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Dest ruk tív nyelv bot lás 
 

Ahogy min den nyu ga ti szín ház mû vész nek, ne kem 
is két jó ba rá tom van: a lo go cent ri kus és a de konst -
 ruk tôr. Nin cse nek túl jó vi szony ban egy más sal: 

John, a lo go cent ri kus egy Broad way-szín ház ban dolgo -
zik, mi köz ben Jon, a de konst ruk tôr egy Off- Bro ad way 
teát rum ban. Né hány év vel ezelôtt, ami kor még London -
ban él tek, John egy west -end -i, Jon pe dig egy struk tú -
rán kí vü li (on the „Frin ge”) szín ház ban dol go zott. Való -
já ban John min dig is a szín há zi ak ti vi tás kö zép pont já -
ban, míg Jon in kább en nek pe ri fé riá ján ta lál ta meg a 
he lyét, lett lé gyen ez a nyu ga ti vi lág bár mely fô vá ro -
sa. Nos, azt hi szem, ér tem, hogy Jon miért in ge rült, s 
hogy miért akar ja Johnt ki moz dí ta ni a kö zép pont ból. 

Amit vi szont egyál ta lán nem ér tek, ha oly kor két 
ba rá tom va cso ra asz ta lom nál vi tat ko zik: miért ra gasz -
kod nak mind ket ten ah hoz, hogy vé le mé nyük kü lönbsé -
ge lé nye gé ben nyel vi prob lé ma. John sze rint a gö rög-ke   -
resz   tény szín há zi ha gyo mány lo go cent ri kus: amennyi -
ben a szín há zi pro duk ció min dig egy drá ma szö veg gel 
(pla y text) kez dô dik, ame lyet – bár mily vázla  to san vagy 
imp ro vi za tí van is, de – olyas va la ki írt meg, aki „szín -
mû író ként” (pla yw right) funk cio nál. Ezután jö het nek 
csak a ren de zô, a ter ve zôk il let ve a szí né szek, hogy ezt 
a drá ma szö ve get elôadás sá ala kít sák. 

Ez csak egy pon tig igaz, vá la szol Jon; a drá ma szö -
ve get a szín mû író hang ja irá nyít ja, akár csak a te rem -
tést az Úré, s a ren de zô, a ter ve zôk és a szí né szek is 
ne ki en ge del mes ked nek. Kö vet ke zés képp a gö rög-ke -
resz tény szín há zi ha gyo mány min dig is fo no cent ri kus 
volt: nem a drá ma szö veg, ha nem a szín mû író hang já -
nak és szán dé ká nak ér tel me zé sé vel kez dô dik. Ez zel a 
be szé det az írás fö lé he lye zi. 

Jon ter mé sze te sen az írást he lye zi elô tér be. A dráma -
 szö veg, ér vel, megelô zi a be szé det éppúgy, ahogy a ter -

mé sze tes vi lá got is. Ma gya rán bár mely szín mû író kéz -
ira ta bár mely ol va só „be széd ak tu sa” és egyéb pár hu -
za mos kö rül mé nyei elôtt áll. Még ak kor is, ha ma ga a 
szín mû író sa ját drá ma szö ve gé nek ol va só ja; ugyanis a 
szín mû író is ta nul hat a vi lág ról, és sa ját szö ve gé rôl, ha 
a drá ma-tu dó sok ma gya rá za tait és in terp re tá cióit hall -
gat ja. A szín há zi elôadás – hogy pon to sak le gyünk: az 
írott sza vak ból ál ló – drá ma szö veg ér tel me zé sén ke -
resz tül va ló sul meg. 

John sze rint a klasszi kus gö rö gök nél a lo gosz ra -
cio ná lis ren de zô el vet je len tett, nem pe dig „be szé det”. 
A ke resz tény ség ha tá sa alá ke rü lô hel le nisz ti kus gö rö -
gök  számára ez a ra cio ná lis ren de zô elv már az is te ni 
ki nyi lat koz ta tást (te o fá nia) je len tet te. Ez a ki nyi lat -
koz ta tás el sôd le ge sen az Új Tes ta men tum ban tet te ma -
gát vi lá go san lát ha tó vá Jé zus Krisz tus meg tes te sü lé sén 
ke resz tül. Va ló já ban a gö rög-ke resz tény Is ten – hív ják 
Dio nü szosz nak vagy Jé zus nak – lát ha tó és hall ha tó is 
egy ben. A zsi dó Is ten az, aki csak be széd for má já ban 
fe di fel ma gát az Ótes ta men tum ban. A ke resz tény ségtôl 
át ha tott lo gosz a meg tes te sü lé sen ke resz tül ha lad ja 
meg – mind az írott, mind a be szélt – nyel vet. A lé -
tezés a nyelv mö gé ke rül. A lé te zés ön ma ga fe lôl is mer -
he tô meg, nem pe dig a nyelv fe lôl. Ana ló giá val él ve, a 
görög-ke resz tény szín há zi ha gyo mány ban az elôadás 
so rán a drá ma szö veg a szí nész tes te és hang ja ál tal vá -
lik élô vé. A zsi dó ha gyo mány el ve ti a je len lét nek ezt a 
faj tá ját, hi szen a hé ber ben nincs a „len ni” igé nek je len 
idejû alak ja; ezért tün te ti ki, John vé le mé nye sze rint, 
a zsidó ha gyo mány a drá ma szö ve get, hi szen az írott 
sza vak nem kö ve te lik meg a je len lé tet.1 Ez zel szem ben 
a görög nyelv és lo gi ka az alany és az ál lít mány vi szo -
nyá ra kon cent rál. A lét ige ko pu lá ja meg kö ve te li az au -
di tív és/vagy vi zuá lis je len lé tet. A je len lét a szín há zi 
pro duk ció so rán elôadást je lent; élô szí né szek in terak -
ció ját az élô kö zön ség gel „itt” és „most”. 

STRATOS E. CONSTANTINIDIS 

Szín ház dekonstrukció alatt?

1 Do ug las At kins: De hel le ni zing Li te ra ry Cri ti sism. Col le ge Eng lish, 41. (1980) 773.
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Jon el lenér vei sze rint a Whorf- hi po té zis még nem 
bi zo nyí tott, és a zsi dó Is ten sem ki zá ró lag hang ként je -
le ní ti meg ön ma gát; konk ré tan „fel hô osz lop”-ként veze ti 
Iz rael gyer me keit nap pal és „tûz osz lop”-ként, ha le -
szállt az éj.2 Ezen kí vül, a leg fon to sabb szín há zi fo lya -
mat a drá ma szö veg vég nél kü li ér tel me zé se, nem pedig 
az elôadás „meg tes te sü lé se”. Az elôadás vé get vet az 
ér tel me zés nek, mi vel ma te ria li zál ja a drá ma szö veg je -
leit, az on to ló giát a tex tu a li tás elé he lye zi.3 E „bál vány -
imá dá sig” kép gyár tó gö rög nyelv, amely me ta fo rák se -
gít sé gé vel rep re zen tál ja a va ló sá got, hall ha tó és/vagy 
lát ha tó je lek rend sze ré nek mu tat ja a nyel vet. Me ta fo -
ri ku san, azaz úgy, hogy az át vitt je len tés a szó sze rin ti 
je len tés he lyé be lép, no ha még Arisz to te lész is tud ta, 
hogy a szó sze rin ti je len tés ki tö röl he ti az át vitt je len -
tést. A lé te zés va ló já ban a nyelv mö gött áll, de a lé te -
zés egy ben meg ha tá roz za a szó sze rin ti je len tést is, hi -
szen ez te szi le he tô vé a sza vak és a dol gok tel jes rend -
sze ré nek mû kö dé sét. 

A je len tés ef fé le, me ta fo rá kon át tör té nô szó sze rin -
ti/át vitt át he lye zé se a pla to ni kus ha gyo má nyon nyug -
szik. Pla tón me tafi zi ká ja, ér vel Jon, a je len tést a hall -
ha tó és lát ha tó vi lág ból át he lye zi a nem lát ha tó és nem 
hall ha tó vi lág ba. E vi szo nyok ha tá roz ták meg a nyu -
ga ti vi lág szín ház mû vé szei nek me tafi zi kai vizs gá ló dá -
sait Eu ri pi dész pszeu do- ke le ti íz lé sû „dio nü szo szi” szín -
há zá tól Brook „szent” szín há záig. Az ilyen szín há zi al -
ko tók mun kái ból úgy tû nik, mint ha a gö rög-ke resz tény 
szín há zi ha gyo mány imp li ci te ma gá ba emel né azt a 
zsi dó kép ze tet, amely sze rint a me tafi zi kai csak a nyelv 
tisz tán me ta fo ri kus szint jén lé te zik, ahol a je len tés egy -
szer re „van” és „nincs” je len. A nyel ven ke resz tül elvég -
zett me ta fo ri kus je len tés át vi tel te szi a je len tés „je len -
lé tét” am bi va lens sé.  

John úgy vé li, e ki je len tés fél re ve ze tô ál ta lá no sí tást 
ta kar, amely nem áll ja ki a tör té ne lem pró bá ját. Platón 
az em lé ke zés sel kap cso lat ban va ló ban le be csül te az 
írást a Pha id rosz ban, de Ál la má ból a szín mû író kat és 
a szín há zi elôadá so kat is szám ûz te. Va ló já ban a klasz -
szi  kus gö rög drá ma jó val Pla tón és Arisz to te lész ko ra 
elôtt ala kult ki és vi rág zott to vább. A gö rög drá ma leg -
ja va nem pla to ni kus, nem is arisz to te li á nus volt, sok -
kal in kább dio nü szo szi. Ahogy a kö zép ko ri szín ház 
Krisz tus szel le mé bôl eredt, úgy a gö rög szín há zi ha -
gyo mány nak a kis Dio nü szosz volt a szü lô aty ja. Még -
pe dig jó val aze lôtt, hogy a nyu ga ti tu dó so kat meg fer -
tôz te vol na a nyu ga ti drá ma sza bá lyai nak ne o-p la to -

ni kus, ne o -a risz to te li á nus és ne o-k lasszi kus új ra szö ve -
ge zé se. John meg gyô zô dé se, hogy a drá ma szö ve gek vég 
nél kü li ér tel me zé sei és kom men tár jai, ame lye ket a drá -
ma-tu dó sok olyannyi ra elô tér be he lyez nek, épp a va -
lós do log he lyét fog lal ják el: az iga zi „lé te zés”-ét, ame -
lyet csak egy nyi tott elôadás tud meg mu tat ni. 

John vé le mé nye sze rint a zsi dó ha gyo mány be le ra -
gad a könyv la pok élet te len sza vai nak je lei be, és nem 
vesz tu do mást a szín pad ki tel je se dô je len lét re vá ró je -
lei rôl – nyer je nek azok bár mi lyen je len tést –, pusz tán 
egyet len ok miatt: mert az elôadás a drá ma szö veg ha -
lá la! Az elôadás tár gyia sít ja a je le ket, je len lé tet kons -
ti tuál, és hal ha tat lan ná te szi az „itt” és „most” je len té -
sét. Más részt a tu do má nyos in terp re tá ciók já té ka köz -
ve tet té és két ér tel mû vé te szi, il let ve át he lye zi a lé te zést 
azál tal, hogy meg ta gad ja a je let ki tel je sí tô je lölt meg -
ne ve zé sét, amely egy ben meg szi lár dít hat ná azt. Rö vi -
den, a fi lo ló gus in terp re tá ció megaka dá lyoz za az 
elôadás ki tel je se dô je len lé tét. 

Jon szá má ra pon to san a szö ve ges in terp re tá ciók vég 
nél kü li so ro za ta bi zo nyít ja, hogy az elôadá sok nem tud -
ják ki me rí te ni azt a sok szo ros ér tel me zôi po ten ciált, 
ame lyet egy drá ma szö veg kü lön bö zô ol va sa tai hor doz -
nak. Pél dául ha egy gö rög vagy Er zsé bet-ko ri drá ma -
szö veg két el len té tes ma gya rá za ta a kü lön bö zô ség ben 
és egy más ki zá rá sá ban lé te zik, ak kor azok nem te szik 
le he tô vé az egye sü lést vagy a ki tel je sü lést. Jon sze rint 
ez az oka an nak, hogy a nyu ga ti szín há zi ha gyo mány 
„tisz te let len” a drá ma szö ve gek kel szem ben, mi köz ben 
ma gya rá za tait szín pa di elôadá sok ban kor sze rû sí ti és 
adap tál ja. Ez a ha gyo mány ab ban hisz, hogy az elôadás 
visszaál lít ja a lé te zést; hogy az elôadás a nyelv mö götti 
uta lás sá vá lik; s hogy az elôadás rög zí ti a je len tést a 
kü lön bö zô ség le rom bo lá sá val, mi köz ben a köz vet len 
iden tifi ká ci ót és egye sí tést moz dít ja elô. 

