebb ség fog al mát össze kap -
csoljuk, meg kap juk a ki sebb sé gi el mélet fo galm át, 
amely re töké le tes példával szolg ál a szín ház szemio -
ti ka. Még min dig meg kell azon ban ér te nünk, ho -
gyan és miért rekesztôdik ki a sze mi o tika a több -
sé gi elm é let bôl. A több sé gi el mé let az el mé letné l -
kü li ség el mé lete, va gyis azé a meggyô zô désé, hogy 
a szín há zi gya kor lat ról al kot ott el kép zel és hez nincs 
szük ség glob á lis ref le xi ó ra, és csak a min den a prio -
ri fel te vést nél kü lö zô in tui tív ér té ke lés nél kül öz he -
tetl en az elô adás meg ér té séh ez és él ve ze té hez.  
Az el mé let nél kü li ség el mé lete annyi ban több sé gi, 
hogy lá tszó la gos köz meg egye zé sen ala pul, gyak ran 
a kri ti ku sok tól tá mo gat va, és sze rin te az elô ad ás 
min den el ô ké szület, ren de zett elem zô technika és 
exp li cit met a nyelv nél kü li, azonnal fo gyaszth a tó 
áru cikk. Az ilyen el mé let a jó zan ész és az ár tat lan -
ság be nyo más át kel ti, és meg enge di ma gán ak, hogy 
vic ce lôd jön a te o re tiku sok abszt rakt és bô be szé dû 
zsarg on ján. Rö vi den, mind ig si ke rül a ne ve tôk et 
ma ga mellé gyûj te nie. 

De az ne vet, aki ut o ljá ra ne vet; hi szen az an ti -
te or e ti kus több sé gen bel ül az el lená l lás fész kei fe -
dezhe tôk fel; az el le náll ás nak ez ek a fész kei (ki -
sebb sé gi kon tex tusban) na gyon sz e ret nék meg ér -
te ni a szöv eg és az elôadás fe lépí té sét, sôt a je lentés -
képz és kez det leg es el mél e tét is. Ezek az el mé leti 
el ô re lé pés ek el ôször szét szórt ki sebbs é gi ala ku la -
tok nak tû n nek, ám vég ül olyan rend szer meg for -
má lá sá hoz ve zet nek, ame lye ket job ban alk al maz -
nak az elô a dásra és az adott vi szony lat ok szem -
pontj á ból egy re kö vet ke ze tese b bek. Az 1960-as 
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évek ben a struk tu ra lizm us meg ta nul ta a narr a to -
ló giai mo dellt al kalm az ni a csele k mény ta nulm á -
nyo zásá ra. Aztán az 1970-es évek ben a sze mi o ti ka 
– elég mec ha ni ku san – át vit te a jel és a je len tés mi -
ni má legysé gé nek fo gal mát az elô adá se lem zés re. 
Ezek az elmé le tek az elôadás mint eg ész meg ra ga -
dá sán ak szük sé ges sé gé bôl faka d tak, mí g nem rá ta -
lál tak a kom poz í ció és a mû kö dés né hány el vé re. 
Rá adá sul az avant gár dé hoz ha son ló fej lô dé sen men -
tek ke reszt ül: mi u tán is mert té vál tak, ko di fiká l tat -
tak és meg ket tôz ôd tek, gyak ran új no r má vá al a -
kul nak, oly an rend szer ré, amely tek in tet be veszi a 
fo lya ma to san kib on ta kozó gya korl at szten derd ként 
va ló fel fog á sát. Enn él fog va fenn áll a ve szély, hogy 
a jó ko ra el méle ti ki sebb ség több ség i vé és nor ma -
tívvá al a kul, így vi szont meg gát ol ja a mû vés zi for -
mák ref le xi óját, sôt a for mák fej lô dés ét is. 

A nar ra tí va struk tu rá lis elem zé sét rosszul iga zí -
tot ták az el ôadás pol i fó ni á já hoz, és a nar ra to lóg i ai 
mode ll re kezd ték kor lá toz ni a va do na túj szín ház -
szemi o ti kát. Egy elmé le ti fo ga lom, min de zi dáig a 
hala dó ki sebb ség ben, tör té ne tesen oly mér ték ben 
elve sz tít heti te o ret i kus ha té kony sá gát, hogy le -
lassítja az új el mé le tek és gya kor la tok fej lô dé sét.  
A ren de zô (met teur en scène) foga l ma péld a ként 
szol gál hat: a 19. szá zad vé gén épp jó kor je lent meg 
a rend e zô mint az elô adás köz pon ti szer vez ô je, a 
mi se en scène, a szöv eg és az el ôadás köz öt ti kap -
cso la tért fe le lôs sz er zô, az el ôadá son dol go zó csa -
pat ko or di ná to ra. Ma a mi se en scène ugya ne zen fo -
galma az elô adás cent rali zá lá sak ént és egysé ge sí té -
se ként el gon dol va kevé s sé ve szi fi gyel em be az új 
szí né szi ta pasz ta lato kat vagy a nyi tott, „de centr a li -
zált” [de cent ra li zed] és fél re moz dí tott [de cen ter ed] 
mi se en scène-t; meg erô sí ti azt a hi bás e lké p ze lést, 
hogy a ren de zô az elô adás „ho mo gén” és „egy sé -
ges” szer zô je, aki saj át szem élyes stí lu sát tö kéle tes 
ellen ôr zés alatt tud ja tar ta ni. Továbbá a me t te ur en 
scène fo gal ma el fedi a mi se en scène-nek mint a meg -
nyi latko zás kol lek tív és struk tu rá lis rend sze ré nek 
sok kal hasz no sabb fog al mát. Egy és ugya naz az el -
mé leti fogalom, mint péld á ul a mi se en scène egy -
aránt te kinth e tô több ségi nek és ki sebb sé gi nek is: 
több sé gi és prob lem a ti kus, amik or a tárggyal va gy 
az eg yé ni zse niál is „ren de zôv el” kerül össze ha son -
lí tás ra; ki sebbs é gi, ami kor nyi tott struk tur á lis fo -
gal mat, kol lek tív meg nyi latko zást ért ünk raj ta. 

 
El mé let: kis ebb sé gi vagy kis ebb mûvészet? 

A kise bb sé gekr ôl fo lya tott min den vita sor án ész -
re  vesszük egy részt a több sé gi im pe rial iz mus sal 

szem be ni ki fogá sok vissz hang ját, más részt azt a 
kom pen zá ló elôf el te vést, mi szer int a meg fé lemlí -
tett ki sebbs ég ma gas abb rendû az el nyo mói nál. 
Ugya nez igaz a sa ját, ki sebb ségi el mé let re vo nat -
kozó ér té ke lé sem re is. Ez a rész le ges, ideo ló gi ai 
meg kö ze lí tés semm it nem se gít a kul tú ra vagy az 
el mél et ki sebb ség re gya ko rolt struktu rá lis ha tásá -
nak meg ér té sé ben, pe dig itt ez ké pezi a megfontolás 
egyet len tár gyát. Hagy ni kel lene, hogy le csil lap od -
jon a vita, nem pe dig azt fel té tel ez ni, hogy a kicsi 
(min dig) szép [small is (al ways) be a u ti ful], és meg 
ke l le ne mu tat ni, hogy a ki sebb ség egy sor olyan 
me g szo rí tást ró ki az irod a lom ra és az el mé let re, 
ame lyek nem szük ség szerû en ne ga tí vak, ha nem 
mind az irod a lom nak, mind az elm é let nek egye di 
és er e de ti jel le get köl csö nöz nek. 

Kezd jük De le u ze és Gu at tari fig ye lem rem él tó 
Kaf ka-ta nul má nyá val, am ely nek cí me Kafka: A ki -
sebb irod a lom fe lé. A szer zôk a ki sebb sé gi iro dal om 
„há rom jel lem zô jé re” mu tat nak rá: „a nyelv te rü -
let vesz té sé re, az egyé ni nek a po li ti ka i hoz va ló kö -
tôdé sé re és a meg nyi lat ko zás kol lek tív cso por tosu -
lá sá ra”. (1975:33; 1986:18). Há rom lén ye ges jel -
lem zô re össz pon to sí tanak: (1) a prá gai néme t re 
mint ter ü let vesz tett nyelv re; (2) mi n den egyé ni vo -
nat ko zásnak – mint pél dá ul az Oidip usz komp -
lexus  nak – a po li tik a i hoz va ló kapcs o ló dá sára; (3) 
Kaf ka meg nyi lat ko zás-há ló jának K. alak ján ke resz -
tül tör té nô el ren de zé sé re. A ki sebb sé gi iro da lom e 
há rom jell em zô jé bôl a kise bb sé gi szính á zel mélet 
há rom össze te vô jét ál lapít hatj uk meg, amel yek egy -
szer re je len te nek hár om re duk á ló pil la nat ot és „az 
ál lam mal vagy a hivatalos nyelv vel szem be szál ló 
álom me gál mo dá sá nak” há rom fé le mó dját, azaz 
„egy el jö vendô ki sebbs ég megte rem té sén ek ké pes -
sé gét”. Ez az „el jö ven dô ki sebbs ég” meg alapít hat 
egy kis ebb sé gi szín há zel mél e tet sa ját meg szo rít á -
sa i nak e lfog adá sán ke resztül. 

