
 drá mai inst ruk ció prob le ma ti ká já nak föltárása 
el sô sorb an olyan tör té ne ti és ku l tu rá lis szem -
pon tú meg kö zelí tést igé nyel, amely ké pes 

rend  sze res en, az egyes ko rokhoz, a kij e lölt kor sza -
ko kon be lü li föld raj zi-kul tu rá lis kü lönb sé gek hez 
ren del ni az uta sí tá sok sze re pét. Ezekben a vizs gá -
la tok b an nem csak az al kal ma zás ok meg je le né sé -
nek tet ten éré se, vál to zás a i nak kö ve té se, ha nem a 
drá mák  hoz és szín házi elô adá sokh oz kap csol ha tó 
el mél e tek ért é ke lé se is szüks ég sze rûvé vá lik. Mi vel 
a drá mai inst ruk ció az a szce ni kai jel, amely a 
drámát a szín ház hoz kö ti, min de nek elôtt ma gá nak 
a fo ga lom nak a tisztá zá sa me rül fel, hi szen en nek 
alapján pre cí zeb ben jel öl he tôk ki a kér dés fel ve tés 
irá nyai. A drá mai inst ruk ció fo galmát csak az ár -
tat la nabb fo galom hiányában hasz ná lom, hi szen 
ép pen olyan proble ma ti kus fo ga lom, mint a szer -
zôi inst rukc ió, a di dasz ká lia vagy a szín pa di uta sít ás. 
Mivel a fo galmak  nak is tör té ne tük van, hi szen je -
lent é sük vál tozá s nak, gyakran me ta fo ri zá lódá si fo -
lya mato k nak van ki té ve, nem has zon ta lan a fent 
emlí tett el ne vez ések köz ös ne vez ô jé rôl, az instr uk -
ci ó ról mint fo ga lom ról gon dolk od ni. Úgy tû nik, 
hogy ezek az el ne ve zé sek a kö zös nevezô alap ján 
ren delk ez nek a fogal mak bi zo nyos tu laj don sá ga i -
val, hi szen egy olyan fo l ya mat ra utal nak, amelyben 
eg ya ránt sze rep lô ként lép fel a dr á ma í ró / szer zô 
in ten ció ja, az ál tala me gal ko tott szö veg int en ci ó ja 
(amely szin tén a szín rev i telt cé lozza) és a ren de zôi 
szán dék. Eb ben az vo nat kozá s ban a szín re vit el tör -
té ne té ben a fo lya mat mind egyik sze rep lô jén ek 
hely ze tét a je len tés inten ci ó ként elgondolt ér tel me 
ha tá rozza meg. 

A szer zôi utas í tás prob lem a ti ká ján ak föltá rá sa, 
a kör éje cso por tos ít ha tó kü lön bö zô fo gal mak ti sz -

tá zá sa nem me ríthe tô ki egyetl en ta nul mány ke re -
tei kö zött. Je len ta nul mányt is pusz tán bev e ze -
tésnek le het ne vez ni, mi vel a szer zôi uta sí tás sz ö -
ve gé vel kap cso latba hoz ha tó kér dések kö zül mind -
össze ket tô re ös s zpon tos ít: 

(1) az el ne ve zés rend szer te len sé gé nek ma gyará -
za tá ra: ez a vizs gá lat az esz té tikai, tör té ne ti és a funk -
 ci o nál is szem pon tú meg kö ze lí tés csap dá já nak okait 
körv o na laz za; 

(2) az ok nak a fo gal mak nak a kö rül já rás á ra, ame -
lyek a szöveg tí pus meg kö zelí té sé re még al kal ma -
sak le hetn ek. Az instr uk ció fo galm át ki ke rülve tehát 
a pa ra tex tus, a ko-tex tus, a kon textus, a pa rergon 
és a ke ret fog al má nak hasz nál ha tós á ga kerül elô -
tér be. 

A sz í nház- és drámaszemiotikai el mé le tek ered -
mén ye it azé rt szüks é ges ki in du ló pont ként meg je -
löl ni, me rt mi köz ben le gi ti mál ták a szín ház tu do -
mány ön ál ló lé tét, els ô ként kí sé rel ték meg le ír ni 
tu do má nyos igé nyû rendszerességgel a drá masz ö -
veg ben a dr á mai inst ruk ció sze re pét. Az inst ruk -
ciót mind a kon textus, mind a ke ret fe lôl kö ze lítet -
ték meg, és ez a meg kö zel í té si mód az óta is örök -
lô dik.1 A dia ló gu sok szit u a tív kon tex tusa nyel vi 
kódolt sá gá ban ér he tô tet ten, míg mag uk az instruk -
 ci ók a di a ló gus ok ke re te ként ol vas ha tók. A kontex -
tus fo gal ma min den képp en szo ro sabb meg hatá ro -
zást igé nyel, hisz en nem csak tör té nete, ha nem belsô 
szerke ze te is van. Igaz ez a ke ret fo galmá ra is, amely 
az utób bi idôk ben – ter mé sze te sen el sô sorban Goff -
man nyomán – kez di ural ni a sz í nház ról és a per -
for mansz ról szó ló tu do má nyos di s kur zust. A para -
 tex tus, a ko-tex tus és a par er gon fo galma en nek a 
szer ke zet nek a fino mabb le ír ha tó ság á hoz hí vha tó 
seg ít sé gül an nak ér de ké ben, hogy ta lán meg szün -
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1 Lsd. péld á ul Veltrusky  és Mu kař ovsky  tan ul má nyait a Se mi o tics of Art. Pra gue Scho ol Cont ribu ti ons cí mû kö tet ben (sz erk.: 
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tet he tôvé, fel füg geszt het ô vé válj on a me goszt ás, 
amely a drá ma sz ö ve gét jelle m zi ezek ben az el mé -
le tek ben. Azok nak a sze mi o tik ai el mél e tek nek a 
tö bb sé gé bôl ugyanis, ame lyek a drá masz ö ve get 
mint szö ve get elem zik, egyel ôre egy, a di a lóg u sok 
és a drá mai instrukció ment én éle sen meg von ha tó 
ha tár ol va sható ki. 

 
A meta fo ra 

 
mi kor Mieke Bal a tu do mány el mé le tek ben 
hasz nál a tos néh ány fo ga lom je len tés ét vizs -
gál ja, am el lett ér vel, hogy egyes gyak ran 

hasz nált, el ter jedt sza vak vagy szó cso portok es e té -
ben nem csak egy sz e rû en azo nos í tá son ala pu ló, ha -
nem nar ra tí vák ban kibontható me taf o rák kal állu -
nk szem ben.2 Ja uss Ho ri zonts zer ke zet és di a lo gic i tás 
cí mû írá sáb an ilyen met a fo rát bont ki: „Hoz zá te -
szem, hogy a ‘pár bes zéd be lép ni a sz ö veg gel’ fog -
al ma zás itt szük ség sze rû en me taf o ri kus ma rad, 
mert az ér tel me  zô nek ma gán ak kell a má sik szól -
a mát in szcení roz nia ah hoz, hogy a szö veg meg szó -
lal has son, a fel tett kérd és re vá la szol has son, s vé gül 
egy ‘hozzám szó ló kér dés ként’ ért hes sem.”3  

Az inst ruk ció vagy utas í tás mö gé is meg ír ha tó egy 
nar ra tí va, ám nyil ván való an hi ány oz nak be lô le azok 
a di a lo gic i tást jellemzô mozza na tok, ame lye ket Jauss 
meg ha tároz. Ah hoz, hogy va la kit uta sí tani, in struál -
 ni leh es sen, szük sé ges az inst rukc ió meg fo galmazó -
já nak hi te les í tett po zíci ó ja. To váb bá el en ged hetet -
 len ül szüks é ges a részt ve vôk ma ra dék tal an együtt -
mûk ö dé se is, hi szen meg kell ér te ni ük és vég re kell 
haj tani uk az uta sít ást; csak eb ben az eset ben van 
ér telme si ker es uta sí tás ról vagy (a be szé dakt us-el -
mél et termi nu sa i val) si ke res pe r for ma tív meg nyi -
lat ko zás ról be szél ni. Am ennyi ben az uta s í tás nem 
vil á gos, egyezt e té sek alapj án ki kell für ké sz ni ük a 
va ló di szán dé kot, így a sa ját me gér tésre ni n csen le -
he tô ség. Ha narr a tí vá ban fejt jük ki az instr uk ció 
fo galm át, a kö vet ke zô tör té net raj zo ló dik ki: az 
auto ri ter po zí ciót me g szer zô inst ruktor uta sí tásai 
eg ye ne sen cé loz zák azt a szemé lyt vagy cso port ot, 

amely el is me ri ezt az au to ri ter po zí ciót, alá veti ma -
gát en nek az erô sebb hat a lom nak és szolg ai mó -
don vég re hajt ja a meg kí vánt cse leke de te ket – így 
jön lét re az értelem vagy ép pen a szín há zi elô adás. 
A szerzôi inst rukc ió mö gött ál ló törté net leg alább 
egy ha ta lo mmal fel ru ház ott szer zôt és egy szol gai 
mó don engedelmeskedô cso portot elô fel té te lez. 

Jau ss a mag iszt rá lis pá r be széd kap csán há rom 
ins tan ciár ól ír: a mag iszt rális pár be szédet a taní tó -
nak a ta nít vánnyal szem beni fölénye ha tá roz za meg, 
és „teo ló gi ai szem pontb ól még egy har ma dik in -
stan ci át is ig é nyel: a táv ol lé té ben je len lé vôt, az auto -
rit a tív har ma dik sze mél yét, akit mint részt ve vôt a 
távoli írás, vagy Jé zus kötelezô út mu tat á sa rep re -
zen  tál hat.”4 Der rida a te le o lo gi kus szín pad szer ke -
ze tét meg hatá roz va mó dosí t ja ezt a szi tuá ci ót: „egy 
szer zô-te remtô, aki tá vol ról, jel en nem lé vô ként, 
szö vegg el felfe gy ver kez ve fel üg ye li, össze ál lít ja és 
meg szab ja a re p re zen tá ció idej ét és ér tel mét úgy, 
hogy a rep re zent á ció ôt repr e zen tálja, tud ni il lik azt, 
amit gon do lat ai, szán dé kai, el kép ze lé sei tar tal -
mának hí vunk. Rep re zen tál ni rep re zentá lók által, 
ren dezôk vagy szí né szek ál tal, akik el nyo mott tol -
má csokként szerep lô ket rep re zent ál nak, és ak ik 
leg fô képp en azon keresztül, amit mond a nak, töb -
bé-kevésbé közv et le nül a te remtô gon dol a ta it rep -
re zentá l ják. Tol má csoló rab szol gák, hû sé ges en 
végre hajt ják a mes ter gond vis e lésszerû ak a ra tát. 
(…) Vé gül a teleo  lo gi kus szín pad rés ze egy ül dö -
gé lô, passzív kö zön ség, a néz ôk, fo gyaszt ók, élve -
zôk publ i ku ma.”5 Der ri da jól is mert meg áll apí tását 
ér de mes új ra idéz ni, bár nem tér ki a szer zô-te rem -
tôre fel ruh á zott ha ta lom er e de té re, ame lyet Mic hel 
Fo u ca ult és Ro land Bart hes vizs gált köze lebb rôl.  
A drá mai instru k ció / utasí tás te hát a te le o log i kus 
szín ház ter minu s tá rá ba utal ha tó, még is a te le o lo -
gik us szín pad lo go centr iz mu sa, szöv eg köz pon tú -
sá ga, az in ten ció ki für  ké szé se több-ke ve sebb hang -
súllyal to vább ra is a le gtöbb drá ma szö veg et elemzô 
sze mi o tikai mun ka jel lem zô je ma rad, hi szen a fo -
ga lom tör té ne te erô  telj e sen kap cso ló dik a szerzô 
al ak  já hoz. 

4

2 Mi e ke Bal: Sca red to De ath. In: M.B., In ge E. Bo er (szerk.): The Poi nt of The ory: Practi ces of Cultu ral Analy sis. Ams ter dam, 
Ams terd am Uni ver sity Press, 1994. 32–47. 

3 Hans Ro bert Ja uss: Ho ri zonts zer ke zet és di a lo gic i tás. In: H.R.J.: Re cepc i ó el mélet – eszt é ti kai ta pasz ta lat – iro dalmi her me -
ne uti ka. Bp., Osi ris, 1997. 294. (ford. Kul csár-Sza bó Zol tán). 

