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ss lin munká já nak ma gyar nyel vû ki adá sát egy 
el ôszó veze ti be, amely – né hány eg yéb sze -
mio ti kai ké zi könyv és szer zô meg em lí té se 

mel lett – fô ként arra az implicit kér dés re kí ván 
vála szol ni, hogy mi lyen érv ek szól hat nak egy sz í -
nház sze mi o ti káv al fog lal kozó kö nyv, ezen be lül 
pe dig konk ré tan Mar tin Esslin 1987-es mû vé nek 
fo r dí tá sa és ki adá sa mel lett. Akár az e lôs zó ál tal 
(is) (ki)ala kít ott e lvá rá sok kal lát unk ne ki Ess lin 
szöve gé nek, akár az Ess lin-szö veg(e is) kontúrozta 
el vár ás ho ri zon tunk ba lép be a ma gyar k iad ás elô -
sza va, ko moly kéte lye ink tá mad(hat)nak a me tat -
ex tus azon sej te té sét il letô en, misz e rint Es s lin írá -
sa szü nek dok hé sze rûen re p re zen tál ná a kor társ 
szín há zelm é let kér désf el te vése it1. Amennyi ben (a 
har ma dik le het ség es ese tet vá laszt va) csu pán a „fô -
szö veg re” ha gyat koz unk, Ess lin írá sa már/még „ön -
mag á ban”2 vé ve is egy sor ész re véte lt és meg jegy -
zést pr o vo kál. Az aláb bi akb an elôbb e har ma dik 
eset szín lel é se kö vet kez ik, vagy is a ta nulmá nnyal, 
a „fô szö veg gel” kap cso lat os észre vé te lek, ké te lyek 
me g fo gal ma zá sa. Sz í nle lés ez, hi szen a kér dé sek 
és két e lyek fel sor a koz ta tá sa és el ren de zése – spir -
ál sze rûen – új ra és újra az elôs zó hoz ve zet vissza 
ben nün ket.  

A drá ma ve tül e te i nek elsô néh ány fe je zete a 
„dráma” fo gal mának (új ra)defi ni á lá sára tesz kí sér -
le tet. Ess lin tar tóz ko dik at tól, hogy egyetl en té tel -
mond at ban fog lal ja össze néz e te it; he lyet te bi zo -
nyos as pek tu so kat so rol fel, ame lyek az ál ta la drá -
má nak te kin tett (nyil vá nít ott) eseményekben kö -
zö sek. A „drá ma” jel lem zô je esze rint (a va ló ság 
után  zása ként, tü k rö zé sek ént ér tett) mimé zis; az 
elô adás té nye/ak tu sa (ez ért drám a ként ér ten dô akár 
egy re gény ha n gos fe lol va sá sa is, míg az írott drá -
mas zö veg leg fel jebb csu pán kör vo nal az za a drá -
mát); a je lek spe ci ális anyag is ága (vag yis a szín há -
zi je lek az on sa já tossá ga, hogy itt az em ber le het 
em ber bôl, és a szék szék bôl – egy festmé nyen vi -
szont olaj fes ték bôl van mind ket tô); a je lö lôb ô ség 
zav a ra (ann ak kép te len sé ge, hogy a szink ro ni kusan 
ránk zú du ló, di ak ro ni ku san to va tû nô je lek mind -
egyi két ért el mez zük); va lam int a ka tarz is ra irá nyult -
ság. A „drá ma” essl i ni kate gó ri á jába a szín há zi elô -
adás on kí vül (am ely azért ki e melt stá tusszal bír, el -
sô az egyen lôk kö zött) be le tar to zik a film, a té vé -
já ték és (egy zárójel il let ve láb jegy zet ere jé ig) a 
rádiójáték is; néh ány egyéb je len ség pe dig (mint 
pél dá ul a hap pe ning, cir kusz, val lá si cer e mó ni ák 
stb.) a defi ní ci ó nak csu pán rész le ge sen meg fe lel ve 
a „drá ma(i)” ha tár vi dé két alk ot ják.  