1 Te rü let vesz tés: aho gyan De le u ze és Gu at tari 
sze rint „a kise bb sé gi iro da lom nem kisebbségi 
nyelv bôl szár mazik; in kább egy ki sebb ség hoz za 
lét re egy több ségi nyel ven bel ül” (1975:29; 
1986:16), a sz ín há zelm é let sincs kor lá tozva az ok -
nak az emb e rek nek a szûk kö ré re, akik a színház 
iránt ér dek lôd nek. Ma gá ba fogl al ja egy sor (in kább 
mód sze rta ni lag, mint szám sz e rû en) kor lá to zott esz -
köz haszná la tát, amely e ket a sze mi o lóg i á ból és a 
hu mán tu do mán yok ból köl csön zött, hi szen a kri -
ti ka disz kur zusán be lül nincs ér telme új, pé l dá ul 
ko di fi kált vagy for ma li zált me ta nyelv nek; in kább 
kö zös nyelv szük sé ges, ho gy az elô adás új faj ta 

55



szem szögbôl le gyen meg ra gad ható. Eb ben az össze -
füg gés ben az el mé let ál talá ban és kü lön ö sen a sze -
mi o tika és z re ve szi bár mely kri ti kai diszkurzus te -
rü let vesz tését, a dom i náns disz kur zus tól vagy bár -
mely ma gá tól ér te tôdô id e o ló gi át ól va ló szük séges 
el hatá ro ló dá sát és sa ját ko he renci á ját mint a szín -
házr ól szó ló disz kur zusb an és ma gán a szín há zon 
be lül el fogl alt he lyét. Ugyan ak kor ez a terü let -
vesztés csu pán az el sô lé pés, amely – ha adott nak 
vesszük bár mely el mé let egye tem es ség re beny új -
tott igé nyét – az el len ke zô jébe for dul: a szín ház ról 
szó ló kü lön bö zô diszk ur zu sokon be lü li el mé let te -
rü let é nek vissza fogla lá sa, az ar ra va ló hajla n dó ság -
ba, hogy a sze miot i kai disz kur zust ne a be a vat ot -
tak szá má ra kó dolt nyelv ként kü lön ít sük el, ha nem 
inká bb olyan nyel vet csi nál junk belô le, amely kö -
rü lö le li az elô adás glo bá lis ter mé sze tét és nem 
marad ki sebb sé gi disz kur zus: kis ebb sé gi el mé let 
amennyi ben egy szer re lét re hoz za és el uta sít ja a 
terü let veszt ést. Eb ben az ér te lem ben a te o re ti ku -
sok mind né met zsi dók Prá gáb an, vagy aho gyan 
Miro fogalmaz: „uni ver zá lis ka ta lán ok”. 

2 Az eg yé ni kap csol a ta a po li ti ka i val (De le u ze és 
Gu at ta ri, 1975:33) eg yen lô mér ték ben ér vé nyes az 
el mé let re, leg al ább is ar ra a faj tá ra, amely az elô adás 
min den esz tét i kai meg fi gye lé sét, mind en nyil ván -
va ló an for má lis le írás át a po li tik á hoz köt né, ez pe -
dig nem más, mint a for mák ide o lógi á já nak ref -
lexió ja (Pa vis, 1983). A sze mio ti ka vizs gál ja, vagy 
ne ki kel lene vizs gál nia a jel tár sa dalo mk ri ti kai di -
men zi óját, a je lek kap cso lat át a disz kur zív és az 
ide oló gi ai for má ci ók hoz, de a je lek ha tal mas koz -
mo  gó ni á i val vagy ti po ló giá i val (a Pe ir ce-i mó don, 
ahog yan Marty te szi, 1984) nem kel lene meg elé -
ged nie. 

Aho gyan Kaf ka mo nd ta: „az az e lkép ze lés, hogy 
a po lit i ká hoz fû zô dô kap cso la tok nem vesz él ye sek, 
bel sô au to nóm i á já nak köve t kez té ben az iro da lom 
politikai szlogenekhez kö tött, egész or szág ra va ló 
kit er jesz té sét ered mény e zi” (1951:209). Ador no 
ugya nebb en a szel lem ben em lí ti „a mû vé szi al kotás 
ket tôs jel le gét: tár sa dalmi té nyét és au to nó mi á ját” 
(1970:334; 1986:320). Ka f ka kise bb sé gi iro dal má -
nak és Ad or no esz té ti kai el mé leté nek ilyen kon ver -
gen ci ája arra ösz tö nöz, hogy – a szín ház tár sa da -
loms ze mi o tik á ján bel ül – össze kap csol juk a pszi -
choan a lí zis ál tal ins pi rált el mé le tet és az elô adás 
po li ti kai és esz té tik ai di men ziói fe lé mu ta tó ideo -
ló giaelméletet. 

3 Vé gül a kolle k tív meg nyi lat ko zás szin tén ked -
velt tár gya a szín házs zem i o ti ká nak mi n den iro -

dalmi fo r má ban, mi vel a mi se en scène nem egy köz -
pon ti té mát je le nít meg több al té má vá meg sok szo -
rozva, ha nem a megny i lat ko zá sok ese te i nek komp -
lex el rend e zé sét. A ki sebb sé gi el mé let itt újf ent nem 
igyek szik le ír ni az egyé ni te het sé ge ket, akik fel tehe -
tô en a mise en scène so rán fe je zik ki ma guk at; in -
kább a meg nyi latko zás po li fó ni kus rend sze rét re -
konst ru álja, el utasí t va a szerzô kö zpon ti és át té teles 
be szé de, il let ve a sze rep lôk egyé ni, prim i tív be szé -
de kö zötti kü lönbs ég té telt (am e lyet a be szé dak tus -
el mél et és a prag ma ti ka mos tan ság új ra be ve ze tett) 
(Pa vis, 1985a). Az egyszerûsített fe losztás he lyett, 
amely a drá ma í ró mint hom o gén és kohe rens szub -
jek tum il lú zi ój át tart ja fent, a sze mio ti ka Kaf ka és 
De le u ze ki sebb sé gi mûv é sze tének mód ja szer int a 
kol lek tív meg nyila t ko zás sal fog lal ko zik, amely nek 
el ren dez é sét re konst ru ál ni kell anél kül, hogy egyet -
len hang is a mes ter, kül ö nö sen a drá maíró vagy a 
ren dezô po zí ció já ba ker ül ne. 

Így mi n de zek a kis ebb sé gi irod a lom ál tal meg -
sza bott kr i té ri u mok, mu ta tis mu tan dis, al kalmaz ha -
tók a ki sebbs é gi el mé letre, ami an nál is in kább elkép   -
zel he tô, mi vel a ki sebbs é gi el mé let ku ta tása nem a 
több ség gel szemben ál ló ki sebb ség min ô ség re és 
fe l sôbb ren dû ség re vo nat kozó kri tér i u ma in alapul, 
ha nem a ku tat ás mar gi na li tásá én. A ki sebb sé gi el -
mé let nek ne héz ol yan nak ma rad nia, mint ha az új 
tö b bsé gek szüntelenül egye te mes ség re és az ált a lá -
nos el mé let fö löt ti el le nôrzé s re vá gya koz ná nak és 
a ki sebb ség i tôl a do mi náns glob á lis ma gya rá zat felé 
moz duln á nak el, gyak ran fi gyelm en kí vül hagy va 
episz te mo lóg i ai alap ja i kat. Ír juk le az el mé le ti 
„több ség-ép í tés” je len sé gén ek há rom ese tét a prag -
ma ti ká ban, az antr o po ló giá ban és a sze mi o ti kában, 
vagy leg alább is egy bi zo nyos sze mioti ká ban. 

 
Új több sé gek a kor társ szín há zel mé let ben 

1 A pra g ma ti ka nem csu pán a nyel vé szeten be lül 
fej lô dött, ha nem az iro da lom hoz és a fik ci ós akt u -
sok hoz kapc so lód va is. A szó be li te tt egye te mes 
mo dellje ur al ko dik a szín ház tu do mány ban, kü lö -
nö sen a di a lóg us és a szim boli kus cselekvés el em -
zé sében. A szín házi di a ló gus mo dell je, ava gy a 
Bahtyin-féle di a lo gi cit ás még olyan sze miot i ku sok 
ál tal is hasz ná la tos, mint Duc rot azért, hogy meg -
a la pozzák az iró nia, az inte r szub jek ti vi tás és a disz -
kur zus ban részt ve vô sza vak ere jének el mé le tét. 
Sajnos e pragma ti ká nak sem si ke rült tisz táz nia a 
szín há zi di a ló gus szer kesz tett sé gét, mert a Ba h tyin -
ra és a meg nyil at ko zás nyel vé sze tére va ló uta lá sok 
el len ére nem szá mol a di a ló gus és az ide o lóg ia, 
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vagy is a psz i cho a nal í zis több fé le tár gya köz öt ti kap -
cso lattal. Ducrot túl szo ros an kö tô dik az ar gu men -
tác ió el mé le téh ez meg el é ged vén az zal, hogy olyan 
sz í nhá zi me taf o rát hasz nál jon, amelyben a be szélô 
több féle meg nyi latko zó kö zöt ti di a ló gust hoz moz -
gásba (Ducrot, 1984:225). E prag mat i ká ból vett 
pél dán ke resz tül a nyel vé sze ti és re to ri kai el mé let 
eltú l zott am bí ci ó ját lá that juk an nak érd e ké ben, 
hogy több sé gi vé és a szín há zi disz kur zus ab szolút 
mo dell jévé vál jon anél kül, hogy de fi ni álni tud ná a 
szö veg és az in ter textus kö zötti pon tos, akár ideoló -
gi ai, akár pszi choa na li tikus vi szonyt (lásd Pav is, 
1985a, 1985b). 

