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A z 1950-es évek ben meg je le nô, és ké sôbb a szá -
zad fran cia drá ma iro dal má nak meg ha tá ro zó
je len tô sé gû irány za tá nak bi zo nyu ló szín há zi

kez de mé nye zé sek va la mi lyen „gyûj tô név” alá ren -
de zé se már sa ját ko ruk ban is ne héz sé get je len tett.
Avant gárd szín ház; ab szurd szín ház; a ne vet sé ges -
ség, a gúny szín há za; úßj szín ház: ezek az el ne ve -
zé sek mind csu pán a je len ség egy-egy – két ség te -
le nül lé nye ges és ál ta lá no san jel lem zô – as pek tu -
sát eme lik ki. To váb bá, ezek a fo gal mak nem fel -
tét le nül ké pez nek egy más sal tel jes át fe dést az
érin tett szer zôk te kin te té ben sem. Így az e kor szak
drá ma iro dal mát tár gya ló el mé le ti írá sok ál ta lá ban
ma sem ke rül he tik ki az egy bi zo nyos el ne ve zés
mel let ti ál lás fog la lást és an nak meg in dok lá sát. Bár
ép pen ezért te kin té lyes szak iro da lom áll szin te min -
den em lí tett meg je lö lés mö gött, a kö vet ke zôk ben
rö vid át te kin tés után kí sér le tet te szünk az ed dig
ke vés sé hasz nált, ugyanak kor ta lán a leg ke vés bé
am bi va lens és le szû kí tô ér tel mû no u ve au théâtre ki -
fe je zés elô nyei nek fel tér ké pe zé sé re.

Ha gyo má nyo san Ge net Cse lé dek (1947), Io nes -
co A ko pasz éne kes nô (1950) és A lec ke (1951), Be -
ckett Go dot- ra vár va (1952), va la mint Ada mov el -
sô da rab jai nak – Pa ró dia (1947), In vá zió (1949) –
be mu ta tá sá tól (1950) da tá ló dik az ad di gi szín há zi
gya kor lat tal ra di ká li san sza kí tó, új for má kat és új
tar tal mat ke re sô szer zôk ál tal ge ne rált drá ma iro -
dal mi „for ra da lom”. Bár kez det ben e da ra bo kat
nem játsszák nagy kö zön ség elôtt, mégis meg ta lál -
ják sa ját ra jon gó tá bo ru kat a je len tôs szín pa do kat
ak ko ri ban el fog la ló „pszi cho ló giai”, rea lis ta-na tu -
ra lis ta szín ház és a vau de vil le el le né ben. Ami egy

cso port ba ren de zi eze ket az egyéb ként füg get le nül
al ko tó, sa já tos, egye di vi lág lá tás sal ren del ke zô drá -
ma író kat, az – akár csak a no u ve au ro man ese té ben
– ép pen a megelô zô idô szak to vább ra is je len lé vô
ten den ciái val, töb bek kö zött a rea lis ta-na tu ra lis ta
esz té ti ká val va ló szem be he lyez ke dés. A rea liz mus
le tom pít ja, fel hí gít ja, meg ha mi sít ja a va ló sá got, nem
vesz tu do mást alap ve tô rög esz méink rôl és szük -
ség le teink rôl: a sze re lem rôl, a ha lál ról, a rá cso dál -
ko zás ról – je len ti ki Io nes co. (vö: NCN, 48) Má so -
dik drá ma kö te té nek meg je le né se kor Ada mov meg -
le he tô sen ka te go ri ku san nyi lat ko zik er rôl: „A Pa -
ró dia szá mom ra nem csak öniga zo lá si kí sér le tet
je len tett (…), ha nem a lá za dás ak tu sát is. Én, aki
a Szín ház és visszá ján1 ne vel ked tem, és aki, min de -
nek elôtt, megun do rod tam az úgy ne ve zett pszi cho -
ló giai drá mák tól, ame lyek kel va la mennyi szín pad
te le volt és van ma is zsú fol va, ki akar tam fe jez ni
til ta ko zá so mat.” (ADA MOV, 9)

A ha gyo mánnyal va ló szem be he lyez ke dés min -
den avant gárd kez de mé nye zés sa ját ja: az avant gárd
szín ház min den kor az ál ta lá no san el fo ga dott íz lés
el le né ben for má ló dik, és is me ret len szer zôk még
nem ját szott mû veit, vagy is mert szer zôk olyan da -
rab jait vá laszt ja ma gáé nak, ame lyek for mai lag, esz -
té ti kai lag, szel le mi sé gük ben kö zel áll nak ah hoz az
esz té ti ká hoz, amit ér vény re akar jut tat ni.2 Ugyanak -
kor, a nyil ván va ló ha son ló tö rek vé sek el le né re a
fen tebb em lí tett szer zôk – ép pen ere de ti sé gük okán
– ön ál ló uta kon ke re sik a szín há zi mû faj megújí -
tá sá nak le he tô sé geit. Ha tisz te lik is – és oly kor bí -
rál ják – egy más mun ká ját és cél ki tû zé seit, nem tö -
rek sze nek sem mi lyen egy sé ges front kiala kí tá sá ra.

1 Ar taud Le théâtre et son do ub le cí mû mû ve ma gyar nyel ven A szín ház és ha son má sa cí men vált is mert té, amely nek írá sai ma -
gyar for dí tás ban A kö nyör te len szín ház, il let ve A szín ház és az is te nek cí mû kö te tek ben ol vas ha tóak, 1985, il let ve 1999.

2 Vö: Georges Pil le ment: La con di ti on de l’au teur d’avant- gar de, dans Le théâtre mo der ne, Édi ti on du Cent re Na ti o nal de la Re -
cher che Scien tifique, Pa ris, 1965, 50–51
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vál toz tat ja, aki szin te csak kí vül rôl szem lé li sa ját
éle tét. Ugyanak kor a szín ház és az ab szurd kap cso -
la tát vizs gál va fel tét le nül kü lönb sé get kell ten nünk
az ab szurd ele mei – min den, amit nem si ke rül dra -
ma tur giai, szce ni kai, fo gal mi kon tex tu suk ban el -
he lyez nünk – és az ab szurd szín ház kö zött. „Az ab -
szurd da rab a klasszi kus dra ma tur gia, a brech ti epi -
kus rend szer és a nép szín mû rea liz mu sá nak el len -
da rab ja ként je le nik meg. Az ab szurd dra ma tur gia
leg ked vel tebb for má ja a vi lá go san kö rül ha tá rolt cse -
lek ményt és ala ko kat nél kü lö zô da rab: itt a vé let -
len és a ta lá lé kony ság az úr. A szín ház le mond min -
den pszi cho ló giai vagy gesz ti kus mi me tiz mus ról,
min den fé le il lu zó ri kus ha tás ról, olyannyi ra, hogy
a né zô kény te len el fo gad ni egy új, fikci ó ba ágya -
zott uni ver zum fizi kai kon ven cióit.” (PA VIS, 26)
Az új szín há zi nyelv új feladat elé ál lít ja a né zôt: a
pszi cho ló giai szín ház zal, az il lú zió szín há zá val va -
ló le szá mo lás és az alak hoz va ló alap jai ban meg -
vál to zott vi szo nyu lás egy ben le he tet len né te szi a
drá mai hôs sel va ló azo no su lást. To váb bá a köl tôi
ké pek re épü lô né zôi él mény fo ko zot tan in tui tív in -
terp re tá ciós és be fo ga dói at ti tû döt kö ve tel meg.

Az avant gárd spe cifikus tech ni kái ról szól va Ber -
nard Dort ket tôt tart lé nye ges nek. „Az el sô egy fajta
ál lan dó szim bo li zá lás. Min den avant gárd drá má -
ban, Be cket té i ben, Io nes co é i ban, a hô sök nem meg -
ha tá ro zott hely ze tû em be rek, ha nem«az em ber», a
ne vet sé ges em ber, ne vet sé ges em be rek, akik
az«em be ri sor sot»jel ké pe zik. Más fe lôl az avant gárd
drá ma kü lö nös figyel met szen telt a nyelv hasz ná -
la tá nak. Vo nat ko zik ez Be ckett re is, de el sô sor ban
Io nes co ra. Ez a drá ma ma gát a nyel vet tart ja té má -
nak; a polgár nyel vét, amit a ma ga kon gó üres sé -
gé ben mu tat be.” (ADA MOV, 40) A bi zony ta lan -
ság és a ki szá mít ha tat lan ság nem ke rü li el te hát az
em be ri kom mu ni ká ció te rü le tét sem, s mint en nek
leg fon to sabb esz kö ze, a nyelv is a deg ra dá ció és a
szét hul lás je leit mu tat ja. Ess lin is kieme li en nek a
me rô ben szo kat lan drá mai nyel ve zet nek a je len tô -
sé gét. Mind Be ckett, mind Ada mov, mind Io nes co
ese té ben fon tos tény, hogy egyik szer zô sem anya -
nyel vén ír, hi szen Ada mov orosz, Io nes co ro mán,

Be ckett pe dig ír szár ma zá sú, mind hár muk ese té -
ben vá lasz tás ered mé nye a fran cia nyel ven va ló al -
ko tás. Ahogy Be ckett egy íz ben meg je gyez te, fran -
ciául könnyebb stí lus nél kül ír ni – azaz el ke rül ni
a nyelv lo gi ká já nak va ló ön kén te len en ge del mes -
ke dést: az il lo gi kus, az ir ra cio ná lis könnyeb ben ki -
fe jez he tô egy ide gen nyel ven. El sô da rab já ban, A
ko pasz éne kes nô ben Io nes co, szán dé ka sze rint, a
nyelv tra gé diá ját vit te szín pad ra – a da rab öt le te
egy As si mil nyelv könyv vel va ló ta lál ko zás nyo mán
szü le tett –, bár a vá ra ko zá sá val szö ges el len tét ben
a szö veg felol va sá sa kor az zal szem be sült, hogy fer -
ge te ges hu mo rú da ra bot írt. Ahogy Ess lin ír ja, eb -
ben a szín ház ban a dia ló gus már nem va ló di dia -
ló gus, nem dia lek ti kus gon do lat cse re: a bi zony ta -
lan ság ural ko dik, a sze rep lôk gyak ran azon nal el -
fe lej tik, amit mond tak, a kér dé sek re nem ér ke zik
vá lasz, s a szö veg gyak ran az ak ció el len pont já vá
vá lik. A kom mu ni ká ció hiá nya nem egy sze rûen az
em ber ma gá nyát, ha nem egy faj ta koz mi kus ma -
gányt mu tat meg, hi szen a lát szó la gos tár sa dal mi
kö te lé kek mö gött nem rej le nek va ló di kap cso la tok.
Bi zony ta lan ná vá lik az idô és a hely is, a rea li tás és
a fan tá zia ele mei ke ve red nek. Az ala kok sem ren -
del kez nek ha tá ro zott kör vo na lak kal, oly kor egy -
más tü kör ké pei, fel cse rél he tôk egy más sal.