A szín ház sze mio ti ka str uk tu rali s ta kor sza kát 
kö ve tô en – mely nek le zá rás á nak és összeg zé sé nek 
Ke ir Elam 1980-as szín ház- és drá ma sze mi o ti kai 
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 1 „Kö te tünk arra vál lal ko zik, hogy [...] sor ra ve gye azo kat a ma ra dan dón ak bi zo nyult meg látá so kat, amelyek im már ki áll -
ták az idô pró bá ját, s a szín há zi je len ség ért el me zésé nek el en gedh e tet len szempontjaivá vál tak. [...] Szám os szín há zi sze -
mio ti kai írás je lent meg Mar tin Esslin 1987-ben ki ado tt könyv ét meg el ô zô en és kö ve tôen is, azon ban en nek tö mör ség ét és 
ug yan ak kor tág ho ri zont ját nem tud ták felü l múl ni. [...] Ess lin nem sze gô dik a szél sô sé ges el mé le tek szol gá la tá ba: szá má ra el sôd -
leg e sen fon tos meg áll apí tás a i nak ál ta lá nos ér vé nye és az ér ve lés lo gi ká ja. [...] A drá ma ve tü le tei te hát – amint ar ra már az elô -
zôe k ben utal tam – összeg zô, rend sze rezô jel le gû szín ház el mé le ti mun ka. Nem tér ki min den eg yes rész kér désre, in kább 
a bib li ográ fi á ra hagyja ezek to váb bi vizs gá latát.” A ma gyar ki adás elé. In: Mar tin Essl in: A dr á ma vetü le tei. Sze ged, 1998. 
5–11. Ki eme lés tô lem (S.G.). 

 2 Ö nma gá ban, az az e lôs zó nél kül; és mé g sem ön ma gáb an, amennyib en je len írás fô szem pont ja éppen an nak vizs gála ta, 
hogy Esslin mûve mely egyéb (szín ház)elméleti szö veg e ket (nem) hoz já ték ba, s hogy mi ként he lyez hetô el a szín há z -
elmé le ti disz kur zus ban.



mû vét te kint het jük3 – kény sze rí tô erô vel je lent ke -
zett e szak te rü let „me gú jí tásá nak” igé nye:4 a je lek 
lajst romsz e rû szám ba vé te le hel yett mind meg ha tá -
ro zób bá vált a rece p ci ó eszt é ti ka be lá tá sain ak al kal -
mazá sa, és a posztst ruk tu ral is ta csá bí tás. A drá ma 
ve tü le tei ben a „ke ret” be fog adást kon dici o ná ló sze -
rep é nek hang súl yo zá sa, ille t ve a jelen tés képzés fo -
lyama tá nak elemzé se kép vi seli a struk tu ra lista mód -
szer hit tôl a re cep ci ó esz té ti káh oz for du lás igé nyét.  

Ess lin a szín há zi jel rend sze rek szá mát (a Ta de -
usz Kow zan be vez et te) ti zen há rom ról hu szo nket -
tô re bô ví ti, a ke ret je le i nek fi gye lem be vét e lé vel. (Ez 
a – ge net te-i pa ra tex tus ra em lé kez te tô – kat e gó ria 
azon já ru lékos je leket fog lal ja ma gá ba, ame lyek be -
fo lyá sol ják az elô adás sal kapcs o la tos né zôi el vá rá -
so kat és in terp re tá ci ó kat; ide ta r to zik példá ul az 
elô adást kö rül ve vô épí té sze ti ke ret, a dar ab cím, az 
el ô ze tes hír ve rés stb.) E ki bô víté st vi szont sa já tos 
re duk ció kísé ri: a dr á ma jele it és a drá ma be fo ga -
dását tár gya ló fe je ze tek ben Ess lin meg le he tô sen 
szûk lát ó kör rel te kint a szín ház ra, el tö rölve a szín -
ház törté net és -el mé let szá mos fe jez e tét, köz tük a 
kor társ szín ház bi zo nyos tend en ci á it is. Így pél dá -
ul a szí nészt az elô adás „ten gely”ének te kin ti, „amely 
körül min den drá mai elô adás fo rog” (54.); a kü lön -
bözô szín há zi jel rend sze re ket pe dig köv et ke ze te -
sen úgy tárgyalja, hogy azok min den eset ben egy -
más ra von at koz nak. Például: „A drá ma sze re plô i nek 
ver bális ki je len tés e it sosem sza bad az álta luk megj e le -
ní tett cse lek vés tôl függe t le nül ér tel mezni.” (83.) Me -
jer hold Kan tor, Ar ta ud, Wil son (stb.) elô adá sai, ki -
á lt vá nyai, el mé le ti mû vei óta azon ban e ki je lenté -
se  ket már nem fo gadh at juk el axi ó mák ként, un i -
ver zális tör vén yek ként.  

