
A Thá li á nak ke resz telt „Mû vé szi Tár sa ság”-ot 
1904-ben ala pí tot ta Bá nó czy Lász ló, Be ne dek 
Mar cell, Lu kács György és He ve si Sán dor. A 

Tár sa ság fennál lá sa ide je alatt több-ke ve sebb rend -
sze res ség gel ren de zett szín há zi elôadá so kat, ame -
lyek kor társ kül föl di és ma gyar drá ma írók mun ká -
já ra épül tek. A Thá lia Tár sa ság mun ká já ról ugyan 
Wild ner Ödön a Thá lia el sô elôadá sát mél ta tó 
1904-es cik ké ben még azt ír ta, hogy a né zô nem 
az zal az ér zet tel tá vo zott ha za, „hogy itt eget ve rô 
dol gok tör tén tek, ame lyek új kor sza kot je löl nek” 
(1904: 609), de már a kor társ re cep ció is „me ré -
szen ar tisz ti kus tár sa ság”-ról (Már kus, 1905) be -
szélt a Thá lia kap csán. A ké sôb bi re cep ció ban a 
Thá lia Tár sa ság iga zán 1908-as meg szû né sé vel in -
dult el a ka no ni zá ló dás fe lé, azaz ak kor, ami kor át -
lé pett a vir tuá lis szín há zak kö zé. A ma gyar kul tu -
rá lis em lé ke zet szín pa dán a Thá lia „a leg mo der -
nebb szín ház”-ként (n. n. 1909), „az egye te mes tisz -
ta mû vé sze tet adó ma gyar tár su lat”-ként (Ju hász, 
1919), majd az 1950-es évek ben „mû vé szet for ra -
dal mi meg moz du lás ként” (Bá lint, 1954) je lent meg. 
A Thá lia Tár sa ság má ra – a mun kás moz gal mi „har -
cos” jel zô ket el veszt ve – a hu sza dik szá zad ele ji ma -
gyar szín ház – He ve si ki fe je zé sét köl csön vé ve (He -
ve si, 1934, idé zi Gá bor, 1988: 324) – „re form moz -
gal ma ként” fog lal ta el a he lyét a ma gyar szín ház -
tör té net ben. 

Je len ta nul mány ret ros pek tív mó don pró bál ja 
meg kon tex tua li zál ni a Thá lia Tár sa ság mû kö dé -
sét egy részt a ma gyar és a nyu gat- eu ró pai szín ház 
1900-as évek re jel lem zô mi liô jé ben, más részt 
pedig el he lyez ni a nyu ga ti szín ház – Jac qu es Derri -
da és Stra tos E. Con stan ti ni dis ál tal de konst ru ált 
– lo go cent ri kus és teo lo gi kus ha gyo má nyá ban. A 
ma gyar / eu ró pai szín há zi és a ma gyar szín ház tör -

té ne ti ha gyo mány ra a de konst ruk ció el vein keresz -
tül te kint ve ta lán elér he tô, hogy a Thá lia Tár sa ság 
ha tá sa és mû kö dé se ér tel mez he tô vé is vál jon, és 
ne csu pán a kor társ re cep ció ban ta lál ha tó ki je len -
té sek és a Thá lia ta gok in ten ciói ra vo nat ko zó ál lí -
tá sai nak is mét lé sé vé. Je len ta nul mány ter jedel me 
miatt csak je löl ni kí ván ja azo kat az irá nyo kat és 
ál lí tá so kat, ame lyek men tén a Thá lia Tár sa ság tör -
té ne te új ra fel dol goz ha tó le het, hi szen a Thá li á ról 
az utol só át fo gó jel le gû mun ka, Ka to na Fe renc és 
Dé nes Ti bor A Thá lia Tör té ne te 1904–1908 cí mû 
köny ve, majd nem fél év szá zad dal ezelôtt, 1954-
ben ké szült. 

 
A szín ház és Jac qu es Der ri da 

 
Jac qu es Der ri da An to nin Ar taud A ke gyet len ség szín -
há za cí mû írá sán ke resz tül de konst ru ál ta a nyu ga -
ti szín ház nak azt a tra dí ció ját, amely el len Ar taud 
dü he irá nyult. Der ri da ezt a tra dí ciót lo go cent ri -
kus ként és teo lo gi kus ként ír ta le. Sze rin te a szín -
pad ak kor lo go cent ri kus és teo lo gi kus, 

 
ha a be széd ural ja, a be széd aka rá sa, egy el sôd le -
ges lo gosz ter ve, ami nem tar toz ván a szín ház te -
ré hez tá vol ról irá nyít ja azt. A szín pad ak kor teo lo -
gi kus, ha szer ke ze te a ha gyo má nyok nak meg fe le -
lôen a kö vet ke zô ele mek bôl te vô dik össze: egy 
szer zô-te rem tô, aki tá vol ról, je len nem le vô ként, 
szö veg gel fel fegy ver kez ve felügye li, összeál lít ja és 
meg szab ja a rep re zen tá ció ide jét és ér tel mét úgy, 
hogy a rep re zen tá ció ôt rep re zen tál ja, tud niil lik 
azt, amit gon do la tai, szán dé kai, el kép ze lé sei tar -
tal má nak hí vunk. Rep re zen tál ni rep re zen tá lók ál -
tal, ren de zôk vagy szí né szek ál tal, akik, el nyo mott 
tol má csok ként sze rep lô ket rep re zen tál nak, és akik, 
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leg fô kép pen azon ke resz tül, amit mon da nak, töb -
bé- ke vés bé köz vet le nül a „te rem tô” gon do la tait 
rep re zen tál ják. (…) Vé gül, a teo lo gi kus szín pad 
ré sze egy ül dö gé lô, passzív kö zön ség, a né zôk, fo -
gyasz tók, „él ve zôk” pub li ku ma – ahogy Nietz sche 
és Ar taud mond ja –, amely részt vesz egy iga zi tar -
ta lom és mély ség nél kü li, moz du lat lan elôadá son, 
amit kí ván csi, les ke lô dô te kin te te szá má ra nyúj ta -
nak. (…) Ez az ál ta lá nos szer ke zet, amely ben min -
den pil la na tot össze kap csol a rep re zen tá ció, amely -
ben az élô je len rep re zen tál ha tat lan sá ga el van lep -
lez ve és fel van old va, el nyom va vagy szám ûz ve a 
rep re zen tá ciók vég te len lán co la tá ban, ez a szer ke -
zet so ha nem vál to zott. (Der ri da, 1994: 7) 
 