Ess lin a megelô zô idô szak szín há za és az abszurd
szín ház kö zöt ti egyik leg fon to sabb kü lönb sé get a for -
ma meg vá lasz tá sá ban lát ja. Az ér tel met len ség, a non -
 szensz, az ab szur di tás ér zé sé nek ki fe je zé sé re a ra -
cio ná lis megol dá sok nem meg fe le lôek, az ir racioná -
lis nem for dít ha tó le a lo gi ka nyel vé re – az új tartalom -
hoz új for mát kell te hát ta lál ni. Ez az új ki fe je zé si
for ma egy faj ta, az au to ma ti kus írás sal ro ko nít ha tó
gya kor lat len ne, amely nek cél ja a spon tán mó don,
egye ne sen a tu dat ta lan leg mé lyé rôl fel tö rô ví ziók
meg je le ní té se. Ez a fo lya mat nagy fo kú szubjek ti vitást
fel té te lez, ami e szer zôk szá má ra szin te az al ko tás
si ne qua non já vá vá lik. Az ab szurd szín ház egyik
leg je len tô sebb ér de me, hogy be bi zo nyí tot ta: a szín -
ház nem csak a kül sô va ló sá got, ha nem az álmo kat
és a rém ál mo kat, az em bert kí sér tô leg bel sô vá gya kat,
fé lel me ket: a bel sô va ló sá got is képes ábrázolni.7
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El lenáll nak az olyan el ne ve zé sek nek is – le gyen szó
akár avant gárd, akár ab szurd szín ház ról –, ame lyek
va la mi lyen cso port hoz tar to zá su kat erô sí te nék meg,
hi szen bár mi lyen cím ke, le gyen még oly ta lá ló vagy
po zi tív üze ne tû is, ska tu lyá ba zár ja a mû vészt, és
meg foszt ja az al ko tás sza bad sá gá tól. 1959-ben egy
az avant gárd szín ház nak szen telt be szél ge té sen
Iones co – bár el fo gad ja avant gárd szer zô ként va ló
aposzt ro fá lá sát3 – kieme li, hogy az avant gárd a sza -
bad ság ról szól, és kö ve te li a drá ma író kí sér le te zés -
hez va ló jo gát. Utal a ki fe je zés ben rej lô alap ve tô
am bi va len ciá ra, és a nép sze rû ség gel va ló össze fér -
he tet len sé gé re is: a megelô zô kor ban avant gárd -
ként szá mon tar tott, új uta kon já ró szer zôk (pél -
dául Ano u ilh, Gi rau doux) azóta szin te klasszi kus -
sá vál tak, im már a szín há zi ha gyo mány ba il lesz -
ked nek – ez min den avant gárd sor sa. Ugyaneb ben
az év ben Ber nard Dort ki je len ti, hogy „a Go dot- ra
vár va, az utol só Io nes co- rep rí zek, va la mint az
avant gárd fo gal ma kö rül zaj ló vi ták után ez a faj ta
drá ma pol gár jo got szer zett, ugyanak kor pe dig be -
ke be lez te a pol gár ság”, és Ada mov Pa o lo Pa o li címû
drá má ja kap csán új pers pek tí vá ról, az avant gárd
po li ti kus sá vá lá sá ról, il let ve az avant gárd meg ha -
la dá sá ról be szél. (ADA MOV, 38) Tény, hogy el sô
drá mái után Ada mov a me tafizi kai szín ház tól el tá -
vo lod va az el kö te le zett drá ma írás mel lett tör lán -
dzsát – el sô sor ban Brecht nyom do kain ha lad va –
és kri ti ku san vi szo nyul mind sa ját ko rai mû vei hez,
mind kor tár sai hoz. Sze rin te Io nes co el vesz tet te azt
a hu mort, ami tény le ges nyel vi ere de ti sé get biz to -
sí tott szá má ra, és mind az, ami a Szé kek után kö vet -
ke zett, szá nal mas. Be ckett so ha nem tud ta meg ha -
lad ni drá ma írás te rén a Go dot- ra vár va szín vo na lát,
és bár elis me ri Ge net bátor té ma vá lasz tá sát a Né -
ge rek és a Pa ra vá nok kap csán, ki fo gá sol ja, hogy
neu ró zi sait nem si ke rült oly mó don átala kí ta nia,
hogy a né zô szá má ra felis mer he tet len né vál ja nak.

E pál for du lás tól füg get le nül Ada mov, Be ckett,
Iones co és Ge net mû vei nek együt tes vizs gá la -
ta ké pe zi Ess lin 1961-ben meg je le nô The at re

of the Ab surd4 cí mû mun ká já nak alap ját. Az „ab -
szurd szín ház” fo gal má nak be ve ze té se Ess lin nevéhez
köt he tô, s ta lán nem té ve dés azt ál lí ta ni, hogy mind
a ma gyar, mind a nem zet kö zi szak nyelv ben – és
fô ként a köz tu dat ban – ez a legis mer tebb és a leg -
gyak rab ban hasz nált el ne ve zés. Io nes co „jö ven dö -
lé se”, mi sze rint az „ab szurd” szó mú ló di vat – elég
ho má lyos ah hoz, hogy sem mit ne mond jon, és alkal -
mas le gyen minden nek a meg ha tá ro zá sá ra – nem
vált va ló ra.5 Ada mov, de még az egyéb ként rit kán
nyi lat ko zó, és a mun ká ját il le tôen ne he zen szó ra
bír ha tó Be ckett is több he lyütt til ta ko zik az el ne -
ve zés el len, mi vel az ér ték íté le tet hor doz ma gá ban.6

A szó filo zófiai és mo rá lis je len tés tar tal ma miatt
az „ab szurd iro da lom” ki fe je zés vi szony lag tág értel -
me zés be li le he tô sé ge ket rejt ma gá ban. Nem iro dal -
mi áram lat, nem is ko la, nem di vat és nem be teg -
ség: az ab szurd vál ság je len ség – ír ja Ni co lae Ba lotá
1971-ben meg je lent, Az ab szurd iro da lom cí mû mû -
vé nek be ve ze tô jé ben. Mint ilyen, a lét ab szur di tá -
sá nak ér ze te – aho gyan azt Ca mus a Szi szü phosz
mí to szá ban meg fo gal maz za – mar kán san je len van
az öt ve nes évek szín há zá ban is. „Mi te hát ez a meg -
fog ha tat lan ér zés, mely meg foszt ja a szel le met az
élet hez szük sé ges álom tól? Ha egy vi lá got jól-rosszul
meg le het ma gya ráz ni, ak kor az a vi lág ottho nos.
De ha a vi lág min den sé get hir te len meg foszt juk
min den il lú zió tól, min den fény tôl, ak kor az em ber
ide gen nek ér zi ma gát ben ne. Szám ûze té se vég ér -
vé nyes: nin csen töb bé el vesz tett ha zá ja, mely re em -
lé kez het ne, nincs ígé ret föld je, mely ben re mény -
ked het ne.” (CA MUS, 197) Az ide gen ség, az egy ség
el vesz té sé nek ér ze te, az em ber és sa ját éle te kö zötti
tö rés ma ga az ab szurd élet ér zés; a bi zony ta lan ság,
a ki szá mít ha tat lan ság az em bert te he tet len lénnyé

3 „Je su is, il pa raît, un au teur dra ma ti que d’avant- gar de. La cho se me pa raît même évi dent, pu is que je me tro u ve ici, aux
ent re tiens sur le théâtre d’avant- gar de. Ce la est to ut à fa it officiel.” (Dis co urs sur l’avant- gar de, in: NCN, 75)

4 A mo no gráfia nem tel jes ma gyar kiadá sa: Az ab szurd drá ma el mé le te, Kor sze rû Szín ház 94. sz., ford. Sz. Szán tó Ju dit
5 „On a dit que j’éta is un écri va in de l’ab sur de; il y a des mots com me ça qui co u rent les ru es, c’est un mot à la mo de, qui

ne le se ra plus. En to ut cas, il est dès ma in te nant as sez va gue po ur ne rien di re et po ur to ut définir fa ci le ment. Si je ne su -
is pas oub lié, dans qu el que temps, il y au ra un aut re mot co u rant les ru es, un aut re mot reçu, po ur me définir moi et
d’aut res, sans no us définir.” NCN, 297

6 „(…) les va leurs mo ra les ne sont pas ac ces sib les. Et on ne peut pas les définir. Po ur les définir, il faud ra it pro non cer un
ju ge ment de va leur, ce qui ne se peut. C’est po ur qu oi je n’ai ja ma is été d’ac cord avec cet te no ti on de théâtre de l’ab sur -
de, car il y a là un ju ge ment de va leur. On ne peut même pas par ler du vra i.” Charles Ju liet, Ren cont re avec Sa mu el Be ckett,
27–28, idé zi Jac qu art, JAC QU ART, 29
„Ce sont des mots, des éti qu et tes qui ne veu lent rien di re. (…) Je ne lis ja ma is les cri ti qu es.” Ren cont re avec Sa mu el Be -
ckett, in: Ah mad Ka my a bi Mask, Qu’at ten dent Eugène Io nes co et Sa mu el Be ckett?, 1991, Pa ris, 23

7 Mind Io nes co al ko tói fo lya ma tai ban, mind Ada mov ko rai da rab jai ban kü lö nö sen fon tos sze re pet ját sza nak az ál mok – a
Ta ran ne pro fesszor tu laj don kép pen „egy éj sza kai álom meg nem ha mi sí tott átül te té se” – bár Ada mov a po li ti kai szín ház
mel let ti el kö te le zô dé se ide jén az ál mok fel hasz ná lá sát il le tôen né mi rej tett kri ti kát fo gal maz meg kortársa fe lé, ami kor így
nyi lat ko zik: „Sem mi ki fo gá som a szín pad ra vitt ál mok el len. Csak azt óhaj tom, hogy eze ket az ál mo kat ne ha mi sít sák meg
ele mi me tafizi kai cé lok ked véért, ami lyen a vi lág ir rea li tá sa, min den dol gok egyen ér té kû sé ge, stb. Csak azt óhaj tom, hogy
áb rá zo lá suk tisz te let ben tart sa az álom iga zi tu laj don sá gait, hogy az álom tény le ges me cha niz mu sai lát ha tóak le gye nek és
ér té kük sze rint mi nô sül je nek.” ADA MOV, 81
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ami meg kü lön böz te ti elô deik tôl az új szín ház drá -
ma íróit. Mi vel sem az em ber ben, sem Is ten ben nem
hisz iga zán, az em be ri lét ér tel met len sé gé nek bör -
tö né be zár va a mû vész nem te het mást, mint hogy
iró niá val for dul sa ját ma ga és a kö rül mé nyei fe lé.
Azon ban ez a hu mor gyak ran fe ke te hu mor, a ne -
ve tés csi ko rog, egy szer re tra gi kus és ko mi kus, a
gúny egy ben ön gúny is.