Mi nél ke ve sebb tü rel met ta nú sí ta nak ba rá taim egy -
más sal szem ben, ér veik an nál za va ro sab bá vál nak. 
Nyel vi me tafi zi ká juk meg za var ja a lo gosz ról al ko tott 
kép ze te met. Úgy vé lem, egyi kük nek sincs iga za, mert 
– akár pro akár kont ra nyi lat koz nak – nem úgy hi vat -
koz nak az elôadás ra, mint újabb szö veg re (elôadás szö -
veg), amely igen csak am bi va lens sé te szi a szín pa di je -
len lét és lé te zés vi szo nyát. Úgy vé lem to váb bá, hogy le -
szû kí tik a né zô pont ju kat, ami kor a me ta fo rák ról vi tat -
koz va csak a drá ma szö veg vagy csak az elôadás szö veg 
szûk kon tex tu sá ban gon dol kod nak. Ha a me ta fo rá kat 
érin tô lo go cent ri kus vagy de konst ruk ci ós ál lás pont nak 

2 2Móz,13, 21–22 
3 Thor lief Bo man: He brew Tho ught Com pa red with Gre ek. Lon don, SCM Press, 1960. 151. (Ma gya rul: A hé ber és a gö rög gon -

dol ko dás mód egy be ve té se. Bu da pest, Kál vin, 1998. ford. Szabó Csaba.)
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pénz ben ki fe jez he tô ér té ke le het ne a szín ház mint ha -
la dó tár sa dal mi in téz mény mû vé szi vagy gaz da sá gi 
élet ké pes sé gé nek vo nat ko zá sá ban, azt nem le het ne be -
kasszí roz ni a drá ma szö veg vagy az elôadás szö veg ki -
zá ró la gos elem zé sé vel. 

 

E gy sze rûen fo gal maz va, a de konst ruk ci ót egy 
elem zé si mód nak vé lem, amely fel for gat ja a 
szín  há zi elôadás lét re jöt té nek ha gyo má nyos 

út jait, s rá kér dez olyan, a nyu ga ti szín há zi ha gyo -
mány ban ma gá tól ér te tô dô meg ha tá ro zá sok ra, mint 
a „szö veg”, a „szer zô”, az „ol va só”. Me lyik „szö veg” 
fon to sabb a szín há zi gya kor lat szá má ra: a drá ma -
szö veg (pla y text), a ren de zô pél dány (prompt- co py) 
vagy a pró ba-szö veg (re he ar sal- text)? Ki a „szer zôje” 
a leg fon to sabb szö veg nek: a szín mû író, a dra ma -
turg, a ren de zô, a dísz let-, jel mez ter ve zô, a szí nész, 
a né zô, az ol va só, a kri ti kus vagy a szer kesz tô? Ki 
a szö veg leg fon to sabb „ol va só ja”: a tu dós, a kritikus, 
az ol va só, a né zô, a szí nész, a ren de zô, a ter ve zô 
vagy a szín mû író? A „tex tu a li tás”, a „hang” és az 
„ér tel me zés” ezen kér dé sei ér ték íté le te ket hor doz -
nak, és töb bé-ke vés bé a szín há zi elôadás ké szí té -
sé nek a nyu ga ti tár sa dal mak ban meg szi lár dult 
struk tú rá ján ala pul nak. A ha gyo má nyos szín há zi 
pro duk ció ban azért hoz ták lét re a prio ri tá sok hie -
rar chiá ját és a sza bá lyok lán co la tát, hogy a szem -
lé let mód és az el vá rá sok rend sze re a szín mû író tól 
a né zôig el lenôriz he tô le gyen. 

A sza bá lyok lán co la ta lo gi kus nak tû nik. A kom -
mu ni ká ciós fo lya mat egyik vé gén a szín mû író áll. 
Hogy ki áll a má sik vé gén, az nem egyér tel mû: at -
tól a mé dium tól függ – le het pa pír vagy szín pad –
, amely a „szö ve get” hor doz za és ér tel mez he tô vé 
te szi. A nyu ga ti szín ház fô sod rá ban ál ló elôadá sok 
lét re ho zá sát szin tén jól szer ve zett sza bá lyok lán co -
la ta ve zér li. A drá ma szö veg kéz rôl kéz re jár: a szín -
mû író tól a ren de zô höz, a ren de zô tôl a ter ve zôk höz 
és a szí né szek hez, a szí né szek tôl a né zôk höz ke rül. 
A szín mû író leírt, örö ké le tû vé lett „sza va” a szí nész 
sza vai ban és vég tag jai ban él to vább. 

A de konst ruk ció fel for gat ja a nyu ga ti szín há zi 
tár su la tok pro duk ciós rend sze ré nek fent vá zolt út -
ját. Elô ször is fe je te te jé re ál lít ja a rend szer hie rar -

chiá ját, majd ki moz dít ja az ural ko dó ele meit. Más 
sza vak kal, a de konst ruk ci ós ak ti vi tás a fel for ga tás 
(re ver sal) és az ki moz dí tás (disp la ce ment) ak tu sá -
ban va ló sul meg. A nyu ga ti elôadá sok ké szí té sé nek 
lo go cent ri kus rend sze re két do mi náns tér be li me -
ta fo rá val ír ha tó le: a pro duk ciós fo lya mat vo na lá -
nak és a piac el lip szi sé nek me ta fo rá já val. 

Bár mely szín há zi tár su lat, amely a pro duk ciós 
fo lya mat vo na lá nak me ta fo rá ja men tén al kot, az 
elôadás ké szí té sé nek azt a struk tu rált és hie rar chi -
kus rend jét adop tál ja, amely a drá ma szö veg tôl az 
eladás szö veg gé vá lás út ján olyan köz bül sô, „alá ren -
delt” szö ve ge ket érint, mint a „ren de zô pél dány” és 
a „pró ba-szö veg” (1. áb ra). A vi dé ki szín tár su la tok 
a piac el lip szi sé nek me ta fo rá ja alap ján olyan nak 
tûn nek, mint a Nap kö rül ke rin gô boly gók. Az 
Egye sült Ál la mok ban pél dául a kö zép pon tot a 
Broad way tár su la tai fog lal ják el, míg az Off-
 Bro ad way és Off -Off- Bro ad way tár su la tok, il let ve 
a vi dé ki szín há zak a szín há zi ak ti vi tás pe ri fé riá já -
ra ke rül nek (2. áb ra). 

A kül sô gyû rû kön el he lyez ke dô tár su la tok 
megis mét lik („fel me le gít ve” tá lal ják) a köz pont si -
ke reit, és az elôadás lét re ho zá sá nak struk tú rá ját is. 
Még ak kor is, ha ez zel (1) a „mar gó ra” ke rül nek, 
és olyan ne vek kel lesz nek fel ru ház va, mint „off”, 
„off -off”, „vi dé ki”, „struk tú rán kí vü li” (frin ge) stb. 
Sôt: még ak kor is, ha (2) gaz da sá gi ver seny hely zet -
ben és mind esz té ti kai, mind ideo ló giai szem pont -
ból mû vé szi op po zí ció ban áll nak a kö zép pont tár -
su la tai val. E pa ra do xon jól mu tat ja a per cep ciót 
ala kí tó me ta fo ra ere jét, amely a szem lé let mó dot és 
a szak mai vi sel ke dés mó dot is „rög zí ti”. Ily mó don 
pe dig erô sí tô leg hat azok ra a gaz da sá gi erôk re, ame -
lyek e tár su la to kat mû vé szi és gaz da sá gi ér te lem -
ben is szám ki ve tet tek ké, he lyü ket ke re sôk ké te -
szik. A szín ház mû vé szek, kri ti ku sok és né zôk te -
kin te te egy nagy já ból har minc öt tár su la tot ma gá -
ba fog la ló kört fog át a „kö zép pont ban”, mi köz ben 
az úgy ne ve zett „vi dé ki” szín há zak a New York tól 
Ka li for niáig tar tó há rom ezer mér föl des te rü le ten 
mû kö dô több mint ezer tár su la tot je len tik. 

Egy vi dé ki tár su lat be mu ta tó ja még ma nap ság 
is a „kö zép pont” fe lé gra vi tál. Az elôadás nak a külsô 

szín mû író drá ma- 
 szö veg

elôadás- 
 szö veg

ren de zô - 
pél dány

pró ba- 
 szö veg

kö zön ség

1. áb ra. A pro duk ciós fo lya mat me ta fo rá ja
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gyû rûk tôl New York fe lé ve ze tô út ja még min dig a 
tö ké le tes ség fok mé rô je ként ér tel me zô dik. Mi nél kö -
ze lebb ke rül a be mu ta tó a „csil la gok tól be ra gyogott” 
kö zép pont fe lé, an nál job ban gaz da go dik a gaz da -
sá gi, szak mai és mû vé szi stá tu sa. Ugyanak kor nem 
csak e lo go cent ri kus tár su la tok vannak jelen a vi -
dé ki szín ház pia cán. Az 1950-es és 1960-as évek 
de cent ra li zá ciós tö rek vé sei, a mû vé szi leg Broad -
way-el le nes tár su la tok erô fe szí té sei min de zi dá ig 
tel je sen si ker te len nek bi zo nyul tak. Akik a de konst -
ruk ci ó val flör töl nek, a „mar gi ná lis” tár su la tok kal 
szö vet kez nek, de nem ál tat ják ma gu kat az zal, hogy 
a ha gyo má nyos nyu ga ti szín ház két do mi náns me -
ta fo rá ja egyszer majd el tû nik, mint a ta va szi hó.  

Egy részt a tör té ne lem fo lya ma to san megerô sí ti 
azt az igen csak le han go ló üze ne tet, amely a met -
ro po lisz ér ték rend je ál tal dik tált je len le gi gaz da sá -
gi és mû vé szi fel té te le ket fog ja egy be. Mi nél ra di -
ká li sab ban he lyez ke dik szem be egy szín há zi tár su -
lat ak ti vi tá sa a két „me ta fo rá val”, an nál kül sôbb 
gyû rû re lö kô dik ki a pe re men. Más részt a szín há -
zi szak em be rek mû vé sze tét és meg él he té sét fe nye -
ge tô gaz da sá gi re cesszió vész jelzés ként is ér tel mez -
he tô. A szín há zi vi lág cent ri fu gá lis és cent ri pe tá lis 
erôit ez idáig el lenôr zé se alatt tar tó do mi náns ér -
ték rend bár mely elô re ki nem szá mít ha tó meg vál -
toz ta tá sa szá mos olyan gaz da sá gi, szak mai és mû -
vé szi za vart okoz hat, amely akár a tel jes szín há zi 
rend szert tönk re te he ti. 

Kö vet ke zés képp a de konst ruk ció nem olyan ak -
ti vi tás, amely az elôadá sok – akár a Bro ad wa y-n, 
akár más hol tör té nô – lét re ho zá sá nak lo go cent ri -
kus rend sze rét kí ván ná egyik nap ról a má sik ra fel -
szá mol ni. A fo ko za tos átala kí tás, il let ve – amint az 
Egye sült Ál la mok ban az egye te mi és a re per toár -
szín há zak meg kí sé rel ték – a több egyen lô sú lyú 
gra vi tá ciós kö zép pont kiala kí tá sa tû nik cél ra ve ze -
tô nek, bár sem mi sem ga ran tál ja en nek si ke rét. 
Ugyanak kor a nyu ga ti szín há zi elôadá sok ha gyo -
má nyos lét re ho zá sá nak a nyug ta la ní tó tren dek hez 
tör té nô fo ko za tos al kal maz ko dá sa meg véd he ti 
ugyan a szín há zi vi lá got a kel le met len gaz da sá gi és 
mû vé szi sokk tól, de sem mi képp sem vál toz tat hatja 
meg alap jai ban az elôadá sok lét re ho zá sá nak rend -
sze rét. Az al ter na tí va ter mé sze te sen a for ra da lom. 