A Der ri da ál tal lo go cent ri kus nak és teo ló giai nak 
ne ve zett szín pad imp li ci te vagy exp li ci te meg je le -
nik min den olyan szín ház, il let ve szín ház el mé le ti 
és szín ház tör té ne ti mun ká ban (Arisz to te lész tôl 
kezd ve a ko rai sze mio ti kán át Eric Bent le y -ig és a 
poszt struk tu ra liz mu sig), amely a szín ház ere de té -
nek és a je len tés leg fôbb bir to ko sá nak a drá ma írót, 
il let ve a dra ma ti kus szö ve get te szi meg. Der ri dá -
nak azon ki je len té se azon ban, hogy a szín pad lo -
go cent ri kus és teo lo gi kus szer ke ze te so ha sem vál -
to zott, prob le ma ti kus. Der ri da itt a kor társ gya kor -
la tot do mi náns elem ként ura ló szö veg- (és drá ma -
író)orien tált szín há zat és teo lo gi kus szer ke ze tét 
te kin ti a szín ház ál ta lá nos és uni ver zá lis mo dell jé -
nek, és ezt a mo dellt ve tí ti vissza a nyu ga ti szín ház 
tel jes tra dí ció já ra. Der ri da így – té ve sen – azt fel -

té te le zi, hogy a nyu ga ti szín ház egyet len, a szö veg- 
(és drá ma író)orien tált tra dí ció ból áll. Ez a fel té te -
le zés vi szont egy részt a nyu ga ti szín ház ban meg ta -
lál ha tó vál to za tos sá got és kü lön bö zô sé get egyet len 
tra dí ció ra szû kí ti, más részt pe dig eli mi nál ja a nyu -
ga ti szín ház nem szö veg- (és drá ma író)orien tált 
gya kor la tait. 

A Der ri da ál tal leírt szín há zi gyakorlat, amely -
ben a szö veg kap prio ri tást az elôadás elôtt, a nyu -
ga ti szín ház tra dí ció já nak csak na gyon rö vid sza -
ka szát jel lem zi, amely do mi náns sá csak a rea lis ta 
szín ház pro duk ciós rend sze ré nek ke re té ben vál(ha -
tot)t. Az a fel té te le zés, hogy már a gö rög il let ve az 
Er zsé bet-ko ri szín ház ban is a szö ve get te kin tet ték 
a leg fon to sabb elem nek, a XIX. szá zad vé gén in du -
ló színháztörténet-írás azon pre misszá já ra épült, 
amely át vet te az ad dig ra az iro da lom tör té net-í rás 
ál tal ka no ni kus nak te kin tett dra ma ti kus szö ve gek 
ká non ját, és ezen szö ve gek szín há zi kör nye ze té nek 
ku ta tá sá ra össz pon to sí tot ta erô fe szí té seit1 (lásd 
Carl son, 1991 il let ve Post le wa it és McCo na chie, 
1989). En nek kö vet kez té ben a szín ház tör té ne ti 
mun kák ban is a dra ma ti kus szö veg je lent meg zárt, 
rög zí tett és egy sé ges en ti tás ként, amely hez ké pest 
az elôadás csak má sod la gos ér vé nyû de ri vá tum -
ként, azaz a szö veg le he tô sé gei nek rész le ges meg -
je le ní tô je ként ér tel me zô dött (lásd Simhandl, 1998 
és Brown, 1999). Kö vet ke zés  képp a szín ház tör té -
ne ti mun kák ba – fô leg – azok a szín há zi kor sza -
kok ke rül(het)tek be, ame lyek az iro da lom tör té -
net í rás ál tal is el fo gad ha tó és ka no ni zál ha tó szö ve -