Ala pos és át fo gó mû vé ben több, az új szín ház -
ra jel lem zô for mai sa já tos sá got is em lít. Ezek kö -
zött sze re pel a mû vek dra ma tur giai lag nyi tott jel -
le ge, a di dasz ká li á nak a szö veg töb bi ré szé vel
egyen ér té kû volta, a dra ma tur giai kon ven ciók kal
– mint pél dául az apar té, a ha gyo má nyos ex po zí -
ció és egyes el csé pelt dra ma tur giai for du la tok – va -
ló sza kí tás. A mû nek meg kell ta lál nia sa ját sza bá -
lyait, tisz te let ben tart va bi zo nyos szín há zi kö ve tel -
mé nye ket, úgy mint a szö veg pár be szé des for má ja
vagy a sû rí tés. A fen tebb az ab szurd kap csán már
em lí tett té mák mel lett ô is kieme li a meg je le ní tett
ala kok12 kö zöt ti kom mu ni ká ció le he tet len sé gét,
ami meg ha tá ro zó a szö ve gek for mai és tar tal mi ka -
rak te rét il le tôen is. Ki tér a tár sa dal mi funk ció sze -
rint meg je lölt ala kok gya ko ri sá gá ra, a meg ket tô zött
ala kok és az alak pá rok fon tos sá gá ra. A da ra bok
szer ke ze tét il le tôen a le csu pa szí tott ság, a cik li kus -
ság, va la mint a rit mus és az is mét lés mint struk tu -
rá ló elem je len lé tét eme li ki. Ugyanak kor az álom -
sze rû ség, a nyi tott ság, a struk tú ra asszo cia tív, nem
lo gi kus felépí té se, a szo kat lan, meg le pô ele mek fel -
buk ka ná sa, a vég le tes leegy sze rû sí tés és a sza bály -
ta lan ság egyaránt sze re pel a jel lem zô vo ná sok so -
rá ban.

J ac qu art egy be kez dé sé ben elis me rôen nyi lat ko -
zik ugyan Ge ne viève Ser re au 1966-ban meg je -
lent Hi sto i re du „no u ve au théâtre” cí mû mû vé rôl,

nem tér ki azon ban az el ne ve zés sel kap cso la tos
gon do la tai ra. Ser re au az ‘50-es évek fran cia drá ma -
iro dal má nak az ed di giek nél egy szé le sebb pa let tá -
ját sze re pel te ti mû vé ben: Be ckett, Ada mov, Io nes -
co és Ge net mel lett Vau thier is Sche ha dé is he lyet

kap, sôt kü lön fe je ze tet szen tel a kor ren de zôi nek,
va la mint az új szín ház úgy ne ve zett má so dik ge ne -
rá ció já nak is. Ser re au nem más ra vál lal ko zik, mint
hogy egy más sal össze füg gés ben fel tér ké pez ze a kor
– az elô zôek ben már vá zolt – ural ko dó szín há zi vo -
nu la tait, áram la tait, anél kül, hogy egyik vagy má -
sik jel lem zô vo nást, tech ni kát vagy té mát elô tér be
he lyez né, és va la mi lyen rend szert, vagy ka te gó riát
épí te ne kö ré. Be ve ze tô jé ben Jac qu art- hoz ha son -
lóan – és ha son ló ér ve lés mel lett – ki fo gá sol ja az
„ab szurd” ter mi nus hasz ná la tát. Bár tisz tá ban van
az zal, hogy akár csak az „új re gény” el ne ve zés, bi -
zo nyos idô el tel té vel az „új szín ház” is éppúgy ha -
mis sá és ir ri tá ló vá vál hat, mégis, ép pen meg ha tá -
ro zat lan sá ga miatt ezt ta lál ja a leg ke vés bé za va ró -
nak és am bi va lens nek. Ugyanezért meg tart ja az
„avant gárd” el ne ve zést is, de pon to sít ja an nak je -
len té sét. Szá má ra eb ben a kon tex tus ban ez a ter -
mi nus az Io nes co – meg le he tô sen szo kat lan – gon -
do lat me ne te sze rin ti ér te lem ben le het ér vé nyes: for -
ra dal mi, azaz idô sze rût len, s mint ilyen egye te mes,
te hát klasszi kus.13 Ezen túl a for ra dal mi ság a rea liz -
mus kri ti ká ját is je len ti, hi szen a drá ma írók új ge -
ne rá ció já nak egyik leg fon to sabb cél ja egy faj ta új
rea liz mus, új va ló ság meg ta lá lá sa és ki fe je zé se.

A kö vet ke zôk ben kí sér le tet te szünk e sok ar cú új -
sze rû ség egyet len alap ve tô, a drá mai struk tú -
rát alap jai ban és rész le tei ben is meg ha tá ro zó

ele mé nek meg ra ga dá sá ra és né hány konk rét pél -
dán ke resz tül va ló be mu ta tá sá ra. Eh hez el sô lé pés -
ként új ra Io nes co-t idéz zük, aki a be szél ge té sek,
in ter júk mel lett oly kor drá ma szö ve gei ben is ki fej -
ti a szín ház ak tuá lis hely ze té vel kap cso la tos né ze -
teit. A Kö te les ség ol tá rán14 kez dô je le ne té ben a –
szin te már is me rôs – kö zép osz tály be li sza lon ban
ücsör gô kö zép osz tály be li há zas pár ko ra es ti be szél -
ge té se (rész ben) a szín ház megújí tá sá nak le he tô sé -
gei kö rül fo rog. Cho u bert a megúju lás esé lyeit la -
tol gat ja, Ma de lei ne azon ban szkep ti kus. Cho u bert
iga zat ad ne jé nek, és ki fej ti, hogy tu laj don kép pen
so se fej lô dött a szín ház, „min dig is meg ma radt rea -

26

Mi vel az ab szurd már csak azért sem ne vez he -
tô iro dal mi moz ga lom nak, vagy is ko lá nak, mert
min den al ko tó a sa ját út ját jár va ke re si az új drá -
mai kon ven ciót, az új drá mai for mát, Ess lin nem
pró bál ja me rev rend szer be zár ni a tár gyalt szer zô -
ket. A szer zôk ese ten ként el tá vo lod nak az ab szurd
ál ta la kö rü lírt uni ver zu má tól, il le tô leg – mint Ge -
net ese té ben – bi zony ta lan he lyet fog lal hat nak el.
Ess lin A Pa o lo Pa o li kap csán fel ve ti an nak le he tô -
sé gét, hogy a da rab utat mu tat hat egy olyan szín -
ház fe lé, amely öt vöz ni ké pes a di dak ti kus epi kus
szín há zat az ab szurd dal, és hoz zá te szi, hogy bár ez -
zel a da rab bal Ada mov nyil ván va lóan el tá vo lo dik
az ab szurd szín ház tól, a po li ti kai szín ház fe lé for -
du lás a mû vész egyé ni al ko tói fej lô dé sé nek ré sze.
Bár kez det ben mû vé sze tük szá mos ha son ló vo nást
mu tat, Io nes co ha son lóan ha tá ro zott egyé ni utat
kö vet ve jut egé szen más meg gyô zô dés re, s mind -
vé gig eluta sít ja a po li ti kai-i deo ló giai el kö te le zô dést.
A Hal dok lik a ki rály cí mû drá má já val egy új, majd -
hogy nem klasszi kus for mai szi go rú ság szint jé re
emel ke dett, míg A szom jú ság és az éh ség megírá sá -
val Io nes co mo dern klasszi kus sá érett.8 Ge net szín -
há za a mód sze rek és a fen tebb em lí tett té mák meg -
kö ze lí té sét il le tôen a kez de tek tôl sok te kin tet ben
el tér az elô zôek ben tár gyalt szer zô ké tôl, azon ban
fel fo gá sá ban mégis olyan lé nye gi egye zé se ket mu -
tat – a ka rak ter ha gyo má nyos kon cep ció já nak el -
ve té se, a pszi cho ló giai mo ti vá ció mel lô zé se, az alap -
ve tô em be ri szi tuá ciók és men tá lis ál la po tok áb rá -
zo lá sa, a di da xis eluta sí tá sa – ame lyek Ess lin szá -
má ra kel lô képp in do kol ják ab szurd szer zô ként va ló
tár gya lá sát. Meg lá tá sa sze rint a Cse lé dek „jó eséllyel”,
míg a Né ge rek és az Er kély tel jes bi zo nyos ság gal te -
kint he tô ab szurd drá má nak.9

E m ma nuel Jac qu art théâtre de dé ri si on, azaz a ne -
vet sé ges ség, a gúny szín há za el ne ve zés sel je lö li
ugyanezt a je len sé get, jól le het ô az ál ta lunk em -

lí tett négy szer zô kö zül csak Ada mov, Be ckett és
Io nes co mun káit ál lít ja egy más sal pár hu zam ba.
Azo nos cí mû mû vé ben10 kü lön fe je ze tet szen tel az

avant gárd nak mint iro da lom- és szín ház tör té ne ti
fo ga lom nak (So i xan te- dix an né es d’avant- gar de et de
con te sta ti on), amely ben sor ra ve szi mind azt, ami vel
ez az új szín há zi irány zat szem be he lyez ke dik. Em -
lí ti a nem mû vé szi te vé keny ség gel – te hát a po li ti -
kai el kö te le zett ség gel – szem be ni el lenál lást (Ada -
mov ese té ben ez meg kér dô je lez he tô), a rea lis ta-na -
tu ra lis ta esz té ti ka eluta sí tá sát, a pszi cho lo giz mus -
sal és az ok -o ko za ti ság gal, a dia lo gi zált szín ház zal
és az iro dal mi szö ve gek ki zá ró la gos sá gá val va ló
szem ben ál lást, va la mint a múlt kon ven ciói nak
eluta sí tá sát. Ez zel szem ben mindössze öt ol dalt szán
az ab szurd mint iro dal mi fo ga lom kö rül já rá sá ra
(L’ab sur de con di ti on hu ma i ne, L’ab sur de et l’en nui ro -
man ti que), s itt egye bek kö zött fô ként a tár gyalt
szer zôk nek az ab szurd el ne ve zés sel szem be ni el -
lenál lá sát hang sú lyoz za. Mél tat ja Ess lin mû vét,
mint ala pos, jól do ku men tált mun kát és jo gos nak
tart ja a könyv si ke rét, ki je len ti azon ban, hogy Fran -
ciaor szág ban az em be ri lét ab szur di tá sá nak fo gal -
ma pon tos em lé ke ket idéz fel: az „ab szurd” ter mi -
nus azon nal Sart re -ot és Ca mus-t jut tat ja eszünk -
be, és az al ko tók visszauta sít ják ezt a már el kop ta -
tott és ér tel mé tôl meg fosz tott ki fe je zést, még ak kor
is, ha min den pon tat lan sá ga és több ér tel mû sé ge el -
le né re az ab szurd to vább ra is gyak ran hasz nált cím -
ke a há bo rú utá ni idô szak szín há zá nak meg je lö lé -
sé re. Em lí ti töb bek kö zött az avant gárd, új szín ház,
an ti-szín ház, kí sér le ti szín ház, til ta ko zás szín há za,
me ta szín ház el ne ve zé se ket, majd ki fej ti, hogy mi -
vel az ál ta la tár gyalt szer zôk mind elô sze re tet tel
nyúl nak a ne vet sé ges ség (dé ri so i re) bi zo nyos esz -
kö zei hez, szá má ra ez a meg je lö lés a leg ta lá lóbb és
a leg ke vés bé fél reért he tô, mi vel el ke rü li a nem kí -
vá na tos kon no tá ci ó kat, és egy ben utal er re a – vé -
le mé nye sze rint – meg ha tá ro zó at ti tûd re. An nál is
in do kol tabb nak tû nik a hasz ná la ta, hogy ma ga Io -
nes co is ez zel a szó val jel le mez te sa ját szín há zát.11