A de konst ruk ció a nyu ga ti szín há zi ha gyo mány 
két alap ve tô beál lí tó dá sa el len har col: (1) meg za -
var ja a „tör vényt”, amely egy au to ri tás sal bí ró tudat 
– le gyen szín mû író, ter ve zô, ren de zô, szí nész vagy 
kri ti kus – hang já nak ad el sôbb sé get, és (2) aláak -
náz za azt az ér ték ren det, amely a nyu ga ti szín há zi 
ha gyo mány két do mi náns me ta fo rá ja ál tal dik tált 
erô vi szo nyok nak sze rez ideo ló giai iga zo lást. A de -
konst ruk ci ó ban a ki moz dí tás olyan me to ni mi kus 
fo lya mat tá vált,4 amely az összes „szer zô” – nem -
csak a szín mû író – el foj tott tu da tos sá gát is fel színre 
hoz za a szín há zi elôadás lét re ho zá sa so rán. A de -
konst  ruk tôr a drá ma szö veg és a rá kö vet ke zô elô -

4 Ro man Ja kob son: Two As pects of Lan gu a ge and Two Types of Apha sic Di stur ban ces. In. Se lec ted Wri tings. 2nd ex pan ded 
ed. The Ha gue, Mo u ton, 1971. II. k. 255.

Re gio ná lis 
szín ház

Off -off Broad way 
szín ház

Broad way 
szín ház

San Fran cis co New York

Off- Bro ad way 
szín ház

2. áb ra. A piac el lip szi sé nek me ta fo rá ja
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adás  szö veg vi szo nyá ban nem ke res lé nyeg be li kon -
ti nui tást, és nem lát ja ben ne sem az ér té kek sem a 
je len té sek to vábbélé sét. A „tex tu á lis” át he lye zés fo -
gal ma azt su gall ja, hogy a drá ma szö veg ér tel mez -
he tô sé ge vég te len. 

A bi liárd hoz ha son lóan az át he lye zés ak tu sa is 
olyan erô sza kos beavat ko zás sal kez dô dik, amely 
meg moz gat ja a da rab és az ér tel me zés lét re ho zá sá -
nak be vett mód jait. Az el sô go lyó meg lö ké se új játé -
kot in dít el, és a je len té sek új kom bi ná ció ját hozza 
lét re. Az át he lye zés se gít sé gé vel a de konst ruk ció 
fe je te te jé re ál lít ja a hie rar chi kus ren det, majd neki -
lát az op po zí ciók fel szá mo lá sá nak. Pél dául új ra -
struk tu rál ja az írás és a be széd kö zött az elôadás 
lét re ho zá sa so rán fennál ló ôs ré gi fe szült sé get. 
Artaud „ke gyet len szín há zá ban” a be széd nem válik 
csend dé, nem tû nik el, ha nem ke vés bé je len tôs he -
lyet kap, és a rend szer új já szer ve zé sé ben lesz szerepe. 

Más szó val, fel for ga tó ere je ré vén a de konst ruk -
ció át he lye zi a be szé det a do mi nan cia ma gas la tá -
ról az alá ren delt ség ala cso nyabb szint jé re. Új vi -
szonyt hoz lét re, „amely so ha sem le he tett az elô zô 
re zsim ré sze”.5 Az új vi szony kí vül ma rad do mi -
nan cia és alá ren delt ség ko ráb bi bi ná ris op po zí ció -
ján. A be széd meg fosz tó dik au to ri tá sá tól, me tafi zi -
kai megala po zott sá gá tól, és csak az elôadás szö veg 
egyik új as pek tu sa ként kap sze re pet. A szín há zi al -
ko tók fel sza ba dul nak a „szín mû író-is ten” és szö ve -
gé nek ural ma alól: et tôl kezd ve nem esz kö zök, 
ame lyek egy va la hol más hol lé te zô, el sôd le ges „je -
len lé tet” re-p re zen tál nak elôadá saik ban.6 

A de konst ruk ció ideo ló giai ha tá sa a szín há zi 
pro duk ció po li ti ká já ban vá lik nyil ván va ló vá. Olyan 
„stra té giai” moz za na tot is ma gá ba fog lal, amely meg 
akar ja vál toz tat ni a szín há zi me zôt. A de konst ruk -
ció a legér zé ke nyebb he lye ken ejt se be ket a színhá -
zi elôadás lét re ho zá sá nak lo go cent ri kus rend szerén. 
Vég te len szá mú transz for má ciót kény sze rít az elô -
adá  sok lét re ho zá sá nak fo lya ma tá ra, an nak min den 
egyes lé pé sé re. Minden nek da cá ra a szín há zi produk -
ció ha gyo má nyá ban még min dig a lo go cent ri kus 
gon dol ko dás mód do mi nál, mert a duá lis oppo zí -
ciók gyor san hely reál lít ják ön ma gu kat. Pél dául ha 
va la mely kí sér le ti tár su lat meg sza ba dul a „szín mû -

 író-is ten tôl”, ak kor he lyé re a „ren de zô-gu ru” lép, 
és im má ron ô kont rol lál ja a töb bi szín há zi alko tót. 

A de konst ruk ció nem a fel fe de zés és az in nováció 
prog ram ját kí nál ja. Sok kal in kább egy fo lya ma tos, 
ap ró lé ko san pon tos ana lí zist, amely ké pes a bi náris 
op po zí ciók hie rar chi kus rend sze ré nek aláak ná zá -
sá ra. Ter mé sze te sen a hie rar chia- és do mi nan cia -
kép zô rend sze rek to vább ra is fenn ma rad nak. A de -
konst ruk tôr a szín há zi pro duk ció nyu ga ti rend sze -
ré nek ke re tein be lül in gat ja meg a ré gi és az új hie -
rar chiá kat. Tud ja, hogy nincs vég sô megol dás, 
mégis a do mi nan cia rend sze ré nek és a je len lét mí -
to szá nak máig kí sér tô szel le mét pró bál ja elûz ni. 

 
Az el nyo mó jel le gû fel for ga tás ki mu ta tá sa 
 

A  de konst ruk ci ó val kap cso lat ban gya ko ri hi ba 
(nyelv bot lás) an nak a „ha lál” és az „új já -
születés” ké pei vel va ló tár sí tá sa – mint ami -

lye nek Dio nü szosz új jáé lesz té se kap csán Fried rich 
Nietz sche A tra gé dia szü le té se (1872) és a bu bó pe -
stis kap csán An to nin Ar taud A szín ház és ha son má -
sa (1938) címû mû vei ben ta lál ha tók. A szer zô és 
az au to ri tás kö zöt ti vi szonyt ér zé ke lô szín há zi al -
ko tók rá kér dez tek ar ra, hogy összeegyez tet he tô-e 
a szín mû író au to ri tá sa és a ren de zô, ter ve zô vagy 
szí nész al ko tói krea ti vi tá sa a szín há zi elôadás lét -
re ho zá sá ban. Az au to ri tás kri ti ká ja, amely az 1960-
as évek vé gén buk kant föl Eu ró pá ban és az Egye -
sült Ál la mok ban, új fent meg ren dí tet te a szín há zi 
pro duk ció ha gyo má nyos mód sze rei be ve tett hi tet. 
No ha a de konst ruk ció nem pusz tán az au to ri tás 
kri ti ká ját nyújt ja, több ren de zô, ter ve zô és szí nész 
vél te úgy, hogy le szá mol hat az au to ri tás sal, ha meg -
kér dô je le zi a szín mû író krea ti vi tá sá nak szu ve re ni -
tá sát, ügyet sem vet ve an nak kö vet kez mé nyei re. 
Kö vet ke zés képp a szö ve gen tú li vagy szö veg nél -
kü li mû vé szi krea ti vi tás vált a leg fon to sab bá a szín -
há zi elôadás lét re ho zá sa so rán. Ám e lá za dás nem 
fel tét le nül volt de konst ruk ci ós. 

Mindazonál tal a szín mû író au to ri tá sá nak felol -
dá sa és a töb bi szín há zi al ko tó krea ti vi tá sá ba va ló 
beol vasz tá sa úgy is fel fog ha tó, mint a de konst ruk -
ció el mé le té nek és gya kor la tá nak 20. szá za di kez -

5 Jac qu es Der ri da: Po si ti on. Chi ca go, Uni ver sity of Chi ca go Press, 1981. 42. 
6 An to nin Ar taud: The The at re and Its Do ub le. New York, Gro ve Press, 1989. 106–107. (Ma gya rul: A szín ház és ha son mása. 

In. A. A.: A kö nyör te len szín ház. Esszék, ta nul má nyok a szín ház ról. Szerk.: Vin kó Jó zsef, Bu da pest, Gon do lat, 1985. ford. 
Beth len Já nos.) és Jac qu es Der ri da: The The at re of Cru elty and the Clo su re of Rep re sen ta ti on. In. J. D.: Wri ting and Diffe -
ren ce. Chi ca go, Uni ver sity of Chi ca go Press, 1978. 236. (Ma gya rul: A ke gyet len ség szín há za és a rep re zen tá ció be zá ró -
dá sa. Gon do lat-Jel,1984/1–2. ford. Far kas Ani kó és Ivacs Ág nes.)
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dô pont ja. A Fi lip po Ma ri net ti- fé le „vál to za tos ság 
szín há zá tól” Ri chard Schech ner „en vi ron men tá lis 
szín há záig” a de konst ruk ció gon do la tá nak vé lel -
me zett elô fu tá rai meg kér dô je lez ték a szín mû író és 
szö ve gé nek el sôd le ges sé gét. Az újí tás és a ha gyo -
mány ha tár mezs gyé jét tá mad va a de konst ruk ció 
bal jós la tú kon cep ció ja a há bo rút megelô zô évek -
ben buk kant fel szín re a fran cia szín ház ban, hogy 
– Ar taud pes ti sé hez ha son lóan – to va ter jed jen 
Euró pa és az Egye sült Ál la mok szín há zai ba. 

A de konst ruk ció vá lo ga tás nél kül kö tött szö vet -
sé get a „kor társ” avant gárd dal, és gyor san szem be -
ál lí tot ta a „lo go cent ri kus” szín há zi ha gyo mánnyal, 
amely ben fel té te lez he tôen a szín mû író a leg fôbb 
te rem tô, aki nek leírt sza vai kont rol lál ják a szín há -
zi al ko tó fo lya ma tot, hi szen ô a töb bi szín há zi al ko -
tó krea ti vi tá sá nak kez de te (ar ché) és vé ge (te los). 
A ren de zô és a ter ve zôk a szín mû író szán dé ká ról 
al ko tott kép nek meg fe le lôen ké szí tik el a sú gó pél -
dányt, a ren de zô és a szí né szek pe dig olyan cél irá -
nyos fo lya mat tá ala kít ják a pró bá kat, amely nek ko -
he rens je len té sét az elôadás pró bál ja je len va ló vá 
ten ni a kö zön ség nek. A pró ba szö veg ily mó don a 
szín mû író sza vai és a szín há zi al ko tók kö zöt ti in -
terak ciók egy sé ges ered mé nyét je le ní ti meg. Az 
elôadás lét re ho zá sa so rán szü le tô „szö ve gek” „tük -
rö zik” egy mást: a drá ma szö veg átala kí tá sa au to ma -
ti ku san átala kít ja a sú gó pél dányt, a pró ba szö ve get 
és az elôadás szö ve get is. 

A lo go cent ri kus szín ház mû vé szek a drá ma szö -
ve get egy sze ri, tel jes en ti tás nak te kin tik. A drá ma -
szö veg kü lön bö zô ré szeit a lo gosz szer ve zi egy sé -
ges, ko he rens struk tú rá vá.7 A drá ma szö veg és a 
szín mû író az ere det, amely bôl a „je len té sek” a já -
ték szö veg lét re ho zá sá ban köz re mû kö dô töb bi szín -
há zi al ko tó fe lé áram la nak. Az ere de ti ség ki vált sá -
ga ru ház za fel a szín mû írót az zal az au to ri tás sal, 
amellyel tu laj do no si jo go kat gya ko rol hat a drá ma -
szö ve gen és az ab ból szü le tô elôadás szö ve gen. Más 
szó val, a drá ma szö ve get szer zôi jo gok vé dik, hogy 
gá tat emel hes se nek a je len té sek bur ján zá sa elé a 
szín há zi pro duk ció fo lya ma tá ban.8 A szer zôi jog 
meg szo rí tá sai vál toz tat ják a ren de zôt, a ter ve zôt és 
a szí né sze ket hû sé ges tol má cso lók ká társ szer zôk 

he lyett, hi szen így a pró bák so rán is a szín mû író 
kont rol lál ja a drá ma szö veg szét bon tá sát és új ra 
össze ál lí tá sát. 