1 Eb ben a kon tex tus ban meg koc káz tat ha tók a kö vet ke zô fel té te le zé sek is. Bár a színháztörténet-írás ban Aisz khü losz nevé -
nek em lí té se a drá ma író kép ze tét idé zi fel, a tör té net író, Hé ro do tosz úgy jel le mez te ôt, mint „aki több moz du la tot ta lált 
ki, mint amennyi hul lám van a ten ger vi zén”. Eb bôl vi szont ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy a kor társ Hé ro do tosz szá má ra 
Aiszkhü losz el sô sor ban szín há zi ko reog rá fus ként és nem drá ma író ként vált je len tôs sé. Shakes peare te kin te té ben is hason -
ló a hely zet, hi szen a kor tár sak kö zül – az el sô mo dern (szer zôi jo go kat kö ve te lô és szín há zi szö ve gei nek össz kiadá sát elô -
ször (1616) meg je len te tô) „au thor”-nak te kint he tô – Ben Jon son te kin ti ôt el sô sor ban je len tôs drá ma író nak az 1623-ban 
meg je lent fo li ó ki a dás elô sza vá ban. Jon son nal el len tét ben ma ga Shakes peare egyál ta lán nem for dí tott fi gyel met dra ma ti -
kus szö ve gei nek kiadá sá ra, ezért nem ren del ke zünk sem Shakes peare-ké zi rat tal, sem Shakes peare ál tal au to ri zált nyom -
ta tott kiadás sal. Ez a tény azért je len tôs, mert egy részt rá vi lá gít a je len gya kor lat azon fel fo gá sá nak hiá nyos sá gá ra, mely 
sze rint Shakes peare szö ve geit – „ere de ti”, il let ve a szer zô ál tal au to ri zált vál to zat meg lé te el le né re is – zárt és rög zí tett en -
ti tás ként ke ze lik. Ezt de monst rál ja az a for dí tói gya kor lat, amely ben a ma gyar nyel vû kiadá sok na gyon rit kán tün te tik fel, 
hogy a for dí tó mi lyen / me lyik kiadás ból dol go zott, an nak el le né re, hogy egy szö veg nek több vál to za ta és kiadá sa is lé te -
zik. (Két ver zió ja lé te zik töb bek kö zött a IV. Hen rik nek, a Ham let nek, a Tro i lus és Cres si dá nak, az Othel ló nak, a Lear ki rály -
nak stb.) Más részt ez a tény azért te kint he tô je len tôs nek, mert Shakes peare, aki nem fog lal ko zott drá mái kiadá sá val, pon -
to san nyo mon kö vet te szo nett jei nek (Szo net tek, 1992–96) és epo szai nak (Ve nus és Ado nis, 1593, il let ve Luct re tia meggyalá -
zá sa, 1594) pub li ká lá sát. Te hát fel té te lez he tô, hogy míg a szo nett-, il let ve eposz írást Shakes peare va ló szí nû leg olyan iro -
dal mi mun ká nak te kint het te, amely hez nyom ta tott vál to zat is hoz zá tar to zik, ad dig a dra ma ti kus szö ve gek nyom ta tott 
megörö kí té sét nem. Eb bôl vi szont az is fel té te lez he tô, hogy az Er zsé bet-ko ri szín ház ban és Shakes peare gya kor la tá ban a 
dra ma ti kus szö veg nek egé szen más stá tu sza le he tett, mint azt a je len színháztörténet-írás do mi náns tra dí ció ja fel té te le zi 
(lásd She pherd, 1991, il let ve Thomp son, 1991).
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ge ket hoz tak lét re, il let ve mu tat tak fel. Azok a szín -
há zi gyakorlatok – pl. a kö zép ko ri szín ház, a com -
me dia dell’ar te, a ba rokk szín ház –, ame lyek el sô -
sor ban nem az elô re megírt szö veg re épül tek, il -
letve nem hoz tak lét re iro dal mi lag el fo gad ha tó 
szöve get, csak úgy je len(het)tek meg, mint az iro -
da lom orien tált kor sza kok elô fu tá rai il let ve össze -
kö tôi.2 En nek a fel fo gás nak a vissza ve tí té se kö vet -
kez té ben ka no ni zá ló dott a gö rög, il let ve az Er zsé -
bet-ko ri szín ház szö veg- (és drá ma író)cent ri kus 
szó szín ház ként. A szín ház nak ez a fel fo gá sa, azon -
ban, amely ben a dra ma ti kus szö veg stá tu sza lép a 
szín ház mû vé sze té nek el sôd le ges mo dell jé vé csak 
a nyu ga ti szín ház utol só két száz évé nek do mi náns 
tra dí ció já ra jel lem zô (lásd Geor ge, 1996). De még 
ek kor is a szö veg- (és drá ma író)orien tált szín há zon 
kí vül a szín ház nak szá mos más for má ja és tra dí ció -
ja lé te zett / lé te zik (pl. ut ca szín ház, vá sá ri szín ház), 
ame lyek rend re ki ma rad nak a szín ház tör té ne ti 
mun kák és ku ta tá sok so rá ból, il let ve Der ri da fenti 
megál la pí tá sá ból is. Min de ne set re, bár Der ri da ál -
lí tá sa a nyu ga ti szín ház lo go cent ri kus és teo lo gi -
kus, ál ta lá nos és uni ver zá lis stá tu szá ról prob le ma -
ti kus, en nek el le né re ha szon nal for gat ha tó a nyu -
ga ti szín ház utol só két száz évé re jel lem zô do mi -
náns tra dí ció elem zé sé re, kü lö nö sen a rea lis ta 
szín ház meg je le né sé tôl kezd ve. 

En nek a do mi náns tra dí ció nak az elem zé sé re 
tesz kí sér le tet The a ter Un der De const ruc ti on cí mû 
köny vé ben Stra tos E. Con stan ti ni dis is. Con stanti -
ni dis ar ra a megál la pí tás ra jut, hogy a nyu ga ti szín -
ház do mi náns lo go cent ri kus szer ke ze te két tér beli 
me ta fo ra alap ján szer ve zô dik, il let ve ír ha tó le: a pro -
 duk ciós vo nal és a piac el lip szi se alap ján (1993: 7).3 
Der ri dá nak a fent em lí tett lo go cent riz mus ra és hie -
rar chiá ra épü lô teo ló giai szín pad ra vo nat ko zó ál lí -
tá sai ból kiin dul va, Con stan ti ni dis úgy ér vel, hogy 
az a tár su lat, amely „a pro duk ciós vo nal me ta fo rája 
alap ján mû kö dik, az elôadás lét re ho zá sá nak struk -
tu rált, hie rar chi kus rend jét kö ve ti. Ez a vo nal a drá -
ma író tól szár ma zó drá ma szö veg tôl az elôadás szö -

ve gig ter jed, olyan át me ne ti és »alá ren delt« szö ve -
ge ken ke resz tül, mint a »ren de zô pél dány« és a 
»pró ba szö veg«.” (1993: 7). Így eb ben a fo lya mat -
ban Con stan ti ni dis sze rint is a drá ma író az „ere -
det”, a sta bil en ti tás ként meg je le nô dra ma ti kus szö -
veg a je len tés hor do zó ja, és a szín ház(i em be rek) 
alá van(nak) ren del ve mind a drá ma író, mind a szö -
veg au to ri tá sá nak. Ezt az alá ren delt hely ze tet ma -
gya ráz za Ge rald Rab kin azon meg fi gye lé se, mely 
sze rint a nyu ga ti szín ház do mi náns szín há zi tra dí -
ció já ban „az elôadás szö veg iro dal mi szö ve get ér tel -
mez oly mó don, hogy a drá ma író inst ruk cióit – dia -
ló gus, szín pa di inst ruk ció, az el ját szan dó ak ció tel -
jes di zájn ja – a vi zuá lis és hang zás be li image-ek ké 
ala kít ja át” (1987: 54). Er re a fel fo gás ra épül te hát 
az az ér ve lés, mely sze rint a szín ház nem ön ál ló, 
ha nem in terp re ta tív és imi tá ló mû vé szet, mi vel az 
el sôd le ges nek te kin tet szö veg hez ké pest csu pán 
má sod la gos de ri vá tum.4 