2 A szín há zant ropo ló gia szin tén eg ye te me sí te ni 
szán dék o zik egy ta gadha tat la nul igaz meg fig ye lést: 
a né zô va lódi ré szt ve vô a színház ri tu ál é já ban. Para -
teát rá lis ko r sza ká nak ide jén Gro tows ki ant ro po ló -
gi ai meg kö ze líté se olyan her mene u ti kai aktust kép -
zelt el, am ely ben példá ul a szín pad a szí nész és a 
né zô ben sôsé ges él mé nyén ek je len tését vi zs gál ja 
anél kül, hogy túl so kat ve szôdne az elô adás külsô 
rész le te i vel: ir re le váns ként el uta sít ja a szín ész és a 
nézô ta lál ko zás át, és túl szo ro san kötô dik a jel rend -
sze rek oszt á lyo zásá hoz. Min den ilyen kre ati vi tás és 
tes ti ki fej e zés elm é le té ben, de a Der ri da-fé le an ti -
teo r e ti kus de konst ruk ció ban is olyan ben yo mást 
kelt az ant ro poló gia, mint ha vál lal ná az anti te o re -
tik us el mé let pár to lá sát és me gpró bálná meg ra gad -
ni a szí nész és a né zô közv et len ész le lé sét, il letve 
meg nev ez he tetl en cse ré jét. Nem könnyû el le nelmé -
lettel vá la szol ni er re a Der rida-fé le vagy poszt mo -
dern meg  kö zel í tés re, pon to san azé rt, mert el utasít -
ja a sze  mio ti ka kül sô le írá sát éppú gy, mint az intel -
lek tuá l is in dok lást vagy a mise en scène glo bális 
rend szerét. 

3 De harm a dik pél dánk, ma ga a sze mi ot i ka sem 
ment es et tôl az egye te me sí tô bet eg ség tôl, am ely fel -
szá mol ja a ki sebb, de le ga lább ko he rens el mél et 
gon dos ha tá ra it. Min de nes et re ez ar ra a sze mi o ti -
ká  ra vo nat ko zik, amely a je lek osz tá lyozá sá val fog -
lal kozik anél kül, hogy meg vi tat ná ki ter je dé sü ket 
vagy a jel öl tek el rend e zé sé nek for má ci ó ját, és min -
denek elô tt gondo san ke rü li a tár sa dal mi kont ex -
tus sal (Mu kařovskỳ) va ló bár mi féle kap csol a tot, kü -
lönö sen a re cep ció helyz e té nek vál to zá sa it il let ôen. 
Ezzel a faj ta sze mi o ti ká val (am ely sajn os a több ség 
a ki sebb sé gen be lül) a társ a da lomsz e mi o ti ka vál -
lal ko zás át ál lít hat juk szem be, amely el uta sít ja egy -
részt a kö zön ség ide o ló gi ai hely ze tére nem vo nat -
ko zó el szi ge telt je lek po zi ti vizm u sát, más részt a 
szo ci o lo giz must, amely ki zá rólag a kö zön ség tár -

sa dal mi-szak mai ka te go ri zá lá sának sta tisz ti ká jáv al 
fog lal koz ik, har mad részt pedig a kí sér le ti ps zi cho -
lóg i át, amely a né zô re ak ci ó it ír ja le anél kül, hogy 
a jelen tés képz és esz té tikai re f le xi ó já val össze kap -
csol ná. 

Eb ben a három új el mé leti több ség ben – prag -
ma tika, ant ro po ló gia és sze mi o ti ka – észr e ve hetjük 
a po zi ti viz mus vissza té rés ét, ame lyet Ador no a szo -
ci o ló gia tönk ret é te le mi att tá ma dott (1972).  
A szem el len zôs tu do má nyos ság fel éle dése ez, s 
észre ve het jük a biztos al a pot nél kü lö zô pszic ho ló -
gia vissza té rését is, am ely k itö röl mind en olyan 
elmé  le tet, amely a tört é nel met vagy a tár sa dal mat 
kí ván ja ele mez ni, min denek elôtt azt, ami a tár sa -
dalmit a form ák ban vé li fel fe dezni és nem a mû ki -
vona tol ha tó tar tal má ban. A törté ne lem nek há tat 
for dí tó el mé let pa ra dox mó don gát ol ja (más) el mé -
l e tek meg a la ku lás át, le gyen az több sé gi, vagy 
kisebb  sé gi: az ilyen tö r té nel mi et len ség leh et sztáli -
nis ta vissza hat ás, iró nia nélkü li brech ti a nizmus és 
mil i táns, kri ti ka nél kü li mû vé szet. 

4 El mél et vagy elmé le tek? A sze mi o ti ka el mé le te 
te hát igen csak kény el met len hely zet ben ta lál ja ma -
gát, és ez ért vagy ezz el egy idô ben haj lik afe lé, hogy 
a szín ház tu domá ny ál tal á nos episz te moló giá já nak 
vagy me ta te ó ri á jának ele fánt csontto r nyá ba hú zód -
jon vissza, hogy le író tech ni kává ko r cso sul jon, illet -
ve a szí nház ról szó ló el szi ge telt, rész le ges és tör e -
de zett disz kur zussá ess en szét. Ez a helyzet a szemio -
 ti ka ren de zet lensé gét tük rö zi, ame lyet egy szer re vá -
dol nak azzal, hogy túl sá gos an tu do má nyos, il let ve 
esszé isz ti kus és alig meg bízh a tó. A szemi o  tik u sok, 
akik Pi erre Bourdieu szeri nt az 1960-as években 
még min dig az „iro dal má rok és esszé ist ák, il let ve 
az »Új Sor bon ne« »tu do má nyos sá ga«, »po zi ti viz -
mu sa« és »ra ci o na liz mu sa« kö zöt ti »régi har cot«” 
foly tat ták (1984:155), mos ta náb an a tu do mány 
presztizsével hozz ák ma gu kat kap cso lat ba: 

ez az ör ök ké me gú juló kü z de lem a tár sa da lom -
tu do má nyok „re duk tív ma te ri al iz mu sa” el len 
mo st egy ideal i zált ka ri ka tú rá ban tes te sül meg, 
és a sze mi o tik á val, il letve a struk tu rá lis ant ropo -
lógi á val együtt olyan tu do mány ne véb en te rem -
tô dik meg, amely azt áll ít ja mag á ról, hogy össze 
tud ja bé kí te ni a tu do má nyos szi gort és a szer -
zôi kr i ti ka vi lá gi ele ganc i á já nak kö ve tel mé nyeit. 

(1984: 155) 
Bo ur di eu böl csen arra ös z tö nöz, hogy ne táp -

lálju nk túl sok re ményt a sze miot i ka tu do má nyos 
jel le gét il le tô en, am ely mind ig koc káz tat ja a vil á -
gi as cse veg és sé vagy az alap tal an techn o ló gi á vá való 
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el fajz ást. Ez an nak a ki sebbsé gi el mé let nek a drá -
má ja, ame ly ar ra a tö b bsé gi egyet e mes ségre vá gya -
ko zik, amely a részleges elmé le tek eg y be gyûjt é sét 
ar ti kul ál ná: a gyen ge ség vagy az el mé le ti na ivi tás 
pil la nat a i ban ez a me ta te ória gy ak ran poszt mo dern -
ként tün te ti fel ma gát, bár egy ily en va rázs cím ke 
nem igazán ra gaszt ható fel egy új el mé leti kö zös -
ség re azért, mert az azt irán yí tó me cha niz must le -
ír ja (en nek el len ére lá that juk a kü lönbs é get és a ha -
tárt, ami el vá laszt ja a mo dern vagy klas szi kus mo -
dell tôl). 

Va ló já ban ma gá nak a szín há zelm é let nek az 
iden ti tása forog kockán: plur á lis-e az el mé let? Vajon 
csak eg yet len vagy több elm é let lét e zik, aho gyan 
Jo sette Fé ral (1984:12) sej teti? Az az fel oszt hat juk-e 
az el mé le tet a tu dás al osztá lyok ra va ló bon tá sán ak 
koc ká za ta, vag yis az elô adás el szi get elt aspe k tu sai -
nak vizs gá la tát cé l zó technikák sz int jé re tör té nô le -
a la cso nyo dás nél kül? Semmi sem biz ony ta lan abb 
enn él. Amit a sz í nhá zi ak tiv i tás vagy az el ôadás egy 
ele mé nek le írá sa so rán a mó d szer tani ha téko ny ság -
gal nye rünk, azt el ve szítjük a glob á lis meg érté s ben 
és az episz te mo lógi ai szi gor ban. Az el mé let nem 
kép es olyan el gon do lás ként fenn ma rad ni, ame ly el 
tud ja ke rül ni a tu dás vagy a ko her en cia fel osz tá sát, 
ha nem lát ha tó an olyan össze nem füg gô je len sé ge -
ket kí sé rel meg egy más mel lé ren del ni, mint a gesz -
tus, a vo kál is rit mus, a drá mai szö veg törté ne te és 
a re cep ció ap par á tu sa. El mé let he lyett el mé le tek rôl 
be szél ni pusz tán azért, hogy fenn tart suk az elmélet 
egy sé gét, még nem ve zet a vál to za tos meg kö ze lí té -
sek és elem zé si mód sze rek fe la dá sához; az ered mé -
nyek köz öt ti kap cso la tok fenn tar tá sát je lenti, és az 
ide o ló gi á hoz va ló kö tô déstôl nem sza kít ja el a jelek 
for má lis elemz é sét vagy a szo ci oló gi ai vizs gá ló  dást, 
ha nem az elô adá son be lü li és elô adás nél kü li jel 
mû kö dé sét eg ész ként ar ti kulá l ja (Pa vis, 1985b) és 
me gp ró bálja azt au to-, in ter-, és ide o tex  t u a  li tá sá -
ban meg ér te ni. A pro b lé ma a rész le ges el mé le tek 
szten der di zá lás nél kü li egye sí té sé ben és hom o ge -
ni zál á sá ban rej lik. A szten der di zá lás kul tu rá lis és 
ide o ló giai mo del lek ben nem egy sze rû fel ad at. 