4 Hans Ro bert Ja uss: i. m. 289. 
5 Jac ques Der rida: A ke gyetl en ség szín há za és a rep re zen tá ció be zá ró dása. Gon dol at-jel, 1994/I–II. 5. (fo rd. Fark as Ani kó 

és Ivacs Ág nes).
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Hasonló elvek, eltérô elôadások 
 

di dasz ká lia – el sô sorb an a fran cia sza kiro da -
lom ban hasz nál a tos – el ne ve zés fel tárja a tör -
té net ibb di men zi ó kat, és term é sze tesen nem 

ha gy ja érin tet le nül a szán dék prob le ma tiká ját, hi -
szen görögül ered e ti leg ta nít ást je len tett, és az ok -
ra a szöve gek re vo natk o zott, ame lyek kel a dráma 
szer zô je akár szó ban, akár írás ban a próbák so rán 
irán yí tot ta a szín pad ra vi telt. A la tin ban je len tés -
válto zá son ment át és gya korl a ti lag a drá mához írt 
elô szót kezd te jel en te ni: „A gö rög szín ház ban a 
szerzô gyak ran saj át szö ve gé nek ren dez ô je és színé -
sze, bár a já ték mód ra vo natk o zó inst ruk ci ók hasz -
nálh a tat lanok, és te l je sen hi ány oz nak is a ké zir a -
tok ból. A di dasz ká li ák inká bb a drá mára vo nat ko -
zó in for má ci ó kat tar talm az zák, a meg írás és a 
reprezentáció hely szín ét és id e jét, il let ve a drá ma -
ver seny ered mén yét. A já ték módra vo nat ko zó 
instrukc i ó ként olyannyi ra hiányosak, hogy, ha bár 
el kü lö ní tet ték egy más tól a repl i ká kat, még az sem 
min dig vi lá gos, ki sz ó lal meg ben nük. Kés ôbb, a 
ró ma i ak nál a di dasz ká lia a da rab hoz írt rö vid meg -
jegy zésb ôl és a dram a tis per so nae li s tá já ból állt.”6 
Ebbôl az kö vetk e zik, hogy a di a lógu son kí vül lé te -
zô szö ve gek el ôször a szö veg „ere de ti” kon tex tu -
sára vo nat ko zó in for mác i ó kat ta r tal mazt ák, és ké -
sôbb po ten ci áli san hely et ad tak eg yfaj ta el ôszó-kez -
de mény ben a drá ma író intencióinak. Rá adá sul tör -
té net i leg mennyis é gi fej lô dés en is ke resz tülm en tek, 
amely ben köz re ját szott a ki adói gyako r lat nak a 
köny vek bô ví té sé re von at ko zó ten den ciá ja: a mû -
al ko tás hoz egy re több kap cso ló dó szö ve get tá r sí -
tot tak (el ôszók, utó szók, el sô elô a dás hely sz í ne, 
szí né szek ne vei, szer zôi ma gya rá zat ok stb.): így egy -
re terj e del mese bb, egyre „tel je sebb” új ki adá sok je -
lenh et tek meg. 

Je an-Ma rie Th o mas seau 1984-ben pa rate x tus -
ként defini ál ja az összes di a lógus mel lett meg je le -
nô szöveget, sôt: azt ál lít ja, hogy „ma ga a par a tex -

tus azok köz ül a rit ka ‚iro dalmi’ írásmó dok közül 
va ló, amellyel kap cso latban töb bé-ke vés bé bizt o -
sak le he tünk ab ban, hogy a szer zôi én – aki azon -
ban so ha nem je le nik meg – nem egy má sik.”7 
Azon ban elô re bo csát ható, hogy semm i kép pen nem 
foga d ha tó el az, hogy a pa ra tex tu sok ban ép púgy, 
mint az inst ruk ci ókb an a szer zô szól al meg. Tho -
masse au, akár csak Mar tin Essl in, azt is le szö ge zi, 
hogy a pa ra tex tus tel je sen hiá nyoz hat a dr á má ból,8 
vagy is hi á nyozh at mind a cím, mind az egyes meg -
nyil at ko záso kat drá mai ala kok hoz kötô név meg -
jel ö lé se, pe dig ez igen rit ka. Mind en eset re oly an 
két pó lu sú rend szer fel ál lí tá sa vá lik így leh et sé gessé, 
ahol az egyik pó lu son csak di a lóg us ból, a más ik 
pó lus on csak pa ra tex tusból, avagy szer zôi uta sí tás -
ból ál ló szö veg ek ta lá lható ak: ek kor a pa ra text us 
nél kü li, vagy is a név tôl és cím tôl is meg fosz tott 
pusz ta di al ó gus könnyen defini ál ható a drá ma kizá -
 ró la gos tex tusa ként, pe dig ép pen a köz tük lé vô (in -
ter tex tu á lis) kap csol a tot leh et ne érv é nyes nek te -
kin te ni, amely ben a di a ló gu sok tex tú rá ja, jel en tés -
pot en ci álja vál tozh at. Ge net te az ál ta lá nos ér vé -
nyes ség igé nyé vel, Marv in Carl son pe dig 
köz e lebb rôl a szín ház ra von at koz tat va mu tat ta ki, 
ho gyan je len nek meg az idôk so rán, és csat la koznak 
las san a szö  veg hez azok a pa ra text u sok ként / kon -
tex tus ként hasz nál ha tó do ku men tu mok, amelyek 
je len tési rá nyí tó pote n ci ál ja va ló ban igen je lentô s -
sé vált.9 

Amennyi ben a dr á ma szö vege re duká l ha tó a 
pusz ta rep li kák szö veg é re, vá laszt kell ta lál ni a csu -
pasz szö veg drá ma ként va ló ol vas hat ó sá gá nak kri -
té ri u mai ra, ame lyet a pa ra tex tus már nem biz to sít. 
Nyelv é sze ti szem pontb ól azok a ku ta tá sok vál nak 
ér vé nyessé, amely ek sti liszti kai, ret o ri kai, prag ma -
ti kai szem pont rend szert mû ködt et ve ké pe sek az 
im már ho mo gén sz ö veg egy sé get szer vezô sza bá -
lyok le í rá sára, il let ve ol va sha tó vá te szik a rep li kák -
ban ta lál ható sz i tu a tív kon tex tus ele meit. Va ló di 
ne héz sé gek be ak kor üt köz het nek, ami kor ugyan -

5

6 Pat ri ce Pa vis: Dic tio na i re du théâtre. Pa ris, Dun od, 1996. 92. 
7 Jean-Mar ie Tho mas se au: Po ur une analy se du pa ra-texte théâtr al. Litt é ra tu re, 1984. No. 53. 83. 
8 Je an-Ma rie Tho masse au: i. m. 82. Ub ers feld sze rint „a di dasz kál ia textu á lis hel ye so ha nincs nul lára redukálva”. Lsd. Anne 

Ubers feld: Li re le théât re. Pa ris, Edi tion So cial es, 1982. 21. A di daszká lia az Ubers feld ált al haszn ált ér te lemb en nem 
azonos tö b bé a szö ve gen kí vül i vel, a hozzá adot tal, a pa ra tex tussal. A pa ra tex tus nak a kül sô di dasz kál ia fe lel meg, míg a 
bel sô (di aló gu sok ból ol vas ha tó) di daszká lia is tar tal maz általában in for máci ó kat a per szo náz sok ról, a hely színrôl stb. 

9 Mar vin Carl son: A szín ház kö zön sége és az elô adás ol va sá sa. Cri ti cai La pok, 1999/10. 24–31. (ford. Im re Zol tán). Ki mu -
tatja, hogy a szín há zi prog ramfü ze tek a XIX. szá zad vé gén, a rek lám ez zel nagy já ból egy idôb en, míg a kri tika 1800-ban, 
Geoffroy tár cáiv al je len tek meg. A kriti ka pe dig alap vet ô en be fo lyás ol ja a be fog adói str a té gi ákat: erede ti leg azért szü le -
tett, hogy segítséget nyújt son az elô ad ás ról szó ló tár salgá s hoz.
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ezek kel az elj á rá sokkal el e mez nek ol yan dr á ma szö -
ve  ge ket, amely ek bô ség gel tar tal maz nak inst ruk -
ció  kat. A mû  f ajel mél e tek ered mén yei pe dig tör té -
ne til eg vizs gálha t ják a kér dést, ahogy ar ra Kiss Ta -
más Zol tán Tzv e tan Tod o rov elm é le tét fel hasz nál -
 va rá mu tatott. A mû faj ezek sze rint „az egye di 
mû vek ben, il let ve az ok fö lött tör tén e ti leg lé tezô, 
bi zon yos tár sa dal mi lag ko difikált sza bály rend szer 
alap ján mû kö dô in téz mé nyes ka te gó ria.”10 Tod o -
ro vot idéz ve: tör té ne ti lé te zés ük fô oka ab ban nyil -
vá nul meg, hogy „a mû fa jok in téz mény ként lét ez -
nek”, és hogy „az ol va sók szá má ra mint ‘el vá rá si 
ho riz on tok’, a szer  zôk szá má ra mi nt ‘az írás mo -
dell jei’” funk cionálnak.11 

1985-ben Mi chel Iss a cha roff a dráma szö veg 
szer  ke zet é nek ele m zé se kor ugya núgy jár el, mi nt 
Tho mas seau, hi szen ah o gyan Th o mas se au a pa ra -
tex tu sok kö ré be so rolt min dent, ami nem di aló gus, 
Iss a cha roff is di daszká li á nak te kin ti a rep li ká kon 
kívül ta lál ha tó szöv e ge ket, még az el ôsz ót is. Sze -
rin te a dr á ma szöv e ge nem más, mint a „vir tuál is 
rep re zen tá ció inszk rip ci ó jának he lye”,12 és meg van 
az az elô nye, hogy ma ra dan dóbb szö veg, mint az 
el ôadás.13 A di a ló gu sok kör ü li ke re tet rész ben az 
inst ruk ci ók ad ják, sz i tu ál ják a meg nyi lat ko zá sokat, 
de a dial ó gu sok fiktív jel le gé vel szem ben ôk maguk 
a nem-fiktív tí pu sú megn yi lat koz á sok nak fe lel nek 
meg. Kü lön fe je ze tet szent el ve a di dasz ká liá nak, 
an nak négy faj táját kü lö ní ti el, és úgy tû nik, hogy 
min de gyiket a szer zô nek tu laj do nít ja. A (1) szö -
veg en kí vü li di dasz ká lia mi n ta pél dá ja a po li tik ai-
társa dal mi mo ti vá ci ók tól in dí tato tt szer zô meg jegy -
zé se it tar talma zó el ôszó, a (2) tech ni kai di dasz kália 
ki fej e zet ten a re n de zô nek szól, s a (3) normá lis di -
daszká lia ad instr uk ci ó kat a figu rák ver bál is, il let -
ve vi zu á lis vis el ke dé sé re, att ri bút u ma i ra vo nat ko -
zó an, to váb bá rész le te zi a hely színt. Az (4) au tonóm 
di dasz kál ia, amely ki fe je zett en az ol va sást orien tál -

ja, az eg yet len, ahol meg törh et a szöveg ko he renciá -
ja, hi szen itt jel en het nek meg a dia lógus ér tel mé -
nek el lent mon dó inst rukci ók. Ép pen eb ben lelhetô 
fel a hu mor for rá sa, vagy is ezek sze rint csak a 
komé di ák ra jel lem zô tí pus sal áll unk szem ben. Issa -
cha roff azt áll ít ja, hogy ilyen kor az inst ruk ció nin -
csen al á ren delve a di al ó gus nak – ezt az ese tet el is 
ne ve zi álinstr uk ci ó nak.14 Két sé gte le nül szá mol a 
szerzô el ma rad hat at lan je len lé tév el, sôt a di dasz -
ká li á kat a drá ma szöv eg be bele írt vir tuá  lis elô a dás -
nak te kin ti, s köz vet ve le giti mál ja a szövegben je -
lenl é vô szer zô jo gát az elô adás irán yí tá sá ra. 

Tör tén e ti leg a dia ló gus és az inst rukc ió ket té -
oszt á sa esz té tik ai ér vek had rend be ál lí tá sáv al is elô -
seg í tet te az inst ruk ció mint fikci o ná lis szö veg kezel -
he tet len sé gét, ki uta sít á sát a fikci o ná lis stá tusszal 
ren delk e zô szö ve gek kör é bôl, hi szen Héd e lin abbé 
a XVII. szá zad de re kán ar ról be szél, hogy a köl tôi 
nyel ven me gírt drá mák nyelvi mi nô sé gé nek ro -
vására men ne a pró zai jel legû szö veg ek, vagy is 
instruk ci ók be ikt a tá sa. A di a ló gus po é ti kai-eszté -
ti kai fel sôbb ren dûsé ge egé szen Velt rusky  el mé -
letéig ván do rol, aki ép pen azért mond le az inst -
ruk ció nyelvi-po éti kai je gye inek ta nulm á nyo zá sá -
ról, mert sze rin te ez a szö ve gtí pus nem ké pes esz -
té ti kai je gye ket ma gára ven ni.15 A di al ó gu son kí vül 
meg je le nô egyéb szö veg egy üt tes te hát szem be ke -
rül a dialó gus  sal: „a le gált a lá no sabb ma gyar á zat sze -
rint a drá ma szö vegé nek ép pen ez az alko tó e le me 
az a mo men  tum, amely ben a szerzôi szán dék a ma -
ga sti li zá latl an va ló sá gá ban ér he tô tet ten, hi szen az 
inst ruk ci ókb an a drá ma író mi n tegy „elôlép” alakjai 
mö gül.”16 Ez a két pó lusú – fikcio ná lis-es z té ti kai, 
il letve szer zôi-esz tét i kum nél kü li – szö veg fel fogás 
ki e gé szül a drá ma szö ve gér ôl hár mas rend szer ben 
– név, di a ló gus, instr uk ció – gond ol ko dó el méle -
tek   kel. A di aló gus ról te hát min den le fejthe tô, még 
a név meg je lö lésre sin csen szükség, hi szen „a dialó -
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gu so kat a szer zôk úgy ír ják meg, hogy a sze rep lô 
ne vé nek jel zé se nél kül is tel jesen vi lá gos az éppen 
be szé lô sze mély ki léte.”17 A dráma im már fôszöve -
gének te kint he tô dia ló gu sair ól Ro man In garden is 
le vá lasztja a ne vet, de oly an alapv e tô je len tôs é get 
tu lajdo nít ne ki, am ely lény e gé ben ha tár oz za meg, 
jellemzi a drá mai mû fajt, az az olyan man kót ké szít 
bel ô le, amely nél kül a drá ma sz ö ve ge ép pen dráma 
lé té ben om lana össze. A mû faji mar ke rek ezek sze -
rint el sô sor ban nem a di a ló gus on be lül ta lál ha tók 
meg, han em az ed di gi ek ben pa ra tex tus ként di a -
lógu s ról lev á lasz tott szö ve gek egyes tí pu sai ban is. 