A fent em lí tett má so dik me ta fo rán ke resz tül 
Con stan ti ni dis föld raj zi lag és gaz da sá gi lag ter jeszti 
ki a szín ház ál ta la vizs gált te rü le tét, mi vel egy adott 
or szág szín há zi rend sze ré nek felépí té sét „a Nap kö -
rül ke rin gô boly gók hoz” ha son lít ja (1993: 7). Cons -
tan ti ni dis itt a cent rum / pe ri fé ria el mé le tet al kal -
maz za a szín ház ra, és azt ál lít ja, hogy egy adott or -
szág szín há zi struk tú rá ja egyet len kö zép pont kö -
rül szer ve zô dik, és „a kül sô gyû rû kön el he lyez ke dô 
tár su la tok ál ta lá ban megis mét lik (és új ra fel dol goz -
zák) a cent rum ban ta lál ha tó tár su la tok mód sze reit 
és elôadá sait” (1993: 7). Con stan ti ni dis ezen ál lí -
tá sai ter mé sze te sen nem ki zá ró la gos ér vé nyûek, hi -
szen a pe ri fé rián is (gyak ran) ta lál ha tó olyan szín -
ház (a tel jes ség igé nye nél kül pél dául Ka pos vár, 
Opo le, Si biu, Poz nan, Gdansk, Car diff, Hol ste bro), 
amely nem is mét li meg a kö zép pont ban lé vô tár -
su la tok elôadá sait és mód sze reit, sôt: ezek nek az 
el vek nek és mód sze rek nek az új ra gon do lá sá ra 
kész tet. Min de ne set re a Con stan ti ni dis ál ta la leírt 
orien tá ció, gaz da sá gi okok és kul tu rá lis be fo lyá sok 
miatt, min den bi zonnyal meg ta lál ha tó a XIX. szá -

2 Ezt a fel fo gást na gyon pon to san mu tat ja a ha zai színháztörténet-írás, amely a ma gyar hivatásos szín ház ke let ke zé sét a 
XVIII. szá zad utol só ne gye dé re te szi. Bár megem lí ti a ko ráb bi szín há zi je len sé ge ket (is ko lai szín ját szás, né pi szo ká sok, 
kas tély szín há zak), eze ket nem te kin ti a hi va ta los ma gyar szín ház ré szé nek. Tu laj don kép pen itt len ne az ide je a XVIII. szá -
zad elôt ti na gyon gaz dag és szer teága zó szín há zi ha gyo mány nak (azaz ha gyo má nyok nak) egyen ran gú fél ként va ló beeme -
lé sé re a ma gyar szín ház tör té net be. 

3 Con stan ti ni dis egyéb ként ki tû nô köny vé nek leg fôbb hiá nyos sá ga, hogy a szín há zi elôadás be fo ga dó ját, va la mint a szín -
há zi elôadás lét re ho zá sá nak és be fo ga dá sá nak kon tex tu sát fi gyel men kí vül hagy ja. 

4 Ezt az ér ve lést kiegé szí ti még az a – té ves – fel té te le zés is, mely sze rint a szín há zi elôadás azo nos ma gá val a szín ház zal.
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zad má so dik fe lé tôl in téz mé nye sü lô és in duszt ria -
li zá ló dó nyu ga ti szín ház ban. Bár Con stan ti ni dis tér -
be li me ta fo rá ja nagy va ló szí nû ség gel az ame ri kai 
szín ház szer ke ze ti felépí té sén ala pul, ha son ló ten -
den ciák ta lál ha tók Nagy Bri tan niá ban is, ahol a köz -
pont sze re pét a lon do ni West End játssza már a 
XIX. szá zad ele je óta, il let ve Eu ró pa más or szá gai -
ban is, ahol ál ta lá ban a (kul tu rá lis és ad mi niszt ra -
tív) fô vá ros töl töt te / töl ti be a szín há zi köz pont 
sze re pét. 

Bár Con stan ti ni dis má so dik me ta fo rá já ban a 
szín há zak kül sô gyû rû jét nem ze ti ha tá ro kon be -
lül kép zel te el, meg lá tá som sze rint ez a cent rum / 
pe ri fé ria elv – bi zo nyos meg szo rí tá sok kal – mû -
köd het szé le sebb ha tá rok kö zött is. Ha Eu ró pa 
szín há zi struk tú rá ját néz zük, fel té te lez he tô egy 
nyu gat–ke let orien tá ció, amely ben a nyu gat- eu ró -
pai szín há zak köz pont jai (Lon don, Pá rizs, Ber lin, 
Bécs) idô rôl-i dô re – fô leg az tö me ges uta zás el ter -
je dé se kö vet kez té ben a XIX. szá zad má so dik fe lé -
tôl kezd ve – ki ter jesz tik be fo lyá su kat a ke let- euró -
pai szín há zak do mi náns tra dí ció já ra. Ez a fo lya -
mat a multi kul tu rá lis cse re je le ként is ér tel mez he -
tô, de a fo lya mat nagy ban egyirá nyú, mi vel a 
ke let- eu ró pai drá ma írók és szín há zak sok kal rit -
káb ban je len nek meg Nyu gat- Eu ró pá ban, mint 
for dít va. A ke let- eu ró pai drá ma írók és szín há zak 
hiá nya ezek ben a nyu ga ti-eu ró pai köz pon tok ban 
ar ra is fel hívja a fi gyel met – anél kül, hogy a na cio -
na liz mus hi bá já ba es nénk –, hogy ez a fo lya mat 
nem csak euró pai mul ti kul tu ra liz mus ként, ha nem 
a nyu ga ti szín ház és drá ma iro da lom ha tá sá nak és 
do mi nan ciá já nak kul tu rá lis ex pan zió ja ként is ér -
tel mez he tô. Így Con stan ti ni dis me ta fo rái nem csak 
szim bo li kus tér be li orien tá ció ra és esz té ti kai, il let -
ve ideo ló giai vi szo nyok ra utal nak egy adott or szág 
szín há zi szer ke ze tén be lül, ha nem ki ter jeszt he tôk 
a XIX. má so dik fe lé ben kiépü lô mo dern Eu ró pa 
szín há zi szer ke ze té re, il let ve fel hasz nál ha tók a 
nyu gat- és ke let- eu ró pai szín há zak kö zöt ti gaz da -
sá gi, mo rá lis, mû vé szi és ideo ló giai hie rar chia meg -
szer ve zé sé nek és do mi nan cia-kiépí tés re tett kí sér -
le tek elem zé sé re is. 