A nyu ga ti szín há zi ha gyo mány el né zô a „teo logi -
kus” el haj lás sal szem ben: hagy ja, hogy a „szín mû -
író-is ten” lo go sza a töb bi szín ház mû vész mun ká ját 
bi zo nyos tá vol ság ból irá nyít sa. A „je len nem lé vô” 
„szín mû író-is ten” a drá ma szö ve gén ke resz tül mind -
vé gig „je len van” a pro duk ció fo lya ma ta so rán, s el -
lenôr zi a konk rét je len tés rep re zen tá ció ját a ren de -
zô pél dány ban, a pró ba szö veg ben és az elôadás szö -
veg ben. A ren de zô, a ter ve zô és a szí nész csak arra 
jo go sult, hogy a drá ma szö veg dis kur zu sá nak je len -
va ló vá té te le ál tal a szín mû író gon do la tait és in ten -
ció ját rep re zen tál ja.9 A mes ter hang já nak „szó csö -
vé vé” vál nak, ahogy a szín mû író drá ma szö ve gé nek 
„hang ja” is az uni ver zá lis lo go szé lesz, amely, mint 
mond ják, a tár sa dal mat és a ter mé sze tet is át jár ja. 

A leg több lo go cent ri kus gon dol ko dó a szín há -
zi pro duk ciót a rep re zen tá ció ra uta ló (gyak ran neo-
 kan ti á nus) ki fe je zé sek kel lát tat ja. A szín mû író „le -
ké pe zi” a lo goszt, majd a töb bi szín há zi al ko tó a 
drá ma szö veg lo go szát „rep re zen tál ja” az elôadás so -
rán. A de konst ruk ció ko rai elô fu tá rai el sza kí tot ták 
a köl csö nös egy más ra utalt ság ezen lán cát, ami kor 
új ra defi ni ál ták a szín mû író nak a szín há zi pro duk -
ció hoz va ló hoz zá já ru lá sát: gór csô alá vet ték a rep -
re zen tá ció kép ze tét, és új raér tel mez ték a „szer zô” 
fo gal mát. Be bi zo nyí tot ták, hogy a szín mû író logosza 
a drá ma szö veg leírt sza vai ban ma ni fesz tá lódva „új -
raír ja”, nem pe dig „tük rö zi” az uni ver zá lis logoszt 
– ha lé te zik egyál ta lán ilyen lo gosz. Az új raírás krea -
tív ér tel me zést (po ie sis) je lent, nem pe dig szol gai 
után zást (mi me sis). Úgy hogy – ha még egy szer hasz -
nál ha tom a pszeu do-k lasszi kus folk lór nyel vét a 
szín ház te rü le tén – a drá ma szö veg nek pre zen tá ló, 
nem pe dig re-p re zen tá ló ér té ke van. 

Ha ed dig a lo gosz bo nyo dal mas nyu ga ti ha gyo -
má nyát becs mé rel tem, a kö vet ke zô ok miatt tettem: 
a vi tat ha tó el gon do lá sok nép sze rû leegy sze rû sí té -
sei (al ka lomad tán fél reér té sei) sok kal erô tel je seb -
ben hat nak a szín ház el mé le té re és gya kor la tá ra, 
mint bár mely tá jé ko zott, tu do má nyos in terp re tá -
ció. A szín há zi elôadá sok lét re ho zá sá nak nyu ga ti 

7 Jac qu es Der ri da: Of Gram ma to logy. Bal ti mo re, Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1976. 18. (Ma gya rul: Gram ma to ló gi a. Bu -
da pest–Pá rizs, Ma gyar Mû hely, 1991. ford. Mol nár Mik lós.) 

8 Mi chel Fo u cault: What is an au thor? In. Tex tu al Stra te gies: Pers pec ti ves in Post-St ruc tu ra list Cri ti cism. (Szerk. J. V. Ha ra ri) 
Itha ca, N Y., Cor nell Uni ver sity Press, 1979. 159. (Ma gya rul: Mi a szer zô? In. M. F.: Nyelv a vég te len hez. Deb re cen, Latin 
Be tûk, 2000. ford. Erôs Fe renc és Ki csák Ló ránt.) 

9 Jac qu es Der ri da: The The at re of Cru elty and the Clo su re of Rep re sen ta ti on. i. m. 235.
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gya kor la ta ak kor lé pett elô ször kap cso lat ba a de -
konst ruk ci ó val, ami kor né hány szín há zi al ko tó 
ráéb redt, hogy a drá ma szö veg „sza vai nak” nincs 
rep re zen tá ciós ér té ke, s hogy a megis me rés a prio -
ri struk tú rái nem ké pe sek fel fed ni, mi lye nek is va -
ló já ban a dol gok.10 He gel ha tá sá ra több eu ró pai 
szín ház mû vész a „dol gok ter mé sze té nek” rep re zen -
tá ció ja he lyett a „mû vé szi gon do lat” pre zen tá ció ját 
ál lí tot ta al ko tói szem lé let mód já nak kö zép pont já -
ba. He gel sze rint a Kant-fé le „ön ma gá ban lé te zô do -
log” nem a tu dat tól füg get len va ló ság ra vo nat ko  zik, 
ha nem olyan kog ni tív konst ruk ció, amely kri ti kai 
fe szült ség ben áll a tu dás min den for má já val. Kö -
vet ke zés képp egyes szín mû írók szá má ra a szer zô -
ség al ko tó, nem pe dig után zó te vé keny ség gé vált. 
A drá ma szö veg és al ko tó já nak (a sze rep lôk és a 
szín mû író) szét vá lasz tá sa kész tet te Lu i gi Pi ran dellót 
1921-ben ar ra, hogy hat sze rep lô jé vel szer zôt ke -
res tes sen, és Hat sze rep lô szer zôt ke res cí mû drá ma -
szö ve gé ben rá kér dez zen a „dra ma ti kus” vi lág (Vd) 
és a „va ló” vi lág (Vv) kö zöt ti vi szony ra. Mindazonál -
tal lo go cent ri kus szel lem ben mu tat ták be da rab ját, 
mert a pró bák és az elôadás Pi ran del lo szín mû vé -
nek hû rep re zen tá ció ja ként va ló sul tak meg. 

A ren de zô, a ter ve zô és a szí né szek ak kor lé pik át 
a de konst ruk ció kü szö bét, ha lé pés rôl lé pés re magu -
ké vá te szik az aláb bi négy pre misszát. (1) A dráma -
szö veg nem mu tat ön ma gán túl ra: a szín mû író gon -
do la tai ra vagy szán dé ká ra. (2) A drá ma szö veg nem 
tes te sí ti meg a szín mû író gon do la tait vagy szán dé -
kát. (3) A drá ma szö veg nem vé ges szá mú je lölt bôl 
áll. (4) A drá ma szö veg nek nincs mélyst ruk tú rá ja, 
amely a fel szí ni struk tú ra mö gött rej tôz köd nék. 
Más szó val, a drá ma szö veg be író dott „je len té sek” 
nem az ôket ki sa já tí tó in di vi duá lis tu dat ered mé -
nyei, így csak „transz per szo ná lis”, kon ven cio ná lis 
struk tú rák (sze mio ti kai rend sze rek vagy kó dok) 
ré vén fejt he tôk fel. A de konst ruk tôr az uni ver zá lis 
lo gosz eluta sí tá sa ré vén csak apaszt ja a szín mû író és 
drá ma szö ve ge iden ti tá sát, in teg ri tá sát, amely ál lí -
 tó lag a drá ma szö veg „mély” és „rej tett” struk tú rái -
ba író dott. Men te sí ti ma gát a lo gosz – a je len tés vélt 
sta bi li zá ló ja – után foly ta tott teo lo gi kus ke re sés alól. 

A de konst ruk tôr te hát „át hág ja” min den na -
gyobb is ko la gon dol ko dás mód ját (le gyen az Arisz -
to te lész-, Szta nyisz lavsz kij-, Ar taud-, Pi ran del lo- 
vagy Brecht-fé le el gon do lás), nem be szél ve a ja pán 

nó, az in diai ka tha ka li stb. „mes te rei rôl”. A nyu ga -
ti és ke le ti is ko lák ál ta lá ban a ha gyo mány tisz ta sá -
gát vé del me zik, s ôr köd nek a „mes ter” – akár szín -
mû író, akár ren de zô, ter ve zô, szí nész vagy kri ti kus 
– au to ri tá sa fe lett. A „pa ter ni tás” biz to sí tá sá val a 
szín há zi is ko lák meg pró bál ják ki kü szö böl ni az 
elôadás lét re ho zá sá nak „il le gi tim” el mé le ti és gya -
kor la ti ele meit. A ha gyo mány és az au to ri tás el ve 
össze fog, hogy in téz mé nye sít se az or to do xiát, és el -
fojt sa a he te ro do xi át. Az el té rô vé le mé nyek, a más -
hi tû ség el le ni küz de lem a kü lönb sé gek csök ken té -
sé re és az egy ség meg tar tá sá ra irá nyu ló erô fe szí té -
se ket rep re zen tál ja az ere de ti ség – a „mes ter” esz -
mé je vagy a lo gosz – je gyé ben. A kü lönb sé gek 
el foj tá sa sza bá lyoz za és te szi sza bály sze rû vé az 
elôadás lét re ho zá sá nak fo lya ma tát. Az el mé let és a 
gya kor lat nor ma tív ká non ját hoz za lét re min den 
olyan is ko la szá má ra, amely szab vá nyo kat kí nál an -
nak el dön té sé re, mely rend el le nes sé ge ket le het el -
fo gad ni, il let ve eluta sí ta ni. 

A de konst ruk tôr rá kér dez a drá ma és szín ház 
„nagy mes te rei nek” au to ri tá sá ra, ahogy az elôadás 
lét re ho zá sá nak li neá ris fo lya ma tá ra is, amely bizto -
sít ja, hogy az au to ri tás ne szét szór tan, ha nem a 
„mes te rek” pon tos irá nyí tá sa és fel ha tal ma zá sa alatt 
jus son el az „apos to lok hoz”. Ál lít ja, hogy a szín há -
zi elôadá sok lét re ho zá sá nak nyu ga ti gya kor la ta nem 
szo rít ha tó egyet len rend szer be. A szín ház mû vé szek 
kö zö sen al kot nak, el mé le ti és gya kor la ti te vé keny -
sé gük pe dig olyan egy más ba kap cso ló dó há ló kat 
for mál, ame lyek né ha konflik tus ba ke rül nek egy -
más sal. Pél dául a „szín mû író” in di vi duu má nak 
szét bom lasz tá sa a pró bák alat ti kol lek tív „szín mû -
írás” so rán – az ilyen al ko tó te vé keny sé get gyak ran 
„mû hely nek” ne vez zük, mint Jer zy Gro tows ki Ün -
ne peit – le he tô vé te szi, hogy a név te len szub jek ti -
vi tás és a kol lek tív al ko tás tes tet ölt sön. A kol lektív 
al ko tás a „pro duk ti vi tást” fel cse ré li az „ün nep pel”, 
a „mes ter ség be li tu dást” pe dig a „fo lya mat tal”. 
A hap pe nin gek ben már nem le het a ta pasz ta la tot 
ha tá ro zott kez det tel és vég gel ren del ke zô, egye nes 
vo nal lal áb rá zol ni. A pro duk ciós fo lya mat el ka lan -
do zik és kar ne vál lá, „ün nep pé” vá lik, amely ben – 
a be szá mo lók alap ján – az in di vi duum iden ti tá sa 
felol dó dik, és meg szûn nek a szo ciá lis sze re pek. 