Anél kül, hogy Ro man In gar den inst ruk ci ók ra 
vo nat ko zó elm é le tét rész le tes eb ben is mert et nénk, 
két meg jegy zés re szo rít ko zunk. Egy fe lôl az in ten -
ci on a li tás kér dé sé re, am ellyel kap cso lat ban In gar -
den vi lá gos an ki jel en ti, hogy ezek olyan in form á -
ci ó kat tar tal maz nak, am e lye ket a „szer zô ad a ren -
de  zô számá ra”.18 Más fe lôl pe dig a név sze re pe szo -
rul ponto sí tás ra. A mellék szö veg és a fô szö veg 
el kü lö ní té sekor nem be szél egy érte l mû en a mellék -
szö veg hez tart o zó névr ôl. „A mû fô szö ve gét a kiej -
tett mon da tok al kotj ák, amel yek jell em zô mó don 
min dig az egye nes be széd (…) for má jáb an sze re -
peln ek.” A drá ma szö ve gé bôl csak egyvalami nem 
hi á nyoz hat: „an nak a köz lé se, hogy a fô szöve g hez 
tar to zó mon da tok „va ló sá gos an ki ejt ett” mon da -
tok. Más szóval el eve nem hi á nyozh at a tény áll ások 
„egy más ba ska tu lyáz á sa”, a kett ôs pro jek ció nélkül. 
Ennyi ben az íro tt drámá ban so ha sem hi á nyozh at 
tel je sen a me l lék szöv eg.”19 In gar den mindössze 
imp lik ál ja, ho gy a név meg je lö lése a mellék szö -
vegh ez tartoz hat, mi vel a fôszö vegh ez bi zon yo san 
nem tar to zik. A név in kább a ket tôs pr o jek ción ak 
az az es zkö ze, amely sem a dr á ma fôszöve gé hez, 
sem a mel lék szöve gé hez nem so rol ha tó. 

Az eszt é ti kum megvo ná sa azo n ban nem je lenti 
azt, hogy egyes drá ma szö ve gek ese té ben nem ta -
lál koz ha tunk olyan inst ruk ci ók kal, ame lyek nek 
esz té tik ai ér té ket tu laj donít ha tunk. „A pusz tán in -
for mat ív vagy cél hoz kö tött beszédtôl a köl tôi szó 
ab ban a mér tékb en vá lik el, ame nnyi re a szö veg 
érte l me e lol dód ni ké pes szer zô jé nek in ten ció já tól 

és egy ben egy besz éd szi tuá ció prag ma ti kai kor lá -
toz á sá tól, és ezál tal olyan szem an ti kai au to nóm i á -
hoz jut, amely még a ké sôb bi be fo gadó pill an tá sát 
is ké pes a köl tôi hely ze tek alka l mi sá gát ól egy 
máské nt lá tott vi lág je len tés gazd ag sá gá ra rá nyit -
ni.”20 A Ri co e ur nyo mán tett meg áll apí tás per sze 
fel éb resz ti a ké telyt, hogy nem szük sé ges-e mégis 
fel tét e lez nünk a vi lág elô ze tes meg ért é sét, de min -
den képpen rá mu tat ar ra, hogy a prag ma tik us kor -
lá to zás mel lett le hetô ség nyíl ik más faj ta szem an ti -
kai vagy akár re tori kai játé kot kezdeményezni. Ha 
az inst ruk ci ók le monda nak a pragma ti kus kor lá -
to zás kény sze ré rôl, ak kor már nem a vir tu á lis ren -
de zést cé loz zák, ha nem az ol va só nak tart ják fönt 
az ér tel mez ést. Ez zel egy ide jûl eg te hát szö ve ge ik -
ben meg kér dô je lezh e tô vé vá lik a sz í npad ra va ló 
irá nyult ság hag yo má nya. Es ter házy Pé ter pél dá ul 
a kö vet ke zô inst ruk ciót ik tat ja köz be: „Ve te mül -
jünk el. El ve tem ül nek”.21 A drá ma mi nt mû faj tör -
té ne te ezek sze rint akár az inst rukc i ók ban meg je -
le nô és feld ú su ló es z té ti kai jeg yek kel bí ró szö veg -
ré szek tör té ne te ként is vizs gál ható. 

 
A be szé daktus-el mé let 

 
mint lát tuk, a meg nyi lat ko zás ok kon tex tus -
át, még a me g nyi latk o zá sokhoz köt hetô figu -
rák neveit is le het sé ges a di a ló gus on be lül 

kódolni, leg aláb bis er re mu tatn ak rá az óko ri gö -
rög drá mák szöve ge i bôl le von ható ta nuls á gok, vagy 
ép pen Hé de lin abbé ér vei. Az ext ra-di a lo gi kus és 
intra-di a logi kus di daszk á lia vagy sz í npa di utasí tás 
meg kü lön böz te tése ki in du ló pon tot ajá nl a drá ma -
szö veg ben ta lál ható nyel vi eg ysé gek mû kö dé sé nek 
és jel en tô sé gé nek funk cion á lis meg köze lí té sé hez. 
A szín pa don meg nyi lat ko zás ként el hang zó, il let ve 
a meg mu t a tott ként je lenl é vô kapc so la tára hel ye zô -
dik át a hang súly; íme a viz u á lis, au di tív és ver bál -
is ele mek ös sze fo nód á sá nak pontja. 

A prob lé mát az An ne Ubers feld ál tal fel ve tett 
meg kö ze lí tés je lenti, mi vel ann ak el len ére, hogy 
be ve ze ti a kül sô és bel sô di daszká lia fo gal mát – 
funkc i o ná li san a di a ló gus ok min dig tar tal maz nak 
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olyan in formá ci ó kat a szín padi fiktív világról, 
amelye  ket a di a lóg u son kí vül el he lyezk e dô drá mai 
instruk ci ók is szok tak –, a be szé dakt us-el mél et se -
gít sé gül hívásával igyek szik a kül sô di dasz ká li át jel -
le mezni. Eközb en nem fe led hetô, ho gy Aus tin ma -
ga ki zár ta a szín pa don va ló meg nyi lat ko zást a per -
for ma tív ka te gó riáj á ból: „egy per for mat ív megny i -
lat ko zás sa já tos mó don lesz üres va gy ér vény tel en, 
ha pél dá ul egy szí nész mondja ki a szín pa don, ha 
vers ben jel e nik meg, vagy ha ma gunk ban mo tyog -
juk el. (…) Ilyen ese tekben a nyel vet, ért he tô mó -
don, egy faj ta ko molyt a lan ságg al haszn ál ják, mint 
ami élôs kö dik a nor má lis hasz ná la ton – oly mó don, 
ami már ki merí ti a nyelv ki lú go zás á nak fog al mát.”22 
A mû al ko tás ke re te in be lül azo n ban mé gis használ -
ha tónak bizonyulnak a be szé dak tus-el mé let mód -
szerei, hi szen a dial ó gu sok ban el hang zó meg nyi -
lat ko zá sok il lo kú ci ós ereje és per lo kúc i ó ja men tén 
hala dó elem zé sek hoz zá se gí te nek a dr á mai figu rák 
közö t ti – például ha tal mi sz e mpon tú – vi szony -
rend sze rek feld e rí té séh ez; eb ben az ér te lem ben drá -
mai diszk ur zust ol vas ni annyit tesz, mint a meg -
nyi lat kozás ko n tex tu sát, a meg nyil at ko zó ha tal mi 
po zí ci óját ké p ze let ben helyre ál lí ta ni. Leg ink ább a 
st i lisz tik ai meg kö zelí tés ked ve li az ilyen típ u sú 
elem  zé se ket; pél dá ul a gri ce-i ma xim á kat fel hasz -
nálva pr ó bál ja meg a nyel vi szin ten tett en ér ni a 
meg  nyi lat ko zás o kat le he tôvé te vô imp li ká tu mo kat, 
a figu rák közö t ti viszonyok al a ku lá sán ak for du -
lópo nt ja it stb.23 

Ubersf eld a meg nyi latk o zá sok nak két sz int jé rôl 
bes zél, ket tôs meg nyi lat ko zásról, amely ben egy -
szer re va n nak je len a kül dô-szer zô és a kül dô-cím -
zett dr á mai per szon á zsok. Ezek sze rint két (dupla) 
kont ex tus ha tá roz ható meg: a szín pa di, konk rét 
meg nyi lat ko zá si fel té te lek, il let ve a rep re zen tác ió 
ál tal lét re ho zott ima gi ná ri us meg nyil at ko zás felt é -
te lei, ame lye ket a mett e ur en scène szö ve ge vál toz -
tat hat meg.24 A szín pa di utas í tá sokkal kap cso lat -
ban Ubers feld ill o kú ci ós erôt tul aj do nít a sz ö veg 
ha lott szer zô jé nek és fenn tartja azt a jo gát, hogy 
uta sí that ja a ren de zôt, a szí nészt és eg yéb szín há zi 
dol gozót al ko tá sa szín pad ra vit e lé nek rész le teit il -

le tô en. A szín pa di uta sí tásn ak pa rancs ér téke van, 
kvá zi fel szó lí tó módb an je le nik meg. „A szín pa di 
besz éd klasszi ku san a kö vetk e zô kép pen fej lôd ött: 
X (a szerzô) azt mond ja, ho gy Y (a per szo názs) 
mond ja ki (a meg nyi lat ko zást); egy va ló sá go sabb 
megf o gal ma zás ban ez a kö vetk e zô kép pen hangzik: 
X (a szer zô) uta sítja Y-t (a szí nészt), hogy mond ja 
ki (a meg nyil at ko zást), és X (a szerzô) uta sít ja Z-t 
(a met te ur en scène-t), hogy mit csel e ked jen (di -
dasz ká lik us megny i lat ko zás) [például le gyen egy 
szék a sz í npa don]. A szín há zi dis kurz us nak az az 
alap ve tô jel lem zô je, hogy csak olyan uta sítá sok so -
ro za ta ként ért he tô, am e lyet a szín pa di pro duk ci ó -
ban a ve vô-köz ve tí tô nek cí mezn ek, s a rep re zen -
tá ció ama tük ré ben jön lé t re, amely a ve vô-kö zön -
sé gen va ló vissza tük rö zés ter hét vi se li ma gán.”25 A 
szö veg funk ci o ná lis ha tár a i nak ki jelö lé se mel lett 
to vább mûkö dik az in ten ció té vesz mé je. Patr i ce 
Pavis fe lülb í rál va Se arle vé le ke dését jo go san áll apít -
ja meg, hogy „a szí né szek nek nem kell ki vit e lez -
niük a szöveg in st ruk ció it, il let ve a szí npa di uta sí -
tá so kat, mint ha azok egy ‘sü te mény re cept’ il lo kú -
ci ós ere jé vel bír nán ak.”26 Azonb an számá ra is meg -
mar ad a szín padi inst ruk ció stá tu szá nak kér dése, 
mi köz ben ar ra figyel mez tet, hogy „ki ért é ke lé se nem 
vá lasztha tó el a tör té ne tétôl; bár nem sza bad el fe -
lej teni, hogy a szerzôi be széd rés zét ké pe zi”.27 Azaz 
még ha a drá mai inst rukc ió tör té ne tét vizs gál va meg 
is szaba dul ha tunk at tól a ké ny szer tôl, hogy re -
konstr u ál juk a szer zô uta sí tás a it, a szerz ôi hang 
akkor is meg marad. Ho gyan fog ha tó fel te hát a szer -
zô hang ja fikci ó ként? 