Jac qu art szá má ra alap ve tôen nem a szín pa don meg -
je le ní tett té ma – az em be ri lét ér tel met len sé ge, az
elide ge ne dés, a kom mu ni ká ció le he tet len sé ge –,
ha nem a té ma meg kö ze lí té sé nek sa já tos mód ja az,

18 „Le Roi se Meurt, equ ally dark as a play, marks Io nes co’s bre akth ro ugh to a new le vel of al most clas si cal for mal cont rol.
(…) With La So if et la Fa im Io nes co achie ved final ac cep tan ce as a mo dern clas sic.” ESS LIN, 181

19 „As such The Bal cony and The Blacks can with cer ta inty, The Ma ids with a good de al of pro ba bi lity, be re gar ded as exemp -
les of the The at re of the Ab surd.” ESS LIN, 228

10 Em ma nuel Jac qu art, Le théâtre de dé ri si on, Gal li mard. A mû el sô kiadá sa 1974-ben je lent meg. Itt a bô ví tett, 1998-as
kiadás ra hi vat ko zunk.

11 „Je pu is di re, que mon théâtre est un théâtre de la dé ri si on. Ce n’est pas une cer ta i ne so ci é té qui me pa raît dé ri so i re, c’est
l’hom me.” NCN, 192.

12 Pa vis szín há zi szó tá rá nak for dí tá sát kö vet ve az alak ki fe je zést hasz nál juk a fran cia „per son na ge” ter mi nus nak meg fe le lô
ér te lem ben. A ma gyar ter mi no ló giá ban az alak mel lett a sze rep lô és a per szo názs ki fe je zés szin tén hasz ná la tos.

13 „Je ne cra ins nul le ment affirmer que le vé ri tab le art dit avant- gar de ou ré vo lu ti on na i re, est ce lui qui, s’op po sant au da cei -
u se ment à son temps, se révèle com me inac tu el. En se ré vé lant com me inac tu el, il re jo int ce fonds com mun uni ver sel
(…) et, étant uni ver sel, il peut être con si dé ré com me clas si qu e.” NCN, 96

14 A da rab szö ve gé ben meg fo gal ma zott, a szín ház megújí tá sát cél zó el gon do lá sok és azok meg va ló sí tá sá nak a da ra bon ke -
resz tül tör té nô vizs gá la ta ké pe zi Lu kovsz ki Ju dit „No u ve au théâtre de Io nes co dans son rap port avec l’an cien – L’exemp -
le des Vic ti mes du de vo ir” cí mû írá sá nak tár gyát. (Re vue d’Étu des Françai ses, no 12, 2007, 111–118)
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a há rom rész te rü le tet egy ben tar tó erô ként mû kö -
dik, és meg ha tá ro zó sze re pet ját szik a kor drá ma -
iro dal má ban és iro da lom kri ti ká já ban. A va ló sze rû -
ség rôl d’Au bi gnac, meg le he tô sen ka te go ri ku san,
mint a szín ház mû vé szet alap ve tô irány el vé rôl ír, s
a Cid-vi ta mag ját is tu laj don kép pen a va ló sze rû ség
kö ve tel mé nyé hez va ló vi szo nyu lás kér dé se ké pe zi.

A klasszi kus dokt rí na meg szi lár du lá sa ide jén a
va ló sze rû az, „ami a kö zön ség szá má ra – mind a
cse lek mény, mind pe dig az áb rá zo lás szint jén – a
szín pa di cse lek vé sek ben, az ala kok ban, az elôadás -
ban igaz nak, hi te les nek tû nik.” (PA VIS, 469) A ké -
sôb bi szá za dok ban a hár ma segy ség sza bá lya és a
va ló sze rû ség fo gal ma is vi ta tár gyát ké pe zi, azon -
ban ez utób bi, bár át- és új raér tel mez he tô, to vább -
ra is meg ha tá ro zó im pe ra tí vusz ként van je len a
szín há zi gya kor lat ban. Mind a drá ma szö veg struk -
tú rá já nak, mind a cse lek mény, mind a szín pa di tér
vál to zá sai nak hát te ré ben meg kér dô je lez he tet len hi -
vat ko zá si pon tot je lent. A 18. szá zad ban a kor egyes
épí té szei, teo re ti ku sai – köz tük Voltaire – erô fe szí -
té sei nyo mán az egyet len pri vi le gi zált pont ban ér -
vé nye sü lô pers pek ti vi kus szín pad kép he lyett meg -
je le nik egy min den né zô nek kö zel egyen lô rá lá tá -
si esélyt biz to sí tó há ro mosz ta tú, de va ló já ban még
min dig pers pek ti vi kus el ren de zé sû, prosz cé niu mot
is ma gá ban fog la ló já ték tér gon do la ta. Ez az el kép -
ze lés to vább ra is a hely arisz to te lé szi egy sé gé nek
meg va ló sí tá sá ra és a va ló sze rû ség meg te rem té sé re
irá nyu ló erô fe szí tés gyü möl cse, azon ban a pa la is à
vo lon té, a 17. szá za di klasszi cis ta dra ma tur gia egy -
sze rû sí tô, több hely szín azo nos dísz let elem mel tör -
té nô meg je le ní té sé re hi va tott szín pad ké pé vel el len -
tét ben kü lön bö zô hely szí nek pár hu za mos áb rá zo -
lá sát te szi le he tô vé. A megelô zô idô szak kal el len -
tét ben a me to ni mi ku san és szi nek do ché ként
mû kö dô szín pa di kó do kat a mi me sis ál tal mû kö dô
kó dok vált ják fel. Diderot szín ház ról, dra ma tur giá -
ról, szí né szi já ték ról val lott el vei szin tén az alap pil -
lér nek te kin tett va ló sze rû ség – bár egy új raér tel -

me zett, to vább gon dolt va ló sze rû ség – je gyé ben kér -
dô je le zik meg a klasszi kus dra ma tur giát, a szín pad
lát ha tó ele mei és a va ló ság kö zöt ti meg fe le lést ke -
res ve mu tat nak a pol gá ri rea lis ta szín ház fe lé. Ez a
tö rek vés nem csak a dísz let re, de a jel mez re és a szí -
né szi já ték ra ha tás sal van, és tet ten ér he tô a kor
drá ma szö ve gei ben is.18 Hu go a Crom well -e lô szó ban
a ro man ti kus drá ma vé del mé ben szól va megint
csak a va ló sze rû ség ne vé ben íté li el a 17. szá zad -
ban az idô és a hely egy sé gé nek meg te rem té sét cél -
zó dra ma tur giai, il let ve szce ni kai megol dá so kat.
(Egye dül a cse lek mény egy sé ge – ami nem egyen -
lô az egy sze rû ség gel – ér vé nyes, sôt elen ged he tet -
len kri té rium a szín ház ban, hi szen az em be ri szem
és lé lek egy szer re egy dol got, egy egy sé get ké pes
be fo gad ni.) A dísz let több hely színt is ma gá ban fog -
lal egy szer re, a szín pad kép nem csak rész le tek be
me nôen idé zi a va ló sá got, ha nem egy ben fon tos
dra ma tur giai funk ciót lát el, az elôadás né ma sze -
rep lô jé vé vá lik.19 Zo la a Na tu ra liz mus a szín ház ban
cí mû mû vé ben töb bek kö zött a legap róbb rész le -
te kig va ló ság hû dísz let ben lát ja an nak zá lo gát, hogy
a szí né szek ne játsszák, ha nem él jék a da ra bot, s a
va ló sze rû ség fo gal ma itt a tö ké le tes il lú zió ke re sé sé -
vel fo nó dik egy be. A dísz let egy re hang sú lyo sabb
sze re pe a na tu ra lis ta esz té ti ká ban szük ség sze rûen
ma gá val von ja a drá ma szö ve gek ben a di dasz ká lia
mennyi sé gé nek to váb bi nö ve ke dé sét, va la mint a
va ló di tár gyak meg je le né sét a szín pa don, szem ben
az ad di gi gya kor lat tal, ami ben a nem kel lék ként
sze rep lô tár gyak a fes tett dísz let ré szét ké pez ték.
Ké sôbb, a 19. szá zad vé gén és a 20. szá zad ele jén
Ap pia és Cra ig el kép ze lé sei, a drá ma iro da lom ban
a szim bo lis ta, da dais ta, eg zisz ten cia lis ta ha tá sok és
az ek kor szü le tô drá ma szö ve gek vi szont egyér tel -
mû el tá vo lo dást je len te nek az il lú zió szín há zá tól.

Az ‘50-es évek szín há zá nak sa já tos sá ga, hogy a
ha gyo mánnyal és a va ló sze rû ség igé nyé vel va ló
szem be he lyez ke dés a mû faj alap pil lé rei nek te kin -
tett min den te rü le te ken – azaz a drá mai idô, a tér,

28

lis tá nak és bûn ügyi nek.” (IO NES CO, 155) Ké sôbb,
a da rab utol só ne gye dé ben szín re lé pô Ni co las
d’Eux (a ma gyar for dí tás ban Ni co las El cheu) köl -
tô-í ró szin tén a szín ját szás megújí tá sá nak kér dé sét
vizs gál ja – im már a szak ér tô sze mé vel –, és a Cho -
u bert kín val la tá sá ban el me rült Rend ôrt fag gat ja
szín há zi né ze tei rôl. A vi szony lag hosszú dia ló gust
ér de mes rész le te sen idéz nünk:

NI CO LAS: Én ir ra cio ná lis szín ház ról ál mo dok.
A REND ÔR: Ame lyik sza kít az arisz to te lé szi el vek -

kel?
NI CO LAS: Pon to san. (…) A mai szín ház még

min dig a ré gi for mák rab ja, nem si -
ke rült túl jut nia a Paul Bo ur get- fé lék
pszi cho ló giá ján. (…) Tud ja, ked ves
ba rá tom, a mai szín ház nem fe lel meg
ko runk kul tu rá lis irány za tá nak, nincs
össz hang ban a legújabb idôk szel lemi
ter mé sé nek összes sé gé vel (…),
holott szá mot kel le ne vet ni az új logi -
ká val és az új pszi cho ló gia, vagyis az
an ta go nisz ti kus pszi cho ló gia vív má -
nyai val. (…) Ha ugyanis egy más fajta
lo gi ká ra, más faj ta pszi cho ló giá ra tá -
masz ko dom, az eset ben kont ra dik -
ciót vi szek a non kont ra dik ci ó ba és
non kont ra dik ci ót ab ba, amit a jó -
zan ész kont ra dik ció nak ítél.
(IONESCO,191–192)