5 A kult u rá lis és el mé le ti mo del lek szte n der di zá -
lása: min den ne ga tív mel lék ha tás sal együtt a kul -
turá lis és el mé le ti mode l lek sztende r di zá lás á nak 
kös zön he tô az új több sé gek létr e jöt te a kis ebb sé -
gen be lül, Kelet-Eu ró pá ban ép púgy, mint Nyu gat-
Eu ró pában. 

A he lyi szí ne zetû re gi ona liz mus és ki sebb sé gi 
kul tú ra nyu ga ton pa radox mó don na gyon jól to le -
rálja, sôt ked veli a mult i na ci oná lis tech nok rá ciát, 

a gon dolk o dás be li és nyom tatá s be li gy ors ét kez ést, 
va la hogy úgy, ahogy vid é ki ker tünkb en is fenn -
tartunk egy növényvédôszerektôl men tes sar kot, 
mé g ha a kör nyé ken egyéb ként már min dent el is 
árasz tot tak a gyo mirtó sz e rek. A kap ita liz mus pon -
to san me gér tet te azt, ho gy a ki sebbs é gi je len ség ek 
min den szin ten fo gyaszt ha tók: a bre ton és az el zá -
szi bu ti kok az áru há zakb an, a ha gyom á nyos nép -
ze ne va gy a re gi o ná lis kul tú rák szín ját szás á nak fesz -
ti váljai stb. A kul turá lis ki sebb sé gek vála sz tá si okok 
miatt nél kül öz he te tle nek az öko ló gi ai moz gás hely -
reál lí tá sá ban, amely a po li ti ka sakk táb lá ján egy éb -
ként nem kap na he lyet. Ke let-Eu ró pá ban a re gio -
na liz mus, a folk lór vagy a nem ze ti iroda lom irán ti 
to ler an cia pél dát lan ideo ló gi ai szten der di zál ás sal 
pá rosul, amely nek még jó kör nye zeti lel ki is mer e -
te is le het a ki hal ás szé lén ál ló ki sebb ség ek vé del -
me zé sét ille tô en; ez ek nek a ki sebb sé gek nek nincs 
más jog uk azon túl, hogy népiek és a do mi náns 
kul tú rá hoz ké pest má sodla go sak le gyen ek (például 
az orosz hoz ké pest a Szov je tu nió ban). Mind két 
rendszerben a ki sebb sé gi je len ségek hi bás e lké p -
ze lé sét érh et jük tet ten: ki re kesz tik és egyben olyan 
köz pon to sí tott rend szer ál tal irán yít ják ôket, amely 
nyu ga ton a piac fel ügyele tén, kel e ten ped ig az ál -
szoc i a liz mus rend ôr ál lam án alaps zik. 

Ugya nezt a jele n sé get ve het jük ész re – új, hasz -
nál  ha tat lan szer ke ze tek és a folk lór fe lé tör ténô ki -
reke sz tés – az iro da lomra és a szín há zel mé let re ki -
sza bott sze rep ben is. Kel et-Eu rópá ban az agyon -
hasz nált mar xizm us ra va ló kö te le zô hi vat ko zás a 
bá tor, kü lö nö sen a prá gai is ko la te o reti ku sa i nak 
tol lából, né hány struk tu ral iz mus ra vagy sze mi oti -
ká ra tör ténô uta lás sal együtt csak erô telje sen több -
sé gi és me rev el mé le tet tud létr e hoz ni, amely nem 
ké pes az új fo r mák hoz iga zod ni (s az újat rend sze -
rint azo no sít ja és el nyom ja). A nyu gat, épp el len -
ke zô leg, mód szer ek, tech ni kák, rend szerek és 
elmé letek csö mö ré tôl szen ved, ame lyek csak rész -
ben alka l maz ha tók és töb bé nem fo gal maz ha tók 
meg glo bá li san egyet len episz te mo ló giai ke ret ben: 
nem ért jük töb bé a kö zöns ég vizsgá la tok, a szín -
pa di rend sze rek le írása, a meg nyi lat ko zás vagy az 
antro po ló gia prag ma ti kája köz öt ti kap cso la tot és 
a ha té konyság, a tör e dé kes ered mé nyek, az ek lek -
ti ciz mus, a fo gyasz tás vagy a sza kért e lem kul tu sza 
mö gött ker e sünk me ne dé ket. Az el mé letek ilyen 
ku sza  ság á ban ért hetô a kö zön ség za va ra, akár az 
egye temen, akár a szín ház ban és a mé di áb an. Át -
érez  het jük azt az el ra gadt a tást, ame lyet a Der ri da-
fé le de konst ruk ció okoz ott az ame ri kai egye te -
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meken, ah ol a prag ma ti kus imp resszi o niz mus nak 
si ke rül új ré teg fes téket fel vin ni ros ka do zó hom -
lok za tára. 

Ám az el mé let (jó) okán ezt ál lít va, va la me lyest 
le egy sze rû sí tem a hely ze tet. A szín há zi te vé keny -
ség ép pen ezek ben a szél sô sé ges ese tek ben kö ve -
te li vissza sa ját jo ga it és ér ték te le ní ti el még a leg -
ke vés bé leeg y sze rû sí tô el mé le tek et is. Két bizta tó 
pél dám van, amelyek bi zo nyítj ák, hogy a szín  - 
házi gya korlat még mi n dig tud a ki sebb ség kér dé -
sé vel fog lalko z ni Ke let-Eu ró pá ban, an él kül, hogy 
az ál lam, vagy a párt le eresz ke dô mo do rát ma gáé -
vá ten né, és nyu ga ton, anél kül, hogy ma gát a ki -
sebbség folk lo ri kus vagy et nog rá fi ai fog al má ra kor -
lá tozná.  

A Trnavá ban, egy kis szlo vák vá ros ban 1983-
ban el ôsz ör ját szott Ako sme sa hla da li (Ho gyan ke -
res tük egy mást) cí mû darab egy sor tab ló ban beszé -
li el a szlo vák nemzet gond jait-ba ja it, fe lö lel vén az 
egy mást köve tô in vá zi ó kat, a 15. szá zadb an a Habs -
bur gokét, a 17.-ben a tö rö kö két , a 19. szá zad má -
so  dik felé ben a Os zt rák-Ma gyar Mo narch i á ét és az 
el sô köz tár sas ág ide jén a cse he két. A je le net ek be -
mut at ják a nemz e ti ö ntu dat éb re dé sét, a nyelv és a 
kult ú ra me gôr zé sé nek érd e ké ben al kal mazo tt for -
té lyo kat, a nép ki tart á sát bár mily en kö rül mé nyek 
kö zött. Az el múlt negy ven év tör té nel mé rôl egy ál -
ta lán nem esik szó, de a nemz e ti iden ti tás mo dell -
je és a túl élés véde ke zô me chani z mu sa igen cs ak 
szük ség te len né te szi az oro szok ra – az elv tár sak ra, 
akik azért jöt tek, hogy fel sza ba dítsák a csehszlo vá -
ko kat – va ló bármi fé le uta lást. Az elô adás csak ak -
kor ért he tô, ha tu da tá ban va gyunk a ki mon dat lan -
nak és búj tat ott nak: a ki sebb sé gi nem zet kérd é sét 
(in kább, mint a nem zeti ki sebbs é gét) en gedm é nyek 
né l kül ke ze lik a gyér, egy szerû és konk rét szín pa -
di mun kán ak kö szön het ô en, ami nyil vá nva ló vá te -
szi az elny o más ról szó ló hosszú (eg yéb ként pe dig 
va l ósze rût len) be szédek ut á ni vá gyat. 