A fent rö vi den elem zett prob lé mák el le né re Der -
ri da el vei és Con stan ti ni dis me ta fo rái jól hasz nál -
ha tók az 1900-as évek ma gyar szín há zi struk tú rá -
já nak re- konst ru á lá sá hoz és elem zé sé re (in téz mény, 
re per toár, mû kö dé si mód szer) és an nak a funk ció -
nak a meg kö ze lí té sé re, ame lyet a Thá lia Tár sa ság 
töl tött be eb ben a struk tú rá ban. Bár a múlt „au ten -
ti kus” re konst ruk ció já ra a po zi ti viz mus szel le mé -

ben tör tén tek kí sér le tek, a múl tat nem le het össze -
tett sé gé ben „au ten ti kus” mó don re konst ruál ni, azaz 
úgy, ahogy az meg tör tént. A múlt csakis re-
 konst ru ál ha tó, azaz rep re zen tá ció kon ke resz tül új -
ra (és új ra) meg szer vez he tô és el ren dez he tô a je -
len ben és a je len né zô pont já ból. A múlt – így a Thá -
lia ál ta lam lét re ho zott tör té ne te is – fo lya ma to san 
új raal ko tott konst ruk ció, amely ál lan dóan kiak ná -
zott a je len szá má ra, hi szen a múlt re konst ruk ció -
ja szol gál(hat) a je len és a jö vô szá má ra megala po -
zás ként, le gi ti má ció ként, a je len ben lé vô hiány ki -
töl tô je ként, il let ve an nak meg kér dô je le zé se ként is. 
Követ  ke zés képp eb ben a rö vid írás ban, Der ri da el -
kép ze lé seit és Con stan ti ni dis me ta fo ráit hasz nál va, 
a Thá lia Tár sa ság mû kö dé sét és a ma gyar szín ház -
ban be töl tött he lyét a nyu gat- eu ró pai szín há zi kul -
tú rá hoz vi szo nyít va re- konst ru á lom és ér tel me zem 
(új ra), il let ve fel hí vom a fi gyel met a ma gyar (szín -
há zi) kul tú ra el vi orien tált sá gá nak és gya kor la ti 
meg va ló su lá sá nak ano má liá já ra is. Is mét sze ret ném 
hang sú lyoz ni, hogy je len ta nul mány ter je del me 
miatt nem vál lal koz ha tom a fen ti cé lok rész le tes 
meg va ló sí tá sá ra, ezért in kább azo kat az irá nyo kat 
és ál lí tá so kat jel zem, ame lyek men tén a Thá lia Tár -
sa ság tör té ne te új ra fel dol goz ha tó és új ra ér tel mez -
he tô le het(ne). 

 
Az 1900-as évek re jel lem zô ma gyar  
szín ház struk tú ra re- konst ruk ci ó ja 

 
Az 1900-as évek re vi lá go san ki raj zo ló dott, hogy a 
ma gyaror szá gi szín há zi struk tú ra köz pont já vá a fô -
vá ros, Bu da pest vált, ahol szá mos ál lan dó tár su lat -
tal ren del ke zô szín ház mû kö dött, jól kö rül ha tá rol -
ha tó és könnyen felis mer he tô prog ram mal, szín -
ját szói ha gyo mánnyal és szín pad ra ál lí tá si mód szer -
rel. A szín há zak hoz ha son lóan, a kö zön ség is 
dif fe ren ciá ló dott, hi szen a kü lön bö zô szín há zak el -
té rô össze té te lû kö zön sé get von zot tak, csakúgy, 
mint Eu ró pa más szín há zi (fô)vá ro sai ban (lásd 
Carl son, 2000). A Nem ze ti Szín ház klasszi kus és a 
szá zad for du ló ra ka no ni kus sá vált kor társ (ma gyar 
és kül föl di) szín da ra bo kat mu ta tott be ké sô meinin -
ge ni stí lus ban, szí né szi sze rep kö rök sze rin ti leosz -
tás ban és olyan ko di fi kált att ri bú tu mok kal, ame -
lyek a jel mez tôl a gesz tu son ke resz tül a vo ká lis 
elôadá sig ter jed tek. A Nép szín ház (1875) nép szín -
mû ve ket, az Ope ra ház (1884) ope rá kat és ba let te -
ket, a Víg szín ház (1896) fô leg fran cia (tí pu sú) ko -
mé diá kat és bo hó za to kat, a Ma gyar Szín ház (1897) 
pe dig oszt rák, an gol és ma gyar ope ret te ket adott 
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elô, míg szám ta lan ka ba ré, or feum és va rieté kí nált 
könnyed es ti szó ra ko zást.5  

Bár elôadás be li stí lus, té ma és mû faj sze rint dif -
fe ren ciá lód tak, ezek nél a tár su la tok nál szo ká sos 
volt, hogy a pro duk ciós vo nal a szer zô nél (drá ma -
író, ope ra- il let ve ope rett szer zô stb.) kez dô dött. Így 
a szín há zi fo lya ma tot a szer zô (dra ma ti kus) szö ve -
gé ben tes tet öl tô aka ra ta irá nyí tot ta, bár a szö ve get 
az adott tár su lat ko di fi kált elôadás be li „stí lu sá ra” 
adap tál ták.6 A szín pa di ele mek hie rar chiá já ban a 
szí nész vo ká lis elôadá sá nak tisz ta sá gá ra és ért he -
tô sé gé re he lyez ték a fô hang súlyt, mia latt a vi zuá -
lis, pro xe mi kus és gesz ti kus ele me ket (több nyi re 
ko di fi kált) il luszt rá ció nak te kin tet ték. Ezt a szín -
há zi meg kö ze lí té si mó dot a ko rai XX. szá za di re -
cep ció is a szín ház iro dal mi ele mein ke resz tül kö -
ze lí tet te meg. Ez a szín ház kri ti ka elô ször a leg fon -
to sabb nak te kin tett drá ma szö veg gel fog lal ko zott, 
majd ezután – ha egyál ta lán – vet te te kin tet be a 
szö veg elôadá sát (leg több ször csak a szí né sze ket), 
és csu pán ar ra reflek tált, hogy az elôadás mi ként 
adap tál ta és töl töt te be a dra ma ti kus szö veg ál tal 
fel kí nált le he tô sé ge ket.7 A kor társ szín ház kri ti ka 
így a szín há zat (il let ve a „szín já té kot”) – mint azt a 
Nyu gat be fo lyá sos kri ti ku sa, Ig no tus ki fej tet te – 
„tol má cso ló mû vé szet nek” te kin tet te (1906: 289), 
amely nek leg fôbb felada ta a szö veg „hû” meg je le -
ní té se a szín pad há rom di men ziós te ré ben.8  