E zek sze rint az „új lo gi ka”, e jó zan észt el söp rô
új struk tu rá ló erô fel- és elis me ré se nem je lent
mást, mint sza kí tást az arisz to te lé szi ha gyo -

mánnyal – pon to sab ban azok kal a „ré gi for mák -
kal”, ame lyek ben az arisz to te lé szi el vek alap ján a
17. szá zad ban kiala ku ló és meg szi lár du ló klasszi -
cis ta dokt rí na a rá kö vet ke zô szá za dok szín há zi gya -
kor la tá ban to vább él. Gon do lat me ne tünk folyto -
nos sá gá nak ér de ké ben in do kolt nak tû nik e ha gyo -

mány né hány kulcs fon tos sá gú ele mé nek felidé zése.
A tér-i dô-cse lek mény egy sé gé nek sza bá lya az

arisz to te lé szi el gon do lá sok ra hi vat koz va csak a 17.
szá zad ban szü le tik meg szi go rú elôírás for má já ban
és ké pe zi majd a klasszi kus dokt rí na ré szét. Arisz -
to te lész ugyan nem ír a hely egy sé gé rôl – d’Au bi -
gnac sze rint ez a sza bály ma gá tól ér te tô dô volt ab -
ban a kor ban15 –, a 17. szá zad ban mégis fon tos té -
nye zô vé vá lik, ami a dísz le te zé si tech ni ka ko ra be li
le he tô sé gei vel is össze füg gés be hoz ha tó. (A szi mul -
tán dísz let sa já tos sá ga, hogy a szí nész az elé a dísz -
let elé áll, amit a szö ve ge hely szín ként ki je lölt szá -
má ra, így tu laj don kép pen min den hely szín vál to -
zás ele ve ter mé szet el le ne sen hat. Ké sôbb a szi mul -
tán dísz le tet fel vált ja az egy elôadá son be lü li
egyet len és vál to zat lan dísz let.) Poé ti ká já ban La
Mes nar dière egy vá ros és an nak köz vet len kör nyé -
ke ként je lö li meg a hely egy sé gét, Cor neille szin -
tén ezt tart ja el fo gad ha tó nak. Az idô egy sé gé nek
meg ha tá ro zá sa prob lé mát je lent, hi szen az Arisz -
to te lész ál tal meg je lölt „egyet len nap ide je” (POÉ -
TI KA, V, 49b) több fé le kép pen is ér tel mez he tô: ter -
mé sze tes nap, azaz 24 óra, vagy mes ter sé ges nap, azaz
12 óra. Cor neille a ma ga ré szé rôl 30 órá ban je lö li
meg a szín pa don meg je le nít he tô idô ha tá rát.16 A
cse lek mény egy sé ge a szük ség sze rû ség el vé vel össze -
füg gés ben je le nik meg: „A tör té net, mi vel cse lek -
mény után zá sa, egy sé ges és tel jes cse lek ményt utá -
noz zon; a cse lek mény ré szei nek pe dig úgy kell
össze kap cso lód niuk, hogy egyet len rész át té te le
vagy el vé te le nyo mán szétes sék és össze za va rod jék
az egész – hi szen ami meg lé té vel vagy hiá nyá val
nem be fo lyá sol ja a mû ér tel mét, az tu laj don kép -
pen nem is ré sze az egész nek” (POÉ TI KA, VI II,
51a). Boi leau 1674-ben meg je lent tan köl te mé nyé -
nek (L’Art po é ti que) el sô ré sze a köl tôi mû ál ta lá nos
alap el veit tag lal ja. A vá lasz té kos stí lus mel lett ezek
a jó zan ér te lem, a tisz ta gon do lat és a ter mé szet hez
va ló hû ség: a szük ség sze rû ség mel lett a hár ma segy -
ség szo ro san össze függ a va ló sze rû ség17 el vé vel, ami

15 Vö: François d’Au bi gnac, La Pra ti que du théâtre, Pa ris, INALF, 1961, 99.
16 Vö: Cor neille, Dis co urs des tro is uni tés, Oeuv res Complètes I, Bib li othèque de la Plé i a de, 1980, 64.
17 Arisz to te lész Poé ti ká já nak ma gyar for dí tá sai, így Sar ka dy Já no sé is, a gö rög „ei kosz”-t „va ló szí nû nek” for dít ják, s en nek

nyo mán „va ló szí nû ség rôl” be szél nek. Itt a to váb biak ban a köz ke le tû és egyér tel mû „va ló sze rû ség” ter mi nust hasz nál juk.
A „va ló szí nû ség” ket tôs je len té sû fo ga lom, ui. a „va ló sze rû ség” mel lett ma gá ban fog lal ja az „es he tô ség” sze mé má ját (azt,
hogy va la mi vár ha tóan be kö vet ke zik, va la mely ese mény be kö vet ke zé sé nek va ló szí nû sé ge vagy a va ló szí nû ség szá mí tás a
ma te ma ti ká ban), ami nek a fran ciá ban a „pro bab le, pro ba bi li té” fe lel meg. A Poé ti ka fran cia for dí tá sá ban a „vra i semb lan -
ce”, „vra i semb lab le” fe lel meg az „ei kosz”-nak (lásd Mi chel Ma gnien an no tált szö veg kiadá sát: Ari sto te, Po é ti que, Le Liv re
de po che clas si que, Li bra i rie Gé né ra le Françai se, 1990), s ez hasz ná la tos kez det tôl fog va a fran cia kri ti kai iro da lom ban
is, ami nek leg jobb, mert egyér tel mû ma gyar meg fe le lô je a „va ló sze rû ség”, „va ló sze rû”. (Ter mé sze te sen, ami kor Arisz to -
te lészt idéz zük ma gyar for dí tás ban, nem hasz nál juk ez utób bi ter mi nu so kat.)

18 Pél da kép pen em lít het jük Voltaire A skót nô (Le Caf fé ou l’Écos sa i se, 1760) cí mû mû vét, ahol a dísz let leírá sa pon to san tük -
rö zi szer zô jé nek el kép ze lé sét az ideá lis, há ro mosz ta tú szín pad ról. A hely szín egy ben le he tô vé te szi kü lön bö zô, „va ló sá -
gos” ala kok meg je le né sét a cse lek mény ben, sôt azt is, hogy egy szer re akár négy sze rep lô foly tas son be szél ge tést (az ad -
dig ál ta lá ban ket tô, ma xi mum há rom sze rep lôt be szél te tô je le ne tek kel szem ben). Em lít het jük a Fi ga ro há zas sá gát (1778),
ahol a megelô zô szá zad gya kor la tá hoz ké pest te te mes mennyi sé gû di dasz ká lia egy rész rôl a jel mez mint szín pa di jel nö -
vek vô fon tos sá gá ról ta nús ko dik, más rész rôl az új fel fo gás sze rin ti, ter mé sze tes hez kö ze lí tô szí né szi já ték ra vo nat ko zóan
is ér té kes in for má ciók kal szol gál.

19 A ki rály mu lat (1832) IV. fel vo ná sá ban ol vas ha tó di dasz ká lia pél dául olyan dísz le tet ír le, amely a de ko ra tív funk ció mel -
lett egy faj ta dra ma tur giai va ló sze rû ség sze rint épül fel, egyes rész le tei elô re ve tí tik a cse lek mény bi zo nyos ele meit: a fal
re pe dé sei te szik le he tô vé, hogy Blan ka meg les se a Ki rályt, s ez a moz za nat ve zet majd a vég ze tes for du lat hoz.
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az ál lan dó ság hiá nyát, a dol gok át me ne ti jel le gét
hi va tott áb rá zol ni, ezen kí vül a ha tás kel tés esz kö -
ze is. Az ala kot il le tôen a szín há zi gya kor lat ban szá -
mos for má ban meg je len het: jel mez-, név-, at ti tûd -
vál tás, vagy ki zá ró lag az el hang zó szö veg ben rej -
tett in for má ciók ál tal. Iden ti tás vál tás és át vál to zás
egy más hoz na gyon kö zel ál ló és idôn ként ne he zen
szét vá laszt ha tó fo gal mak, mind ket tô lé nye gi vál to -
zást je lent – lát ha tó je lek kel vagy azok nél kül –, és
szo ro san kap cso ló dik a felis me rés prob lé má já hoz.
A Poé ti ká ban fel so rolt pél dák ból nyil ván va ló vá vá -
lik, hogy Arisz to te lész szá má ra az ál öl tö zet min den
for má ja a felis me rés hez ve zet, a felis me rés pe dig a
for du lat egy for má ja, amely kö ré az egész drá mai
cse lek mény nek szer ve zôd nie kell:

„A for du lat – amint már meg ha tá roz tuk – a vég -
be me nô dol gok el len ke zô jük re va ló át vál to zása,
még pe dig, ahogy mon da ni szok tuk, a va ló -
színû ség vagy a szük ség sze rû ség sze rint. (…) 
A fel is me rés, mint ne ve is jel zi, a tu dat lan ság -
ból a tu dás ba va ló át vál to zás, amely a bol dog -
ság ra vagy sze ren csét len ség re ren delt em be rek
örömére vagy fáj dal má ra kö vet ke zik be.” (POÉ -
TIKA, XI.)

A felis me rés öt vál to za tát kü lön böz te ti meg: kül sô,
örök le tes vagy szer zett je lek ál ta li, em lé ke zet, illetve
kö vet kez te tés ál ta li felis me rés, vé ge ze tül „mind közt
leg jobb az a felis me rés, amely ma gá ból a cse lek -
mény bôl, meg le pe tés be kö vet kez té vel, a va ló szerû -
ség alap ján jön lét re, mint Szo phok lész Oi di pu szá -
ban és Iphi ge nei á já ban.” (POÉ TI KA, XVI) Akár csak
a jel lem meg for má lá sá nál, itt is a va ló sze rû ség fogal -
má val ta lál ko zunk. Tá gabb ér te lem ben a felis merés
ma gá ban fog lal hat ja egy sze rep lô iden ti tá sá nak
felfe dé sét, de más olyan igaz ság felis me ré sét is,
amely ha tás sal van a sze rep lôk egy más köz ti vi szo -
nyá ra, és/vagy alap ve tôen meg vál toz tat ja a drá mai
szituációt. Azon ban lát ni fog juk, hogy akár csak a
felis me rés, a felis me rés hiá nya is – mely a bi zony -
ta lan ság és ho mály for rá sa – fon tos dra ma tur giai
sze re pet játszhat.