A könyv utolsó hár om fe jez e te két ségbe ej tô. Ess -
lin ki dol goz za/fel ál lít ja a be fog ad ás fo lya ma tá nak 

(egy leh et sé ges) mo dellj ét, amely rôl azon ban nem 
ne héz be bi zo nyí ta ni, hogy szá mos elô adás/ir ány -
zat eseté ben hasz nál ha tat lan, és hogy e mo dell fi -
no man szólva (még csak nem is pro duk tív) fél reér -
tel me zése a meg alapo zá sá hoz/le gi timi zá lá sá hoz me -
gi dé zett el mé let ek nek. Rend kí vül ne héz és ké nyes 
vál lalk o zás azo n ban e le egy szer û sí tés kri ti kai olva -
sa tát ad ni, mivel ma ga a „fô szöv eg” megl e he tô sen 
rit kán hi vat koz ik egy-egy szer zô re expl i ci ten5, így 
va la mely el mé le ti irány zat vagy mû ala po sabb is -
mere té nek szá mon kéré se ab ba az el len ve tés be üt -
köz het, hogy Esslin ér ve lé sé hez és gon dola t me ne -
téh ez „va ló jában” nem tar to zik hoz zá a me gi dézni 
(és el fer dí teni) vélt te ó ria. Ez az eset leg es hi ány vi -
szont ép poly be szé des (ha nem be széde sebb) mint 
a(z ál ta lam fel té te le zett) fél reé r tel me zés; le ga láb bis 
egy „szé les át te kin tés” le he tô sé gé vel ke cse ge te tô 
(vagy in kább hi te getô) mû ese téb en.6  

Me lyek azok az el mé leti mû vek, irányza tok, 
szer  zôk, akik kel/ame lyek kel el bá nik Ess lin? Ar taud 
(A szín ház és ha sonm á sa kegy et len id e o ló gi ai kis a -
já tí tás ál do zat á vá lesz), a poszt mo dern szín ház 
(mely fi gye lembe sem vé te tik), Jacq u es Derr i da, a 
né met re cep ci ó esz téti ka és a posztst ruktu ra liz mus.  

Ess lin a je len tés képz ést két egy mástól füg get len 
tény e zô össze ge ként, eg ymás ra ra kó dá sa ként ír ja 
le: ad va va gyon egy fe lôl az il le tô kor sz ak/mû faj/elô -
adás kul turá lis kon ven ci ó i nak összes sége, mely el -
saj á tí tan dó re per to ár ként fér he tô hoz zá a kö zö sség 
mind en tag ja szá má ra; a nézô az e lsa já tí tás mér té -
ke sze rint ké pes ér tel mez ni az elô adást (és nye ri el 
Ess lin tôl az „in tel lig ens, fi gyelm es né zô” mi nô sí -
tést); a szem élyes él mé nyek és em lé kek tár háza vi -
szont  – a tör té ne tet il letô min i má lis kon szen zu son 
túl7 – et tôl füg getl e nül min den egyes né zô ese té ben 
más és más, egye di je len tést ered mé nyez. A ta nul -
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 3 Vö.: Marv in Carl son: Theo ri es of The at re. A His to rical Su r vey, from the Gre eks to the Pre sent. It ha ca–New York, 1984. 507.  
 4 Vö.: Pat rice Pa vis: Az el mé let rôl mint a sz ép mû vé sze tek egyi kér ôl [...] ill. A dram a ti kus kri ti ka diszk ur zu sa. Theatron, 

1998/1. 
 5 Ess lin a könyv elôsz a vá ban ezt mint erényt em lí ti meg: „Hogy köny vem a drá má val fog lal ko zó di á kok és a gya kor lat ban 

mû ve lôk szám á ra is haszn os le gyen, meg pr ó bál tam e lke rül ni az ért el met len vi tá zást az ide vo nat kozó sz a ki ro dal om mal 
és a láb jegy ze tek hasz nála tát. Más rész rôl vis zont igen rés zle tes bib li ogr á fi át ál lí tot tam össze a tém á ról.” Mar tin Ess lin:  
i. m. 14. 