 
A fikció lehe tô sé ge 

 
drá ma szö veg ben az élô be széd re szánt szö veg 
el sôbb sé gének biz tos í tá sa a di a ló gus és a szín -
pa di uta sí tás kö zött te hát úgy tart ja fent a hie -

ra r chi kus külö nb sé get, úgy oszt ja meg a be szél ô -
ket, ho gy egyút tal he lyet biz to sít a sz er zô hang já -
nak. As ton és Sav o na elem zése ik ben nem csak az 
ingardeni „Haup text” (fô szö veg = di a lóg us) és „Ne -
ben text” (mell ék szö veg = inst rukci ók) kü lönbsé -
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gé re épí tenek, hogy egy prag mati kus szem pont -
rend szert tu d ja nak mû köd tet ni, ha nem a szín pa di 
utas í tá sok ban meg szó la ló han got szin tén a sz er zô -
nek tu laj don ít ják. A „Ne bent ext” és a „Ha up text” 
kö zöt ti kap csol at rend sze rét fel áll ít va olyan hár mas 
mo dell ben gondolkodtak, amelyn ek egyes ele meit 
sze rin tük a klasszi kus, a pol gá ri és a ra di kális szö -
veg alk ot ja. A klasszi kus szöve g tôl a ra di ká lis szö -
vegig ve ze tô út kört jár be, hi szen a kl asszi kus szín -
ház tea t ra li tás át a pol gá ri szín ház a va ló ság il lú zióját 
me g te rem te ni vá gyó, pa ra dox mó don a szín pad és 
né zô tér ra di kál is szét vá lasz tás á ra épí tô szer ke zete 
vált ja le, hogy inn en a XX. szá zadb an a rad i ká lis 
szö ve gekb en vissza jus son a te at ra li tás hoz, am ely 
már a fe lépí tett il lú zió ke re tén ek szét tö ré sé re irá -
nyul. Ám ami kor Ib sen drá máit elem zik, nem egy 
elô adás fe lôl, ha nem egy olyan elô ze tes mi se en scène 
fe lôl ol vass ák, amely ben uni verz á lé kat jut tat nak ér -
vényre, sem a tem pora li tás ra, sem a kul tú ra spe -
cifikus sá gá ra nem he lyez ve hang súlyt.28 A könyv 
az egyes dr á ma szöve gek elem zé se i nek sor án az ol -
vasói ma ga tar tá sok, el vá rási hor i zon tok szint jén va -
ló jáb an probl é ma men tes ként ke zeli a be fo ga dást s 
uni verzá lé kat mo z gó sít va igyek szik e hár mas rend -
szer ben a „Ne ben text” és a „Ha up text” vi szo nyának 
vál toz á sa it ki mu tat ni. 

Eri ka Fis cher-Lichte Wr it ten Dr a ma / Or al Per -
for  man ce cí mû tanu l má nyá ban29 szin tén má sod la -
gos szöve g ként em lí ti a szín pa di utas í tá so kat. A ver -
bál is (Ha up text) és a nem-ve rbál is (Ne ben text) szö -
ve gek kö zöt ti négy fé le vi szonyt a pa ra szint ak ti kus, 
a pa rap rag ma tik us és a para sze man ti kus funk ci ók 
meg oszl á sá nak arányában vizs gál ja, hogy meg álla -
pít sa a jele n té sal ko tás lehe tô sé ge it. Három tí pus 
ka p csán a ver bá lis szö veg do mi nanc i á já ról be szél, 
és csak a ne gyed ik tí pus kap csán esik szó a nem 
ver  bá lis dom i nan ciáj á ról. Mi vel a do mi nan cia jelen 
eset ben azt je len ti, hogy me lyik szöv eg ké pes jelen -
tést lét re hozni, a rend szer a ver bál is do mi nan ci áját 
tart ja fent. A XIX. szá za di polgá ri szín ház kap csán 
a „Ne bent ext” je lentô sé gét ab ban az ér te lem ben is -
me ri el, hogy a per szoná zsok né zô pont ja nem en -
ge di meg a „Ne bent ext”-ben tal ál ha tó in for má ciók -
 hoz va ló hozzá ju tást, hisz en ezek el nyo mott, tu -

dat a lat ti ba süllyesz tett mo ti vá ciók, ame lye ket csu -
pán az ol va só tud fe ltár ni.30 A nem ver bál is szöveg 
va ló di je lent ô sé ge itt ab ban fe dez hetô fel, hogy 
segít sé gé vel hog yan konst ruá l ha tó meg a drám ai 
per szo názs al ak ja. A szöveg jel lem al ko tó po ten ciál -
jára vo natk o zó an Fischer-Li ch te azon ban ki ke rüli 
an nak a ké r dés nek a meg vál a szo lá sát, hogy mi ért 
is mer ül he tett fel egy-egy sze rep lô mély lé lek ta ni 
jel lem zé sé nek szük sé gess é ge az instr uk ci ók ban. Ez 
a konst ruk ció vi szont sem mi kép pen nem füg getle -
nít he tô a szub jek tum tör téne ti szem pon tú vizs gá -
la tát ól; a kér dés me gvá la szol á sa nyil ván va ló an a 
drá ma szö ve gek bôl olv as ha tó szub jektum-fel fo gá -
sok tör té ne tének át gon do lás át te szi szük sé gessé. 

A szö veg ol vas ó já nak az a ki tün tet ett hely ze te, 
am ely bôl a Fis cher-Lich te ál tal em lí tett pél da ese -
tén is ké pes töb bet és össze tet tebben meg ér te ni, 
mint a per szoná zsok, eg ya ránt ér vén yes a di a lóg u -
sok, dr á mai inst ruk ci ók együttes ol vasá sá ra, de 
mag á ra a di a lóg u sok meg érté sé re is. Bart hes-ra utal -
va fe lid éz he tô a gö rög tra gé diák ese te: „A leg új abb 
ku ta tások (Ver nant ku ta tá sai) rá vi lá gí tot tak a gö -
rög tra gé dia lé nye gi töb bér telm û sé gé re; a szö ve get 
két ér tel mû sza vak ból szôt ték össze, ame lye ket az 
egyes sze rep lôk egy ol da lú an fog nak fel (ép pen ez 
az örökös fél re ért és a ‘tr a gi kum’); s mé gis van va -
la ki, aki min den szót a ma ga két ér tel mû sé gév el 
együtt ért meg, s me gér ti – ha le het így mon da ni – 
a szeme elôtt megszólaló sze rep lôk sü ket sé gét is: 
ez pe dig az ol va só (vagy eb ben az es et ben a né -
zô).”31 Az ol va sób an gyûln ek össze te hát az ír á sok, 
a kul tú rák so kfé le sége. A szer zô nek mint a jel en -
tés vég sô bir tok ló já nak ha lá lát ki ki ált va mégis mi -
lyen szer zô funk ció enge d he ti meg bi zo nyos né zô -
pon tok felvételét? Még is csak az írás jelö li ki azt a 
pers pek tí vát, amelyb ôl lát h ató vá, ért he tô vé vá lik a 
több ér tel mû ség. 

A drá mas zö veg eg é sze fikc ió és nem ke vere d het 
be le ma ga a szer zô. A per szo názs ép pen úgy nem 
keve r he tô ös sze a va l ósá gos figur á val – olyan tex -
tu á lis lény, aki a fikció te rén be lül kép zô dik meg –
, mint ah o gyan a szín pa di uta sí tá sokb an meg nyi -
lat kozó hang sem le het egyen lô a szer zô hang jával. 
Az egyéb szé pi ro dalmi sz ö ve gek kö zül az ön életírás 
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mû fa ja ve tett fel ha sonló prob lém á kat. Pa ul de Man 
az ön élet rajzr ól szó ló ta nul má nyá ban a szer zô 
visszakeresésének, il let ve az ön élet rajz mint fikció 
prob lémá já nak fel ol dá sak ént az ön élet raj zot ol va -
sá si alak zat nak te kin ti. A pro so po pe ia figu rá ját a 
kö vetk e zô képpen ha tá roz za meg: „egy hi ány zó, 
holt vagy hang né l kü li lé te zô meg szól í tá sa, mely a 
meg szó lí tot tat a be széd ké pess é gé vel ru ház za fel, s 
meg te remti szá má ra a vá la sza dás le he tô ségét. A 
hang szá jat, sze met, s végsô so ron ne vet fe l té te -
lez…”32 Hang ról és arc ról a drá ma eseté ben nem 
csak akk or be szél he tünk, ha a szer zô vel valahogyan 
azono sít ha tó pers zo názs(ok) lép(nek) szín re, mint 
pél dá ul Ion es co L’Imp romp tu de l’Al ma [Az Al ma-
té ri rögt ön zés] cí mû drá má já ban. Ha nem me g nyi -
latk o zó hang ként je le nik meg, ak kor arc ról ke vés -
sé, in kább csu pán egy olyan ágens rôl és hang já ról 
be szél hetü nk, amel yik gram ma ti kail ag min dig el -
sô szám el sô szem ély ben bú jik meg a szövegben, 
hogy megnevezze az es e mé nyeket, az es e mé nyek 
konk rét kö rül mén ye it, il let ve beszédre in vit ál ja 
vagy kén ysze rít se a per szon á zso kat, ami kor azért 
hall gat el, ho gy en ged je ôket meg nyila t koz ni.33 

A dráma ese téb en az en nek az ágens nek tu laj -
don ít ha tó, a per szo ná zsok ra irá nyu ló szö veg igen 
ke vés sé kí nál ja fel sa ját arc megt e rem tésé nek le he -
tô sé gét. A pro so po pe ia a meg nyi latko zó persz o ná -
zso kat te szi ol vas ha tó vá, egyéb ként pe dig csak any -
nyi ban mû köd het a drá mai inst ruk ciók szö ve gé -
ben meg nyila t ko zó gr am ma ti kai alanyra vo natk oz -
tat va, ame nnyi ben az per szo názs ként ig yek szik 
ma gát ko ns ti tu ál ni. Ez pe dig csak ak kor le het séges, 
ha leg al ább rész ben le mond ar ról a persp ek tí váról, 
amely nek se gít ség é vel a je len et so ro kat fel nyitja a 
di a lóg u sok ban meg nyilv á nu ló plurális né zôp on tok 
szá mára, az az ha tár ter ü let re he lye zi szöve gé nek 
mû fa ját. A drá mai inst ruk ci ó ban meg jel e nô hang 
vagy ág ens fikci o nal i tá sát az is biz o nyít hat ja, hogy 
„a tü kör mo z za nat, mely min den meg ér tés nek része 
és fe lfe di azt a tropo lo gi kus stru k tú rát, ami minden 
meg is me rés ben mûk ö dik, be le ért ve az én meg isme -
ré sét is”, a dr á ma ol va sá sa so rán nem az ol va só és 
a sz er zô kö zött lép mû kö désbe, ha nem ha egy ál ta -
lán be szél he tünk ilyen moz zan at ról, ak kor fel te he -

tô en a hang ki nem raj zol ha tó ar ca, az alak veszt és 
és a fel ölt he tô sa ját arc fe lold ha tós á gá nak vo nat ko -
zá sá ban te hetj ük meg. A szerzô le gjobb eset ben is 
csup án egy olyan ha tal mi po zí ció val el lá tott figura, 
aki nek ha tal mi po zíc i ó ja már ré gen meg szûnt 
mûkö d ni, ha egy ál tal án mû kö dött vala ha. „El ôször 
is a kö zöns ég sa ját, ha talm as tü kö rképé vel ta lál ja 
ma gát sz em ben. Le het et len ség.”34 A Stop pard-tôl 
köl csönz ött idéz et ért he tô úgy, mint an nak a le he -
tôs ég nek a megv o ná sa, hogy a hang a be fo gadó sa -
ját ar cá nak tükörképét hoz za lét re. A befogadó vi -
szont el fog lal hatja a hang által meg jel ölt pozí ci ót, 
ho gy eb bôl a pers pek tí vá ból sa ját ar cán ke resz tül 
lás sa meg a pers zo názst: „sö tét szo bá ban állunk egy 
nagy tük ör elé; csak a tük röt vi lá gít juk meg; so káig 
néz zük ma gun kat; ar cunk mögé kép ze lünk egy 
tetszés szer in ti ar cot; el ne vez zük KÖ HÖGÔ CS Á -
SZÁR  NAK”.35 A szerz ôi hang a sa ját arcot mint köz -
tes ar cot kons ti tu álja, s l emond a kör vo na laz ha tó -
ság ról, hogy lát hasson, meg ne vezh es sen és ar co kat 
raj zolh as son hozzá. 

 
A pa ra tex tus 

 
z instru k ció fo gal má nak kö rül jár á sa egy olyan 
hi e rar chik us szer ke zet hez ve ze tett, amelyn -
ek csú csán ál ta lá ban a di aló gus áll. To váb bá 

az is lát h atóvá vált, ho gyan örök lô dött el is mer ten 
a szer zô ural ma vagy leg alább is je len léte a drám á -
ban egé szen az 1990-es éve kig. Az inst rukci ó nak 
hie rar chi kus sz er ke zetb en va ló el gon dol á sa, a be -
széd ak tus-el mé let re tá maszk o dó sze mi oti kák té -
vút jai, az intencionális té vesz mét fenn tar tó el mé -
le tek váz la tos bemutatása után té r jünk át olyan fo -
gal mak segítségül hí vá sá ra, ame lyek al kal mas nak 
tûn nek a proble ma ti ka to váb bi ki fej té sé re. 