Io nes co el sô da rab já nak mû fa ji meg ha tá ro zá sa
el len szín mû (an ti- pièce), s a szín pa di alak is e sajátos
mû faj nak meg fe le lô for mát ölt. Bár az exp li cit
didasz ká lia cél ja alap ve tôen a szín pa di meg je le ní -
tés re vo nat ko zó in for má ciók köz lé se, s így ál ta lá -
ban esz té ti kai lag sem le ges, itt meg ha tá ro zott stí lus -
ér ték kel, esz té ti kai funk ció val is bír. Az „an gol” jel -
zô szél sô ha tá rig vitt, 16 eset ben tör té nô is mét lé -

sé vel már a legel sô di dasz ká lia megad ja a da rab
alap tó nu sát:

An gol pol gá ri csa lád la ká sa, an gol ka ros szé kek -
kel. Hû vös an gol es te. Mr. Smith an gol úr, an -
gol ka ros szék ben, an gol pa pu csá ban an gol pi -
pá ját szív ja, s an gol új sá got ol vas az an gol kan -
dal ló mel lett. An gol szem üve get hord, s kis ôsz,
an gol ba juszt vi sel. Mel let te egy má sik an gol ka -
ros szék ben Mrs. Smith, an gol hölgy, zok nit
stop pol. Hosszú an gol csend. Az an gol fa li óra
ti zen hét an gol órát üt. (IO NES CO, 7)

Egy faj ta an ti-inst ruk ció val, a ha gyo má nyos funk -
ció ki for ga tá sá val ál lunk szem ben, ami bi zo nyos
ele mei ben csak for mai lag di dasz ká lia, va ló já ban az
ol va só nak szó ló szer zôi köz lés, mely nek szín há zi
ér te lem ben vett tár gyi meg je le ní té se min den kép -
pen prob le ma ti kus. Egy szer re kö zöl te hát gya kor -
la ti in for má ciót és kelt erôs ér ze tet az ol va só ban,
így, bár a jel mez nek csak bi zo nyos ele meit eme li
ki, mégis pon to san meg je le nik elôt tünk az an gol
férfi szte reo tip ké pe. A kli sék vi lá gá ban ta lál juk ma -
gun kat, s a lát vány szint jén min den „com me il
faut”. A Tûz ol tó ter mé sze te sen egyen ru há ban és
óriá si fé nyes si sak ban je le nik meg, amit még ül té -
ben sem vesz le a fe jé rôl. Iden ti tá sa funk ció já ra kor -
lá to zó dik, kül sô meg je le né se pe dig nem más, mint
e funk ció – megint csak szte reo tip – ké pe. Az is -
mét lô dés és a vál to zat lan ság ér ze tét erô sí ti, hogy
nincs uta lás az ala kok kül se jét érin tô vál to zás ra, el -
len ke zô leg: bár Smi thék gá la ru há juk felöl té sé vel
ma gya ráz zák ké sé sü ket, en nek el lent mond a szer -
zôi uta sí tás: „Mrs. Smith és M. Smith jobb ról be.
Ru há juk vál to zat lan.” (18)

A szín pa di meg je le ní tés szint jén az alak a szí -
nész ál tal kéz zel fog ha tó vá vá lik, s a szí né szi já té -
kon és a jel me zen kí vül hoz zá kap cso ló dik a szö -
veg ben és a szín pa don a név, ami a te at ra li zá ció
egyik esz kö ze. Itt a funk ció meg je lö lé se mel lett
(Tûz ol tó pa rancs nok) a sze rep lô lis ta ki zá ró lag köz -
hely sze rû an gol ne ve ket tar tal maz (Smith, Mar tin,
Mary). A szín pa don nem meg je le nô ala kok szin tén
ha son ló ne ve ket vi sel nek (Wat son, Par ker). Úgy
tû nik, ezek a ne vek nem al kal ma sak az ala kok azo -
no sí tá sá ra. A Wat so né król foly ta tott tár sal gás tel -
je sen ér tel met len né vá lik, mi vel a Wat son csa lád
min den tag já nak Bob by a ke reszt ne ve. Még ha el -
he lyez zük is a szó ban for gó csa lád ta got a ro ko ni
kap cso la tok szö ve vé nyes rend sze ré ben, azo no sí tá -
sa ne héz sé gek kel jár, mi vel úgy tû nik, a név azo -
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a cse lek mény, a drá mai nyelv és az alak vo nat ko -
zá sá ban – rend re meg nyil vá nul, és a szín ház és a
drá ma iro da lom bi zo nyos alap ve té seit új raíró vál -
to zá so kat ered mé nyez.20 Ez ter mé sze te sen nem je -
len ti azt, hogy ezek a vál to zá sok min den szö veg ben
egy szer re min den vo nat ko zás ban tet ten ér he tôek.
A ha gyo mány hoz va ló vissza nyú lás, az új nak a ré -
gi vel va ló, egy mást köl csö nö sen erô sí tô, sa já tos egy -
sé get lét re ho zó ke ve re dé sé nek vizs gá la ta azon ban
meg ha lad ja e ta nul mány ke re teit. Így egyet len, ám -
de meg ha tá ro zó rész te rü let rö vid és szük ség sze -
rûen váz la tos vizs gá la tá ra szo rít ko zunk: az alak
mint dra ma tur giai funk ció meg vál to zá sát kö vet jük
nyo mon a no u ve au théâtre két emb le ma ti kus szö -
ve gé ben, Io nes co Ko pasz éne kes nô jé ben és Be ckett
Go dot- ra vár va cí mû mû vé ben.

A szí nész (jel me zé vel együtt) az a hely, ahol az
alak a szín pa don meg je le nik, „élô ka pocs a
szer zô szö ve ge, a ren de zô inst ruk ciói, és a né -

zô be fo ga dá sa kö zött.” (PA VIS, 393) Mi vel a szí -
nész vo ná sain és hang ján ke resz tül vá lik va ló ság -
gá, az alak mint dra ma tur giai fo ga lom nem tû nik
prob le ma ti kus nak, meg ha tá ro zá sa mégis sok el mé -
le ti ne héz ség gel jár. Li re le théâtre21 cí mû mû vé ben
An ne Ubers feld egy egész fe je ze tet szen tel az alak -
nak, amely ben kö rül jár ja ér tel me zé sé nek kü lön fé -
le mód jait, a fo ga lom „vál sá gát”, az alak nak mint a
je len tés kép zés foly to no san megúju ló he lyé nek
funk cióit, va la mint a „pszi cho lo gi zá lás” és a te at ra -
li zá lás le he tô sé geit. Megál la pít ja, hogy más iro dal -
mi szö ve gek hez ké pest a drá ma szö veg sa já tos he -
lyet fog lal el, hi szen kap cso ló dik hoz zá a szín há zi
gya kor lat, egy faj ta szín há zi va ló ság, ahol a szí nész
„fizi kai egy sé ge”, fizi kai va ló sá ga re la tív ál lan dó sá -
got biz to sít a szö veg ben meg je le nô alak nak. A no -
u ve au théâtre- ban e re la tív ál lan dó ság ha tá rai azon -
ban igen szé les te ret hagy nak az alak és az iden ti -
tás já té kos fel fo gá sá nak. Ubers feld ál lás pont ja sze -

rint sze mi o ló gi ai szem pont ból az alak sem a szö -
veg, sem a szín pa di meg je le ní tés szint jén nem te -
kint he tô sze mély nek, lé lek nek, egyén nek, sok kal
in kább egy struk tú ra geo met riai he lyé nek. Ép pen
ezért a szín ház ban a pszi cho ló gia so ha nem az alak -
ban, ha nem a szi tuá ció ban ke re sen dô.22 Az alak -
kal kap cso la to san ugyanak kor fel me rül a pszi cho -
ló giai ko he ren cia kér dé se, ami szo ro san össze kap -
cso ló dik az iden ti tás prob lé má já val.

A tra gé diá ban sze re pel te tett jel le mek te kin te té -
ben Arisz to te lész ki kö té sei vi lá gos sá te szik, hogy a
sze rep lôk nek bi zo nyos pszi cho ló giai ko he ren ciá -
val kell bír niuk, s ha nem is min dig be szél he tünk
komp lex, össze tett jel le mek rôl, ez a ko he ren cia jel -
lem zô a 17. szá za di szín ház alak jai ra, fô leg az arisz -
to te lé szi ha gyo má nyo kat új raér tel me zô klasszi cis -
ta szín ház ban. Poé ti ká já ban Arisz to te lész a tra gé dia
hat fon tos ele mé rôl, köz tük a jel le mek rôl (ka rak te -
rek rôl) be szél, ami fon tos sá gi sor rend ben a tör té -
net után kö vet ke zik a má so dik he lyen. Itt a jel lem
szó a Pa vis ál tal meg ha tá ro zott je len tés sel ér ten dô,
ahol „a da rab jel le mei egy alak tes ti, lel ki és er köl -
csi tu laj don sá gai nak összes sé gét al kot ják.” (PA VIS,
206) Ami a jel le mek felépí té sét il le ti, Arisz to te lész
négy alap el vet je löl meg: a jel lem „de rék”23 le gyen;
hôs höz il lô le gyen; il lesz ked jen a ha gyo mány hoz
és kö vet ke ze te sen le gyen felépít ve. „A jel le mek nél
– akár a cse lek mény szö vés ben – min dig tö re ked -
ni kell a szük ség sze rû ség re vagy a va ló szí nû ség re,
úgy, hogy az, amit egy bi zo nyos em ber egy bi zo -
nyos mó don mond vagy cse lek szik, szük ség sze rû
vagy va ló szí nû le gyen, s egyik do log a má sik után
szük ség sze rûen vagy va ló szí nûen kö vet kez zék.”
(POÉ TI KA, XV)

Az iden ti tás hoz és az iden ti tás meg vál to zá sá hoz
kap cso ló dóan kiemel ke dô je len tô sé gû szín pa di, il -
let ve dra ma tur giai esz köz a me ta mor fó zis és a felis -
me rés. Az át vál to zás a szín ház tör té net bi zo nyos pe -
rió du sai ban ked velt té má ja a drá ma szö ve gek nek,

20 Az elô zôek bôl kö vet ke zôen ké zen fek vô nek tûn het az an ti a risz to te lé szi szín ház ki fe je zés hasz ná la ta. Az arisz to te lé szi szín -
ház fo gal ma brech ti ter mi nus, és az il lú zió te rem té sen, azo no su lá son ala pu ló dra ma tur giát je lö li. Bár az azo no su lás és az
il lú zió kér dé se, il let ve an nak eluta sí tá sa két ség te le nül meg je le nik a no u ve au théâtre uni ver zu má ban, nem fe di mind azon
vál to zá so kat, amik re – vé le mé nyünk sze rint – a va ló sze rû ség igé nyé vel va ló gyö ke res sza kí tás kö vet kez mé nye ként te -
kint he tünk, to váb bá szá mí tás ba kell ven nünk, hogy az an ti a risz to te lé szi szín ház óha tat la nul brech ti kon no tá ci ó kat von
ma gá val, még ak kor is, ha epi kus szín ház és an ti a risz to te lé szi szín ház nem meg fe le lôi egy más nak (vö: PA VIS, 48).