A de konst ruk tôr szá má ra egyet len el mé let, gya -
kor lat vagy is ko la sem le het el sôd le ges. Ezért az zal 

10 Mi chel Fo u cault: The Or der of Things: An Ar che o logy of Hu man of The Hu man Scin ces. New York, Ran dom Ho u se, 1970. 
304. (Ma gya rul: A sza vak és a dol gok. A tár sa da lom tu do má nyok arc heo ló giá ja. Bu da pest, Osi ris, 2004. ford. Rom há nyi Török 
Gá bor.)
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kez di, hogy új ra meg vizs gál ja az egy más hoz kap -
cso ló dó funk ciók há ló za tát az elôadás lét re ho zá sá -
nak lo go cent ri kus fo lya ma tá ban. E há ló zat ha gyo -
má nyo san legalább öt fé le te vé keny ség for mát tar -
tal maz: a drá ma szö ve get, ame lyet a szín mû író fen -
ség te rü le té nek szo kás te kin te ni; a ren de zô pél dányt, 
amely ál ta lá ban a ren de zô és a ter ve zôk ter ri tó riu -
ma ként ér té ke lô dik; a pró ba szö ve get, amely a ren -
de zô és a szí né szek te re pe; és az elôadás szö ve get, 
ame lyet az elôadók és a né zôk te rü le te ként tar tunk 
szá mon. E lát szó lag fe szes há ló za tot szed ték ízek -
re és struk tu rál ták át azok a kí sér le ti, de konst ruk -
ci ós pró bál ko zá sok, ame lyek fel fed ték, ho gyan utal -
hat egy „szö veg” más szö ve gek re a szín há zi pro -
duk ció rend sze rén kí vül és be lül.  

A leg több de konst ruk ci ós kí sér let azt su gall ja, 
hogy az „írás” be fe jez he tet len fo lya mat, melynek 
so rán a „szer zô” „ol va só vá”, az „ol va só” „szer zô vé” 
vá lik. A „szer zô” és az „ol va só” kö zöt ti sze rep cse re 
felold ja akár a kez det, akár a vég au to ri tá sát. Ezért 
tûn het úgy, hogy az összes „szö veg” (be leért ve az 
elôadás szö ve get is) szár maz ta tott és so ha sem ere -
de ti. Min den „szö veg” egy azt megelô zô má sik „szö -
ve get” is mé tel, nem pe dig a – min den je len tés ere -
dô je ként pó zo ló – in di vi duá lis szer zô szán dé kát fe -
je zi ki. Shakes peare drá ma szö ve gei pél dául más 
„szö ve ge ket” ír nak új ra. Vég ered mény ben min den 
írás ma gá ban fog lal ja az új raírást. 

A „szer zô” fo gal ma – túl a szín mû író fo gal mán 
– ki sza ba dí tot ta a de konst ruk ci ót a rög zí tett kö -
zép pont ból: a drá ma szö veg bôl, és le he tô vé tet te, 
hogy az elôadás lét re ho zá sá nak kü lön bö zô irá nyai -
ba ka lan doz has son el. Szá mos szín há zi pro duk ció 
szol gált bi zony sá gául an nak, hogy a köl csö nös vi -
szo nyok lo go cent ri kus há ló ját meg le het za var ni a 
drá ma szö veg sú gó pél dánnyá, azaz a pró bák mû -
hely mun ká vá ala kí tá sá val, il let ve a pró bák vagy 
elôadá sok be zá ró dá sá nak meg szûn te té sé vel. Kö -
vet ke zés képp a de konst ruk ció a szín há zi pro duk -
ció köl csö nös vi szo nyai nak új há ló ját elô le ge zi meg. 

Az ori gi na li tás ere je, ame lyet a drá ma szö veg él -
vez a lo go cent ri kus szín há zi pro duk ció ban, biz to -
sít ja a szín mû író sza vá nak (a lo gosz nak) azt a jo got, 
hogy az elôadás lét re ho zá sá nak tel jes fo lya ma tát el -
lenôriz ze. A drá ma szö veg – mint Ham let ap já nak 
szel le me – elô re jel zi a ta pasz ta lat spe ciá lis kör nye -
ze tét a ren de zô, a ter ve zôk, a szí né szek és a né zôk 
szá má ra. Azon ban a ha tás, ame lyet a drá ma szö veg 
kelt, nem a szín mû író in ten ció ja, ha nem a ren de -
zô, a ter ve zô és a szí né szek ér zé keny kép ze lô ere je 
ál tal va ló sul meg. Kö vet ke zés képp a drá ma szö veg -

nek nyi tott a vé ge. Mi vel nyi tott vé gû drá ma szö ve -
gek ben a je len té sek sem le het nek be fe je zet tek, a 
lo go cent ri kus ren de zô, ter ve zô, szí né szek befeje -
zett, „zárt” elôadás szö ve ge ket pró bál nak lét re hoz -
ni. A be zá ró dás rög zí ti a je len tést, és gá tat vet az 
„új raírás nak”, amely a pró bá kat jel lem zi. 

A de konst ruk tôr te hát a rep re zen tá ció és a be -
zá ró dás fo gal má ra kér dez rá. Ha egy drá ma szö veg 
az uni ver zá lis lo gosz ké pét rep re zen tál ja, ak kor a 
sú gó pél dány a drá ma szö veg ké pét. Ha a sú gó pél -
dány egy kép nek a ké pe, ak kor mi a pró ba szö veg? 
Egy imi tá ció imi tá ció já nak az imi tá ció ja? Azt je len -
ti há rom pla tó ni lé pés sel ar rébb tol ni „tár gyá tól” az 
ér tel me zést, hogy ér ték te len né tesszük a ren de zô, 
a ter ve zô és a szí né szek mun ká ját – ar ról nem is 
be szél ve, hogy az imi tá lan dó drá ma szö veg már ele -
ve egy pla tó ni lé pés sel arébb van a lo gosz tól. Magya -
rán, a „tük rök” lo go cent ri kus já té ka elôny ben ré -
sze sí ti a má so la tot és a meg ket tô zést, le lo haszt ja a 
krea ti vi tást és az in no vá ciót, aka dá lyoz za és elide -
ge ní ti a szín há zi al ko tó kat. 

A fen ti ha tá so kat erô sí ti a „be zá ró dás” já té ka is. 
A be zá ró dás olyan hi vat ko zá si pont tá, min dent 
szer ve zô kö zép pont tá te szi a drá ma szö ve get, amely 
a sú gó pél dány, a pró ba szö veg és az elôadás szö veg 
egy sé gé nek, ko he ren ciá já nak meg va ló sí tá sát se gí -
ti. A lo go cent ri kus ren de zô ar ra ké ri a szí né szeit a 
pró bák so rán, hogy idéz zék vissza, rep re zen tál ják, 
is mé tel jék meg a drá ma szö ve get és/vagy a sú gó pél -
dányt. A pró ba szö ve get „író” szí nész nem cse rél -
he ti ki, vagy uta sít hat ja el a drá ma szö veg vagy a 
súgó pél dány je len té seit. Kö vet ke zés képp a lo go -
cent ri kus ren de zôk és szí né szek tér  és idô  urai a 
pró bán, mégpedig (1) a drá ma szö ve get re-p re zen -
tá ló jel rend sze rek ar ti ku lá lá sa, (2) a drá ma szö veg 
ke re tein be lül a szín pa di tet tek ra cio na li zá lá sa és 
(3) a gond vi se lô vel azo no sí tott szín mû író val va ló 
kap cso lat fenn tar tá sa ál tal. 

Ahogy az uni ver zá lis lo goszt a drá ma szö veg ben 
ért he tô vé te vô szín mû író nak, úgy a ren de zô nek is 
biz tos nak kell len nie ab ban, hogy a drá ma szö veg 
lo go szát a pró bák és az elôadás so rán a ter ve zôk és 
a szí né szek te szik ér tô vé. A kép zet, hogy a rend és 
a struk tú ra eme alap el ve min den „szö veg” fö lött áll, 
el sô, má so dik és har ma dik szint re rang so rol ja a je -
len té se ket. A lo go cent ri kus ab ban hisz, hogy a „szö -
ve gek” lán co la tán elô re-hát ra mo zog va elér he ti a 
drá ma szö veg (a lo gosz) vagy az is te ni uni ver zum 
(a Lo gosz) el sôd le ges (ori gi ná lis) je len té sét mintegy 
a meg vi lá go so dás ak tu sa ál tal. A lo go cent ri kus ren -
de zô a szín mû író lo go sza vagy az uni ver zá lis Lo gosz 
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ne vé ben kont rol lál ja a ter ve zôk és a szí né szek al -
ko tó te vé keny sé gét és ki fe je zés mód ját. A lo go cent -
ri kus szín há zi al ko tók hát ra fe lé néz nek, nem elôre.  

Az elide ge nü lés le gyô zé se és az ön ki fe je zés je -
gyé ben szá mos ren de zô és szí nész lá zadt fel a szín -
mû író el len, s tett kí sér le tet ar ra, hogy fö lül ke re -
ked jen a „mes te ren”. A szín mû író An ton Cse hov 
és a ren de zô Konsz tan tyin Szta nyisz lavsz kij kö zöt -
ti konflik tus jól pél dáz za a ren de zô nek a szín mû -
író és a drá ma szö veg fö löt ti ren del ke zés re vo nat -
ko zó igé nyét. Cse hov ko mé diá nak ne vez te a Cse -
resz nyés ker tet (1904), de Szta nyisz lavsz kij más képp 
gon dol ta, és tra gé dia ként ren dez te meg. „Ez nem 
tra gé dia, és nem is komédia, ami képp Ön ír ta.” – 
mond ta Szta nyisz lavsz kij Cse hov nak – „Ez tra gé -
dia, még ak kor is, ha az utol só fel vo nás ban tény -
le ge sen vá zol ja a jobb vi lág ba ve ze tô utat.”11 

Per sze nem te kint he tünk de konst ruk tôr nek 
min den ren de zôt, aki eluta sít ja azt, aho gyan a szín -
mû író ér tel me zi a vi lá got – kü lö nö sen ak kor nem, 
ha az zal iga zol ja tet tét, hogy sa ját ér tel me zé se a 
világ köz vet le nebb megér té sé rôl ta nús ko dik, mint 
a szín mû íróé vagy a drá ma szö ve gé. A szín mû írók, 
ter ve zôk, ren de zôk, szí né szek és kri ti ku sok ak kor 
kö te le zik el ma gu kat a lo go cent riz mus mel lett, ami -
kor az „igaz sá got” egye di nek, egy sze rû nek és vég le -
ges nek lát ják, nem pe dig plu rá lis nak, össze tett nek 
és át me ne ti nek. Kö vet ke zés képp a lo go cent ri kus 
ren de zôk, szí né szek és kri ti ku saik a mun ká juk so -
rán fel me rü lô el lent mon dá so kat fél reér té sek ként 
ma gya ráz zák: az zal, hogy a szín mû író és a ren dezô 
vagy a szí né szek bi zo nyá ra meg za var ták a drá ma -
szö veg és az uni ver zum je len sé gei nek (phe no me -
non) és lé nye gé nek (ou sia) köl csön ha tá sát. 

A lo go cent ri kus elô sze re tet tel ol vas sa be le a je -
len tés két szint jét a drá ma szö veg be. Szta nyisz lavsz -
kij pél dául a „szö veg” és a „szö veg mö göt ti” ket tôs 
ol va sa tá ra ala poz ta „rea lis ta szín há zát”. A szö veg a 
lap ra nyom ta tott, meg má sít ha tat lan sza vak ban (je -
lö lôk ben) gyö ke re zô de no tá tu mok összes sé gét, a 
szó sze rin ti je len tés re utalt, a szö veg mö göt ti a kon -
no tá tu mok összes sé gé re, a kép le tes je len té sek re, a 
lap ra nyom ta tott sza va kon „tú li ra”, a „mö göt tes re”. 
Rö vi den, a szö veg a „lát ha tót”, a szö veg mö göt ti pe -
dig a „lát ha tat lant” je len tet te. 