A má so dik példa ezút tal nyug a ti, Phi lippe 
Adrien le gú jabb pr o duk ci ója, a Franz Kaf ka álma 
a Kaf ka Nap ló i ban ta lál ható ál mokra tá masz ko dik, 
ame lye ket Fel ix Gu att a ri gyûj tött és Enzo Cor man 
ren de zett egy be. A nem ze ti ki sebb ség kér dé sét itt 
a zsidó kul túr á ra, a jiddi s re, a Prá gá ban be szélt 
néme t re és a cseh nyelvre te tt uta lá sokk al mu tat -
ják be. De min de nek fö lött az el ôadás Kaf ka alakjá -
nak K.-hoz va ló vi szo nyá ban, ap já val, any já val, je -
gye sé vel és bi zo nyos hi va ta li és rend ôri ha tó ságok -
kal va ló össze üt kö zé séb en kö te le zi el ma gát a ki -
sebb sé gi iro dal om fent em lí tett hár om jel lem zô je 

mel lett. Szem be szö kô az ál mo dó szub jek tum egójá -
nak tö re dék es sé ge, a sz í né szek, a ze ne, a szín padon 
vagy a szín pad mö gött el hang zó napl ó rész let ek által 
bem u ta tott álom ké pek is mét lô dése. A mi se en scène 
el le náll an nak a kísé r tés nek, hogy a tu da ta lat tit más 
szem pont ból is meg em lít se, mint a tu da ta lat ti é ból, 
és a Nap lók álom anya gát raci o ná lis lo gika sze rint 
sz er vez ze meg. Az elô adás magának a tu da ta lat ti -
nak a sza bá lyai sze rint épí ti fel az anya got, és a né -
zô  ket, akik a ki sebbsé g ben gyû lölik ma gu kat, a 
pszi  cho ló gi ai ki saj á tí tás szi tu á ció já ba hel ye zik úgy, 
hogy amik or el hagy ják a szín há zat, nem tu d ják, 
me lyik re le váns el em ke rül te el a fi gyel mü ket és 
an nak mi a je lent é se: va la mi történt és én a tanú ja 
va gyok, mi u tán már meg tör tént. En nek a ké sésnek 
és az álom rés zle ges for má lás á nak kö szönh e tô en 
az elô adás a szerep és a kul tú ra te rü let vesz té sének 
kép ze tét kí nál ja fel, egyet len ho mo gén nyel vez et 
ki saj á tí tá sán ak le het et len sége mi att, és ami att, hogy 
a több sé gi nyel vet hasz ná lók szá mára is le he tet len, 
hogy a ki sebbsé gi nyelv ben fesz te le nül érez zék 
magukat. Az álom a sze rep, a je len tés, az egyé ni 
meg nyi latko zás el tu lajd o ní tá sán ak szín pa di meta -
fo rá já vá vál ik. Egy faj ta olv a sá si mó dot kö ve tel tehát, 
egy be fo ga dá sel mél e tet, am ely nem elô re meg ha -
tá  roz ott start vo nal ról in dul, han em ki sebb sé gi módon 
igyek szik meg rag ad ni a mi se en scène-t: Kaf ká val, 
De le uze-zel és Gua t ta ri-val, a bea va tás hoz ve ze tô 
út te ore ti kus ka la uz a i val eg yütt meg en ged he tô az 
el mé let nek, az álmok és a ki sebb sé gi nyelv dur va 
an ya gá ban a kri tik ai vo nat ko zá si pontj á nak a 
vissza  fog la lá sa. Ez kö zel ebb hoz za az elm é le tet a 
kre a tív al ko tás hoz, ame lyet a mû vé szetek eg yi ké -
nek tart ha tunk. 

 
Az elmélet mint a szépmûvészetek egyike 

 
Az el mé let örö mei 

e hát ezt a pa ra do xont sze ret ném be mu tatni, 
nem egé szen minden pr o vo ká ció nél kül.  
A disz ciplí nák el kü löní té sét ál lí tó lag nem 

kérd ô je le zik meg. Ál lí tó lag ele gen dô a gya kor lat 
és az al ko tás, és az el mé let csak ez után il leszt he -
ti ma gát hoz zá juk kel lék ként, az alk o tá son élôs -
kö dôk ént. Me gspó ro lom Önök nek az is me rôs 
kon no tá ció  kat, amely ek kel a teoretikusokat, a 
„dagál yos”, „szó  szá tyár”, „imp o tens”, és „ha szonta -
lan” te remt mé  nye ket sújt ják. Dicsé ret kép pen hadd 
utal jak Bart hes le írá sá ra az ér tel mi ség i rôl, ah o gyan 
Po ujade lát ja: ha szon le sô pro fesszor, lusta, unal -
mas, hiú, mag  ta lan, ci ni kus és gú nyos, rö vi den 
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pári zsi. (Barthes, 1957: 182-90). (Emlékeztethetem 
Önö ket ar ra, ho gy én nem va gyok pár i zsi?) Ko -
moly ra ford ít va a szót: ha a gya kor lat és az el mélet 
kö zötti kap cso la tot gyak ran ko nf lik tus ként és 
ellentmo n dás ként tap asz tal ják meg, ez jó részt a 
mû vé szet rom an ti kus felf o gá sá nak ere d mé nye, 
amely ked veli a drám a í rót/de mi ur goszt mint ál lí -
tó la gos zse nit és al ko tót, aki a szín ész bôl szent ször -
nye te get csinál és most a ná ban tiszt e li a rendezô-
tü rann oszt, aki egy szer re test e sí ti meg a szín ház 
inté z mé nyét és a je len tés mo no po lisz ti kus lé t re -
ho zás át. Ez az esz tét i kai és in téz mén yi el is me rés 
egye di ha tal mat köl csön öz ne ki, kü lö nös en azt az 
ab szo lút ha tal mat – amit nem igyek szik má sokkal 
meg osz tani –, hogy az elô adan dó szö ve get és a 
konc ep ció me g va ló sít á sá nak esz kö ze it illetôen öt -
le tei és el mé let ei le gye nek. A ren de zô sze mé lyé -
ben a tud ás és a hata lom, az el mé let és a gya korlat 
lát sz ó lag ter mé sze tes ki fe jez és re jut ta tá sa min den 
más sz in ten pr ob le mati kus sá vá lik, kü lö nös en, ha 
vé ge az elô a dás nak. A jöv ô ben csak ak kor lehe t -
sé ges az összeb é kí té sük, ha fel ha gyunk a pro duk -
ció és re cep ció szétválasztásával, leg in kább a mi se 
en scène elô ké szí té sé ben (a dra ma turg be a vat ko zá -
sával a prób ák elôtt és közb en) és az elô adást be -
fo gadó közö n ség ben (bát o rít va pél dá ul a né zô 
össze kap cso ló, ált a lá no sító er e jét) (Pa vis, 1983; 
1985b). 

Nem a gya kor lat és az el mélet össze ke ve ré sér ôl 
van szó va la mi lyen új ke le tû gya kor la ti-el méle ti írás -
módban, ha nem ar ról, hogy meg mu tas suk, mennyi -
 re szüks é ge van mind két te vé keny ségn ek a pár jára. 
(Fô leg) a te o re tik u sok, de a szín házban do l go zók 
is tet tek kís ér le te ket ar ra, hogy össze ke verj ék a kü -
lön bö zô mû fa jo kat. Az elméleti (de még in kább a 
kri ti ka)írás ban meg ta lál ha tó az a ten denc ia, hogy 
ver seny re keljen a szín házi alk o tás sal és a kom -
mentárt az írás pill a na tá nak esz té ti kai vagy esz té -
ti  záló vég pont já vá teg ye, amely nek sti lisz ti kai esz -
kö  zei meg pr ó bál ják iron i ku san le for dí ta ni a mi se 
en scène-t. En nek a szé pi ro dal mi írás nak elég gé in -
ga tag a viszonya a tárgy á val, mi vel nem ugyan azt 
a kö zeg et haszn ál ja, és szük sé gkép pen ke vés bé 
meggyô zô, mert mint kriti kai disz kurz us nak igazán 
so ha nem si ke rült elv ág nia ah hoz a gya kor lat hoz 
kö tô dô köldökzsinórt, amelyrôl be kelle ne szá mol -
nia. Így nem igen le het sé ges el tö röl ni a két disz kur -
zus közötti hatá rt, egés zen egy sze rû en azért, mert 
az al ko tás és a ró la va ló gon dolk o dás a tu dás két 
kü lönbö zô el jár á sa, ame ly össze ta lál koz hat egyet -
len sze mé lyen be lül, de nem ugyan ab ban a disz -

kur  zus ban vagy nem ugya nan nak a diszkurzusnak 
a kü lönb ö zô pill a na ta i ban. 

 
Az el mél et he lye 

Az el mé let he lyét – és a jellegét is – je len leg ne héz 
meg ha tá roz ni, mert a szín házi tev é keny ség so rán 
szün te len ül el moz dul: nincs he lye sem ki zá ró lag a 
szín padi elô adás el ôtt – a szöveggel foly ta tott elô -
zetes mun ká ban –, sem ki zá ró lag utá na, az át gon -
dolt b esz á mo ló ban, sok kal inkább a fo lyam at min -
den pont ján. Ha még lé te zik dramaturgiai fel ké -
szü lés, azon nal szem be ke rül a szí nész te vé keny sé -
gével, el le nôriz vén mi az, ami meg va ló sít ha tó a 
mun k á já val és mi az, ami nem; a szce nog ra fik us 
kí sé rle te zés az el sô pró bán el kez dô dik; a kri ti kus 
ér té ke lé sek és az egész szí npa di meg nyi lat kozá s ra 
tett uta lá sok fo lya ma tos an meg sza kít ják a szí nés zi 
te vé kenys é get. Így sok szín há zi em ber lá tszó la gos 
óva ko dá sa az el mé let tôl, a Brechtre és a dr a ma tur -
gi ai elem zés re va ló uta lás ok vé ge nem je len ti az el -
mél et ki küs zö bö lését, csak elmo z du lá sát és elág a -
zá sát az al ko tás min den szint jén.  