21 Édi ti ons So ci a les, 1978, Pa ris
22 Ez az új szín ház szö ve gei re is igaz, még ak kor is, ha a köz na pi ér te lem ben vett lé lek ta ni meg kö ze lí tés itt nem al kal maz -

ha tó. A szi tuá ció ban rej lô, akár a pszi choana li ti kus elem zés szá má ra is ter mé keny ta lajt kí ná ló ele mek azon ban nem rit -
kák.

23 „Jel le me, mint mond tuk, ak kor lesz va la ki nek, ha be szé de vagy cse lek vé se vi lá go san mu tat va la mi lyen célt (…), s de rék
lesz, ha de re kas.” POÉ TI KA, XV.
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Vla di mir min den ag gály nél kül cse ré li le sa ját ját
Lu cky el sô fel vo nás ban ott ha gyott, „meg kín zott”
fej fe dô jé re, s ugyanitt a két clown már-már cir kusz -
ba il lô „mu tat vá nya” a há rom ka lap pal szin tén
kieme li az iden ti tás, a sze mély azo nos ság kér dé sé -
nek hang súly ta lan vol tát. Má sik fon tos jel mez elem
és egyút tal kel lék Est ra gon ci pô je. Az el sô fel vo -
nás ban mint láb fá jást oko zó láb be li és egy ben az
élet út ját já ró em ber jel ké pe sze re pel; a má so dik fel -
vo nás ban Go go is me ret len ere de tû ci pôk re cse ré li
ôket. Bár nem a jel me zük ré szei, Poz zo és Lu cky
egyes ál lan dó kel lé kei evi dens mó don kap cso lód -
nak az ala kok rend sze ré ben el fog lalt he lyük höz.
A kor bács az óko ri Ró má ban a leg na gyobb mél tó -
sá gok elôtt já ró lik to rok ke zé ben az ál lam ha ta lom
egyik jel ké pe volt, il let ve Jé zus szen ve dés tör té ne -
té ben a kín zás és megalá zás esz kö ze. Az ele mó zsiás
ko sár (mely bôl hús, ke nyér és bor ke rül elô) fo gal -
má hoz a jó lét je len té sét tár sít juk, s így éles kont -
rasz tot te remt Poz zo és a sze gé nyes éle lem tar ta lékát
csak nem ma ra dék ta la nul fe lé lô Go go- Didi páros
kö zött. A bô rönd ön ma gá ban vé ve úti tás ka, vagyis
kö zön sé ges hasz ná la ti tárgy, más fe lôl azon ban me -
to ni mi kus vi szony ban áll az uta zás sal; az a tény pe -
dig, hogy ho mo kot visz nek ben ne, az em ber ál tal
vál lalt „úti fá ra dal mak” ér tel met len sé gét jel zi. Ezek
a tár gyak a két alak, Poz zo és Lu cky meg je le né sé -
nek ál lan dó ele meit ké pe zik, ame lyek hez ké pest a
fizi kai ál la pot ban és az at ti tûd ben va ló el moz du lás
(Poz zo vak sá ga és ki szol gál ta tott sá ga, Lu cky né ma -
sá ga) a ha nyat lás mar káns je lei ként ér té kel he tôk.

A vég le te kig vitt bi zony ta lan ság a ma gunk és
má sok iden ti tá sát il le tôen ugyanak kor a kom mu -
ni ká ció szint jén is az ab szurd, a non szensz ér ze tét
te rem ti meg:

VLA DI MIR: Ugye, na gyon meg vál toz tak?
EST RA GON: Va ló szí nû leg. Csak mi nem vál to -

zunk.
VLA DI MIR: Va ló szí nû leg? Két ség te le nül. Hi szen

lát hat tad.
EST RA GON: Lát ni lát tam, de nem is me rem ôket.
VLA DI MIR: Már hogy ne is mer néd.
ESTR GON: De nem.
VLA DI MIR: Hidd el, is mer jük ôket! De te min -

den el fe lej tesz! Ki vé ve, ha csakugyan
nem ugyanazok.

EST RA GON: Nem azok, kü lön ben ôk is felis mer -
tek vol na.

VLA DI MIR: Ez sem mit sem je lent. Én is úgy tet -
tem, mint ha nem is mer ném fel ôket.

Ami pe dig min ket il let, min ket sen -
ki sem is mer meg. (53)

A má so dik rész vé gé re nem csak a két fô hôs felis -
mer he tô sé ge vá lik két sé ges sé, ha nem az is, hogy
egyál ta lán lát ha tóak-e, s ez zel tu laj don kép pen lé -
te zé sük is két sé ges sé vá lik:

FIÚ: Mit mond jak Go dot úr nak, uram?
VLA DI MIR: Mondd, hogy… (ab ba hagy ja) mondd,

hogy lát tál és hogy… (tû nô dik) hogy
lát tál. Mondd csak, biz tos vagy ben -
ne, hogy ta lál koz tál ve lem, hol nap
nem ál lí tod azt majd, hogy so ha sem
lát tál? (100)

Az arisz to te lé szi ha gyo mány ban felis me rés és for -
du lat fel té te le zik egy mást. Itt mind ket tô le he tet len -
nek bi zo nyul: a Go dot- ra vár va alak jai nak ese té ben
úgy tû nik, egy idôn és té ren tú li azo no sít ha tat lan,
fé lig-med dig lé te zô vi lág ré szei. El me rü lünk a vég -
te len vá ra ko zás ban, ahol nincs megér ke zés, az is -
mét lô dés és nem a megol dás vi lá gá ban. Ma ga a
(hiá ba va ló) vá ra ko zás vá lik „cse lek ménnyé” – en -
nek dra ma tur giai elô fel té te le az arisz to te lé szi el vek -
kel va ló sza kí tás. A Go dot- ban a sors sze re pét a vál -
to zat lan ság, az örö kös is mét lô dés játssza, ez a világ
nem is me ri a tra gé diák ka taszt ró fá ba tor kol ló
konflik tu sa it, az „er köl csi vi lág rend del” va ló szembe -
 for du lást, de a „for gan dó szerencse” filo zófiáját sem.
Ilyen mó don a ha lál sem je lent het meg vál tást, ép -
pen ezért no ha fel me rül az ön gyil kos ság gon do la -
ta, tett nem kö ve ti azt. A Ko pasz éne kes nô vi lá ga egy
va ló sá gos konflik tu so kat nem is me rô, kom mu niká -
ció ra kép te len, egyé ni jel lem nél kü li, fel cse rél he tô
ala kok kal be né pe sí tett vi lág ér ze tét kel ti: a felis me -
rés arisz to te lé szi el vét ki for dít va lát tat ja a szer zô,
szán dé ko san elôidé zett csô döt mond az arisz to te -
lé szi dra ma tur gia. Ezek a mély ség nél kü li figu rák
az alak vál to zá sok vi lá gá ban mo zog nak: a fel cse rél -
he tô ség exp li cit té vá lik az utol só je le net ben, ahol
Mar tin ék fog lal ják el Smith -ék he lyét, és min den
kez dô dik elöl rôl. Bár el té rô mó don, mind két da -
rab kö ze lít az alak Ni co las d’Eux/Io nes co ál tal meg -
fo gal ma zott, an ti a risz to te lé szi kon cep ció já hoz:

NI CO LAS: …Egy faj ta di na mi kus pszi cho ló gia
és cse lek mé nyes ség ked véért le mon -
da nánk a jel le mek egy sé gé rôl és ön -
azo  nos sá gá ról… Ak kor vi szont nem
va gyunk egyen lôk ön ma gunk kal.
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nos ság itt egyút tal el tö röl min den egyé ni kü lönb -
sé get, és azo nos fizi ku mot is in du kál:

Mind a ket tô jü ket ugyanúgy hív ták, és ha együtt
men tek va la ho va, nem le he tett meg kü lön böz -
tet ni ôket. Csak az egyik ha lá la után de rült ki,
me lyik a má sik. (10)

Ráadá sul a fizi kum leírá sa is meg le he tô sen za var -
ba ej tô, s az egyet len biz tos pont megint csak a tár -
sa dal mi funk ció meg je lö lé se:

A vo ná sai sza bá lyo sak, de még se szép. Túl sá go -
san ma gas, és kö vér. A vo ná sai sza bály ta la nok,
de azért na gyon szép. Túl sá go san ala csony, és
so vány. Ének ta nár nô. (10)

A kül sô még a há zas tár sak kö zött sem tölt be iden -
tifiká ci ós funk ciót: Mar tin ék csak ak kor is mer nek
egy más ra, miu tán megál la pí tot ták, hogy egy vo na -
ton utaz tak, ugyanab ban a ház ban lak nak és
ugyanaz a gyer me kük. Ek kor hasz nál ják a da rab
so rán elô ször és utol já ra ke reszt ne vü ket. De a sze -
ren csés felis me rés té ves nek bi zo nyul: Ma ry tôl meg -
tud juk, hogy Eli sa beth nem Eli sa beth, Do nald nem
Do nald, ô pe dig a ma ga ré szé rôl Sher lock Holmes.

A Go dot- ra vár va vi lá gá ban szin tén meg ha tá ro -
zó elem a bi zony ta lan ság. A dol gok ki szá mít ha tat -
lan sá ga az élet min den te rü le tén elural ko dik, s az
em ber mély ide gen sé get érez min den nel szem ben,
ami kö rül ve szi. Az ide gen hely re té vedt ván dor ér -
zé se egy faj ta szün te len hely raj zi irány vesz tett ség -
gel pá ro sul, mely nek oka nem is annyi ra a tu dat -
lan ság, mint in kább a felej tés. A felej tés mint a felis -
me rés aka dá lya igen fon tos sze re pet ját szik a da -
rab ban. Az „el fe lej tet tem”, „nem em lék szem”, „azt
hi szem” for du la tok Est ra gon leg gya ko ribb rep li kái
kö zé tar toz nak. A he lyek, az idô, a sze rep lôk, az
ese mé nyek és a tár gyak kies nek a töb bi sze rep lô
em lé ke ze té bôl is, meg te remt ve ez zel a vég le te kig
fo ko zott bi zony ta lan ság lég kö rét. Est ra gon és Vla -
di mir egé szen a da rab vé géig kép te len tel jes bi zo -
nyos ság gal azo no sí ta ni a he lyet, ahol van nak. Bár
(vél he tô leg) ugyanar ra a hely re tér nek vissza, ez
sem se gít ab ban, hogy hely raj zi lag el he lyez zék ma -

gu kat. Az idô höz va ló vi szo nyu lás szin tén prob le -
ma ti kus. Úgy tû nik, hogy a tér-i dô kon tú rok el mo -
só dá sa és a felej tés az ala kok azo no sí tá sát is bi zony -
ta lan ná te szi, még ak kor is, ha azok meg je le né se
nem vál to zik. A ne ve ket sem ke rü li el a zûr za var
és a felej tés. Vla di mir és Est ra gon Go dot ne vé re
sem em lék szik tel jes bi zo nyos ság gal. A má so dik
rész ben Poz zo té to vá zás nél kül hall gat az Ábel és
a Káin ne vek re is, Est ra gon Ca tul lus ként mu tat ko -
zik be, Vla di mir pe dig nem til ta ko zik a „Al bert úr”
meg szó lí tás el len.