A ren de zô Pe ter Brook ha son ló bi ná ris op po zí -
ció ra (lát ha tó/lát ha tat lan) ala poz ta „szent szín há -

zát”. „Lát ha tó vá te he tô a lát ha tat lan az elôadó jelenlé -
tén ke resz tül?” – kér dez te Brook, és ar ra ösz tö nöz -
te a szí né szeit, hogy elôadá suk so rán te gyék lát ha -
tó vá a lát ha tat lan uni ver zá lis Lo goszt.12 Még Ber tolt 
Brecht is a lát ha tó/lát ha tat lan op po zí ció ra épí tet te 
„epi kus szín há zát”, csak kö rül te kin tôen visszá  já ra 
for dí tot ta an nak irá nyát. Brecht sze rint az ideo ló -
gia is me rôs sé, au to ma ti kus sá, vég sô so ron ér zé ket -
len né te szi az em be rek ér zé ke lé sét. Az elide ge ní tô 
ef fek tu sok azon ban ké pe sek ide gen né ten ni az is -
me rôs (ter mé sze tes) lát ványt és han go kat, s ez te -
szi a né zô tu da ta szá má ra lát ha tó vá a „lát ha tat lant”. 

Mind há rom eset ben – Szta nyisz lavsz kij is merôs, 
lát ha tat lan, mély struk tú rá já ban, Brook ide gen, lát -
ha tat lan, mély struk tú rá já ban és Brecht is me rôs, 
lát ha tat lan, fel szí ni struk tú rá já ban – a meg vi lá go -
so dás ak tu sa ként, azaz a lo go cent ri kus megér tés lé -
nye ge ként ér tel me zik a szó fej tést, amely fel nyit ja 
és je len va ló vá te szi mind azt, amely az em be ri 
megér tés szá má ra egyéb ként „rej tett” vagy „tá vol -
lé vô”. A lo go cent ri kus te hát úgy vé li, hogy a drá -
ma szö veg bír azok kal a meg ha tá ro zott és meg ha -
tá roz ha tó je len té sek kel, ame lyek ga ran tál ják, hogy 
az ér tel me zés ne le gyen se vég te len, se cél ta lan. 

De mi van, ha nincs uni ver zá lis Lo gosz? Mi van, 
ha a lo gosz em ber al kot ta konst ruk ció és olyan ki ta -
lá ció, amely a vi lág „em be ri vé té te lé ben” se gí ti a szín -
há zi al ko tó kat, il let ve ab ban, hogy nem lé te zô logikai 
ala po kat és cé lo kat „ol vas sa nak” az élet za var ba ej -
tô ren de zet len sé ge „mö gé”? Ber nard Shaw sza vai val: 

 
(…) a nagy drá ma író nak jobb dol ga is van an nál, 
mint hogy ma gát vagy kö zön sé gét szó ra koz tas sa. Az 
a felada ta, hogy az éle tet ér tel mez ze. Ez úgy hang -
zik, mint az iro da lom kri ti ka egyik jám bor ki je len -
té se, de ha job ban be le gon do lunk, mind járt fel tá rul 
a pon tos je len té se. Min den na pi ta pasz tala taink so -
rán az élet az ese mé nyek ért he tet len káo szá nak tû -
nik. (…) Brie ux cél ja nem más, mint az ese mé nyek 
káo szá ból a fon tos moz za na to kat ki vá lo gat ni, s úgy 
el ren dez ni, hogy az egy más hoz való vi szo nyuk jelen -
té ses le gyen. Ily mó don ala kít át az ir tóz ta tó ren det -
len ség ré mült szem lé lô jé bôl olyan em ber ré, aki értel -
mes tu da ta ré vén ké pes megis me rni a vi lá got és 
annak ren del te té sét. Ez pe dig a leg ma ga sabb ren dû 
em beri hi va tás, a leg na gyobb mun ka, amely be bele -
vág hat. S ez az, amiért a vi lág leg na gyobb drá ma -

11 Ro nald Hing ley: Chek hov. Lon don, Al len & Un win, 1950. 180. 
12 Pe ter Brook: The Holy The at re. In: The Empty Spa ce. New York, Athe neum, 1968. 52. (Ma gya rul: Az üres tér. Bu da pest, 

Eu ró pa, 1999. ford. Ko ós An na.)
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írói Euri  pi dész tôl és Arisz to pha nész tôl Shakes peare-
ig és Mo lière -ig, s az tán Ib se nig és Brie ux -ig fel ve -
szik azt a fen sé ges, fô pa pi ran got, amely egyéb ként 
oly fur csán ide ge nül hat a ván dor szí né szek és szín -
há zi szer zôk egy sze rû, ért he tô cél jai hoz ké pest.13 
 

Shaw amel lett ér vel, hogy a drá ma szö veg csak olyan 
dra ma ti kus vi lá got tud meg je le ní te ni, amely ben az 
ese mé nyek és mo ti vá ciók jól ki ve he tô irá nyult ság -
gal bír nak, és je len tés te li min tá kat for mál nak, még 
ha a szín mû író nem gon dol ja is, hogy a vi lág nak 
bel sô rend je vagy je len té se vol na. Mindez bír né -
mi igaz ság gal az ab szurd szín mû írók ra és drá ma -
szö ve geik re vo nat koz tat va is: van az ôrült sé gük ben 
rend szer! A szín mû író lo go sza szö vi a drá ma szö ve -
get ko he rens (jól le het ab szurd) és be fe je zett (jól le -
het tö re de zett) szek ven ciá vá, amely nek van ele je, 
kö ze pe és vé ge.  

A lo go cent ri kus ren de zôk és szí né szek úgy te -
kin te nek a pró bák ra, mint az át me net rí tu sá ra. 
A drá ma szö veg vagy még in kább a sú gó pél dány 
nyil ván va ló tö re de zett sé gé nek da cá ra úgy je le ní tik 
meg a kü lön bö zô je le ne te ket a pró bák so rán, mint 
egyet len ko he rens rend szer elô re ha la dó, egy más -
sal össze füg gô epi zód jait. A nar ra tí va lo gi ká ja egye -
nes irányt je löl ki, amely ar ra kész te ti a ren de zô ket 
és a szí né sze ket, hogy meg ha tá roz zák a dra ma ti -
kus vi lág min den egyes ele mét azok funk ció ja vagy 
a töb bi elem hez ké pest el fog lalt he lye sze rint. A nar -
ra tí va úgy te szi ért he tô vé az ese mé nye ket és a mo -
ti vá ció kat, hogy az ol va só – akár ren de zô, szí nész 
vagy né zô – ér zé ke li a be fe je zett szek ven cia cél ját 
(té má ját). A je len tés a tel jes min ta egyik ele mé nek 
lo ká lis funk ció já vá vá lik. A pró bák nem ter jeszt -
he tik ki a drá ma szö veg „vé gét” anél kül, hogy ne 
vál toz tat nák meg an nak je len té seit. Kö vet ke zés -
képp a ren de zôk és a szí né szek egy re ke vés bé hagy -
hat ják nyit va a vé get, amint a be mu ta tó kö ze leg. 
Úgy gyô zik le a disz kon ti nui tást, hogy min dent a 
nar ra tí va erôs szá lá val varr nak el. 

A ren de zô kont roll irán ti vá gya ab ból a lo go -
cent ri kus fel té te le zés bôl fa kad, hogy a mes ter ség -
be li tu dást a je len tés nek a pró bák és az elôadá sok 
alat ti egy sé ge, ko he ren ciá ja és je len lé te ma ni fesz -
tál ja. A ren de zô úgy fojt ja el a kü lönb sé get, a le he -

tô sé get és a hiányt, hogy sa ját ér tel me zé sét a szín -
mû író szán dé ká nak ve ti alá vagy ép pen for dít va. 
Mind két eset ben le mond az el foj tás lo gi ká já nak 
meg szün te té sé re és a nyu ga ti szín ház csi ná lás teo -
lo gi kus vo nat ko zá sai ból tör té nô ki sza ba du lás ra irá -
nyu ló le he tô ség rôl is. 

Még az ön tu da tos és lel ki is me re tes ren de zôk 
sem me ne kül het nek e je len ség tôl a pró bák (a mû -
hely mun ka) so rán. Eu ge nio Bar ba pél dául, aki má -
sok kal együtt so kat tett az „al ter na tív szín há zért”, 
fel fi gyelt a szín ház csi ná lás ef fé le te o kra ti kus struk -
tú rá já ra mind a ke le ti, mind a nyu ga ti szín ház ban. 

 
Tár saim nagy ki tar tás sal pró bál ták sza vaim nak és 
el kép ze lé seim nek meg fe le lôen ala kí ta ni a munkáju -
 kat. De va la mi rossz volt, va la mi nem csen gett tisztán, 
és a vé gén va la mi ha sa dás fé le ke rült a közé, amit 
csi  nál tak, és amit csi nál ni sze ret tek vol na, vagy 
ami rôl azt hit ték, hogy örö met okoz nak, meg fe lelnek 
ve le ne kem. Ami kor er re rá jöt tem, ab ba hagy tam 
min den fé le ma gya rá zást. Éve ken át zaj ló, napi több 
órás kö zös mun ka után nem a sza vaim, hanem ta -
lán csak a je len lé tem ké pes mon da ni va la mit.14 
 

Drá ma szö veg hiá nyá ban a „ren de zô-gu ru” vagy a 
„mód szer mí to sza” vet te át az ál ta lá nos kont rollt a 
szí né szek pró bák alat ti vi sel ke dé se fö lött. No ha Bar -
ba ma ga is meg kér dô je lez te a „mód szer míto szát”, 
egyet len egy sze rû ok nál fog va mégis élt vele: a mód -
szer mí to sza olyan prak ti kus és lo gi kus iga zo lá sát 
ad ta me to do ló giá já nak, amely nek kö vet kez té ben 
az má sok szá má ra is el fo gad ha tó vá vált.15 Hit te, 
hogy a tré ning le he tô sé get te remt a szán dék és a 
meg va ló su lás kö zöt ti sza ka dék át hi da lá sá ra,16 de 
azt is val lot ta, hogy „a vir tuo zi tás nem ve zet új em -
be ri vi szo nyok ál tal for mált szi tuá ció hoz, amely pe -
dig dön tô fer men tu ma az új irá nyult ság nak”.17 A 
krea ti vi tás ef fé le ku ta tá sa so rán ju tott el Bar ba a ke -
le ti és nyu ga ti szín ház csa ló ka szem beál lí tá sához.  

Bar ba sze rint a ke le ti szín ház szí né szé nek al kal -
maz kod nia kell a ha gyo má nyos tech ni kák hoz, ame -
lyek ko difi kál ják az elôadá si stí lust, hi szen „[a szí -
nész] pusz tán ki vi te le zi a sze re pet, amely a ze nei 
par ti tú rá hoz ha son lóan a legap róbb rész le te kig ki 
van dol goz va, s amely nek szer zô je a kö ze li vagy a 

13 Ber nard Shaw: Pre fa ce. In. Three Pla ys by Brie ux. New York, Bren ta no’s, 1911. XXIV-XXV. 
14 Eu ge nio Bar ba: Words of Pre sen ce. Dra ma Re view, Vol. 16. No. 1. (1972) 54. 
15 I. m. 52–53. 
16 I. m. 47. 
17 I. m. 53.
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tá vo li múlt mes te re volt”.18 Úgy vél te, hogy ez zel 
szem ben a nyu ga ti szín ház szí né sze te rem tô – vagy 
an nak kel le ne len nie –, fô ként azért, mert tet tei szá -
má ra – a drá ma szö ve get és a ren de zô uta sí tá sait ki -
vé ve – nin cse nek elô re meg ha tá ro zott tör vé nyek. 
„A szö veg gel konf ron tá lód va, sa ját ér zé keny sé gén 
és tör té ne ti ta pasz ta la tain ke resz tül egye di és sze -
mé lyes uni ver zu mot kí nál a né zôk nek.”19 E fél re -
ve ze tô bi ná ris op po zí ció a – sta ti kus nak és di na -
mi kus nak is te kint he tô – ke le ti és nyu ga ti szín ház 
kö zött Bar ba pszeu do-st ruk tu ra li sta „szín há zi ant -
ro po ló giá já nak” pre misszáin alap szik. 