Az el mél et most sokk al szo ro sabb an asszo ci á ló -
dik a gya kor lat tal; a szín há zi mun ka (The at e rar beit) 
he lyet te sít he tetlen ré szek ént fogj ák fel – Brecht ki -
fe jezé se pe dig a gya kor lati re f le xió és az el mé leti 
te vé kenység össze fo nó dá sát sug all ja. Annak érd e -
ké ben, hogy a szín há zi munka e fejl ô dé sét nyo mon 
kö vet hessük, a drá mai szöv eg, ille t ve az elô ad ás pro -
du k ci ó já nak és rec ep ci ó ján ak di ale k ti kus mo dell -
jét kell meg ala poz nunk, ame ly túl me gy a kibo csá -
tás/b efog adás fo gal ma ival dol gozó klasszi kus kom -
mu ni ká ci ós sé mán. Mi ként már más hol is rá mutat -
tam (Pa vis, 1983), az elô adás létr e ho zá sa fel té tel e -
zi a re cep ció szitu á ci ó já nak el mé le tét és az elô adás 
re cep ci ó já nak társ a dal mi konte x tu sá val, illet ve a 
je lö lôkn ek és je löl tek nek a társ a dal mi kon tex  tus -
ban végb e me nô fo ly to nos vál to zás a i nak ered mé -
nyek ént leza j ló, ál lan dó újra ér té ke lé sé vel kap cso -
latb an nyer je len tést. Ily mó don a be fog adás és az 
el mél et többé nem eg ysze rû en a pr o duk ció és a 
gya korl at farvi zén ha lad. Kezde t ben a mi se en scène 
– pro duk tív és re cep tív old a lá val is – a meg nyi lat -
ko zás app a rá tu sak ént je le nik meg, amely le het séges 
je len té sek et ge ne rál az el mé let/gya kor lat, pro duk -
ció/re cep ció kapc so la tá nak hang sze re lé se sze rint. 
Ann ak el len ére, hogy a ki sebbsé gi el mé let – mint 
pél dául a szem i o ti ka – el ôször ter ü le tet vesz tett és 
így egy olyan dokt rin á ban szi ge te lôdö tt el, amely 
az elô adást mint egé szet és kí vülrôl ra gad ja meg, 
most elin dítja – elmé let ben és gya kor lat ban – a te -
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rü let vissza szer zé sé nek fo lyama tát, mik öz ben az elô -
adás min den szint jé re és pil la na tá ba beszivárog. 

Ez a te rü let-vissza szer zés nem a tu dás rész leges 
el méle tek re va ló fel osz tás át, épp el len ke zô leg, ennek 
a tu dásn ak a gya korl at több szint jén va ló elosz lá sát 
je len ti. Ah e lyett, hogy pusz tán passzív a-poste ri o ri 
nyo ma len ne, igényt ta rt a gya korl at be folyá so lására. 
Va jon a bi ká nál (gya kor lat) na gyobb nak len ni vágyó 
bé ka (elm é let) me sé jé nek egy új va riá ció j á val állunk 
szem ben? Leh et sé ges. De je gyezzük meg, hogy a ki -
sebb ségi elm é let vál sá ga, terü let veszté se és a te rület 
vissza szer zés é re tett kí sér le tek (Dele u ze és Gu at tari 
fé le ér tele m ben) ri zo ma tikus be sziv ár gá sa a szín -
házi mun kába, vagy is az el mélet és a gya kor lat keve -
re dé se szí ve sen lá tott vá lasz annak a fa j ta szem i o ti -
kai el mé letn ek a vál ságá ra, amely az el ôadás szöv eg 
for má lis le írá sán ak egy szerû, va la mel yest mit i kus 
tech ni ká jak ént ke rül el gon do lás ra. 

 
A szemi o ti ka vál sága 

En nek a vál ság nak a meg ol dá sa le het ra di ká lis: 
Marco de Ma ri nis „a sze miot i ka mint au to nóm disz -
cip lí na ön gyil kos sá gá ról” és „prope de u ti kus tá -
maszt ék ra (vagy puszt án koz me ti kai ter min o ló giá -
ra) va ló re duk á lá sá ról”(1983:124), „az el mé le ti 
örök ség jó ré szén ek és a disz cipl í na spec i fi ku mának 
vég k iáru sí tá sá ról” be szél (1983:124). A kísé r tés 
való  ban óri á si, hogy ha ne is kö ves sünk el el mé leti 
ön gyil kos sá got, le galább a „gye reket önt sük ki a 
für dôv íz zel eg yütt”. Többé-ke vésbé ez az, amit a 
je l el méle t ben Art a ud, Der ri da, Bart hes és Lyo tard 
tett, mind egyik a ma ga módj án (Pavis, 1984). A(z 
új ra felt ö rek vôben lé vô) ha gyo mán yos po zi ti vis ta 
el mé let ré szé rôl ért tá ma dás ok csakú gy, mint a 
szemi o ti kai ku ta tá sok get tóhe ly ze te (még ak kor is, 
ha ez bô vít hetô get tó) arra ösz tö nöz, hogy ha son -
ló kép pen cse le kedj ünk. A spe ci a lis ták ál tal el fog -
lalt arany táb lás gettó kon ver ti bi lis disz cipl í ná ja ként 
a szem i o ti ka épp disz ciplí na ként és a for ti o ri tudo -
mány ként va ló lé tét meg ta gad va prób ál meg fenn -
ma rad ni, és most mód szer ként ha tá rozza meg ön -
ma gát. Gyakr an pe dag ó gi ai te véke ny ség gé vá lik, a 
diá kok ér zé kennyé té te lé nek mód jává a je lek al kal -
ma  zá sá val kapc so lat ban: An ne Ubers feld pon to san 
ezt te szi a L’Éco le du spec ta te ur (1982) cí mû köny -
vében. A ki adói és tá mog a tói ipar pr og ram jáb an az 
al kal ma zott sze mio ti ka ké zi köny vei sze re pel nek. 
El mé le ti ön gyil kos ságom problémáját át mene ti leg 
úgy ol dott am meg, hogy a di ákj a im kö zött ki osz -
tot tam egy kér dô í vet a mi se en scène mûk ö dé sé rôl, 
am ely ben egyet len szó sem esik je lek rôl, vagy 

szemi o  ti ká ról. (Lásd a füg ge lé ket.) A ter ror is ta an -
ti-el méle t tel szem beni pe da gó gi ai vissza vo nul ás 
lenne ez? Val ó szí nû leg. Nyilv án va lóan ki hí vás, amit 
a pe da góg i ai disz kurz us vet fel az elô adás kap csán, 
a néz ôk szem pont já ból pe da góg i ai kér dé sek ben 
megf o gal mazva, ám am ely a si e tôs ana liti kus szá -
má ra gyor san el len ôriz he tô lis tá vá ko r cso sul. 

Par a dox mód on egy olyan elméletben, amely a 
le jegyz és techn i ká já nak szintjé re süllyedt és fe la -
dott mind en episz temo ló gi ai cél k itûzé st, a vál ság 
nem ne ga tív; még hasznos is le het, fô leg azok nak 
az al kalma zók nak, akik bel e fá rad tak a tár sa dal om -
gaz das á gi dram a tur gi ai ele m zés sor án (pél dá ul a 
brechti mo dell alap ján) a szöv e gen és a szín há zon 
túl ta lál ható ne héz, bon yo lult el mé let be, és a szö -
ve get vagy az elô adást össze tett és ki sebb sé gi te o -
reti zá lás ként, a jel en té sek plur a li tá sak ént, és je len -
tést létrehozó gyak or lat ként sze ret nék ke zel ni. 
Egyet len ol yan péld át fo gunk vizs gál ni, ahol az el -
mé let átá ramik a gya kor lat ba.  

 
A gya kor latba áram ló el mé let 

A. An nak a ré gi dram a tur gi ai ele m zés nek, ami meg -
pró bál ta a szö veg je lölt jeit meg ha tá rozni és az elô -
adás ban meg mu tat ni, a je lenté st létre ho zó gya kor -
lat lé pett a hely é be, és meg nyito t ta a dr a ma ti kus 
szö ve get a szín pa di kí sér le te zés fe lé, de nem azért, 
ho gy bár mi lyen ér telme zést elôny ben ré szes ít sen, 
ha nem hogy egy sor olyan nyo mot tûr jön meg, 
ame lyek el lent mon da nak egy más nak, át fe dik egy -
mást és új ra el tá vol od nak egy más tól, el len ál l va a 
centrá lis vagy glo bá lis je lent és kép zés nek. Az ol va -
sa tok plu ral i tá sát a szín pa don meg nyi lat ko zók 
meg sok szo ro zód á sa (szí nész, ze ne, az elô ad ás mint 
jel rend szer glo bá lis rit mu sa) és a szín pa di rend sze -
r ek kö zöt ti hi e rar chia hi á nya (va gy en nek a hierar -
chi á  nak az ál lan dó megú ju lá sa) biz to sít ják. A dra -
ma ti kus szö veg stá tu sza így ra di ká li san meg vál to -
zik. Többé nem tar tal maz za azt a je len tést, amit a 
mi se en scène-nek csak ér tel mez nie, át ír nia, ki fe jez -
nie kell; töb bé nem az az épí tô a nyag, ame lyet a 
brech ti olv a sat egy adott ide o ló gia szol gál a tá ban 
meg for mált; a „vágy bi zony ta lan ér tel mû tár gyá vá” 
lett, ame lyet a szín padi meg nyi latk o zás rit mu sa 
alkot meg a néz ô pon tok sok fé le sé ge (Bro ok, 
1975:87), vagy az egy más hoz kap csol ó dó vég te len 
variá ci ók (Vitez, 1981:4) szer int. Ez a rit mus el mé -
let (Pav is, 1984) ny il ván be fo lyá sol ta a gya korl a -
tot; va ló já ban a ri t mi kus vo kál is, in to náci ós és ko -
re og ra fi kus sé mát érin tô elm é le ti vá lasz tás az, ami 
cseré be gyak or la ti je len tést köl csö nöz a szö vegn ek. 
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B. A gya korl at ba áram ló el mé let ezen pél dája, 
vag yis az a vágy, hogy a pro duk ció/rec ep ció ap pa -
rá tu sát el vá lasszuk a né zô her me ne u tik us te vékeny -
sé gét ôl, olyan av ant gárdra jel lem zô, amely min den 
a-pri o ri vagy egy ér tel mû te o ret i zá lással szem ben 
bi zalm at lan, és a mi se en scène min den pil la na tá ban 
meg újít ja az el mé le tet és a je lent és kép zés fol ya ma -
tát. Ez az áram lás azon ban az av ant gárdra, a pro -
duk c ió egész én be lül ki sebbs é gi hely zetb en lé vô 
dra ma tur gi á ra kor lá to zód ik. A dr a ma tur gi á ról szóló 
el mé le tek ha tá sa jele n tô sen meg vál to zik a drá mai 
mûfaj és az elô adás több sé gi vagy ki sebb ségi jel le -
ge sze rint. Ezt a fej te get ést az el mél et lát ha tó és 
rejtett ha tá sa i nak rö vid szám ba vét e lé vel zár juk. 