Az iden ti tás tu dat ilyen fo kú za va ra egy rész rôl
az zal ma gya ráz ha tó, hogy a Go dot- ban nem a szó
köz na pi ér tel mé ben vett sze mély azo nos sá gi kér dé -
sek a fon to sak. Mi ként az „örök” em be ri sor sot, an -
nak egy le het sé ges vál to za tát kép vi se li Poz zo és Lu -
cky: az Úr-Szol ga, il let ve a Hó hér-Ál do zat vi szonyt
je le ní tik meg. Ezek a figu rák alak pá ro kat al kot nak,
ami egy részt azt je len ti, hogy el vá laszt ha tat la nok
egy más tól, más részt azt, hogy csak egy más hoz va -
ló komp le men ter vi szo nyuk ban ér tel mez he tôk
(mint Don Qu i jo te és San cho Pan za): Vla di mir nak
és Est ra gon nak sa ját profilja van, ez azon ban csak
egy más hoz va ló vi szo nyuk ban mu tat koz hat meg.
Az ala kok szín pa di meg je le ní té sét érin tô inst ruk -
ciók bi zo nyos ele mei szin tén a vi szo nyok e rend -
sze rét erô sí tik. Bár csak az el sô fel vo nás kö ze pe tá -
ján de rül rá fény, Est ra gon, Vla di mir, Poz zo és Lu -
cky mind ke mény ka la pot vi sel nek. A ka lap és a
gon dol ko dás kap cso la ta egyér tel mûen meg je le nik
a mû ben: Lu cky csak ka lap pal a fe jén tud gon dol -
kod ni, s ké sôbb az „el sza ba dult” gon do la tok fe nye -
ge tô ára da tá nak is csak a ka lap le vé te lé vel és fizi -
kai tönk re té te lé vel le het vé get vet ni. Poz zo ki té pi
Lu cky ka lap ját Vla di mir ke zé bôl, föld höz vág ja, rá -
ti por: „Most már nem gon dol koz hat töb bé!” (BE -
CKETT, 49) Ily mó don a ke mény ka lap, azon túl,
hogy mint jel mez elem a mo dern kor ra utal, a gon -
dol ko dó, az ön ma gá ra reflek tá ló, „ön ma gát dra ma -
ti zá ló”24 alak att ri bú tu ma is egy ben. Ugyanak kor
az a tény, hogy mind a négy alak egy for ma fej fe dôt
vi sel (Lu cky, bár az el sô fel vo nás ban meg foszt ják
ka lap já tól, a má so dik fel vo nás ban vál to zat lan kül -
sô vel, új fent ka lap ban je le nik meg), ép pen an nak
iden tifiká ci ós funk ció ját szün te ti meg. Ráadá sul

24 Su san Son tag be szél „ön ma gu kat dra ma ti zá ló” ala kok ról Li o nel Abel me ta szín ház-fo gal má val kap cso lat ban: „Így te hát a
me ta szín ház, amely cse lek mé nyé ben a tu da tos sze rep lô önd ra ma ti zá ci ó ját mu tat ja be, az a szín ház, amely nek leg fôbb
me ta fo rái ki mond ják, hogy az élet álom, és a vi lág szín pad éppoly mér ték ben átitat ta a nyu gat drá má ról val lott el kép ze -
lé seit, mint a gö rö gö két a tra gé dia.” Abel sze rint az eu ró pai drá ma tör té net e me ta szín há zi (pl. Shakes peare) vo na lá nak
ré szét ké pe zi töb bek kö zött Be ckett, Io nes co és Ge net szín há za is. Vö: Son tag, A tra gé dia ha lá la.
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I. Be ve ze tô

I.1 Miért ép pen An gé li ca Lid dell?

E z a szak dol go zat egy itt hon mind máig is me ret -
len, vagy csak a szín há zi szak ma egy igen szûk
ré te ge szá má ra is mert kortárs spa nyol drá ma -

író, ren de zô, lát vány ter ve zô és szí nész nô, a Le wis
Car roll Ali ce -a után a Lid dell mû vész ne vet vá lasz -
tó An gé li ca Gon za lez kü lö nös mû vé sze té rôl kí ván
szól ni. A vá lasz tá som oka, hogy meg gyô zô dé sem
sze rint egy na gyon te het sé ges, igen ere de ti al ko tó -
ról van szó, aki nek a mun káit az Eras mus prog ram
ré vén Mad rid ban töl tött ki lenc hó nap alatt si ke rült
megis mer nem, és akit ev vel a dol go zat tal sze ret nék
be mu tat ni a ma gyar kö zön ség nek is.. Az ol va sás
nyil ván nem egy pont ján érez zük majd tá vo li nak,
az itt ho ni szín há zi struk tú rá ba beil leszt he tet len nek
azt a szín há zat, amit a mû vész (ez a ki fe je zés ôt ma -
gát va ló szí nû leg a vég le te kig in ge rel né) kép vi sel,
nem árt azon ban tud nunk, hogy ma ga a spa nyol
szín há zi szak ma is af fé le out si der ként te kint rá, sôt
ô ma ga is, lé nye gé ben elôz mé nyek és kon tex tus
nél kü li zár vány ként1 defini ál ja az ál ta la 1993-ban
ala pí tott At ra Bi lis tár su la tot. Hogy ez a ki je len tés
mennyi ben igaz, azt majd a ké sôb biek ben meg lát -
juk, annyi azon ban biz tos, hogy a mû vész min den
egyes mun ká ja olyan sok fé le elem bôl áll, és annyi -
fé le re fe ren ciát és nyíl tan vál lalt mû vé szi ha tás nyo -
mait vi se li ma gán, hogy a szín ház esz té tái nak fel -
fe de zô ked ve szá má ra igen csak bur ján zó táp ta lajt
kí nál nak. Vizs gá ló dá sai mat az zal kez dem, hogy
szemügy re ve szem a ha zai és nem zet kö zi szak mai

saj tó kö ré ben olyannyi ra fel ka pott, szá mos po lé -
mia ke reszt tü zé ben ál ló al ko tó bi o gráfiájá nak meg -
ha tá ro zó pont jait, va la mint ér dek lô dé sé nek irá -
nyult sá gát. Szá má ra a szín ház harc két ha zug kö -
zött, akik kö zül az egyik a vi lá got a ha la dás irá nyá -
ba pro vo ká ló szí nész, a má sik pe dig az ugyanezen
ha la dás nak gá tat ve tô, a tár sa dal mi ren det és nor -
má kat meg tes te sí tô né zô.2

I.2 A ko rai mû vek kri ti kai vissz hang ja

A h hoz, hogy megért hes sük Lid dell mû vei nek
vi lá gát, és kü lö nö sen a per for mansz mû fa ja
irán ti haj lan dó sá gát, elô ször ôt ma gát kell

megér te nünk, a kör nye ze tet, ahon nan elin dult és
a vá gya kat, ame lyek az egy re ha la dó idô ben ki fej -
lôd tek ben ne.

Az 1966-os szü le té sû An gé li ca Gon za les Fi gu e -
res ben,3 vagyis ka ta lán föl dön lát ta meg a nap vi lá -
got. Ap ját, aki hi va tá sos ka to na volt, ké sôbb át he -
lyez ték egy Va len cia mel let ti fa lu ba, így An gé li ca
gyer mek éveit egy ka to nai tá bor ban töl töt te, mely -
nek em lé kei, ag resszív lég kö re, dur va, ugyanak kor
sa já tos nyel ve ze te, és rend kí vül szi go rú sza bá lyai,
ame lyek nagy mér ték ben kor lá toz ták az egyé ni sza -
bad sá got, min den bi zonnyal ha tás sal vol tak a kis -
lány ra.

„Apám ka to na volt. Az volt a mun ká ja, hogy át -
vizs gál ja a ka to nák le ve leit, ami ket az any juk nak,
ba rát nô jük nek, vagy a nô vé rük nek ír tak, és ki tö -
röl je be lô lük azo kat a mon da to kat, ami ket ve szé -
lyes nek ítélt(…) Így ta nul tam meg ol vas ni. A ka -
to nák sze rel mes le ve lei bôl (…) Pa pa, azt aka rom,
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Meg szû nik az egyé ni ség, erôk és el -
lenerôk já té ká vá egy sze rû sö dik. (…)
El vesz nek a jel le mek az át for má ló -
dá suk váz la tos jel le gé ben. Az egyes
sze rep lôk ke vés bé ha son lí ta nak
maguk ra, mint a töb bi sze rep lô re.
(IONES CO, 192)

A szín ház hoz és a drá ma iro da lom hoz va ló for ra -
dal mi vi szo nyu lás te hát, szük ség sze rûen, a ré gi el -
tör lé sé vel egyi dô ben az új ke re sé sét és ér vény re jut -
ta tá sá nak min de nek elôtt va ló szán dé kát ál lít ja e
drá ma tör té ne ti je len tô sé gû fo lya mat ori gó já ba. Ser -
re au ja vas la ta, a no u ve au théâtre ki fe je zés is a je len -
ség e lé nye ges és meg kér dô je lez he tet len as pek tu -
sá ra he lye zi a hang súlyt. A ma gyar szak ter mi no ló -
giá ban szin tén hasz ná la tos az „új szín ház” meg je -
lö lés, ugyanak kor za vart okoz hat, hogy e ki fe je zés
hasz ná la ta bár mely, az ak tuá li san je len lé vô szín -

há zi ten den ciá tól el té rô irány ese té ben ma gá tól ér -
te tô dô le het. A ma gyar teo re ti ku sok kö zött is szé -
les kör ben is mert mû vé ben Leh mann pél dául az
ab szurd és az epi kus szín ház tól el kü lö nü lô és a
posztd ra ma ti kus szín ház fe lé mu ta tó ten den ciá val
kap cso la to san hasz nál ja az új szín ház ki fe je zést.25

A Bu da pes ten Új Szín ház – il le tô leg a múlt évi vál -
to zá sok óta új szín ház – né ven mû kö dô in téz mény
to váb bi fél re ve ze tô kon no tá ci ó ként kap cso lód hat
eh hez a ki fe je zés hez, min den kép pen pon to sí tást
igé nyel te hát a hasz ná la ta. Ép pen ezért, bár két ség -
te len, hogy a meg kö ze lí tés tôl füg gôen in do kolt le -
het egyik vagy má sik el ne ve zés elôny ben ré sze sí -
té se,26 szá munk ra – a szin tén hasz ná lat ban lé vô no -
u ve au ro man, no u vel le va gue min tá já ra – a Ser re au
ál tal ja va solt no u ve au théâtre vál to zat lan, fran cia
nyel vû for má ja tû nik a leg ke vés bé am bi va lens nek
és így a legal kal ma sabb nak a fran cia drá ma- és szín -
ház tör té net e sa já tos je len sé gé nek meg ne ve zé sé re.
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