
Jan Kott: A le he tet len szín ház vé ge. Vál. és szerk. 
Kirá ly Ni na. Bp., Or szág os Szính áz tör tén e ti Múzeum 
és In té zet, 1997. 528. p.  
Jan Kott: Is ten evôk, Bp., Eu ró pa, 1998. 405. p. 

 
hat van as évek ren dezônem ze dé ke nem sza -
badu l hat a kot ti Na gy Me cha nizmus in terp re -
tá ciós kény sze rétôl. Az 1962-ben meg je lent 

Kor társ unk Sha kespe a re után a re ne szánsz an gol 
kirá lyi perp at va rokb an nem le het ett nem lát ni a 
kor tár si Eu ró pa poli ti kai ha r ca it, és az is métlô -
désként képz elt tört é nel mi hely ze te ket sem le hetett 
nem ab szurd szit u á cióként me gélni vagy fel is merni. 
Kott meg tanította a hat va nas évek ren dezôit a dra -
ma ti kus para bo la szí ni ér tel mezé sé re, a ket tôs be -
széd re, a so rok kö zötti színhá zi ol va sás ra. 

Jan Kott Kor tár sunk Sha kesp e a re cí mû kö te té nek 
el sô ma gyar k iad á sa 1970-ben, nyolc év vel az ere -
de ti után je le nik meg. 1972-ben új ra Bu da pest re 
jön Pe ter Bro ok, ezút tal a Szen ti vá né ji álom mal, s 
ekkor már mind en ki meg is tud ja fo galm az ni, még 
a nagy ang ol ren de zô is mennyi re Kott-de pen dens. 
In nen ind ul Kott itt ho ni kult u sza, me ly nek szo ká -
sos, le gen dák ve rbál is kö ve ibôl épü lô szent élyét 
csak erô sí ti, hogy az utóbbi las san har minc év ben 
kö tet hely ett cs ak tan ul má nyok és cik kek ke rül tek 
le fordításra, az ok vi szont rend sze res ség ként ér té -
kel hetô gya ko ri ságg al fô ként a Szí nház cí mû szak -
lap ban. (Min dez az Orsz á gos Színház tört é ne ti Mú -
ze um és In té zet ki ad vány á nak rész let es bibli og rá -
fi áj á ban olv as ható.) A kö tet for má jú (mond juk, 
hogy ká non tere mtôbb) tex tu á lis meg-nem-je le nést, 
me ly a ki-nem-mond hatóság lé gkö ré ben egy el túl -
zott vir tuá lis je len-le vésh ez já rult hoz zá, könnye -
den ma gya ráz hat nánk Kott len gyel or szá gi po lit i kai 
sze rep váll alá sá val, majd ké sôb bi ame rik ai re zi dens -
ok tatói stá tu száv al – Kott nak azé rt mi n dig sz a miz -
dat sza ga vo lt –, de a ki lenc ven es év ek vé gé rôl 
nézve Kott kap csán más je len ségs or tû nik fon to -
sabb  nak. Pró bál juk meg fo gal maz ni. 

1997-ben és 1998-ban két Kott kö tet kö ve ti egy -
mást az Or szág os Szính áz tör tén e ti Múze um és In -
té zet és az Eu ró pa Ki adó gon do zá sában. Az el sô ki -
adv ány ve gyes, vá lo gato tt, szer kesz tett és gond o -
zott, a más o dik egy Ko tt-szerke sz tet te anyag, mely 
sa ját gö rög tra gé dia-ért el me zése it tarta l maz za Isten -
evôk cím mel. A két ki ad vány szöv e gei je lentôs mér -
ték ben át fe dik egy mást (a gö rög tem a ti ka mi att 
mindk et tô ben sze re pel „A hár om szor be csa pott 
Aiasz”, „Ph i lok té tész avagy az elut asítás”, „Al kész tisz 
fáty la”), né hol a meg lévô (és szak ma i lag meg fe lelô) 
mag yar szö ve get elv et ve újabb for dí tást készíte nek, 
egy szó val né mik épp pa zarlóan bán nak szel le mi és 
tech nik ai er ôk kel, va la mint a po ten ciál is könyv vá -
sárló pénz é vel, de iga zából (bár ez sem vo l na érdek -
te len tárgy) nem a köny vé sze ti szer kesz tés e két kö -
tetb en be mu ta tott el len té tes kon cep ciója, ami eb -
ben szó ra ér de mes. Ha nem az a mû ködô mag yar 
színház tör té ne ti hag yo mány, mely a ki adókban azt 
a kép ze tet kel ti, hogy 1998 fe lé nem má st, mint az 
é vti ze dek óta ha tásá ban ter mék et len, vagy is nul la 
in terp re tá ciós fak torr al rende l kezô szö veg et kell 
meg je len tet ni ük öm leszte tt ki adá si kö rül mény ek 
kö zött. Hang sú lyo zom, nem a szer zôr ôl, ha nem 
szöv e gé nek 1998-as ol vas a táról len ne szó. Jan Kott 
a szín há zi esszé í rás örök ös mes te re, a színház hoz 
élm ény ként és a ró la va ló gon dol kod ás hoz tu do -
mány  ként kö zelített, de az zal a sz i tu ált sá gából is 
fak adó hit tel, mely tö ké let es és de fi nitív in terp re -
tá ciónak szánt min den elemzé st. A szer zô mél tatva 
van hát, azonb an szöve ge ma exempl um he lyett 
csak me mentóként áll hat. 