Vi dé ken, a szín há zi ke rü le tek nek meg fe le lôen, 
majd nem min den egyes, a hi va ta los ad mi niszt rá -
ció szem pont já ból fon tos vá ros ban meg ta lál ha tó 
volt a sa ját tár su lat tal ren del ke zô szín ház, amely ál -
ta lá ban (a lo ká lis – kul tu rá lis és tár sa dal mi – igé -
nye ket fi gye lem be vé ve és kielé gít ve) megis mé tel -
te a szín há zi köz pont re per toár ját, mun ka-mód sze -
rét és in téz mé nyi felépí té sét, il le tô leg sa ját pro duk -

ciói ba be fo gad ta a tur né zó bu da pes ti „sztá ro kat”. 
A szín há zat tá mo ga tó inf ra struk tú ra az 1900-as 
évek re szin tén kiala kult: na pi la pok és fo lyó ira tok 
szí ni kri ti ku so kat al kal maz tak, kü lön bö zô szí nész -
is ko lák ké pez ték szí né szek / szí nész nôk újabb és 
újabb ge ne rá cióit, azok kal a mód sze rek kel és stra -
té giák kal, ame lyek a hi va tá sos szín ház el vá rá sai ra 
ké szí tet ték fel ôket. Ez a szín há zi struk tú ra és in -
téz mény rend szer úgy tû nik meg fe lel a Der ri da- fé -
le lo go cent ri kus és teo lo gi kus el vek nek, il let ve leír -
ha tó a Con stan ti ni dis- fé le me ta fo rák alap ján. 

 
A Thá lia Tár sa ság elei nek és gya kor la tá nak  

re- konst ruk ci ó ja 
 

Eb ben az in téz mé nyi rend szer ben és szín há zi gya -
kor lat ban a Thá lia Tár sa ság két lé nye ges cél ki tû -
zés sel je lent meg 1904-ben. Az egyik a ma gyar dra -
ma ti kus ká non megújí tá sát szol gál ta, mint azt a 
„Thá lia Mû vé szi Tár sa ság Alap sza bá lya” ki mond ta 
„[d]rá ma iro da lom, vagy egyéb elôad ha tó olyan régi 
és új mû al ko tá sok idôn ként va ló be mu ta tás[ával], 
me lyek a fô vá ro si szín há zak mû sor rend jé ben nem 
sze re pel nek, me lyek azon ban nagy mû vé szi, vagy 
kul tu rá lis ér ték kel és ér de kes ség gel bír nak” (Gá -
bor, 1988: 64). A má sik cél ki tû zés a szí né szi já ték 
és a szín pad ra ál lí tás esz köz tá rá nak megújí tá sá ra 
tett kí sér le tet, mint azt az Alap sza bály össze fog lalta: 
„A Tár sa ság cél já nak meg fe le lôen az elôadá so kat 
sa ját erôi vel és esz kö zei vel ren de zi, mi nél fog va 
azok ban hi va tá sos, il let ve szer zô dés ben lé vô szín -
mû vé szek részt nem ve het nek” (Gá bor, 1988: 64). 
A Thá lia Tár sa ság a kor társ füg get len eu ró pai szín -
há zak hoz ha son lóan (And ré An to i ne Thé at re Libre-
 je Pá rizs ban, Ot to Brahm Freie Büh né je Ber lin ben, 
il let ve Ja cob T. Grein In de pen dent The at re -e Lon -

5 A Thá li a- ku ta tá sá nak itt kell rög zí te nie, hogy a le gi tim szín ház nak, a le gi ti mi tást el nem érô ún. szó ra koz ta tás nak, il let ve 
a ma gán és nyil vá nos teat ra li tá sok nak mi lyen vi szo nyá ról le het be szél ni a szá zad for du lón, il let ve ezek nek a je len sé gek ho -
gyan ha tá roz zák meg a kor társ re cep ciót. Ez a vizs gá lat te hát a kor társ el vá rá sho ri zon to(ka)t tér ké pe zi fel. 

6 A hely ze tet az is bo nyo lít ja, hogy gyak ran már a dra ma ti kus szö ve get a szín ház elôadás be li stí lu sá nak fi gye lem be vé te lével 
ala kí tot ták, il let ve vá lasz tot ták ki. Ezt gyak ran az adott szín ház „há zi szer zô je” vé gez te el. A ku ta tás nak itt kell tisz táz nia, 
hogy ez a szín há zi gya kor lat ho gyan és mi lyen mó don, ha egyál ta lán, szub ver tál(hat)ta a lo go cent ri kus / teo lo gi kus elveket. 

7 Er re az iro da lom orien tált mód szer re a XX. szá zad ele ji ma gyar szín ház kri ti ka szá má ra eta lon nak te kin tett Amb rus Zol tán 
kri ti kái hív ják fel a fi gyel met (lásd Amb rus, 1983). 