6 „Ez ért gond ol tam, hogy megp ró bá lok szemiotikai szem pont ból ál ta lános ké pet ad ni a dráma ve tü let e i rôl, a le he tô leg szé -
le sebb kit e kin téss el, olyan formában, ami érth e tô a tág ér te lem ben vett drá ma gya kor la ti al kal mazói és az átlag né zô sz á má -
ra eg ya ránt.” Mar tin Ess lin: i. m. 13. (Ki eme lés tôlem, S. G.) És is mét: „Szá mos szín há zi sze miot i kai írás je lent meg Mar -
tin Ess lin 1987-ben ki a dott köny vét meg elôzô en és kö ve tô en is, azonban en nek töm ör sé gét és ugyan ak kor tág ho ri zontját 
nem tud ták fe lülmú l ni.” Mar tin Ess lin: i. m. 6. 

7 Shos ha na Fel man írás át ol vas va akár ké te lyei nk is tá mad hatnak az ef faj ta egy szerû kon szen zus o kat il le tôen. Vö.: Shos ha -
na Fel man: A nôk és az ôrü lt ség: a kri tika té veszm é je in. Kiss Att i la–Ko vács–Odori cs (szerk.) : Tes tes könyv, 2. Sze ged, 
1997. 381–407. 



mány meg le he tô sen sz e lek tí ven vi szon yul a német 
re cep ci ó eszt é ti ka meg áll apít á sa i hoz: át ve szi az eleve 
adott és ki ol va san dó je len tés fel té tel e zé sét ért kri -
ti kát, de el fe ledk ez ni lát szik ar ról, hogy egy i künk 
sem áll hat part tal an, ön ma gát szülô fô nix szubj ek -
tum ként a vilá g ban (tö r té ne ti szi tu ált sá gunktól 
függ, hogy mi az, ami egy ál tal án kér dés ként je lent -
kezh et szá munkra, s hogy mi lyen válaszokat ad -
hat unk.) 

A jele n tés képz ést befo lyá so ló/ala kí tó té nye zôk 
szám ba vé tel ét kö vet ô en (me gvan nak im már az alap -
 anya gok, köv et kez zék a re cept) Ess lin a je len tés -
kép zés fo lya ma tá ra tér át. Ez sz e rin te a fel ej té sek és 
tu dat ta lan sze lek ci ók so ro zat a ként kép zelen dô el, 
amely vé gül egyet len, ál tal á nos, vég sô je len tés hez 
vezet. A sze lekc i ót és a fe lej tést több szer zô is az ér -
tel me zés prod uk tív fak to rá nak tek in ti – a pro dukti -
vi tás a fo lyamat-jel leg re vo nat ko zik, s nem min ô -
ség ként ér tendô8 – de va jon val ó ban oly nyom  tal -
a nul elp á ro lognak a megteremtett ér te lem e gész be 
nem il lô je lek? Vagy inkább hol tan he ver nek (sze -
gény pár ák) a pi ra mis ban, egy gyil kos ság nak kö -
szönhe tô en? Es s lin a „le pár lás” il letve pi ramis me -
ta fo rá ját ha sz nál ja a fo lyam at ér zé kelte té sé re. (152.; 
172.) A sze lek ció so ha sem ár tat lan: in kább el foj -
tásnak, ide o lo gik us „fe lej tés nek” te kinthe tô, mint -
sem az inge r gaz dag kör nyezet ki vált ot ta tu dat ta lan 
re ak ción ak. Az sem két sé ges, hogy jó né hány elô -
adás ese té ben – no meg a hozzá juk kap csoló dó 
elem zé si stra té gi ák és el mé le ti meg fon tolá sok szem -
pont jáb ól – a mo no li tik us ér tel em to ta li tás (“a dráma 
vég sô, általános je len tése”) (152.) el gon dolha tat lan, 
vagy ép pen kö zöm bös, mi vel a „mi az ér tel me” kér -
dé se he lyett az ér zé ke lés fo lyam a ta válik fon tos sá9. 
(Ez per sze nem az értelmezés to tális hiányaként, fel -
füg gesz té se ként ért en dô10, ha nem azon ál lít ás kri -
ti ká ja ként, mi sze rint e fo lyamat egyet len le het sé ges 
válto za ta és célja – a lé te zô vi lá gok leg jobb i ka – egy 
ko he rens ér tel e me gész meg te rem té se.)  