Gé rard Ge net te pa ra tex tu sok ról írott köny vé ben 
alapegységnek mag át a köny vet tek in ti: min den, 
ami egy iro dal mi szö veg mel lé po ten ci á li san be ke -
rül het a könyvbe, pa ra tex tus. Mi vel az idôk so rán 
a szö veg mellé sok féle, most már pa ra tex tuské nt ke -
zel he tô egyéb szö veg ván dor olt be, tör té neti di men -
zióban tu laj don ké p pen a könyv bô vü lés ét ér het jük 
tet ten. A mennyi sé gi bô vü lés mel lett ter mé sze te sen 
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egy szöveg ha tá ra i nak eset le ges új ra ka non i zá ci ó já -
val magának a szö veg nek a ha tá rai is bôv ül het nek. 
A kon tex tus fo galma mel lé azért so ra koz hat fel a 
pa rat ex tus és ké sôbb majd a ke ret fog al ma, mert 
Ge net te a tex tus hoz ké pest igyeks zik meg ha tá rozni a 
pa ra tex tus he lyét, te m po rá lis di men  zi ó it, lé nye gét, 
pragm a ti ká ját és funk cióit, és ez val ó já ban ugyannak 
a mû ve let nek tûn ik, amely nek seg ít sé gé vel a szer -
zôi uta sí tást ha tá roz zák meg a di a ló gush oz ké pest. 

A par a tex tus egy szer re he lyez ke dik el a könyvön 
kí vül és be lül – ír ja Ge nette –, hogy a könyv et az 
ol vasó nak közv e tít se; funk ciója nem más, mint az 
en cad re ment / fra ming. „Az ir o dal mi mû alk o tás tel -
jes egé szében, vagy ép pen lé nye gi leg szö veg bôl áll, 
ame lyet (nag yon mi ni máli san) olyan ver bál is ál lí -
tá sok töb bé-kevésbé hosszú so ra ként hatá roz ha -
tunk meg, amely ek töb bé-ke vés bé je lenté s sel bír -
nak.”36 Gene t te kiindulópontja ezek sze rint a leg -
szû kebb szö vegdefiní ci ó ból építk e zik, hi szen ki zá -
ró lag iro dal mi szöv e gek rôl esik majd szó, és így 
mi n  den más, nem-ver bál is szöveg tí pust k izár hat a 
vizsg á lat kör é bôl. Ezért is le het sé ges, hogy késôbb 
nem kapni a drá má val kap cso lat ban ki elé gí tô ma -
gya rá za tot, ám az el mé let er re vo nat koz ó an tart al -
maz imp li ká tum o kat. A ver bá lis szö veg kap cso latot 
tart a vi zu á liss al, ter mé sze te sen ez min den szö veg -
tí pus nál ér vén yes le het an él kül, hogy fenn tar ta nánk 
a dráma és a szín ház „örök tôl fog va je  len lé vô, vitat -
ha tatl an kapcs o la tát”. A szöveg és kon tex tus egyér -
telmû el vá lasztá sa Ge net te min den igye ke ze te el -
le nére sem si kerül, pe dig a pa ra tex tus fogalmának 
rész le tek be me nô vizs gá la tá val a ket tô kö zöt ti pon -
tos ha tár ki je löl é se a tét. A par a tex tust a kö vet ke -
zôk jel lem zik: min den kép pen meg jel e ní ti és jel en -
né avat ja a szö veg et; a kö zön ség számá ra el érh e tô -
vé te szi a köny vet; egy szer re van kív ül és be lül, itt 
ta lál ha tó a tran zak ció zónája; és vé gül, nincsen 
olyan szöv eg, amely nek ne len ne pa ra tex tusa. Helye 
a szö veg hez ké pest hatá roz ha tó meg, tör té ne ti leg 
vál toz ás nak van ki té ve, lényegét te kint ve ma ga is 
szöv eg, az zal a kieg é szí téss el, hogy min den kon textus 
pa rate x tus ként szol gál. Prag ma ti kai sz em pont ból a 

komm u ni ká ciós szi tuá ció jell em zôi definiá l ják s 
ezen a pon ton vál ik va lódi pr ob lé mává az inte n ció, 
a fe le lôss ég és a jog kérd é se – a kom mu nik á ci ós 
szi  tu á ció egyik el e me ugyan is ma ga a szer zô, aki 
ki  nyil vá nítha t ja szán dékát sa ját szö ve gév el kap cso -
lat ban és az ut ób bi idôk ben akár pol gári pert is kez -
dem é nyez het, ha azt nem tart ják tisz tel et ben. A pa -
ra tex tus funk cion á li san min dig a tex tus nak alá ren delt 
hely zet ben je le nik meg.37 

Ge net te me gál la pí tásai ny o mán a pa rat ex tus, a 
kon text us és a text us vi szo nyán ak kérdé se me rül 
fel, hi szen egy pil la nat ra úgy tûnh et, mint ha a ge -
net te-i pa rat ex tus a Derr i da-féle par er gon38 foga l -
má val érintkezne, és a kon textus va lami lyen tá gabb 
gyûj tô fo galo m má válna: a szö ve get a pa ra text us 
egyik faj tá ja, a pa rer gon ve szi kö rül – ezek a szö -
veg ek pe dig egy tá gabb kont ex tu son be lül he lyez -
kedn ek el. Bár Ge net te a pa ra tex tust a kon tex tus -
sal azo no sít ja, könnyen b elát ha tó, hogy a tex tushoz 
ren delhe tô, köny vön kívü li szö ve ge ket – akár ver -
bális, vi zuá lis vagy au di tív – is kon tex tus nak te -
kint het jük. A Ge net te ál tal is em lí tett fra ming a 
könyv nek az a funk ci ó ja, amellyel az ol va só fe lé 
közv e tí ti a szö ve get. A fram ing azon ban, akár csak 
a kon tex tus, szin tén jó val tá gab ban ér telm ez he tô 
fo gal om és ar ra a mûv e let re is ut al hat, amellyel az 
összes le hets é ges kon text us kö zül vá laszt unk, vagy 
am ellyel ki jel öl jük azt a te rü le tet a szöv eg kö rül, ám 
a szöve g re irá nyulva, amely az érte l me zés fó kus zá -
ló ker e tét adja. Fölve tô dik te hát a kö vetk e zô lénye -
gi prob lé ma: Ge net te definíc i ó ját kö vetve va ló ban 
ma gát a pa ra tex tust te kint sük kon tex tus nak, av agy 
csupán a kon text us egy al fa ja ként ke zel jük? A kér -
dés rög vest egy újabb prob lé máh oz ve zet: egy ál ta -
lán hány fé le kon tex tus ról le het be szélni? Minden 
ko n tex tus, ami nem a szö veg, vagy a szö veg nek va -
ló já ban töb bfé le kon tex tu sa is van, ne tán ezek a 
kon tex tu sok egy más hoz ké pest hi er ar chi át al kot -
nak, vagy eset leg az egy más ba éke lô dô hal ma zok 
alap ján stru k tu rá lód nak? A drámai in st ruk ció val 
kapc so la tos bár mi féle vá la sza dás hoz ter mé sze te sen 
el ôször a kon tex tus fo galm át kell meg kö zel í te ni. 
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36 Ge rard Ge net te: Pa ra texts. Tres holds of In terp reta ti on. Camb rid ge, Camb rid ge Uni ver sity Pr ess, 1997. 1. (ki eme lés tô lem 
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37 Ge rard Ge nette: i. m. 1–15.  
38 Lsd. Jac qu es Der ri da: Par er gon. The Truth in Pa in ting. Chi cago, The Unive r sity of Chi ca go Press, 1982. ford. Ge off Ben -

ning ton. A pare r gon nem dís zí tés, ha nem a mû en er gi á ja. Der ri da a mû és a szo ro san rá csat tintha tó ke ret pro b le ma tik -
á ját jár ja körbe. Ma ga a pa rer gon a „mûh öz hozzá a dot tat”, az ada lé kot je lenti, de nem a mûvön kí vüli ért el mé ben, amely 
pusz ta dísz, ki e gé szí tés, ide gen, vagy má sodl a gos tárgy, ma ra dék. Az ilyen tí pu sú, szer vet len ker et nem tar toz hat hoz zá 
a mû al kot ás hoz, mi vel min dig csu pán raj ta kí vül lé te zik: hatá rt ké pez het, de nem tart o zik a mû strukt ú rá já hoz. 



A drá mai inst rukc ió a klasszi ciz musban egy ér -
telmû en ki ter jesz tet te határait a szín pad ra szánt 
drá ma szö ve gén túlra is, am i kor az írók elô szav -
aik ban igye keztek meg ha tá roz ni a drá ma je len tôsé -
gét, ért el mét, el ját szás á nak mó dját stb. Ez per sze 
együtt járt azzal, hogy a rep li kák kö zé ékelt szö -
vege ket po é ti kai hib a ként ér téke l ték. Va la hon nan 
inn en ere de z tet he tô az in ten cio na li tás prob le ma ti -
ká ja is, Ge net te ezt a par a tex tus alap ve tô funk ció -
ja ként tart ja szá mon, míg De r ri da pél dá ul az elôszót 
mint di ssze mi ná ci ós pon tot tárg yal ja. Az el ôszó és 
a drá mai inst ruk ció funk ciója, stá tu sza, prob lem -
a ti ká ja közé sem mi kép pen nem teh e tô egyen lô ség -
jel, de az a né hány át fe dés, amely a két fé le szöveg 
tárgyalá si mód já ban fel lel he tô, meg ha tá roz ó nak bi -
zo nyul és lee gy sze rûs í ti, red u kál ja az ut ób bit. Nem 
Genette okol ha tó ezért a hi bá ért, hi szen k izár ja a 
dr á mai inst ruk ci ót a pa ra tex tu sok kö zül, mi vel a 
dráma szö vegé hez tar to zón ak te kin ti, ez zel olyan 
éles ha tárt igyek szik ké pez ni a szö veg és pa ra tex -
tu sai kö zött, amely nek el moz dul á sai vál nak izga l -
mas sá. Paul Cla u del Se lyem ci pô höz írt pro ló gu sát 
em líti pél da ként, amely a darab al címét tar tal maz -
za, és szín pad ra vitt meg nyi lat ko zás ként kell mûk -
öd nie a prol ó gus ha gyomá nya és a szer zôi in ten -
ció sz e rint. A szer zôi szán dék nak való me gfe le lést 
a szö veg me gal ko tott sá gá ra vo nat kozó ér telm e zé si 
ha gyo mány biz to sít ja, így a vál lal tan aute n ti kus 
szer zôi elôszó és z re vét le nül mi nô sül het át egy ké -
tes hite lû fiktív akt o ri á lis prol ó gus sá, amely mo st 
a szö ve gen belül hely ez ke dik el. Amik or He i ner 
Mül ler Ham let gép cí mû da rab ján ak szö ve gét Ro bert 
Wilson rendezésében a New York Uni ver sity di ák -
jai 1986-ban elô ad ták, a szín pa d ra vitt, sze rep lôk 
által ar ti ku  lá lan dó szövegekkel együtt több he lyen 
a drámai inst rukc i ó kat is fe lmond ták. „Az elôadók 
vizuá lis szö veg ük kel pá r hu za mos an mond ták Mül -
ler szö veg  ét, annak min den sor át, még a sz í npa di 
instruk ci ó kat is.”39 A sz í nhá zi gyako r lat figye lem -
be vé tele nél kül csu pán a ve rbál is, írott szö veg fel -
épí té sé re és prob le ma ti ká jára kon cent rálva, a ha -
tárok el moz dí tásának mû ve lete csak a szö ve gen 
belül érvényes. Az e lôs zó, a sze rep lôk fel so rol á sa 

és eset le ges jel lem zé se, a cím, az al cím, az elsô meg -
je le nés dát u ma, az utó szó, az író nap ló följ egy zé sei, 
a ve le ké szíte tt in ter júk stb. így ke rülh et nek be le 
egy ként a pa ra tex tus ha tal mas zsák já ba. Ez a zsák 
ket téosz tott: a pa ra tex tus ugyan is két fé le tí pu sú le -
het: pe ri tex tus, vagy is min den, ami a könyv ben ta -
lál ható: cím, szer zô ne ve, de di kác ió, el ôszó stb. és 
epi tex tus, az az a könyvön kí vü li, ami potenciálisan 
be le ke rül het majd a könyv be: interjúk, ki adói meg -
jegy zé sek, le ve le zé sek rész le tei, nap ló föl jegyz é sek. 
A para tex tus és a textus ha tá ra ép poly biz ony ta lan, 
mint a köny vön kí vü li epit ex tus és a köny vön be -
lü li pe rite x tus kö zöt ti el vá lasz tás. 

 
A kon text us szerk e ze te 

 
felv á zolt dr á ma el mél e tek ben a szö veg mint -
egy maga alá vagy fö lé rend e li sa ját pa ra tex -
tu sa it, az inst ruk ci ó kat, és ezt a hi er ar chi -
zálást olyan biz tos kéz zel vég re haj tott mû ve -

let ként tün te ti fel, am ely a me gal ko tott ság, a konst -
ruk ció moz z a  na tát avatja te r mé sze tes sé. Azon ban 
bár mi lyen op poz í ci ós pár fe lál lí tása há rom, 
egymást köv e tô lo gi kai mû ve le tet fel tét e lez, az az 
konst rukc ió: „egy vég te le nül gaz dag, ám ka o ti kus 
mezô két köz pon tú vá va ló re dukci ó ját; ezeknek a 
közé p pon tokn ak po lá ris op po zí ció ba va ló el ren -
de zé sét; és e ket tô hi e rarc hi zá lását egy po zitív és 
egy neg a tív fog a lom ban.”40 Tho masse au a drá mai 
inst ruk ci ót is pa ra tex tu s nak tek in ti, Ge nette pe -
dig azt ál lít ja, hogy min den par a tex tus kont ex tus -
ként szolgál hat. Ho gyan mû ködte t he tô te hát  
a kon tex tus fo gal ma? 