8 Ez a meg kö ze lí tés va ló já ban azt a prob lé mát ve ti fel, hogy a kri ti kus mit te kint „hû” meg je le ní tés nek. A hû ség kér dé se vi -
szont gyak ran az zal a ve széllyel jár, hogy a kri ti kus sa ját ol va sa tát, il let ve a ha gyo mány ál tal ko di fi kált drá ma ol va sa tot te -
kin ti a drá ma egyet len és ki zá ró la gos ol va sa tá nak, il let ve a drá ma „hû” ol va sa tá nak, majd ezt ké ri szá mon az adott elôadáson. 
A kri ti kus, at tól füg gôen, hogy az elôadás be töl töt te az ál ta la, il let ve a ha gyo mány ál tal tá masz tott re mé nye ket és el vá rá -
so kat, ma rasz tal ja el, il let ve di csé ri meg az adott elôadást (en nek a gya kor lat nak a rész le tes kri ti ká ját lásd Rab kin, 1983). 
Ez a felis me rés a kor társ re cep ció do ku men tum jel le gét kér dô je le zi meg, és ar ra irá nyít ja a fi gyel met, hogy ezek a kri ti kák 
/ írá sok nem do ku men tum ként, ha nem in kább mo nu men tum ként (em lék mû ként) ol vas ha tók (lásd de Ma ri nis, 1999).
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don ban) mo dern na tu ra lis ta, sze cessziós és szim -
bo lis ta szer zôk tôl (Haupt man, D’An nun zio, Ib sen, 
Strind berg, We de kind, Schnitz ler, Gi a co sa, Al ma 
Ta de ma és má sok) mu ta tott be da ra bo kat – leg -
több ször a tár su lat tag jai nak for dí tá sá ban –, mialatt 
(új) ma gyar szín da ra bo kat is foly to no san pro po -
nált szín pa di elôadás ra. 

Az elôadott da ra bok mi se en scène- jét és a szí -
né szi já té kot a kor tár sak mo dern ként jel le mez ték. 
Hen rik Ib sen Ba ba szo ba cí mû szö ve gé bôl ké szült 
Nó ra elôadást ele mez ve, Ig no tus pél dául a kö vet -
ke zôt ír ta: 

 
A Thá lia e da ra bot mo der nül ad ja, vagyis ben sô -
sé ge sen, egy sze rûen, nem kü lön sze re pek ben, ha -
nem a sze rep lô ket úgy ját szat va együtt, mint ahogy 
a ze ne kar, ha jó, egy hang szer ré áll össze, és vég re 
nem úgy, hogy a szín pad em be rein meg lát szik a 
tu do más, hogy lát ják ôket, ha nem úgy, mint ha a 
kö zön ség egy kulcs lyu kon át les né meg a tör té ne -
tet (Ig no tus, 1906: 289). 
 

Ezt az or ga ni kus egész ként meg je le nô és a rea liz -
mus „ne gye dik- fal” tech ni ká ján ala pu ló mi se en 
scène-t a ren de zô nek, He ve si Sán dor nak az elôadás 
min den as pek tu sát át fo gó kon cep ció ja fog ta egy -
be. He ve sit, miu tán szá mos cik ket és ta nul mányt 
kö zölt a ma gyar szín ház ról és drá má ról, ren de zô -
asszisz tens nek szer zôd tet ték a Nem ze ti Szín házhoz, 
mie lôtt csat la ko zott vol na a Thá lia tár su la tá hoz. Va -
ló já ban He ve si volt a Thá lia mû vé sze ti ve ze tôi kö -
zött az egyet len, aki ren del ke zett né mi ta pasz ta lattal 
a szín ház csi ná lás te rü le tén. A kü lön bö zô dra ma ti -
kus szö ve gek szín pad ra ál lí tá sai hoz He ve si azo kat 
a mód sze re ket al kal maz ta, ame lye ket nyu gat- euró -
pai út ja so rán lá tott, még pe dig úgy, hogy ér tel me -
zé sét a dra ma ti kus szö veg au to ri tá sá nak ren del te 
alá, hogy a szö veg ben rej lô le he tô sé ge ket je le nít -
hes se meg az elôadás ban. A tár su lat fia tal szí ni aka -
dé miát vég zett, még nem szer zôd te tett, il let ve ama -
tôr ta gok ból állt, aki ket a Tár sa ság is ko lá já ban és a 
vi szony lag hosszú, a kor társ gya kor lat tól el té rô, 
pró ba idô szak alatt (gyak ran több mint két hó nap) 
kép zett to vább He ve si.9 

A Thá lia Tár sa ság re cep ció ja –  
és (új ra)ér tel me zé si kí sér let 

 
A Thá lia Tár sa ság re cep ció ja bi po lá ris ská lán he -
lyez ke dik el a di csé ret és az el ma rasz ta lás kö zött, 
mely nek mind két pó lu sát a szö veg hez va ló vi szony -
nak a megíté lé se te szi ki. Mint azt már a kor társ (il -
let ve majd ez zel össz hang ban a ké sôb bi) re cep ció 
(is) kieme li, a Thá lia Tár sa ság leg na gyobb ered mé -
nyé nek – a Con stan ti ni dis- fé le „piac el lip szi se” me -
ta fo rá ban meg je le nô cent rum / pe ri fé ria-el mé let ál -
ta lam ki tá gí tott vál to za tá val (nyu gat-ke let) 
megegye zôen – azt tu laj do nít ják, hogy a mo dern 
nyu gat- eu ró pai dra ma ti kus ká nont, va la mint szín -
ját szói és szín pad ra ál lí tá si mód sze re ket meg pró -
bál ta ma gyar szín pa don al kal maz ni. A Thá lia ál tal 
be mu ta tott elôadá sok mi se en scène- jé ben is – egy 
szín há zi re form moz ga lom ban pa ra dox mó don, de 
a kor társ gya kor lat tal egye zôen – a premierre pub -
li kált10 a szö veg re he lyez ték a hang súlyt.11 Ez zel az 
iro dal mi orien tá ció val ma gya ráz ha tó, hogy a kor -
társ kri ti ku sok (Már kus, 1904; Wild ner, 1904; Fü -
lep, 1906; Ig no tus, 1908) a Tár sa ság ren de zô je (He -
ve si, 1934), sôt a ké sôb bi ér tel me zôk is egyetér tet -
tek ab ban, hogy a Thá lia (mint azt Ka to na Fe renc 
és Dé nes Ti bor köny ve is kieme li) 

 
egyik leg lé nye ge sebb fo gya té kos sá ga, hogy nem 
volt há zi szer zô je, vagyis pá lyá zat hir de té se s min -
den egyéb tö rek vé se el le né re sem tud ta ki ter mel -
ni azt a „rep re zen ta tív” ma gyar írót, aki irá nyát, ered -
mé nyeit kép vi sel te vol na (Ka to na és Dé ry, 1954: 149 
– kieme lés tô lem IOoZ). 
 