 
Korlátozott de érzékelhetô hatás 

 
a ez a ha tás ily mó don kor lá to zott, az an nak 
kö szön hetô, hogy ott gon do lunk az el mé let -
re és ott is ker es sük, ahol nem várj uk: a szín -

há zi dolgo zók sa ját te vé kenysé gük re vo nat ko zó 
gon do lat a i ban, sa ját gya korl a tuk vizs gá la táb an, 
amely a rend szer e zés re, ha té kony ság ra és az ab szo -
lút ra va ló tö rek vés vá gyá ból va gy egy sze rûen cs ak 
in tel lekt u á lis ér dekl ô dés bôl szár mazik. A mû vé -
szek kap cso lata min dig köz ve tett az el mé let tel, 
ame lyet a disz kur zus, a vi ták, a szám uk ra is ki ke -
rülh e tet len „lev e gô ben ló gó” gon do la tok közv e tí -
te nek. Nem me n nék olyan messzi re, hogy azt ál -
lít sam: a létrehozás vá gya az el mé let bôl fak ad, mivel 
min den vá gyat a tár gya és nem az erede te ha tár oz 
meg; az al kot ás vá gya csa kúgy, mint az el mé let utá -
ni vágy (igen, va ló ban lé te zik ilyen) az esz mék vitá -
ja so rán egy né zôpo nt fel váll al á sá val, de minde nek -
elôtt a formák vi tá já ban va ló rész vét el lel ab ból az 
óhaj ból fa kad, hogy az em ber sze retné meg ha tá -
rozni sa ját he lyét a vi lág ban. Még ha nem is vált oz -
tat ja meg az in téz mé nyes struk tú rá kat vagy a mû -
vés zi formá kat – ame lyek hosszú tá vú ide o lóg i ai és 
po li ti kai vál tozá sok ered mé nye ként las san fej lôd -
nek –, az el mé let egyi ke a struk turáló és dest ruk -
tu rá ló té nyez ôk nek, kü lön ös te kin e tet tel ar ra a 
hasz  ná lat on kí vül he lye zett meg ha tá ro zásra, hogy 
minek van je len té se a szín há z ban. 

Még is csak pon to sab ban meg kel le ne áll apí ta -
nunk, hogy me lyik dra mat ur gi á ról bes zé lünk, és 
azt is, hogy a fo ga lom, leg al ább is a fran cia nyelv -
hasz nál at ban (dra ma tur gie) nem egy szerû en a drá -

maír ás ra von at ko zik, ha nem a szín pad ra ál lít ás 
mun ká ját is ma gá ba fog lal ja, és a szín pad itt többet 
jele nt, mint konk rét desz ká kat. Magá tól ér te tô -
dôbbnek tû nik az el mé let ha tá sa a szín pa di gya -
korl at ra, mint a dra ma ti kus írás ra gya ko rolt ha tá -
sa, mi vel a szín ház kol lekt ív te vék eny sé ge jobb an 
ki van té ve az elô a dás gya kor la ti meg va ló sí tá sáról 
szó ló glob á lis ref le xi ó nak. Amennyi ben a drá ma -
írás csak ak kor léte zik igaz án, ha szín pa don el ôad -
ják és a kö zön ség be fo gadja, szin tén az el mé le ti 
refle xió ha tá sa alatt áll.  

 
A töb bsé gi dra ma tur gi ára gya koro lt ha tás 

 
A kom mersz több ség 

A szín ház egész ma gán szek to rá ban, a bulv ár vagy 
a bur zsoá színház szfé rá já ban az elm é let nek jó for -
mán nincs is ha tá sa, vagy ta lán neg a tív hat á sa van, 
amennyi ben a kom mersz szín ház gyû lö li az el mé -
let re és az id e o ló gi ai, gaz da sá gi mûkö dé sét il le tô 
ké te lye i re irá nyuló bár mi lyen in tel lekt u á lis szá mon -
ké rést. Ezek a számo n ké ré sek még sza tí ra tár gyá -
vá is vál tak (François Do rin Le To urn ant cí mû da -
rab já ban, ame ly nem ért egyet az ér tel mis é gi ek kel 
és az avant gárd dal). Me r het jük-e azt ál lí ta ni, hogy 
en nek az el mé let nek a ha tá sa nem ke vés bé kor lá -
to zott, mint maga ez a szín ház. Eli tis ta meg jegy zés, 
két sé gte len, de mi ért foglalkoznánk egy olyan fa j -
ta szín ház el mé le té nek ki dol goz á sá val, ami kipró -
bált és jól be vált rece p tek bôl él, amely csak azért 
ér dek lô dik a szo cio ló gi ai ref le xió iránt, hogy fel -
mér je, ho gyan fej lô dik a kö zön ség és a pi ac íz lé se. 

 
Az ide ol ó gi ai többség 

Az ide o lóg i ku san túl súlyban lé vô dra ma turg ia esete 
sok kal bo nyo lul tabb. Leg könnyeb ben sajnos Kelet-
Eu ró páb an ta lál ha tó meg, ah ol tel jes körû a re per -
toár ál lami fe lügye le te és cen zú rája.2 A pa ra do xon 
az, hogy a tech ni ka és a szín ját szás szín von a la ál -
ta lá ban na gyon mag as, ám a fe la ján lott tém ák sora 
nem ér dek li a kö zöns é get. Az egyet len el mé le ti új -
don ság, ami elô for dulhat for má lis me gúj í tás ból 
vagy tech ni kai tö ké le tes í tés bôl áll; soha nem kérdô -
j e le zi meg a mö göt tes in téz ményt vagy tár sa dal mat. 
En nek ered mé nye ként az elm é let nek vagy az a ter -
mé szet el len es ha tása van, hogy olyan kül sô disz -
kur zushoz kö ti ma gát, am ely nek sem mi ke res ni -
va ló ja nincs a mi se en scène-ben, va gy a pro dukció -
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2 Szere n csé re és nyil ván val ó an ez már 1992-ben nem igaz.



ban résztv e vô szín é szek és a töb bi mûv ész ki ü re -
sed ett mûvé szet szer e te té hez jár ul hoz zá. 
 
Nemze ti több ség a klasszi kusok mi se en scène-jében 

A klasszi kus re per to ár me gôr zé se töb bek kö zött a 
szub ven ci o nált szín há zi szek tor fel ada ta – leg alább -
is Fra n cia or szág ban és (Nyugat-)Né met or szág ban. 
Az elm é let le arat ta a maga gyô zel mét a brech ti a niz -
muss al és még ál ta lá no sab ban a nagy míto szok, té -
mák vagy szö ve gek el mé le ti meg kö ze lí té sé vel.  
A brech ti el mél et nem csak a szín ház dem ok ra ti zá -
lá sá nak hata l mas fo lyama tá val cseng össze, ha nem 
min denek elôtt a szín ház vi zu á lis ként va ló el kép -
ze lé sé nek ap o te ó zisá val: min den – kü lö nö sen az 
el lent mon dás – in kább olv as ha tó, mint sem lát ható 
kellett, hogy legyen, és a színé sz tes tét, a cso portok 
el ren dezé sét kel lett irá nyí ta nia. A va ló sá got önk ri -
ti kus je lek kel kel lett je lezni: „a drá mai mû vé szet -
nek nem annyi ra ki fe jezn i ük kell e ne a va ló dit, mint 
in kább je löl niük” (Barth es, 1964:87). A marxiz mus 
(gaz da sági, tár sa dalmi és érz el mi str uk tú ráinak 
asszi mi lá ciója) és az ol vas h ató vá tett lát vány sz e -
mi o  ti ká já nak ös sze kap cso ló dá sa el mé leti és gyakor -
la ti mo dellt biz to sí tott a dra matu r gia szá má ra a tár -
sa dalom és teá t ra li zál á sá nak elem zé séh ez. Ez je len -
tôs elônyt je lent, amely azo n ban tar tós ha nyatlá -
sáért cs ak a re zsi mek mo no li ti kus ide oló gi á já nak 
tar to zik kö szön et tel, ame lyek ál lan dó an a mar xiz -
mus ra és a társ a da lom kri ti ka el méle té re hiv at koz -
nak, mi köz ben im per i a lis ta és dogma ti kus po li ti -
kát foly tat nak. Ám en nek a te o re tizá lás nak a ha -
nyatl á sa és meg kö vülé se más disz ciplí nák – pszi -
cho  a na lízis, ant ro poló gia, nyel vé szet, „új tör té ne -
ti ség” stb. – meg je le nés é vel és ver se nyé vel is ma -
gya ráz ha tó, ame lyek elö zönl öt ték a krit i kai disz -
kur zust, ám nem kép e sek töb bé együtt ha lad ni 
vagy lé tez ni a mi se en scène disz kurzu sá val. Már rá -
mutat tunk a je len tést al kotó gya kor lat re ak ciój á ra, 
amely anél kül ál lít ja, hogy szám ba ve szi ez e ket az 
új nyel ve ket, ho gy me gen gedné az ért el me zésre gy -
a ko rolt ha tást vagy az ér tel me zés be zá ró dá sát. 