Essl in nem elégs zik meg az értelmezés fo lyama -
tá nak le írá sá val és a vég po nt ki jel ö lé sé vel, ha nem 
ez utóbb it to váb bi analí zis nek ve ti alá: „A drá mai 
csele k mény le tisz tult és ál lan dó em lék képe azon ban kö -
zel sem mond ha tó egy síkú nak. Eg yide jû leg kü lön bö zô 
szint e ken is je len le het és mû köd het.” (160.) A je len -
tés eme „több szin tû” (mond ha t ni emel e tes) vo l tá -
nak dekla rá lá sa a de no tat ív, me ta fori kus, ide o lógi -
ai, és „spi ritu á lis” di menz ió el kü lö nít é sé re és hi e -
rarc hi á já ra utal. Míg az elsô há rom „ter mész e tes” 
ve lejá ró ja min den drám ai ese ménynek, a „spi rit u -
á lis” ér tel me zés már-már misz ti kus apot e ó zis ban 
rés ze sül, és a ta nul mányt egy te leo lo gi kus narr a tí -
vá ba ír ja be. A „spir i tu á lis” ért el me zés a szí nhá zi 
mo dern ség prog ram ját idézi: az elô adás ol yan 
esem ény ként té te le zô dik, mely nek tét je, hogy ön -
magunk tel jes ebb meg is me ré séh ez, s a vi lág ra vo -
nat kozó meg ért é sünk ki tel je sed é sé hez se gít sen hoz -
zá: „ami való ban szám ít vé ge redmé ny ben egy ilyen 
drám ai elô adás so rán, az az, hogy a né zô úgy álljon 
fel, hogy egy ol yan erôt el jes és nagy sze rû ér zel mi, poéti -
kus és in tel lek tu á lis él mény ben volt ré sze, ami nek je -
len tô sé ge olyan na gy, vagy tal án még na gyobb, mint 
való sá gos éle té nek bárm ely döntô fon tos sá gú, me g ha -
tá rozó él ménye. [...] Ily mó don tud ja a drá ma iga zán 
fe le melni lé tünk et és mé r he tet le nül ér té kes szer e pet ját -
szik vi lá gunk ga z da gí tás á ban, és kit er jesz ti az em be ri 
ál lap ot meg ér té sé re vo nat ko zó ta paszt a la ta ink ha tá -
rát.” (174.) (Igen, a poszt mo dern szín ház az, ami 
is mét sem mi be vét e tik.) 

A drá ma ve tü le tei nek elô fel te vé se sze rint a mû vé -
s zet mi me ti kus, „a va ló vi lág tük re”. (163.) Poszt str -
uk  tu ra lis ta rész rôl ezt az ál lí tást annyi kri tika ér te, 
hogy még tip o ló gi ai oszt á lyo zá suk is le het sé ges11, 
ám a ta nul mány lát szó lag tu do mást sem vesz ez ek -
rôl – új ra és új ra visszat ér „a drá ma a va ló élet után -
zá sa” (173.) té tel hez (per sze az is le het, hogy ezen 
ré szek célja ép pen a ké te lyek elosz la tá sa.) A „spir i -
tu á lis” jel en tésszint rôl szó ló fej te get é sek kap csán 
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 8 Pél dá ul Pat ri ce Pa vis. Vö.: To ward a Theory of Cul tu re and Mi se en Sce ne in Th e at re at the Crossro ads of Cul tu re Lon -
don–New Yo rk, 1992. 19. 

 9 Vö.: Ké ke si Kun Árp ád: A színház és a poszt mo dern: Adal é kok egy kap cso lat ma gya rá za tá hoz. The at ron 1998/1. 31.; Hel -
ga Finter: A poszt mo dern szín ház ka me ra-lá tá sa. Elle n fény, 1998. ta vasz, mel lék let, 4., 6. 

10 „[Az im a gi ná rius ese mény sze rû ta pasz ta la tán ak és a b efog adó ir re ali zá ló dá sá nak] ere d mé nye egy faj ta fesz ült sé gi ál la -
pot, mely fel ol dást kö ve tel, s e fe lol dás le he tô sé ge abb an rej lik, hogy az ese mény ben fel tör tet, fel nyit ot tat vissza kell ve -
zet ni az ért el mes ség be [Sinn haft ig ke it]. Mert cs ak egy ilyen szem ant i zá lá si fo lya mat se gít sé gé vel egyenl ít he tô ki a fesz -
ült ség.” Wolf gang Iser: A fik cio ná lás ak tu sai. In: Az ir o da lom el mél e tei, 4., Pécs, 1997. 77.  