Fi gyel men kí vül hagy va azo kat a ku ta tá so kat, 
ame lyek be bi zo nyí tot ták, hogy a „sta ti kus” ke let -
rôl al ko tott nyu ga ti kép té ves,20 Bar ba fo lya ma to -
san úgy hi vat ko zik a ke le ti szín ház ra, mint a nyu -
ga ti el len té té re, és te szi ezt két ok ból. Elô ször is 
olyan ké tes disz cip lí ná val állt elô, amely nek „szín -
há zi ant ro po ló gia” a ne ve. Szín há zi ant ro po ló gu sai 
azo kat az is mét lô dô alap el ve ket ta nul má nyoz zák, 
ame lyek a kü lön bö zô he lyen és idô ben lé te zô kul -
tú rák ban kö zö sek, s azt re mé lik, hogy ezek az alap -
el vek – ame lyek ugyan nem bi zo nyít ják egye te mes 
és meg kér dô je lez he tet len tör vény sze rû sé gek lé tét 
– ta lán hasz nos nak bi zo nyul nak, ha spe ciá lis szín -
há zi elôadá sok ban al kal maz zák ôket.21 Saj nos a leg -
több ilyen kul tú ra kö zi ku ta tás haj la mos a szemben -
ál lás fe szült sé gei nek mi nô sé gi ana lí zi sé re, két pó lu -
sú mo le ku la mo del lé egy sze rû sít ve a vi lág szín ház 
tör té nel mét. Bar ba sze rint pél dául a szín ház nak, 
hosszú tör té nel me so rán min dig volt egy „lát ha tó, 
evi dens” és egy „lát ha tat lan, föld alat ti” di men zió -
ja.22 Zá ró jel ben jegy zem meg, hogy a ke le ti és nyu -
ga ti, a lát ha tó és lát ha tat lan di men ziók kö zöt ti bi -
ná ris op po zí ció legalább annyi ra fél re ve ze tô a szín -
há zi gya kor lat ban, mint a lo go cent riz mus és a de -
konst ruk ció kö zöt ti bi ná ris op po zí ció, ame lyet csak 
két jó ba rá tom stí lu sa miatt tar tok fenn.  

Má sod szor Bar ba a ke le ti és nyu ga ti szín ház ról al -
kotott „ol va sa ta” ere den dôen fe no me no ló giai Anto -

 nin Ar taud és Ber tolt Brecht örök zöld írá sait vissz -
han goz za, akik má sok kal együtt be ve zet ték a nyuga -
 ti gya kor lat tal szem be nál ló „ke le ti más ság” par ciá -
lis – ha nem épp fél re ve ze tô – ké pét. A lát ha tó/lát -
ha tat lan op po zí ció já ból kiin dul va Bar ba úgy vél te, 
hogy a „ke le ti más ság” táp lál ja a lát ha tat lant, a fel -
fog ha tat lant, a sza vak kal ki nem fe jez he tô ta paszta -
la tot. Amint Bar ba hang sú lyoz za: „a kül sô for mák -
nak nincs je len tô sé gük”.23 A szí nész nek az a felada -
ta, hogy a sza vak kal ki nem fe jez he tô „je len lét” 
meg  te rem té sé vel leír ja a leír ha tat lant. E je len lét 
olyan lát ha tat lan ener gia, amely meg ha lad ja a szí -
nész tech ni kai kép zett sé gé nek és fizi ká lis tel je sítmé -
nyé nek lát ha tó as pek tu sait. A „je len lét” ál la po tában 
a szí nész nem ér tel mez, és nem ta pasz tal sem mit.24 

Bar ba megál la pít ja, hogy az elôadás rep re zen tá -
ción ala pu ló nar ra tí vái ön ké nyes in ven ciók, ame -
lyek csak ab ban a spe ciá lis, idô ben be ha tá rolt kul -
tu rá lis kon tex tus ban nyer het nek ér tel met, amely 
lét re hoz za ôket, de vo na ko dik el fo gad ni, hogy az 
elôadás je len lé ten ala pu ló nar ra tí vái szin tén ön ké -
nyes, em ber al kot ta kul tu rá lis kó dok, ame lyek nem 
áll nak kap cso lat ban az igaz ság gal vagy a va ló sággal. 
Bar ba ku ta tá sai, ame lyek a nyu ga ti szín ház rep rezen -
 tá ciós vál sá gá ból nôt ték ki ma gu kat, vissza fe lé sültek 
el: töb bet árul nak el Bar ba lá tó szö gé rôl, mint a keleti 
szín ház ról.25 Az egye te mes lé nyeg és a bi ná ris oppo -
 zí ciók után ku tat va Bar ba át sik lott azon konk rét 
jel rend sze rek és kó dok rész le tes leírá sán, ame lyeket 
az elôadók és a né zôk egyaránt al kal maz nak egy 
spe ciá lis (tár sa dal mi) he lyen és (tör té nel mi) idôben. 

A lo go cent ri kus ren de zôk és szí né szek ke le ten 
és nyu ga ton is vissza fe lé, az em lé ke ze ten ke resz tül 
néz nek az írá sos vagy a szó be li ha gyo mány ré szét 
al ko tó „szö veg re”, míg a pró bák alatt elô re, az 
elôadás szö veg fe lé te kin te nek. Mindegy, hogy je -
len lé ten vagy rep re zen tá ción ala pu ló szín ház ban 
al kot nak, a teo lo gi kus me ta fo ra ke re tein be lül ma -
rad nak: az elôadás lét re ho zá sát olyan egye nes vo -
nal ként kép ze lik el, amely kau zá lis lánc cá szer vezi 

18 I. m. 48. 
19 Uo. 
20 Ro nald In den: Orien ta list Const ruc ti on of In dia. Mo dern Asi an Stu dies, Vol. 20. No.3. (1986) 401–406.; Ed ward Sa id: 

Orien ta lism. New York, Pan the on Books, 1978. 
21 Eu ge nio Bar ba: The at re Anth ro po logy. Dra ma Re view, Vol. 26. No. 2. (1982) 5. ford. Ri chard Fow ler. 
22 Eu ge nio Bar ba: Be y ond the Flo a ting Is lands. New York, PAJ Pub li ca ti ons, 1986. 1.; Jun ko Ber be rich: So me Ob ser va ti ons 

on Mo ve me net in Nö. Asi an The at re Jo ur nal, Vol. 1. No. 2. (1984) 207–214.; Phi lip Zar ril li: For Whom Is the In vi sib le 
Not Vi sib le? Reflec ti ons on Rep re sen ta ti on in the Work of Eu ge nio Bar ba. TDR, Vol. 32. No. 1. (1988) 95–106. 

23 Eu ge nio Bar ba: Words of Pre sen ce. i. m. 54. 
24 Eu ge nio Bar ba: Be y ond the Flo a ting Is lands. i. m. 115. 
25 Ja mes Clif ford (szerk): Wri ting Cul tu re. Berke ley, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1986.
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ön ma gát, és egyet len szük ség sze rû szek ven cia el -
lenôr zé se alá von min dent, ele jé tôl a vé géig. 

En ged tes sék meg ne kem, hogy – a tö mör ség 
ked véért – ka ri kí roz zam az „is te ni” me ta fo rát. Kez -
det ben a „szín mû író-is ten” meg te rem ti a drá ma -
szö ve get (Te rem tés). Majd a ren de zô pél dány for -
má já ban a „ren de zô-gu ru” és „mes ter-ter ve zôi” létre -
hoz zák a pro to tí pus föld re szállt, tö ké let len ké pét 
(Bûn bee sés). Az tán a pró bák so rán a szí né szek tes -
tük és hang juk je len lé te ál tal ké pet és han got köl -
csö nöz nek a szín mû író sza vai nak és a ren de zô kon -
cep ció já nak (In kar ná ció). A kö zös erô fe szí tés bôl 
szü le tô elôadás ideig le ne sen meg sem mi sí ti a „va -
lós” éle tet (Ha lál) és fe lé lesz ti a „fiktív” éle tet (Fel -
tá ma dás). Vé gül a szín há zi al ko tók vissza jel zést 
kap nak kö zön sé gük tôl és kri ti ku saik tól (Kár ho zat 
vagy Meg vál tás). A nyu ga ti szín há zi elôadá sok lét -
re ho zá sá nak teo lo gi kus me ta fo rá ja szá mos va riá -
ció já val együtt a pró ba so ro zat fá zi sá ban ha sadt fel. 

A lo go cent ri kus ren de zôk és szí né szek az elé ge -
det len ség és nyug ta lan ság zó ná já vá te szik a pró bafo -
lya ma tot, mert úgy ér zik ma gu kat, mint aki az el -
ve szett múlt (drá ma szö veg) és a meg fog ha tat lan jövô 
(elôadás szö veg) kö zött függ. Meg pró bál ják meg -
ôriz ni a múl tat a jö vô nek – bár a pró bák ról mind -
 ket tô hiány zik –, s el nyom ják a be szi vár gó je lent: 
se lyem her nyók mód já ra gu bót pró bál nak ké szí te -
ni a fiktív idô nek és/vagy az ôket kö rül ve vô tér nek.  

Ez zel szem ben de konst ruk tô rök nem erô sí tik a 
köz  pon ti nar ra tí vát. Jobb sze re tik a nyi tott vé gû, 
be fe je zet len drá ma szö ve get, amely elô re és hát ra is 
ki ter jeszt he tô a pró ba fo lya mat so rán. A pró bá kat 
az al ko tó kép ze lô erô mun ká já nak te kin tik, ahol a 
kép ze lô erô el sô sor ban a pro duk ti vi tá son, nem pedig 
a rep ro duk ción ala pul. Ha nem így vol na, miért érezné -
nek a ren de zôk, ter ve zôk, szí né szek és né zôk kész -
 te tést ar ra, hogy új ra és új ra lét re hoz zák bi zo nyos 
drá ma szö ve gek szín pa di pro duk cióit (nem pe dig 
rep ro duk cióit)? Ki nek szól nak a pró bák? Hogyan 
kü lön böz nek a pró bák az elôadás tól? Va jon a premier 
nem pró bá ja is egy ben a kö vetkezô elôadás nak? 

A hap pe nin gek nek és Ün ne pek nek pél dául nincs 
szer ve zô kö zép pont juk, azaz nincs egy köz pon ti 
drá ma szö veg vagy sú gó pél dány. A de konst ruk ci ós 
szín há zi al ko tók el lenáll nak min den olyan ten den -
ciá nak – a sa ját ju kat is be leért ve – amely az uralom 
eléré sét tû zi ki cé lul. Az ér tel me zés nek nincs se eleje, 
se vé ge. Az ér tel me zés nek nincs szi lárd pont ja. Min -
den ér tel me zés egy bi zo nyos né zô pont ered mé nye, 
ame lyet egy fi gu ra tív kód tesz le he tô vé. Kö vet kezés -
képp egyik kód sem él vez ki vált sá got a töb bi vel 

szem ben. A je len tés lé te sí té sé nek vég te len já té ka 
azt su gall ja, hogy nincs me nek vés az ér tel me zés 
sze szé lyei tôl. A né zô pon tok nem kí nál nak biz tos 
ál lás pon tot. Egy más sal áll nak re lá ció ban, ezért a 
je len tés re la tív és be ha tá rolt, azaz hol el tû nik, hol 
elô tû nik az egy más sal kap cso latban ál ló né zô pon -
tok ré vén. A je len tés több-, nem csak egyér tel mû. 

Ugyanak kor egy jel nek nem le het egy szer re több 
vagy kü lön bö zô je len té se. A je lö lô nem bír hat több -
szö rös je len tés sel. Va ló já ban egyet len izo lált je lö lô 
nem je lent sem mit. Je len tést és több ér tel mû sé get 
csak a töb bi je lö lô vel köl csön ha tás ban ké pes ge ne -
rál ni. A je len tés te hát azért nem sta bil, mert változó 
né zô pon tok ba és moz gó kon tex tu sok ba író dott. 
A je lö lô a sze man ti kai há ló fog ja. A je len tés lé te sí -
té sé nek szink ron há ló za ta túl ki ter jedt és komp lex 
ah hoz, hogy ma ra dék ta la nul ural ni tud juk, a diakro -
 ni kus há ló za ta pe dig ha tár ta lan nak tû nik. A kon -
tex tus, amely a je lek re vagy a né zô pont ra vo nat ko -
zóan in for má ciót kö zöl ar ról, hogy mely je lek re kell 
kon cent rál ni, min dig be fe je zet len ma rad. A je len -
tés lé te sí té sé nek nyi tott vé gû, diak ro ni kus há ló zata 
meg ha tá ro zat la nul hagy ja a sze man ti kai kon textust. 
A kez det és a vég hiá nya miatt a le be gô je lö lôk és 
je löl tek csak át me ne ti és ván dor ló je len tés re tarthat -
nak szá mot. A de konst ruk tôr nem el len zi a je len -
té sek vég te len áram lá sát, és sem a pró bán, sem az 
elôadás ban nem igyek szik rög zí te ni a je len té se ket. 
En nek ered mé nye ként el fo gad ja a „szer zô” ha lá lát, 
és élet be lép te ti a nyi tott vé gû pró ba-szö ve get.  