A glo bá lis te o ret i zá lás ra von at ko zó re ak ció, a 
brech ti dr a ma turgi á ra adott re akci ó hoz ha son ló an, 
az el mé let és a tár sa dal om sze mio ti ka túl pre cíz út -
mu tatá sá nak el u ta sí tás a ként tû n het fel, a ha ta lom 
á tir á nyí tá sa ként a ki fej ez he tetl ent áru sí tó ügy nök -
höz. A prob léma itt vol tak épp az el mél et más szin -
tekre va ló át he lye zé se, a mise en scène sze ren csét -
len iró niája, amely el döntö t te, hogy me g foszt ja 
mag át az il luszt rá ci ótól, kom men tár tól vagy ma -
gya rá zat tól. A rit mus és a szín pa di meg nyi lat ko zás 

el méle tén belü li el mé let te rü le tén ek vissza fog lalá -
sa új pa ra dig mát hoz lét re, amely se m mi vel sem 
tar  to zik a jel vagy a cse lek mény repr e zen táci ó já -
nak, ol vas hat ó sá gá nak és külsô jel leg é nek, ha nem 
épp a szim bo li kus cs e lek vésk ént és idô be ni ár adás -
ként fel fog ott szöv eg in tu i tíva bb és ben sôs é ge sebb 
ol va satá ra ala poz za magát. 

 
A ki sebb sé gi dra ma tur giá ra gyako rolt hat ás 

 
Az avantg árd kise bb ség 

Mi nt lát tuk, pon to san ebben a pa ra dig ma vál tás ban, 
eb ben a vál ság ban és a szemi o ti ka ere jéb en va ló 
két ke dés ben a leg nyil ván va lóbb az el mé let ha tása. 
Ez eset ben szin tén kü lönb sé get kell ten nünk a kul -
tu rál is és et no ló gi ai ér te lem ben vett kis ebb ség és 
az avant gárd ki sebb ségi kö zön sé ge kö zött. Hagy -
juk el az ut ób bit, mi után már hosszasan kom men -
táltuk, és kon cent rál junk a sz í nház és az al ko tás 
közö t ti pakt um ra. Még azt is áll í tot ták, hogy az 
avant gárd töb bé nem tesz kü lönb sé get, vagy még -
csak nem is vá laszt ja kül ön a pro duk ci ót az elô -
adás re cep ci ó já tól. 

 
Kultu rá lis ki sebb ség 

A ki sebb sé gi kul tú rák elônyre te hetn ek szert szám -
be li hát rán yuk és egy fe nye gete tt cso port szoli dá -
ris ref lex ei mi att:  

Egy kis nem zet em lé ke ze te nem röv i debb, mint 
egy nagy nem ze té, és még ala po sab ban át dol -
goz za az el ér he tô anya got. Az iro da lom tör té né -
sze ket ez nem na gyon fogja ér de kel ni, de ez az 
ir o da lom nem annyi ra az ir o da lom tör té net, mint 
in kább a nép ügye, te hát me gôr zik, még  ha nem 
is tisz tán. Mi vel az igény ek, ame lyeket e nemze -
ti tudat egy ki sebb sé gi nép egye dei vel szemben 
tá maszt, mind egyi kôj ük tôl meg köv e te li azt a 
készséget, hogy meg is mer je, tá mo gassa és meg -
védje az osz tály ré szü kül kij u tott iro dal mat – 
meg véd je még ak kor is, ha se nem is meri, se 
nem tá mo gat ja. (Kaf ka, 1951:208) 
El fo gad hat nánk – és tal án el is kel le ne fo gad -

nunk – amit Ka f ka leny û gö zô en le ír, az az a ki -
sebb sé gi anyag al a pos át dol go zá sát, és ezt te het -
nénk meg minden kor lá to zott ka pa ci tású kul tú -
ra em ble ma tik us il luszt rá ci ó já nak, sz ín há zelm é -
le tünk és ér tel misé gi ként vál la landó fe le lôs ség ünk 
célj á nak. Mi vel ez a kul tú ra és ez az el mé let,  
még ha a ki sebb ség ben van és je len ték te len ebb is, 
félre ér tik vagy gyûl ö lik is, töb bé-ke vés bé a mi 
raison d’être-ünk.
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1. A mi se en scène: 
a) mi tart ja össze az elô adás ele me it 
b) a színpadi jel rendsze rek kö zöt ti kap cso lat 
c) ko he rencia va gy in ko he ren cia (a szö veg ol -

vasa tá ban, a mise en scène-ben): min ala pul 
d) a pro dukc ió eszté ti kai alap el vei 
e) mit ta lál zav a ró nak az elô adás sal kap cso lat -

ban: erôs és unalm as pil la na tok 
 
2. A szce nika 

a) tér be li form ák: városiais, építé sze ti, szín pa di, 
gesz tik us stb. 

b) a néz ô tér és a já ték tér vi szo nya 
c) a szí nek rend sze re és kon no tá ciója 
d) a tér szer ve zés el vei: a szín pa di és a szín pa -

don kív ü li vi lág vi szo nya; a fel hasz nált tér és 
a szín pad ra áll í tott drá ma fik tív te re közötti 
kapc so la tok; a meg je lení tett és az el rej tett 
köz öt ti kap cso la tok 

 
3. A vi lá gí tás rend sze re: tí pu sa, a fik ció hoz, elô adás -

hoz, szí né szek hez va ló vi szo nya 
 
4. Tár gyak: típ u sai, funk ci ó ik, a tér hez és a szí né -

szek hez va ló vi szony uk; hasz ná la tuk rend sze re 
 
5. Jel mez ek: funk ci ó ik, rend sze rük, a szí nész tes -

téhez va ló vi szo nyuk 
 
6. A szí né szek já té ka: 

a) egyé ni, vagy ti pi kus já ték mód 
b) a szí nész vi szo nya a cso port hoz: moz gás ok, 

meg ál lí tá sok, moz gás gör bék 
c) szö veg/test és szí nész/sze rep vis zo nya 
d) gesz tus, mi mi ka, ma ke  up 
e) a hang: minôsége, a hall ga tó ra gya ko rolt hatá -

sa, a dik ci ó val és az ének kel va ló vi szo nya 
 
7. A ze ne, a hang ha tá sok és a csend fu nk ci ó ja 

a) tí pu sa; a fa bu láh oz és dik ció hoz való vis zo -
nya 

b) mi kor je le nik meg 
 
8. Az elô adás ri t mu sa (tempó ja): 

a) a je lö lô rend sze rek rit mu sa (dia ló gus vál tás, 
vil á gí tás, jel me zek, gesz tu sok) 

b) az elô ad ás egé szé nek rit mu sa: fo lyam a tos 
vagy meg sza kí tott rit mus, váltá sok, a szín -
padra ál lí tás hoz va ló vi szony 

 
 
9. A tör té net (fa bu la) az adott mi se en scène olva sa -

tá ban: 
a) mily en tör té ne tet mon da nak el 
b) mi lyen dram a tur giai el já rá so kat hasz nál nak 
c) mi lyen ké tért el mû sé gek van nak a szö veg ben 

és ho gyan tiszt áz za ezeket a mi se en scène 
d) ho gyan strukt u rá ló dik a fa bu la 
e) ho gyan hozza lét re a szí nész és az elô adás a 

cse lek ményt 
f) a mi se en scène sze rint mif é le mû fa jú dra ma -

ti kus szö veg rôl van szó 
 
10. A szö veg az elô adás ban 

a) a for dítás jel leg zete s sé gei (ha hasz nál ha tó) 
b) mi lyen sze rep et kap a drá ma szö veg a mi se en 

scène-ben 
c) a szö veg és a ké pek kö zöt ti vi szony 

 
11. A né zô 

a) mi lyen sz í nhá zi in téz mény ben zajl ik az elô -
adás 

b) mik vol tak az elô ad ás sal kap cso la tos el vá rá -
sai (óha jai, tud á sa, a prog ram ban ta lál ha tó 
in for mác i ók) 

c) ho gyan re agá lt a köz ön ség 
d) a né zô szer e pe a jelentés létre ho zá sá ban; egy -

ér tel mû vagy több ér tel mû ol va sa tot kí nál - 
nak-e fel 

e) mi lyen ké pek re, je len e tek re, té mák ra emlé k -
szik 

f) hog yan manipulálja a mi se en scène a né zô fi -
gyel mét 

 
12. Ho gyan leh et ne not ál ni (fény ké pez ni, vagy film re 

ven ni) ezt az el ôadást 
 
13. Mit nem le het sze mi ot i zál ni (a zaz jel ek ké for -

málni): 
a) az Ön mi se en scène-t il le tô in terp re táci ó já ban 

mi nek nincs ér tel me 
b) mit nem le he tett jel lé vagy je lent és sé re du -

kálni (és mi ért); mi az, ami nem no tálh a tó 
14. Mi lyen kü lön le ges prob lé ma ér de mel még fi gyel -

met 
15. Bár mi lyen egyéb meg jegyz és az elô adást vagy ezt 

a kér dôí vet il le tô en.
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