Jan Kott a szín házr ól va ló kriti kai gon dolko dás 
ma gya ror szági recepciójá ban ép pen azt a félr e ér té -
kelt és té ve sen meg ítélt sze re pet kap ta, mint Martin 
Ess lin: a mind en na pi kriti ka szá má ra (hi szen az 
alul rep re zentá lt színházt u do mány erô telj es fó rum 
hí ján nem vo lt be fo lyásoló té nyezônek te kint hetô) 
a dra ma tik us tex tusról va ló el mé lyült gond ol ko dás 
tu do má nyos mér cé jét je len tet te. S nem is egé szen 
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érd em te lenül. Kott nagy nyel vi tu dás sal, böl csész -
tá jékozódás sal, meg pe r sze az zal a szé les látókör -
rel, mely a gö rög öktôl Sha kes pe a re-en át a ro man -
ti ku so  kig min dent el ké pesztô hoz zá ért és sel ér tel -
me zett, a je len hez, he lye seb ben az ab szurd ként jel -
lem zett hat va nas év ek hez kö zelítette a plus-qu am-
pe r fec tu mot, s min dezt leg töb bször a tu do má nyos 
meg je le nés for mai kri té riu ma i val ékít ve: jegy ze tek, 
hi vatk o zá sok, fül szöve gek stb., ami kell. R áad á sul 
min dezt a tu dom á nyos szakzs ar gon ra di ká lis hasz -
nála tá nak me llôzé sé vel, vagy is (köz)ért hetôen.  

Zárójel ben: Kott és Ess lin ma gyar el ism ert sé ge 
kapc sán el játsz ha tunk a gond o lat tal, vaj on ak kor 
is il yen egy ér tel mû bor za dást vál ta na ki mo nd juk 
a sze mi o ti ka szó, ha fo gal mi lag em észt hetô szín há -
zi ta nulm ány hoz lett vol na köt hetô; ha mo nd juk 
Velt rusky, Fis cher-Lich te mel lett/he lyett Ess lin 
minôsíthe tetl e nül poc sék, s per sze egyetl en ma gára 
va lamit adó bib li og ráf i á ban sem sze rep lô sze mio -
lógi á ja (The Fi eld of Dra ma. How the si gns of dra ma 
cre a te mean ing on sta ge and scr e en, Met hu en, 1987.) 
ke rült vol na ma gyarítás ra? 

Ko tt nemz et kö zi tu dom á nyos szi tuá lt sá gá nak 
meg hat á ro zá sát szin te boj kotts ze rû idé zetl en sé ge 
is ér té ke li, s tud juk, egy szö veg ér té két a ben ne rejlô 
okos vagy/és pro vo katív öt le tek fel kel tet te vi szont -
gon dol a tok pezs gé se jel zi. Ko tt nem a tud ó sok, ha -
nem a mû vé szek for rá sa le tt. A ma gyar min den na -
pos kri ti kai kö zegb en azon ban ez nem egy értelmû. 