Mar vin Carl son szer int e lkép zel hete t len an nak le he tô sége, hogy (szín házi) ta pasz ta la tai n kat ne kísé r je é rte lem képzô elj á -
rás. Vö.: Marvin Ca rl son: Theat re Se mio tics. The Si gns of Li fe. Blo o ming ton–Ind i a na polis, 1990. 3–10. 

11 Vö. Ti mothy Mur ray: Int rod uc ti on: The Mi se-en-Scene of the Cul tu ral. In: Ti mothy Murray (szerk.): Mimesis, Mas o chism, 
and Mi me. The Po liti cs of Th e at ri cal ity in Conte m po rary French. Thou ght Ann Ar bor, 1997. 9–14. 



Ess lin is mét ki tér a mi mézis té má já ra, és egy meg -
hök ken tô pá ros í tás sal él: Ar ta ud A szín ház és haso -
n má sa cí mû írá sát a mi mé zis mani fesz tu ma ként ün -
nep li: „A szín ház, ami le g ma ga sabb fo kán mû vé szi mi -
nô sé get ér el, csu pán a va lós élet és vi lág árny ké pe. Ezért 
ad ta Antonin Ar ta ud könyvé nek A szí nház és has on -
má sa cí met. [...] No ha a drá ma szá mos nyel vet és je -
löl ô rend szert haszn ál, ez ma gá nak az él et nek a le ket -
tôz é se, egy irányított és le egy sze rû sít ett ket tôs ség, de 
min den eset re azért ket tôs ség.” (173.) A Sz ínház és has -
on má sa cí mû ta nul mány ból (és egyéb Ar taud-szö -
ve gekbôl) is hosszú ci tá tum ok kal cá folh at nánk e ki -
je len tést12; de je len ese t ben tal án (leg  alább is ezen 
írás te le o lo gi kus nar rat í vá já nak betel je sí té sé hez) fon -
to sabb egy más ik ér tel me zé sét felel eve ní te nünk, Jac -
qu es De r ri da-ét. „A ke gyetl en ség szín há za nem repre -
zen tá ció. Ma ga az él et ab ban a mér ték ben, am ennyi -
ben az repr e zen tálh a tat lan. [...] A rep re zen tác ió leg -
na i vabb for mája nem deb ár a mi me sis. Ak ár csak Ni -
etzs che – és a ro kon vo ná sok nem me rül nek ki en nyi -
ben –, Ar taud is le akar szám ol ni a mû vés zet imi tá ciós 
fo galm á val, az arisz to telé szi esz té tiká val, am ely ben a 
mûv é szet nyu gati me ta fi zi ká ja ön magá ra ta lál.”13 

A dráma ve tüle te i nek ezen pont já ra ér ve már 
nem csu pán a tág ho riz on tot, de a szél sôsé ges el -
mé le tek tôl való ta r tóz ko dást is ké t ség be kell von -
nunk14. Hogy mit te kin tünk szélsô sé ges el mé let nek, 
az nyil vá nva ló an „saját” el mé le ti elôf el te vé se ink 
(avagy a min ket birt ok ló elô felt e vé sek) függ vé nye; 
mint látt uk, Essl in mû ve ese té ben nag yon is el kép -
zelh e tô(k) olyan ért el me zôi pozí ció(k), ahon nan 
néz vést a ta nulm ány kijelentései tûn nek szél sôsé -
ges nek. Nem elég ed he tünk azo n ban meg an nak 
be je lenté sé vel, hogy Ess lin mû ve nem bír univ er -

zá lis ér ték kel (hi szen ez va ló szí nû leg a kez de tektôl 
fogva sejt hetô volt), ha nem azt is meg ke ll vizs -
gálnu nk, hogy mi ként il lesz ke dik ez a szö veg a kor -
társ ma gyar szín házi di sz kur zus ba. Nos, úgy tû nik, 
szûk hor i zont ja ré vén ép pen azon je lensé ge ket re -
kesz ti ki, amely ek a (cin kos an ki ka csintó) lé lek ta -
ni rea liz mus és az ezen el ô a dá sokat elem zô str a té -
gi ák (és az eze ket mû ködt e tô impl i cit elô felt e vé -
sek) hosszas vi rág zá sa és (kény sz e rû) egye dur al ma 
mia tt csak ne he zen találtak ér tô fo gadt a tás ra; il let -
ve (nem is annyi ra ezen elô adás ok mint in kább) az 
új han go(ko)n meg szól a ló re cep ció ért et len ség et 
provo kált. A szül e tô fél ben lé vô multi vo ká lis krit i -
kai disz kur zus és pár be széd esé lyét te szi zá ró jelbe 
az Ess lin-ta nul mány for dít á sá nak (ki adá sán ak) 
gesz tu sa: A drá ma ve tü le tei monologikus módon is -
métel meg egy (ná lunk saj nos túl sá go san hosszú 
ide ig ki zá ró la gos) pe rs pek tív át, mi köz ben egyéb 
szem lé leti- és ér telm e zé si mó dok to vább ra is alul -
repr e zen tált nak tud hat ják ma gu kat15.  