A drámai in st ruk ciók és a rep li kák kap cso la tát 
olyan ko-tex tuál is kö tés ek biz to sít ják, amel yek elsô -
sor ban nyelvi szin ten va ló sul nak meg. A ko-tex tus 
azonban sze rep et ját szik a rep li kák ér tel me zés é ben 
is, his zen „a ko-te x tus a disk ur zu son belü li meg -
nyi lat ko zá sok ér tel mét ép púgy kor lá toz za, mint 
ahogy az eg yes le xi ká lis el e mek ér telme zé sét.”41 
Nyel  vi szin ten bo nyoda l mas a ko-te x tust a de ik ti -
kus kon tex tus tól el kül ö ní te ni. „CE CÈ: Ide ké rem a 
pu szit! (A jobb ar cá ra mu tat)”.42 A drám ai inst ruk -
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ci ók gyakr an kap cso lód nak ilyen mó don a repli -
kák    hoz és a rep li kákh oz egy tá gabb szi tua tív kontex -
tust bizto sí ta nak. A drámai in st ruk ció mint szi tua -
tív kon tex tus (ép pen úgy, mi nt bár mi féle kon tex -
tus) ér tel mez het, de ô ma ga is ér telm e zés re szorul. 

 
Hi e rar chia 

 

Nor man Bryson43 a kon text us mû köd é sét álta -
lá ban meg ha táro zó né hány re to ri kai mû ve -
let kö zül el sô ként a szö veg és kon tex tusa kö -

zöt ti op po zí cion á lis vi szonyt ve szi szem ügy re. Ab -
ban az eset ben, ha a kon tex tust ado tt ként gon dol -
juk el, szer ke ze téb en egy fa j ta rög zí tett ség, 
ál lan dó ság mu tat  ko zik, és a szö veg hát te re ként kezd 
funk ci o nál ni: a szö veg ilyen kor a kont ex tus ra vá -
ra kozik, hogy a szö veg en kí vü li, elô re adott tu laj -
don sá gok at ve gye ma gá ra – a di a ló gus ok a leg szen -
tebb szö veg he lyek, ál lan dó vi szo nyí tá si pont ként 
sze re pel nek, míg a drá mai instr uk ci ók, ké sôbb pe -
dig a tex tu á lis an meg ké p zô dô fa bu la és a 
perszonázsok fe lôl vár ják az ér tel met. Ez a mód -
szer ta ni hi ba mind két irány ból fe nye get, hi szen for -
díto tt esetb en sem ke rül he tô el. Ame nnyi ben „a 
szö ve get tesszük meg vona t ko zá si pont nak, s bo -
nyo lult sá gát, rej tett sé gét hang sú lyoz zuk, a kon tex -
tus szer ke zet ét egy sze rû sítjük a do ku ment um tex -
tu á lis di men zi ó i ra”.44 A textus és kon tex tus hi e rar -
chi kus megkülönböztetése mindkét eset ben az 
egyik fo ga lom szö veg sze rû szerk esz tetts é gé nek elis -
me rése mel lett a má sik szö veg szer û sé gé nek meg -
ta ga dásá hoz ve zet – a komp le xi tás sé rü lé se, a re -
dukc ió így mind két ol dal on fenn áll. A di a lóg us je -
len tô sé gé nek meg tag a dá sá ra pél da le het Keir Elam 
ál lí tá sa: az ext ra-dia lo gi kus utas í tá sok „a szö veg val -
ó di kom mu nik á ci ós an ya gát” al kot ják, és így a di -
a lóg us mar gi na li zá ci ó ja kö vet ke zik be.45 Ge nette-
re utal va el mond ha tó: a tör téne ti ok legkönnyebben 
a drámai inst ruk ció igen kés ôi megje le né sé ben ér -
he tô tet ten úgy, aho gyan ez péld á ul a ma gá nak 
fokozatosan te ret hó dí tó elô szó es e té ben megfigyel -
he tô. A tör té ne ti leg tett en ér he tô és ki számo l ha tó 

életkor el sôbb sé get bi z to sít az egyik szö vegnek, mi -
köz ben a má sik a pri má tus jo gát tisz tel et ben tartva 
kul log hát rébb. Az Er zsé  bet-ko ri drá máb an fel buk -
kanó és a Res ta u ráció idején itt-ott ter jed ni kez dô 
szer zôi uta sítá sok egy drám a szö vegb en a XIX. szá -
zad ele jén, az ún. ro man  tik us, majd rea lis ta drá -
mák ban, vagy pél dául a wagn e ri opera szö veg é ben 
sza po rod tak el.46  

 
Wag ner pél dá ja 

 

W ag ner el kép ze lé sei amúgy egész éle te fo lya -
mán válto z tak – ez az ô ese té ben rész ben a 
sz er zôi szán dék ki für ké szé sé nek ak a dá lyá -

vá vált –, és bár egy ideig Scho pen ha u er ha tás á ra 
a ze nét a drá mas zö veg fö lé ren del te, Nat tiez amel -
lett vo k sol, hogy Wag ner a dráma szö veg ét ré sze -
síte t te elôny ben a ze né hez ké pest. Íme a szö veg és 
kon tex tusa kö zöt ti pr ob lé ma át hel ye zô dé se a 
szöveg és a ze ne vi szo nyá ra. A komp le xitás mel lett 
meg jel e nik a nôi, ha gyo má nyosan passzív és férfi, 
ha gyo má nyo san ak tív princ í pi um kér dése is.  
Az ak tív és a passzív szöv eg meg kü lönb öz te té se 
Bryson prob lé ma felv e té sei kö zött is sze re pel: a kon -
text us min dig akt ív, a szö veg re irá nyul, azo n ban a 
komp le xit ás mérté ké nek el is me ré sé tôl füg gô en ját -
szik meg ha tár o zó vagy kev és bé jel en tôs sze rep et. 
Wagn er a ze nét – vagy is a Nattiez ál tal elfo gad ha -
tón ak tar tott wag ne ri el kép zelé s bôl köv et ke zô en, 
eb ben az esetb en a jel en tés ki domb o rí tá sára al kal -
mas kon tex tust – nôi, az az reproduktív szer ve zet -
ként gond ol ta el, a drá mát alapve tô en férfias attr i -
bú tu mok kal ru ház ta fel. „A po ét i ka férfias je gyek -
kel va ló fel ruh á zá sá val a drá ma szol gá já vá te szi a 
zenét.”47 Em e llett több eset ben is tetten ér he tô az 
a tö rekv és, mely sze rint Wag ner a ze nét a drá ma, 
a szín pa di mû kí sér e te ként, passzív kon text u sa ként 
gond ol ta el. 

Az 1976-os Bayr e uth-ban Pat ri ce Ché re au ált al 
meg re n de zett „Tetralógiát” töb bek kö zött az ért ér -
het te a hût len ség vád ja, mert egy részt Wag ner maga 
is fe lol dat lanul ha gyott bi zo nyos kér dé se ket, 
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amennyi ben ma ga a zár lat az összes ko rábbi ze nei 
té ma is mét lé sé bôl ál ló ze nei finá lé ban ölt tes tet, 
vagy is zen é vel, az az a zen ei, passzív kon textu s sal 
ér telmez (bár Wag ner ma ga úgy vé le ke dett, hogy 
a ze ne ezen a pon ton ért el me zi a „Tet raló gi át”, ám 
Nat tiez rá mu tat, ho gy ter mé szet e sen maga a ze ne 
is ér tel mez és re szo rul), más részt pe dig tud ni va ló, 
hogy szán dék á ban állt az elsô re n de zés után eléget -
ni a parti tú rát. Nem Wagner fo g lalt ál lást a „Tet ra -
ló gia” ér telm ét il le tô en, ha nem az ut á na kö vet ke -
zô ren de zé sek hag yo má nya, amelyben nagy sze re -
pet kapo tt uno ká já nak, Wi ela nd Wag ner nek a te -
vé  kenys é ge, aki eb ben a ha gyo mány ban áll va 
erô sí tet te meg azt. Chéreau ezzel szemben büsz kén 
ál líto t ta, hogy ôt vi szont nem bén í tot ta meg a wag -
ne ri hag yo mány sú lya.48 Nem a már lé te zô és rög -
zí tett hagyomány ér de kel te, sôt sem mi oly as mit 
nem vo lt haj lan dó megt e kin teni, ami ko ráb bi elô -
adá sok do ku ment u ma ként ér té kelh e tô, ha nem csu -
pán a szöv eg ér tel mét ke res te, szö ve get ér tel me zett, 
hogy az ant ro poló gi ai ér te lem ben meg ha tá rozha tó 
me sé lô po zí ci ó ját ve gye ma gá ra és a sa ját pers pek -
tí vá ját adja hoz zá a szö veg hez. Az exp li ca ti on de 
te x te anti-her me ne u tik us mód sz er ta na azon ban le -
het, hogy nem szá mol a közv et len ha gyo mánnyal, 
de az is biz tos, hogy egyetl en be fo gadás sem reflek -
tál hat ja ki ma gát az idô bôl és – te gyük hoz zá – a 
kul tú ráb ól. Az is ál lásf og la lás te hát, ha Ché reau a 
„fel tétl e nül mag á tól ért e tô dô re mek mû vet” nem „a 
pél da kép sze rû ha gyo mány visszat e kin tô ho ri zont -
já  ban vizs gál ja”.49 

A hag yo mány bé ní tó ere je Ché re au elôtt va la -
ho gyan úgy ural ta a Wag ne ri op e ra elôa dás mód -
ját, aho gyan a fran cia szí né szi ha gyo mány Ra ci ne 
tra gé di á i nak dikc i ó ját: az ön magá ért besz é lô szöve -
get a szín pa di dik ció ki ala kí tá sá nál ma gá ra hagyva, 
Je an Vi lar meg en ged te, hogy az alex and ri nus ok ze -
ne i sége ke ve red jen a szín pa di alak pszi chol ó gi ai 
sze mpon tú szín revi te lé vel. A szö veg sa játo s sá ga it 
figyel men kív ül hagyva egy szer re ér vé nyes ül he tett 
az alex and ri nus ok fel mon dás á nak hag yo má nya, il -
let ve a szín há zi alak meg form á lá sá val kap csol at ban 
gyö ker et vert lé lek tan is ág. Rá adá sul a fra n cia szín -
há zi hagyományokat, le galább is a sz á zad kö ze péig 
biztosan, a pol gár ság tört é ne te, hely ze te irá nyí tot -
ta nagy mér ték ben, h acs ak nem az hoz ta létre.50  

A pro duk ció és a rec ep ció ol dalát is a ha gyo mány 
ter he ítélte passzivitásra. Az in terpre tá ció vá lasz tá -
sát töb bek köz ött a dikció kiv á lasz tása do mi nál ja, 
vagy is amed dig a jó form án a Co mé die Françai se-
tôl örö költ dik ció jel lem zi az al e xand rin u sok ban 
írott sz ö ve gek szín pad ra vit e lét, az ér te lem alig ha 
vált oz hat. Márpe dig Fran cia or szág ban úgy ma radt 
fenn majd háromszáz éven ke resz tül a ha gyo mány 
– nem fe lejt hetô el, mek kora sze repe van a Comé -
die Françai se in tézm é nyi foly ton os sá gá nak eb ben 
az esetb en –, hogy jó for mán az egyet len le he tô ség -
ként tün tet te fel ma gát. 

 
A le po ro lás me ta fo rája 

 

H a pusz ta exe gé zist vég zünk, aho gyan sa ját állí -
tá sa sze rint Ché reau ér telm ez te a Tetra ló gi át, 
akkor el sô so r ban az ér tel mez és ak tu sá nak pil -

lana tá ban ér vény es in terp ret á ci ó val áll ha tunk elô. 
„Min den vi lág ta pasz tal at ho ri zonts zer ke zet é hez 
(horizont: a pillantást be ha tá ro ló látó ha tár) hoz zá -
ta ro zik, hogy min den ráp il lan tás va la mire egy más -
val a mi tôl va ló elte kin tést imp li kál,” je len ese t ben a 
wag ne ri ha gyo mány tól va ló el te kin tés a va la mi más -
ra va ló ráte kin tést je len ti. Azon ban „min den tap asz -
ta lat ren delk e zik elv á rá si ho rizo nt tal: minden tu dat 
mint val a mi nek a tu da ta már lét re jött és még hiá ny -
 zó tap asz ta lat ok ho riz ont já ban is áll.” A ta paszta la -
tot ir á nyí tó an tic i pá ció vi szont nem a prio ri, és az 
iro dal mi ha gyo mán yo zó dás sem me het vég be tel -
je sen sza ba don. Ha nem a wagn e ri ha gyo mány ban, 
ak kor va la mily en más, Ché re au ál tal fel nem vál lalt, 
de ál ta la mé gis moz gás ba ho zott más ha gyo mány 
irá nyít ot ta a szö veg gel va ló ta lálk o zást. 