A de konst ruk ció sze rint a szö ve gek egy más ra 
épül ve hoz zák lét re a je len tést: e köl csö nös füg gô -
ség tesz min den szö ve get in ter tex tus sá. In nen nézve 
a pró ba-szö veg olyan vi szony la gos ese mény, amely 
nem le het ön ma gá ba zárt, mi vel az ôt al ko tó je lölôk 
sem azok. A pró ba-szö veg vi szo nya meg le he tô sen 
ku sza más szö ve gek hez. Az in ter tex tu a li tás nak 
nincs ele je és vé ge az elôadás lét re ho zá sá nak fo lya -
ma tá ban. A drá ma- és pró ba-szö veg, a ren de zô pél -
dány, az elôadás szö veg és a szín há zi vi lá gon kí vüli 
és be lü li más szö ve gek egyet len vég te len há ló vá ku -
szá lód nak össze: „jó sá gos” kör ré, amely nek spi rál -
ja so ha sem zá rul le. A szer ve zô kö zép pont (pél dául 
a drá ma szö veg) vagy fô elv (pél dául a mód szer mí -
to sza) meg szû né sé nek ered mé nye képp el tû nik az 
ere de ti ség. A je len tés min dig ala kot ölt, majd átala -
kul, de so ha sem lesz moz du lat lan, és so ha sem teszi 
je len va ló vá ön ma gát tel jes egé szé ben. Ezen ok ból 
ki fo lyó lag a de konst ruk ció fel for gat ja a szín re vi tel 
azon kép ze tét, amely sze rint be fe je zett, le zárt, cso -
ma golt pro duk tum ke rül to váb bí tás ra a né zô nek.  
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Ehe lyett a de konst ruk tô rök a te rem tés le he tôsé -
gét kí nál ják a né zô nek: ezért em lé kez tet nek elôadá -
saik a pró bák ra. Nem tart ják az ér tel me zést az ere -
de ti for rá son (a drá ma szö ve gen) élôs kö dô pa ra zi -
tá nak. Bar bá val el len tét ben az ér tel me zést te rem tô 
ak ti vi tás nak te kin tik, hi szen „szö veg” nem jö het 
lét re ér tel me zés nél kül. Azt ál lít ják, hogy nem a 
szín há zi al ko tók „én”-jei az ál ta luk ki mon dott mon -
da tok for rá sai. Min den egyé ni hang a nyel vi és kul -
tu rá lis re fe ren ciák há ló já ba van szô ve, amely így 
megelô zi és kö rül ve szi azt.  

A de konst ruk ci ós szín há zi al ko tó tud ja, hogy 
so ha sem bir to kol hat ja tel jes mér ték ben sa ját hang -
ját. Ha son ló képp, tu do má sul ve szi azt is, hogy ke -
vés ha tal ma van sa ját „szö ve ge” fe lett. Shakes peare 
Lear ki rá lya (drá ma szö veg), Pe ter Brook Lear ki rá -
lya (ren de zô pél dány) és Law ren ce Oli vier Lear kirá -
lya (elôadás szö veg) – hogy csak pár „Lear ki rályt” 
és még ke ve sebb szö ve get em lít sünk – csu pán 
masz kok, ame lyek „han got”, „ar cot” és „iden ti tást” 
ad tak szá mos név te len és ne ve sí tett köz re mû kö dô 
kol lek tív mun ká já nak. A 17. szá zad kez de te óta a 
Lear ki rály e „szö ve geit” a je len té sek meg szám lálha -
tat lan társ al ko tó já nak tár sa dal mi in terak ció ja és ak -
ti vi tá sa for mál ta, akik di rekt vagy in di rekt mó don 
ré sze sé vé vál tak „Lear ki rály igaz tör té ne té”-nek. 

A nyu ga ti szín há zi elôadá sok lét re ho zá sá nak tör -
té ne tét a lo go cent ri ku sok több nyi re evo lú ciós ala -
pon ál ló bi ná ris op po zí ció ként ír ják le – le gyen szó 
akár Ger hardt Haupt mann na tu ra lis ta, akár Brecht 
epi kus szín há zá ról (3. áb ra). E ki zá ró la gos és hie -
rar chi kus op po zí ciót él tet ve a szín há zi al ko tók és 
kri ti ku sok nem dia lek ti kus at ti tû döt pró bál nak fel -
ven ni, s nem tud ják el fo gad ni, hogy az el len té tek 
egyen ér té kû ként is ké pe sek együtt lé tez ni. Ehe lyett, 
egyet len ki fe je zést ré sze sí te nek elôny ben (pél dául 
epi kus), és le gyen gí tik a má si kat (rea lis ta), vagy 
épp for dít va. A szín há zi tár su lat ér ték íté le té re ala -
poz va olyan hie rar chiát tar ta nak élet ben, amely az 
el len tét egyik tag ját a má sik ural ma alá hajt ja. 

A de konst ruk tô rök lá zad nak a fen ti hie rar chiák 
el len, s meg akar ják szün tet ni a nyu ga ti szín ház csiná -
lást sza bá lyo zó alá- és fö lé ren delt sé gi vi szo nyok rend -
 sze rét. Az olyan for ra dal má rok, mint Adol phe Appia, 
Gor don Cra ig vagy Ber tolt Brecht épp azért nem voltak 
elég ra di ká li sak, mert fenn tar tot ták a hie rar chi kus 
el nyo mást. Ap pia Gor don Cra ig gel egye tem ben úgy 
vél te, hogy a tel jes, össze tett elôadás szö veg egyet len 
al ko tó tu da tot igé nyel: „egy nagy úri dik tá tort, mint 
ter ve zô-ren de zôt”, aki úgy te rem ti meg az összes 
elem har mó niá ját, hogy köz ben megaka dá lyoz za az 
alá ren delt szí nész füg get len meg nyi lat ko zá sait.26 

3. áb ra. Brecht bi ná ris op po zí ciók ra épü lô mo dell je az epi kus és a rea lis ta szín ház ra vo nat ko zóan27 
 
A mo dern szín ház az epi kus szín ház. Az aláb bi sé ma né hány súly pont el to ló dást mu tat be a drá mai és az epikus 
szín ház közt, az utób bi ja vá ra.

Drá mai szín ház 
A szín pad meg tes te sít egy fo lya ma tot 

A né zôt be le von ja egy ak tus ba, és feléli ak ti vi tá sát 
Ér zel mek re in dít ja 

Él mé nye ket köz ve tít ne ki 
A né zôt be le he lye zi a cse lek mény be 

Szug gesz tió val dol go zik 
Az ér zé sek ér zé sek ma rad nak 

Az em bert is mert nek té te le zi fel 
Az em ber vál to zat lan 

A fi gye lem tár gya a ki me ne tel 
Egyik je le net a má si kért 

Az ese mé nyek egye nes vo nal ban ha lad nak 
Na tu ra non fa cit sal tus 

A vi lág, ahogy van 
Amit az em ber nek ten nie kel le ne 

Az em ber ösz tö nei 
A tu dat ha tá roz za meg a lé tet

Epi kus szín ház 
El mond egy fo lya ma tot 
Szem lé lô jé vé te szi, de fe léb resz ti ak ti vi tá sát 
Dön té se ket kény sze rít ki be lô le 
Is me re te ket köz ve tít ne ki 
Szem be he lye zi ve le 
Ér vek kel dol go zik 
Megis me rés sé vál nak 
Az em ber a vizs gá lat tár gya 
Az em ber vál to zik és vál toz tat 
A fi gyel me tár gya a me net 
Mindegyik ön ma gáért 
Ka nya rog nak 
Fa cit sal tus 
A vi lág, ahogy ala kul 
Amit az em ber nek ten nie kell 
Az em ber in dí tó okai 
A tár sa dal mi lét ha tá roz za meg a tu da tot

26 Geor ge Ker nod le: Wag ner, Ap pia and the Idea of Mu si cal De sign. Edu ca ti o nal The at re Jo ur nal, Vol. 6. No. 3. (1954) 7. 
27 Ber tolt Brecht: A mo dern szín ház az epi kus szín ház. Meg jegy zé sek a Ma ha gonny vá ro sá nak tün dök lé se és bu ká sa cí mû operá -

hoz. In: Szín há zi ta nul má nyok. Bp., Mag ve tô, 1969. 89–90. Ford Walkó György.
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A de konst ruk tôr úgy vé li, hogy az elôadás létre -
ho zá sá nak fo lya ma tá ból mindad dig nem le het 
szám  ûz ni az el nyo mást, amíg a szín há zi al ko tók és 
kri ti ku sok nem ke rü lik el an nak csap dá ját, hogy ki -
 zá ró lag az ural mi rend sze rek és bi ná ris op po zí cióik 
dik tál ta ki fe je zé sek ben gon dol kod ja nak. A szín há -
zi al ko tók és kri ti ku sok nem sza ba dít hat ják fel ma -
gu kat és mun ká ju kat a lo go cent ri kus gon dol ko -
dás mód alól pusz tán azál tal, hogy a rea lis ta vagy 
az epi kus szín ház nak – hogy csak ket tôt em lít sünk 
– po zi tív vagy ne ga tív ér té ket tu laj do ní ta nak. Nem 
elég meg for dí ta ni az ural ko dó és az alá ren delt kö -
zöt ti vi szonyt. Ala pos vál to zást mindad dig nem tu -
dunk elér ni, amíg a bi ná ris op po zí ciók ér té keit dia -
lek ti kus in ver zión át pró bál juk felol da ni. Kö vet ke -
zés képp a de konst ruk tôr nek olyan ana li ti kus meg -
kö ze lí tést kell ki dol goz nia, amely le he tô vé te szi, 
hogy meg bont sa, eset leg új já szer vez ze a nyu ga ti 
elôadá sok lét re ho zá sá nak megörö költ rend jét.  

E pon ton a de konst ruk ció olyan ana li ti kus esz -
köz zé vá lik, amely se gít sé get nyújt a szín há zi al ko -
tók nak és kri ti ku sok nak ab ban, hogy (1) fel tár ják 
a bi ná ris op po zí ciók vi szo nyai nak rend sze rét, s 

hogy (2) e bi ná ris op po zí ciók ko ráb bi ér té keit a 
szét szó rás és új raosz tás – te hát nem csak az ér té -
kek el len ke zô elô je lû re for dí tá sa ré vén – új raal kos -
sák. A de konst ruk ci ós kri ti ka vizs gá lat tár gyá vá te -
szi a nyu ga ti szín ház csi ná lás ef fé le po la ri tá sá nak 
ér tel mét és in teg ri tá sát, s olyan új jö vôt te remt a 
szín há zi gya kor lat szá má ra, amely tá vol áll a ha -
gyo má nyo san meg ha tá ro zott fo gal mak tól. A de -
konst ruk tô rök úgy tá mad ják a lo go cent ri kus szín -
há zi há ló za tot, hogy sa ját tak ti ká ját ve tik be el le -
ne: „olyan ki moz dí tó erôt pro du kál va, amely a 
rend szer egé szé ben szét ter jed, s min den irány ban 
meg re pesz ti”.28 Azaz le lep le zik a szín há zi elôadá -
sok lét re ho zá sát megala po zó fo gal mak és gya kor -
lat bi zony ta lan sá gát és el lent mon dá sait, s élet ké -
pes al ter na tí vá kat ke res nek he lyet tük. 

 
(A fordítás alapjául szolgáló szöveg: Stra tos E. Con -
stan ti ni dis: The at re Un der De const ruc ti on? A Qu e sti -
on of App ro ach. New York and Lon don, Gar land 
Pub li shing, Inc., 1993. 3–28.) 

 
For dí tot ta: Le po sa Ba lázs

28 Der ri da, Jac qu es 1978. 20.