A Ka to na és Dé ry ál tal ki fo gá solt „leg lé nye ge sebb 
fo gya té kos ság”, „a rep re zen ta tív ma gyar író” hiá -
nya pon to san mu tat ja nem csak azt az iro dal mi ha -
gyo mány ál tal uralt szín há zi kon tex tust, amely ben 
a Thá lia meg je lent és mû kö dött, ha nem a ké sôb bi, 
de ez zel tel je sen egy be vá gó ma gyar szín há zi kul -
tú ra és szín ház-re cep ció irá nyát is. A Thá li át te hát 
a kor társ eu ró pai szö ve gek szín pa di rep re zen tá ció -
ja miatt di csé rik, a ha zai szö ve gek lét re ho zá sá nak 
el mu lasz tá sa miatt vi szont el ma rasz tal ják.

 9 Itt a Thá li a- ku ta tás nak tisz táz nia kell, hogy a je len ho ri zont já ból mit je lent a „mo der nül ad ja” ki fe je zés, il let ve, mi lyen 
esz kö zök nek kö szön he tik a Thá li á sok, hogy a kor társ re cep ció ban ezt a ha tást ér ték el. 

10 Ezt az el vet a gya kor lat ban csak a be mu tat ko zó es tén ját szott elôadá sok szö ve gei nél (Goe the Test vé rek, Co ur te li ne A rend -
ôr fô nök jó fiú, Bran des Egy lá to ga tás és Mon gré Be csü le té nek or vo sa lásd Thá li a -E sték, 1904) és Strind berg Az apa cí mû szín -
mû vé nél si ke rült vé ghez vin ni. 

11 Er rôl a pa ra do xon ról lásd rész le te seb ben Mar co de Ma ri nis ki tû nô írá sát (de Ma ri nis, 1988: 38–73).
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Eb ben a kon tex tus ban te hát a szín ház ere de te 
és vég cél ja nem más, mint a drá ma író, a szín há zi 
elôadás pe dig vég sô so ron és tel jes mér ték ben alá -
ren delt az elô ze te sen megírt szö veg nek, a ren de zô 
a drá ma író aka ra tá nak, a szí nész pe dig a nyel vi ele -
mek bôl felépü lô ka rak ter nek. Eb ben a kon tex tus -
ban a szín pa di hie rar chiát a szö veg ural ja, ma ga alá 
ren del ve a szín ház Ge org Fuchs -i ér te lem ben vett 
teát rá lis ele meit (Fuchs, 1909). A Thá lia Tár sa ság 
re form jai, bár mi lyen je len tô sek is, Con stan ti ni dis 
a tra di cio ná lis nyu ga ti szín ház struk tú rá já nak leírá -
sá hoz hasz nált pro duk ciós vo nal me ta fo rá ján be lül 
he lyez ked tek el, anél kül, hogy meg kér dô je lez ték 
vol na – sôt több szem pont ból meg is erô sít tet ték – 
a lo go cent ri kus és teo ló giai szín pad el vét, azaz az 
írott szö veg el sôd le ges sé gét, a szö veg pri má tu sát 
hir de tô szín pa di hie rar chiát, il let ve en nek a struk -
tú rá nak ar ra va ló irá nyult sá gát, hogy a ma gyar szín -
ház egye dül ér vé nyes lét mód já nak vin di kál ja ma -
gát, ak kor és mindörök ké, ki zár va ez zel a nem-szö -
veg ala pú szín há zi gya kor la tot.12  

Mi vel te hát a Thá lia alap ve tô mó don nem tért 
el a kor társ szín há zi gya kor lat tól, ered mé nyeit – 
fennál lá sa alatt is – fo lya ma to san adop tál(hat)ták a 
hi va ta los szín há zak: szí né szeit, ren de zôit al kal maz -
ták sa ját tár su la taik ban, az el fo gad ha tó nak ítélt drá -

má kat beik tat ták sa ját re per toár jaik ba, és szá mos 
ele met vet tek át a szí né szi já ték és a szín pad ra ál -
lí tás te rü le tén is. Ami kor 1908-ban a Thá lia vég leg 
meg szûnt, tag jai nagy ré sze ha mar be ke rült a hi va -
ta los ma gyar szín há zi gya kor lat ba (il let ve ké sôbb 
szín ház tör té net be13), ame lyet en nek kö vet kez té ben 
a lé te zô lo go cent ri kus / teo lo gi kus struk tú rán be -
lül ér tek is ki sebb vál to zá sok, de a struk tú ra ma ga 
vál to zat lan ma radt egé szen az 1940-es éve kig, mi 
több szá mos te kin tet ben egé szen a mai na pig.14  

Az a tény, hogy a Thá lia mun ká ját fo lya ma to -
san anya gi gon dok aka dá lyoz ták, il let ve, hogy a ha -
tó sá gok zak la tá sa és a szín há zi szak ma fo lya ma tos 
el lenál lá sa miatt se hol sem tud tak ál lan dó he lyi sé -
get sze rez ni, a ma gyar hi va ta los (szín há zi) kul tú ra 
kon zer va tív jel le gé re és be zá ró dás ra haj la mos ter -
mé sze té re hív ja fel a fi gyel met. Ez a hi va ta los (szín -
há zi) kul tú ra el vi leg nyu gat- eu ró pai orien tált sá gú 
és – ahogy a Thá li át is azért il let te el sô sor ban di -
csé ret, mert a nyu gat- eu ró pai szer zô ket és szín házi 
gya kor la tot meg pró bál ta ma gyar szín pa don al kal -
maz ni – a Nyu gat- Eu ró pá hoz va ló tar to zást iden -
ti tá sá nak lé nye ges ele mé nek te kin ti, a min den na -
pok ban azon ban gyak ran re tor zió kat, bün te té seket, 
ki csi nyes és mond va csi nált aka dá lyo kat gör dít a 
nyu gat- eu ró pai min ták ha zai al kal ma zá sa (f)elé.
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