Az a hit, hogy a mûalkotásra r ára kó dott ha gyo -
mány ki von ha tó a mû bôl és a hosszú idô alatt fel -
hal mo zód ott és rög zült in terp ret á ci ós mó dokt ól 
meg le het tisz tít a ni a szö veg et, Anto i ne Vitez sza -
vai val a kö vet ke zôk ép pen fo gal ma zód ik meg: „Ha 
vala ki le po ro lás ról be szél, ak kor azt hi szi, hogy a 
por fel hal mo zódo tt va la min: egy érin tetl en tár -
gyon, amel yet vala ki el ha gyott, s ame lyet a meg -
tisz tí tás és fé nyez és után va la ki új ra meg ta lál hat. 
Pon to san ez tör té nik a mû al kotá sok kal is. A port 
ott le het hagy ni, és ten ni, am it addig – a Co mé -
die-Française hosszú id e ig halm oz ta a por ré te ge -
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ket, és a port csak új ré teg vi asszal ál cáz ta –, de 
meg le het mást is pró bál ni. Töb bet is te he tünk a 
por egyszerû le tör lé sé nél: ma gát a tár gyat is meg -
vál toz tat hatjuk. Egy cso dá latos mó don megô r zött 
vá za min dig hasznos le het. Egy drá ma egé szen 
más. Itt maga a tárgy akkor is áta lak ul, ha a szö -
veg tel je sen érin tet lenn ek lát szik. Nem olvas hat -
juk ugya núgy, aho gyan azok az ol vasók, akik nek 
ír ták. Amit mi ol vasu nk, egy fajta em lék; újra meg -
je le nítô d nek éle tünk ben az el tor zí tott ele mek – 
azaz vol ta kép pen az egyé ni és a szoc i ál is test kö -
zöt ti kap cso lat ok.”51 Sem mi képpen nem hasz nál -
ható köz vet le nül az „ere de ti” meg je len és kö rül -
mény e it fel tá ró kon tex tu á lis elem zés, bár két ség -
kí vül azt az il lú ziót ke l ti, hogy ezáltal a hagy o mány 
(por, pisz ok, ho mok) ta ka rá sáb an hal dok ló szöveg 
fé nyét fel le het tár ni. „Szokás sze rint az volt a 
helyes, hogy el ra gad tat ás ba es sünk a fest mé nyek 
‘cso dála tos chi a ros cu roja’ lát tán, ame lye ket va lójá -
ban kát rá nyos ré teg fed ett. Ami kor eze ket a képe -
ket meg tisz títo t ták és vissza ál líto t ták haj dani ál la -
pot uk ba, a leny û gö zô ra gyo gás, sôt a sz í nek heves -
 sé ge ar ra kény sze rí tet te az em be re ket, hogy a kép -
rôl al kotott ere de ti el kép zel é se i ket tel jessé g gel 
új ra gon dol ják. Ugya nez igaz a ze né re, ahol a múlt 
egy re mek mû vé  vel kap csola t ban az az el sô do log, 
hogy megtisz tít suk a fel hal mo zó dott kosz tól, 
amely be túls á go san készs é ge sen tö rôd tek bele.”52 
A Ché re au-val együtt dol gozó Bo u lez úgy te kint a 
fel hal mo zó dott és vé gül a szabadon tör té nô be fo -
gadást lehe tet len né tevô por ré tegre, mint amely 
va ló jáb an függe t le nít he tô a mûa l ko tástól.  

A mû alko tás megt isz tí tása a hagy o mány tól nem 
a rá rak ó dott kom men tá rok so ro za tá val va ló vi asko -
dás vagy a tô lük va ló meg sza bad u lás. A kommen -
tárt sem fel tét len ül ha tár oz za meg az, hogy „oda kö ti 
ma gát az ere de ti szöveghez, mint ha an nak szer ves 
ré sze, vagy e lma rad ha tat lan tartozéka vo l na”.53 A por 
me ta fo ri ká ja kü lön ben az idéze tek ben azt su gall ja, 
hogy a mûalkotás je lent é se rend el ke zik va la mi lyen 
ál lan dó, ma te ri á lis formá val, amit új ra és új ra elô -

vé ve, meg tisz títva ugyan az zal az al kotás sal ta lálk o -
zunk, va gyis eb ben az értelmezési pa ra dig má ban a 
mû alko tás ahel yett, ho gy tex tu á lis há ló len ne, foly -
ton biz tos ta lajt nyújt az újabb és újabb in terp re tá -
ciók szá má ra. Pat ri ce Pa vis ez zel szem ben egy szer -
re ha tá roz za meg fu tó ho mok ként és homo kó ra ként 
a szö ve get. Szö vegm e ta fo rája ta gad ja a szöveg ta la -
j á  nak lét e zé sét és azt, hogy az tel jes ség é ben lá tha -
tó vá te he tô, meg tisztít ha tó, hi szen a szöv eg di na mi -
 kus szer kez e te foly to no san ö nma gát mint tel jes sé -
get rej ti el. „Va ló já ban a szöv eg olyan fut ó ho mok, 
ahol a re cep ciót irá nyító je lek, és a meg hat á ro zat -
la n ság fe lé in vitá ló más je lek idô rôl idôre a fels zí nen 
lo ka li záló d nak. (…) A szöv eg egy szerre fu tó hom ok 
és ho mokó ra: az ol vasó ki vá laszth at egy te rül e tet, 
hogy meg tisz tít sa, mi közben az óra meg ford í tá sá -
val egy más i kat hom á lyo sít el, és így to vább, ad infi -
ni tum.”54 A por le tör lé se és a tárgy meg vál toz ta tása 
va ló já ban te hát nem vá lasz tási leh e tô ség, hi szen a 
szö ve get cs ak lét re hozni le het. Az a moz zan at, amely -
 nek so rán az ol va só ki vá laszt egy te rü le tet, hogy 
„meg tisz títsa”, nem más, mint a „meg ér tés mint 
lehetséges ér te lem ke re sése vagy kip ró bá lá sa”.55 

 
Szel ek ció és reg resszió: 

 

Rend kív ül fon tos dön tés nek bi zo nyul a kon tex -
tus ként hasz ná landó szö ve gek ki vá lasz tá sa 
(szel ek ció) – írja Bryson. A kon tex tus meg hatá -

ro zá sa olyan vá lasz tás függ vénye, ame lyet reg resszió 
jellemezhet. A szö veg bizo ny ta lan he lyei fe lôl a kon -
tex tus biz o nyos sága felé va ló lép ke dés pon to san azt 
feltételezi, hogy a kon tex tus nak alapja, ta la  ja van, 
ahol a bi zony ta lan ság hel yei meg szûnn ek egy biztos, 
a tov áb bi ak ban mo z dít ha tat lan pont hoz va ló el ju -
tá s  ban; a szö veg ilyen kor be- és ki vég zô dött. Az elô -
ad ás konte x tu sát vizs gálva szín házi és tár sa dal mi 
kont ex tus ról esik szó Mar tin és Sauter köny vé ben. 
A színházi kon tex tu sok hi e rarc hi á ba ren dez ôd nek: 
a kon ven ció kon tex tusa az épí té szeti je gye ket, a dísz -
 l e tet, a mû fa jok at, az elô adás hosszú ság át je len ti.  

15

51 Idé zi Pat ri ce Pav is: A posztm o dern szí nház es e te. A mo dern dr á ma klasszi kus örök sé ge. Szín ház, 1998/3. 12. (fo rd. Jákfalvi 
Mag dolna). 

52 Pi erre Bou lez: Poi nts de repère. Pa ris, Se u il-C.Bo urge o is, 1981. Idé zi J. J. Natti ez: Fi de lity to Wagn er. Reflec tio ns on the 
Cen te nary Ring. In: Barry Mil lingt on, Stew art Spen cer (szerk.): Wag ner in Per forma n ce. New Hav en and Lon don, Ya le 
Uni ver sity Press, 1992. 91. 

53 Patri ce Pa vis: A lap ról a szín pad ra – Ne héz szü le tés. i. m. 98. 
54 Pat rice Pa vis: Pro duc ti on et ré cep ti on au théâtre: La conc réti sa ti on du tex te dra ma tiq ue et sp ec ta cula i re. In: P.P.: Vo ix et 

images de la scène. Vers un sé mi o logie de la réce p ti on. Lil le, Pr es ses Un i ver si ta i re de Lil le, 1985. 254. 
55 Hans Rob ert Ja uss: Ho riz ont szerk e zet és di al o gi ci tás. i. m. 276.



A tá vo lab bi, struktu rá lis kon tex tus a szí nhá zi élet 
szer ve zett sé gét, vagy is a tu laj do ni jo go kat, a szín ház -
 tí pust stb. tar tal mazza. A kon cep tuá lis kon tex tu son 
a nyil vános szféra ért en dô: a szín ház stát u sza, ti l tá -
sok. Eze ken az elô adást szo ro sabb an kö rül ve vô ha l -
ma zo kon kí vül helyezkedik el két újabb kör, a nem 
szí nhá zi kon tex tu so ké: a kul tu rá lis, min den féle mû -
vé sze tet, a kult ú rát mint in tézm ényt és ide o lógi át 
ma gá ba fog laló, il let ve az él et [li fe-world] kon tex -
tu sa, amely gaz da sá gi, po li tik ai, tár sa dal mi kér dés -
fel ve té sekk el se gít he ti a meg ér tést.56 Eb ben a mo -
dellben te hát leg alább is a két utó b bi kon tex tus hoz 
va ló el jutá s ban nyer hetô el a vég sô ér te lem, vagy is 
a tár sa da lom, a gaz da ság és a po lit i ka kér dé sei hat á -
 roz zák meg a szö veg et és szo ro sabb kon textu sa it. 

 
Me ton i mi kus lán cok 

 

A vissza fe lé va ló lépe ge tés a kon textu sok 
között, a konst rukció a telj es ma gya rá zat hoz 
szük sé ges ok sá gi, me to ni mik us lánco la tok 

lét reh o zá sát je len ti, hi szen ki jel ö len dôk az 
értelmezés szem po nt já ból hasz nál ha tó nak és 
használ ha tat lan nak bi zo nyu ló pontok, va gyis dön -
té sek so roz a tos me gho za talá ról van szó. A hasz -
nál ha tó vagy „erôs”, il let ve a hasz nál hat at lan vagy 
„gyen ge” pont ok meg ha tá ro zá sa kör ü li prob léma 
vez e ti Brysont a meg hat á ro zás mint szó je len tés é -
nek tisz táz á sá hoz, amely ma gyar ul is ug ya na zo kat 
a mozz a na to kat tar tal mazza: dön te ni, el hat á roz ni, 
is mert ként rögzí te ni; dön tô té nye zôn ek len ni val -
a mi ben (to ma ke up one’s mind, de ci de; fix as 
known, be the decid ing fac tor in).57 A szö veg 
konte x tus ról való lem et szé se a ma gya rá zó és a ma -
gya rá zan dó op po zí ci ó já nak ala p ve tô mû ködé sé re 
épít. A ma gyará zó pe dig a kö vet ke zô ret o ri kai alak -
za tok kal jel le mez he tô hi bá kat tar talm az hat ja saját 
szerke ze tén be lül: a me tal ep szist, amely az ok o za -
tot elôbb is me ri (f)el és csak en nek az is me retnek 
a fé nyé ben kép es az okot megje löl ni. Mar co de Ma -

ri nis ezt final iz mus nak ne ve zi, az az olyan te le o lóg -
ikus ten den ciá nak, ame ly a jel en sé geket el s ôsor -
ban ann ak alapj án vizsg ál ja, ami vé csak a ké sôb -
bi ek ben vált ak.58 Eri ka Fisc her-Lich te pél dá ul ki -
eme li, hogy nem sza bad a ko ráb bi, vagy más ha -
gyo mány ból épít kezô sz ö ve gek instr uk ci ó it szó 
sze rint ér te ni. Schiller Har a mi ák cí mû drá má já ban 
pél dául nem te kint hetj ük az ôrü let je lé nek Karl 
Mo or instr uk ci ókban jelzett vi sel ke dés ét, hisz en a 
fel foko zott maga tar tás más kód rends zer ben el kes -
e re detts ég ként je le nik meg.59 Mai ol va sat ban, 
amennyi ben csak az inst ruk ci ók ban ke res sük az 
ér tel met, és be lô lük ér telme z zük a per szo názst, 
elô for dul hat, hogy ér vény tel e ní te nünk ke l le ne az 
ôrü let ál la potá ban el hang zó sza va kat. 

A szi nek do chét, amely nek se gít ség é vel a kontex -
tust to ta li tás ként ért hetjük, mi vel a vi lá gon min -
den kon tex tus nak szá mít hat, il letve a szün e tet, az 
éles met szést, ha tárt a szö veg és a kon text us kö -
zött, amely ek a biz o nyos ság pil lana tá ban he u risz -
ti ku san és ma ra dék ta lan ul kap cso lód nak össze.60 
A me ta lepsz is nyilv án a szö ve gek kö zötti, ere det -
hez va ló vissza lé pe ge tés vesz él yé re is figyel mez tet, 
pe dig ha egy más sal kap cso lat ban lé vô szö veg ek rôl 
be szé lünk, akk or „az in ter text u á lis vi szony nem 
függ a tör téne ti krono ló gi á tól”.61 A szi nek doc hé leg -
vi lá go sabb an a be fog adók egy sé ges csop ort ként va -
ló ke ze lés é ben nyil vá nulhat meg: pél dá ul az a mód, 
aho gyan egy adott kor el vá rá si ho ri zont ja le ír ha tó. 
Vagy vissza u tal ha tunk As ton és Sa vo na elemz é si 
mód szeré re, az „uni verzá lé kat” moz gás ba ho zó elô -
zetes mi se en sc è ne felôl va ló ol vas ás ra. 