Ezért az el ôszó nyi tóm on da tához  – „Köz hely -
sze rû nek tetsz het a meg ál la pí tás – bár telj e sen igaz: 
Mar tin Ess lin összeg zô mun káj á val hi ány pót ló kö tet -
hez jut a ma gyar ol va só. A szín háze l mé let nap ja ink 
ma gyar tu dom á nyos köz éle té nek saj ná la tos an el ha -
nyago lt te rül e te […]” (5.) – hozzá fûz hetj ük: e hi -
ány pótló nak szánt mun ka nem elég í ti ki hi á nyér -
ze tünk et, ha nem új abb hi ányt szül, s ma ga a „szín -
ház tu do mány” a la ca ni objet pe tit a for mu lá já val vá -
lik meg (nem)ra gad ha tó vá. Tová bb kell lép nünk 
má sik sz er zôk és más ik szö ve gek fe lé, még ha tud -
juk is – az áthe lye zé sek eme lán co la ta vég te len. 
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12 A Szín ház és Ha son má sa tel jes szö vegé nek idé zé se he lyett most – prakt i kus okok ból – meg elég sz em egy rö vid ke rész let -
tel: „A kö zöns ég pe dig akk or fog hin ni a szín pa di álmo k nak, ha csak ugyan ál mo kat lát bennük, nem pe dig a va ló ság 
után za tát; ha nyo muk ban el sza ba dul hat ben ne az álom má gik us sza bad sá ga, er re pe dig csak akkor ism er rá, ha az isz o -
nyat és ke gyetl en ség bé lyeg ét vi se li ma gán.” An to nin Ar ta ud: Szín ház és ke gyet lens ég. In: A. A.: A kön yör te len szín ház. 
Bp., 1985. 144.  

13 Jac ques Derrida: A ke gyetl en ség szín há za és a rep re zen tá ció be zá ró dá sa. In: Go n do lat-jel 1994/1-2, 4. A tiszta pre zen cia 
le he tet len sé ge – mint arra Der ri da fi gyel mezt et (i. m. 14.) – egyút tal a köny ör te len szín ház le he tetl en sé gének be látá sá ra 
kész tet. E ket tôs tag ad ás (a nem-rep re zentá ció nem-he lye) ter mé sze te sen nem esik egy be a kö nyör te len színház mint 
(mimetikus) rep re zent á ció kri ti kát lan (es s li ni) ál lít á sá val. Essl in egyéb ként a könyv ét le záró bib li og ráf i á ban Der ri da há -
rom mûvét em líti, köz tük a L’éc ri ture et la diff é ren ce-ot, amely a fen ti szö veg mel lett még egy Ar ta ud-ta nul mányt is tar -
talm az (La pa ro le so uffl ée). Der ri da Ar ta ud-olva sa ta i ról és iste ni szín já ték á ról: Or bán Jo lán: Derri da és a szín ház.  
The atron 1998/2. 35. 

14 „Szá mos szín házi sze mi o tikai írás je lent meg Mar tin Ess lin 1987-ben kia dott köny vét me gelô zô en és kö vet ô en is, azon -
ban en nek tö mörs é gét és ugyan akk or tág ho riz ont ját nem tud ták fe lül múlni. [...] Ess lin nem sze gô dik a sz él sô sé ges el -
méle tek szol gá la tá ba: szá mára el sôdl e ge sen fontos meg áll apít á sa i nak ál ta lános ér vénye és az ér ve lés lo gi kája.” Mar tin 
Esslin: i. m. 6. 

15 Eh hez elég vé gig tek in te nünk a kö zel múlt ban meg je lent szín há zi ki ad vá nyo kon.