A leg jel leg ze te sebb kot ti nyom gond o lat a szín -
házi id ô höz kap csolódott: a li neá ris (per sze szín -
házi) idôér telme zést igye ke zett hipo te ti kus, de a 
színhá zi jel kép zés sel ki fe jez hetô mit i kus kör forgás -
ba csa tol ni, s ez zel leg alább oly an re ve latív erô vel 
bí ró ma gya ráza tot adott mond juk Bec kett re vagy 
Io nescóra, mint ami lyen pél dá ul Mar tin Ess lin 
elhíre sült ab szurd-de finíciója volt. Mind két, a kri -
ti ka ál tal tud o má nyosk ént ke zelt ter mi nus valójá -
ban ko runk erôszak os rek lám kam pá nya i nak eg yik 
kedv elt fogá sát al kal maz ta: ha van ben ne ult ra mag 
va gy li poszóma, ak kor meg kell ven ni, mert ilyen 
tu dom á nyos név vel biz tos na gyon ha ték ony. Magá -
ra va la mit adó vá sárló term é sze te sen nem kér de zi 
meg, mi a bá nat az az ultra mag, hi szen ez zel magát 
zár ná ki az ál ta lán os lelke se désbôl és az ult r amag 
belá t ha tat lan (na ná) elônyei nek é lve ze tébôl.  
Az ultra mag-ef fektus mar ke ting-tech niká ja ál tal a 
név vel nem je lölt, ez ért lé te zé sü ket a meg nev e zés 
hi á nyáb an iga zol ni nem tu dó jel en sé gek ma gától 
az el nev e zés akt u sától lép nek ér té kel hetô in te rak -
cióba. Le gyen Na gy Me cha nizmus, mon dá Kott; 

leg yen Ab szurd, mon dá Ess lin. És lôn, és lá ták, 
hogy ez jó. E me cha niz musnak te r mé sze te sen 
szám os el mé le ti-tech ni kai bon-mot ke let ke zése kö -
szön hetô (a je len tésszer keze ti módo su lás sal – bôvü -
lés sel, át vi tel lel… – alko tott ter minu sok, mi nt az 
„hors-tex te”, a „pla i sir” vagy az „elvá rás ho riz ont” és 
a „mi se en scène” épp a me ta fori kus ság ki ker ü lé se 
mi att tûn nek stabi labb jel ölônek), nem is e fo lya -
mat irá nyult sá ga, ami tév út ra vez et. Ha nem az el -
fog adá sé.  

Kott Nagy Me cha niz mu sa vagy Ess lin Abs zurd 
fog al ma tám o gat ta a ma gyar kri tik ai in terpr e tá ció 
meg úju lás át, rá adá sul épp en ak kor i ban ind ult ked -
vezônek te kint hetô hel yzet bôl a Nagy Ge ne rá ció 
ren dezônem ze dé ke és kr i ti ku si csa pa ta. Az aprólé -
kos re a liz mus ket tôs ol vas a tát Kot ton meg oko sod -
va el le het vé gezni, de ko rszak- va gy stílus vál tás -
nál az ér telm e zé sek egy fé le sé gét fel ajánló (nem elô -
író, hi szen Kott ma ga is tiszt á ban volt ve le, a Más 
más ként lát hat ja Phi lok tét észt, de azért egy ér tel -
mezôhöz mind ig egy ér tel me zést kö tött) úzus meg -
bu kik. Ko tt ta nul má nyai kö zül épp en ezért az ab -
szurdn ak ne ve zett gond o lat kört éri n tôk vál nak a 
gy ors enyé szet mar ta lé kává. Bec kettrôl és Iones -
córól ké szült mun kái. Mond hat nánk, Ko tt tal án ép -
pen Ess lin foga lo mal kot á si dugá já ba dôlt be le, hi -
szen elemz é sei abs zur dot ke res nek ott, ahol azt ne -
hezen le het meg ta lál ni. Absz urd hely ze tet ér tel -
meznek Ess lin def iníciójá val ott, ahol ma nem 
látjuk az ab szur dot, me rt a dra ma ti kus hely zetek 
ab szur di tá sa semmi kép pen sem a vil ág lát ható reá -
liá já hoz va ló vi szo nyá ban nyil vá nul meg. S ez a leg -
fon to sabb: Kott és Ess lin a (szín ház)vi lág és a ró la 
mû vé szi leg al ko tott kép valósá gos sá gán ak el dönt -
hetôsé ge alap ján, vagy is a marx is ta iro da lom tu do -
mány ke retmódsze rév el dolgo z tak, s eb be Bec kett 
és a ké sôi Io nes co csak az ultra mag gal fér het be le. 
Az zal se mi n dig. 

Jan Kott meg rendítô so rokat ír Bec kett Win nie-
je kapcs án a kórház ban a ha lált vá ró öre gasszo -
nyok ról, tás ká jukról, mely be tes tü kön kí vül sz e -
mé lyi sé gük mind en kel lé ke el rejt hetô, ágyuk ról, 
amit töb bé már so sem hagy nak el. Esszé ez, iroda -
lom, d’ap rès Bec kett, s aki ezt tud o má nyos disz -
kur zuské nt ér té ke li, bo tor fej jel ma gától lop ja el az 
ol va sás ör ö mét. 

Új abb kö te tek kerü l het nek te hát a könyv tár ak -
ba, és ez na gyon jó. Csak ne a színház tu do mány -
hoz soro l ják ôket.  

 
Ják falvi Ma g dol na
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