 
A do ku men tá lat lan ûr 

 

A kon tex tus egyre ré tegz et tebb vizsg á la ta a szö -
veg tôl va ló el tá vo lod ást ered mé nyez he ti, de 
úgy, hogy ezt a tá vo lo dó mozg ást meg ál lít ja 

egy pon ton. „Abban a pill a nat ban, ami kor a re cep -
ció más elô zô dis kurz u so kon ala pu ló dis kur zus -
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ként me gszû nik és ol yan te rü le tek re ka lan doz ik, 
ahol csak a kí sé rô disku r zu sok nél kü li lá tás gya -
kor la ta ta lál ha tó, hirte len rés kele t ke zik, még pe dig 
a sö té tsé gé.”62 Bryson a kép zôm û vé szete k kel kap -
csol at ban ve ti fel a kon text us probl e ma ti káj át, ki -
in du lá sa és kö vet kezte té sei is elsô sor ban a mû vé -
sze tek nek erre a te rü le tére vo nat koznak, még is 
olyan me taf o rát hoz lét re, amely a szöv eg és a kon -
tex tus kap cso la tá nak lé nye gi mozzanatára vilá gít 
rá. A sö tét ség és vi lá gos ság szem be ál lít á sa az euró -
pai kul tú rában ke z de tek tôl je len van; a lá tás és a 
vi lá gos ság al kotják az episz te moló gia köz pon ti ké -
pe it. Nor man Bryson megfo gal ma zás á ban „a tart a -
lék mint fo galom elô nye pon to san ne ga ti vi tá sa és 
üres sé ge. A ta r ta lék sö tét.”63 A rés, amely meg nyí -
lik, s amely elô tt az ér telm e zés meg torp an olyan te -
rü let, am e lyet „semmi lyen lá tha tó nem tölt ki”.  
A Mic hel de Cer te au-tól köl csön zött kép a sö tét ség 
he lyén ek meg ha táro zá sá ra szol gál. „Egy autó a szik -
la pe rem én. Mö göt te sem mi más, csak a tenger”. 

Mar co de Mari nis a sz í nhá zi do kum en tum új -
ra ér té ke lésé nél többek kö zött üd vözli Ruffini ered -
mé nye it, hi szen egy ilyen „sö tét tar ta lé kot”, vagy 
aho gyan Ruffini hívja, a csend zó ná ját kí sé rel te meg 
föl szá mol ni. A re cep ci ók u ta tás erô fe szít é se ép pen 
ab ban nyil vá nul meg, hogy a dokumentálatlan je -
lens é ge ket olyan szö vegek a do ku ment um rang já -
ra való eme lé sé nek se gít sé gé vel vég zi el, ame -
lyeknek ug yan ninc sen közvetlen kap cso latuk a 
vizs gált szö vegg el, de ha más do ku men tu mokkal 
kap cso lat ba ho z va olva s suk, kö l csö nö sen meg vilá -
gít hatj uk és in terp re tál hat juk ôket. A kon tex tu á lis 
elem zés já tékba hoz za egy más sal azo kat a sz ö ve -
ge ket, ame lyek ugyan köz vet le nül nem töl tik ki a 
doku men tá lat lan ûrt, de egy egy sé ges olv a sat és 
olyan fo galm ak, mint a sze mi o tik ai konce p tu a li zá -
ció, a (kult u rá lis) szö veg, az in ter text u a li tás, a 
kultú ra ál tal á nos szö ve ge, je lent ésszintek fo galmá -
nak al kalma zá sá val meg kez dôd het a már nem lé -
te zô kul túr ák kód rendsz e re i nek reko nst ruk ci ó ja,64 
a kon tex tus meg al kotá sa.

Fra ming 
 

J on at han Cul ler Fra ming the Sign: Cri ti cism and 
its Ins titu ti ons [Je lek ke re tezé se: A kr i ti ka és in -
téz mé nyei] cí mû könyvé hez írt klasszik us nak 

szá mí tó bevezetôjében rend kí vü li tö mör ség gel mu -
tat rá a ko n tex tusr ól al ko tott e lké p ze lé sek pot en -
ci á lis ve szély e i re. „A kon text us fo gal ma in kább túl -
egy  szerû sí ti, mint gazd a gít ja a vit át, mi vel a tett és 
kon textu sa kö zöt ti op po zi cio ná lis vi szony azt fel -
té te lezi, hogy a kon tex tus adott, és a tett (mû ve -
let) je len té sét határozza meg.”65 A kon tex tus lé -
nye gét ezz el szemb en a fol ya ma tos mega l ko tottság -
ban lát ja, így a szö veg fo galm á val esik egy be, hi -
szen mindkettôt a disz kur zív gya korlat hoz za lét re. 
A ker et fo gal ma a kon tex tus he lyett csak ak kor bi -
zo nyul haszn ál ha tatl an nak, ha a rög zí tett, me rev 
hat ár ra és nem az ál ta la ki je lölt – mód sze rta ni – 
me zô re vo natk o zik. „A ker e te zés (fram ing) az a fo -
galom, amely a mû vé szetb en va ló ke re te zés sze -
mi o tikai funk ci ó já ra va ló uta lás sal ke rü li el a kon -
tex tus kez det leg es po zit i viz musát, ahol a tár gyat 
va gy ese ményt mû vé szet ként kül ö nít ve el meg ha -
tá roz ó vá lesz, ugyan ak kor ô ma ga nem va la milyen 
kéz zel fog ha tó, tiszta art i ku lá ció.”66 A fra ming sok -
kal in kább az, amit mi te szünk, cs e lek vés, tett, mû -
vel et és ter mék e nyebb, mint az elô re ad ott, rög zít -
h e tô kon tex tus fo galma.  

Erika Fis cher-Lichte arra a kö vet kez te tés re jut, 
hogy az elô adás fo lyamán a ke ret ki je lö lé se egy re 
in kább a né zô fe la data, amely et a rug al ma san 
kezelt, kama ra szí nhá zak ra jel lem zô, szín pad és né -
zô tér kö zöt ti tér be li el vá laszt ást fel számo ló té rel -
rend e zés tesz le he tô vé. A szín há z ban a né zés kü -
lönle ges te vé keny ség, hi szen tett ért é ke van, ezért 
is al kal mas ar ra, hogy ki jelö l je a szí npa di fikció ke -
re teit, míg a szín ház on kí vül a né zés csak né zés ma -
rad.67 A té rel rend e zés me gvál toz ta tá sá nak azon ban 
meg van nak a tör té neti ta nul sá gai. A já ték tér be be -
vont né zô ugyan is fe nye get ve ér zi ma gát, és bár en -
nek a meg ol dás nak Gro tows ki volt a ve ze tô alak -
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ja, ô ma ga is el ju tott annak be látá sá hoz, hogy „a 
né zô bevo ná sá nak va la hogy an meg szo rító és alap -
ja i ban auto ri ter me g kö ze lít é se” „elô se gí ti a né zô 
leb lok ko lá sát és to váb bi til tá sok at”.68  

Bert O. Sta tes69 úgy ír ja le a per fo r mansz me ta -
fo riz á ló dá sán ak fo lya ma tát, hogy a fo galom Schech -
ner el mé le tén ke resz tül össze kap csol ha tó a ke re te -
zés (fr a ming) és a vi sel ke dés fo gal má val. A per for -
mansz fog al má nak tört é ne ti vál to zá sát nyo mon kö -
vet ve el jut a konk rét je len tés hez: a per for mansz 
ere de ti je len tése vég hez vinni. A kul túra fo gal má val 
össze füg gés ben: a ter mést gon doz ni, mûve l ni (cul -
tiva ti on) – ez egy ben a ter més meg te rem té sét 
(performing) is je lenti. A szín házz al kap cso lat ban 
a per for mansz szó csak jó val ké sôbb, a XVII. szá -
zadb an tûnt fel. A konk rét, gyak or la ti je len tés ed -
dig re át szi vár gott a mû vés zet be, hogy az után a tár -
sa da lomt u do má nyok te rü le tén lan doljon, és ol yan 
köz pon ti me ta for á vá vál jon, amely új mez ôk re – 
át ren dezô dött sze mi ó zis – ér kezve hó dít te rü le tet. 
A fo ga lom a me ta fo ri zá ció so rán így ke rült át a kul -
tú rá ba. Ma nap ság a benn fen tes el mél e té szek [in si -
der the o rist] megha tá ro zá sai szük ség sze rû en ke -
rül nek sz em be a korlá to zott ság pr ob lé ma [li mit 
prob lem] ne héz sé ge i vel, hi szen ma guk is ré szei an -
nak a te rü let nek, amely nek egy je len sé gét meg kö -
ze lí tik. A fra ming ebb en az eset ben is hasz nos fo -
ga lom. Sc hech ner sze rint két fé lek ép pen mû köd -
het: vagy az elô adás (pe rfor mansz) te rem ti meg tu -
da to san sa ját ke re tét, vagy kí vül rôl, va lami lyen 
kül sô ágens seg ít sé gé vel ke rül rá a pe rfor mansz ra. 
A szín há z ra vona t koz tatva az el sô eset a szín há zi 
gya kor lat ban, meg te rem tett ha gyo mány, a má so -
dik  ban az in téz mén ye sí tett, ka no ni kus po zí ci ó ból 
va ló rá mu ta tás és kij e lö lés ere je vál ik meg ha tá ro -
zóvá. A Schechner ál tal meg je lölt ke ret al ko tá si fo -
lya mat ok ban az on ban nem sze rep el an nak a le he -
tô sége, hogy maga a be fo gadó jelö l je ki a ker e tet. 
Sha piro a képz ô mû vé sze tek kapc sán így ír: „ahol 
a kép sík kö rü lhatá ro lat lan, (…) ott mi mag unk ál -
lít juk a ké pet lát ó te rünk közé p pont jába; a le zárt 
kép sík ese té ben a ha tár vo nal vagy a ke ret el ô re 

meg ha tá rozza a kö zé ppont ot, és az eg ye dü lálló ala -
kot rész ben a kép sík ban el fog lalt he lye is jel lem -
zi”.70 Ho gyan vi szo nyul te hát a ke ret és a fók usz 
fo  gal ma egy más hoz, mennyi ben ha tá roz za meg a 
fó ku szá lás irá nya, a fó ku szá ló tér be li, her me ne u ti -
kai és id e o ló giai poz í ci ó ja a ke re tet és a mû alko tást 
ma gát. A ke ret meg al ko tá sa fel fo gha tó de ik ti kus 
moz du lat nak is, te vé keny ség nek, per form ansz nak. 
Sta tes szin te egye nlô ség je let tesz fra ming és per for -
mansz kö zé, vagy legalábbis olyan fo gal makn ak te -
kin ti ôket, ame lyek nagy mér ték ben fe dik egy mást. 
Ha a per forma nsz mind ig el eve ism é telt vi selk e dé -
sen ala pul, ahogy an Sta tes bi zo nyítja, mi vel csak 
már tap asz talt, lá tott, rész ben le ga lább el sa já títo tt 
vi sel kedé s mó dok ra épít ve je len het meg, ak kor a 
ke re te zés ak tu sa is min dig csak már el eve is mé telt 
cse le ke de tet idéz. 

„A pa rer gon mind az er gon tól (mû), mind a kör -
nye zet tôl el vál ik, el sô sorb an úgy emelk e dik ki, 
mint a ta laj ból egy alak. Ám nem a mû vel az o nos 
mó don te szi ezt. A pa rer gon á lis ke ret azon ban egy -
szerre két tal aj ból emelke dik ki és mindkét eset -
ben be le is ol vad a ta lajba. A mû, amely ta laj á ul 
szol gálhat, a falba, az után foko za to san az ál ta lá nos 
szö vegbe ol vad be le. A hát tér, az ál tal á nos szö veg 
be le olvad a mû be, amely vi szont az ál ta lá nos hát -
tér bôl áll ki. A tal a jon min dig van egy for ma, ám a 
pare r gon olyan for ma, ame lyik hagyományos meg -
ha tá roz ott sá gáb an nem ki áll, ha nem eltû nik, el te -
meti, ki tör li ön mag át, s ab ban a pil lan at ban, ami -
kor ki árasz tot ta leg na gyobb en er gi á ját, fel old ó dik. 
A ke ret se m mi kép pen nem hát tér ab ban az ér te -
lem ben, aho gyan a körn ye zet va gy a mû le het az, 
ám nem is a va s tag ságn ak mint szél nek a kép zete. 
Vagy leg alább is olyan kép(zet), ame lyik sa ját mag -
á ból emel ke dik ki.”71 Pa rerg on ként gondo l kod va 
a drá mai inst ruk ci ókr ól – amely a szö veg ke re te -
zé sének olyan ke re te, ame lyet ma ga a di aló gus hoz 
létre, ám még is kiáll be lôle, vagy fel ol d ja ma gá ban 
– le hetô vé vá lik egy di na mik u sabb és köz vetl e nebb 
kap cso lat felt é te le zése az esz tét i kai, a fikci o ná lis és 
a tör té neti szem pon tú vizsgálatokban is.
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