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A  lo go cent riz mus és az el- kü lön bö zô dés (dif fé ran -
ce) fo gal mai val Jac qu es Der ri da ope rál a nyu -
ga ti fi lo zófiát, vagy ahogy ne ve zi, „a je len lét 

me tafi zi ká ját” érin tô bí rá la tá ban. (1978: 279–80)1 
A lo go cent riz mus „a fi lo zófia irá nyult sá ga a je len -
tés rend je – a gon do lat, az igaz ság, az ér te lem, a lo -
gi ka, a Szó – fe lé, ame lyet ön ma gá ban lé te zô ként, 
alap ként fog nak fel”. (Cul ler, 1982: 92; lsd. Der ri -
da, 1976: 30 ff) Der ri da, aki ta gad ja egy ilyen alap 
lé te zé sét, rá mu tat ar ra, hogy min den men tá lis vagy 
fe no me ná lis tör té nés kü lönb ség ered mé nye: nem 
sa ját lé nye gi sé ge ha tá roz za meg, ha nem ah hoz va -
ló vi szo nya, ami nem ô ma ga. Ha sem mi sem tart -
hat jog gal igényt sta bil, ön ál ló iden ti tás ra, ak kor 
sem mit sem ru ház ha tunk fel a lo gosz ha tal má val. 
A nyelv rôl és a nyel vé szet rôl szó ló fej te ge té sei ben 
Der ri da gyak ran hi vat ko zik Saus su re ket tôs hi po -
té zi sé re: mi vel a je lö lô és a je lölt vi szo nya ön ké -
nyes, a je len tés a nyel vi egy sé gek köl csön ha tá sa, 
nem pe dig a sza vak ál tal tar tal ma zott je len tés da -
rab kák össze kap cso lá sa ré vén áll elô. (lsd. pél dául 
Der ri da, 1976: 30 ff; 1981: 17–36; 1982: 9 ff) 
„A dif fe ren cia, mely meg te rem ti a fo né má kat, s a 
szó va la mennyi ér tel mé ben hall ha tó vá te szi azo kat, 
ön ma gá ban nem hall ha tó.” (Der ri da, é.n. 44) A je -
len tést te hát olyas va la mi nek a mû kö dé se hoz za lét -
re, ami nem je len va ló, ami csak hiány ként lé te zik. 
Der ri da ki mu tat ja, hogy a je len tést az a ter mé keny 
je len-nem lét ge ne rál ja, ame lyet el- kü lön bö zô dés nek 

ne vez: „egy já ték moz gás (…), mely lét re hoz za eze -
ket a dif fe ren ciá kat, [de] ez nem je len ti azt, hogy 
(…) azo kat mintegy elô fel té te le zi”. (é.n. 50) A je -
len tés a je lö lés fo lya ma ta so rán kép zô dik; nincs 
transz cen dens lo gosz, nincs a je len tés nek olyan 
rend je, amely megala poz za a je lö lés fo lya ma tát, 
nincs je len lét, amely ha tal mat köl csö nöz a jel nek. 

Der ri da bí rá la ta szé les kör ben app li kál ha tó a 
szín ház el mé let re: gyak ran úgy ke zel jük a szí né szi 
já té kot, mint a fi lo zó fu sok a nyel vet. Át tet szô mé -
dium ként, amely érint ke zést biz to sít az igaz ság gal, 
a lo gosszal vagy az elôadást megala po zó, ab ban lo -
gosz ként funk cio ná ló el gon do lás sal. A szín ház ról 
ír va, Der ri da a drá ma író ál tal szán dé kolt je len tést 
ne ve zi meg an nak lo go sza ként:  

 
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 zôk bôl te -
vô dik össze: egy szer zô-te rem tô, aki tá vol ról, je -
len nem lé 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. (Der ri da, 
1994a: 5; kieme lés a szö veg ben) 
 

E szer zô-te rem tô „leigáz za” a szí né sze ket, ren de zô -
ket stb., ami azt sej te ti, hogy ha a szín ház meg tud -
na sza ba dul ni a drá ma író tól, nem len ne töb bé teo -
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„Csak ön ma gad add!” 
Lo go cent riz mus és el- kü lön bö zô dés a szín ház el mé let ben 

 
At tól tar tok, fi lo zo fál ni kez dek… 

(Tor cov, Szta nyisz lavsz kij: A szí nész mun ká ja)

1 Az el- kü lön bö zô dés ki fe je zést Gyi me si Tí mea hasz nál ja Der ri da azo nos cí mû írá sá nak for dí tá sá ban a dif fé ran ce ma gya rításá -
ra. (Der ri da, é.n. 43–63). Jól le het a kü lönb ség ki fe je zés (amely Kap pa nyos And rás ja vas la ta) job ban visszaad ja a szó írásképé -
ben és hang alak já ban rej lô já té kot, az egyet len be tû mó do sí tá sá val elôál lí tott fran cia ter mi nus több ér tel mû sé gét vi szont a 
for dí tó vál to za ta ér zé kel te ti, amely már ily mó don „rög zült” is a ma gyar fi lo zófiai -i ro da lo mel mé le ti köz tu dat ban. „A Derrida 
ál tal itt be ve ze tett (…) ter mi nus a struk tú ra és az ese mény pers pek tí vái kö zöt ti meg ha tá roz ha tat lan, nem szin te ti kus válta -
ko zás ra utal. A dif fé rer ige je len té se: kü lön böz ni és ha lasz tód ni. A dif fé ran ce pon to san úgy hang zik, mint a dif fé ren ce, csak -
hogy az -an ce vég zô dés, mely igei fô ne vek kép zé sé re szol gál, új for mát hoz lét re, mely nek je len té se: „kü lönb ség–kü lönbö -
zés–ha lasz tó dás”. A dif fé ran ce te hát egy részt „passzív” kü lönb sé get je löl, mely a je len tés kép zô dés fel té te le ként már helyben 
van, más részt a kü lön bö zés ak tu sát je lö li, mely kü lönb sé ge ket hoz lét re.” (Cul ler, 1997: 134) (A for dí tó meg jegy zé se.)
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lo gi kus. Az aláb biak ban azon ban épp ar ra sze retnék 
rá vi lá gí ta ni, hogy a szín ház mindad dig teo lo gi kus 
ma rad, amíg lo go cent ri kus, az elôadás lo go sza pedig 
nem csak a szer zô vagy a te rem tô szö ve gé ben teste -
sül het meg. A töb bi megala po zó el gon do lás kö zött 
ta lál juk a ren de zô kon cep ció ját és – ami ér de ke -
sebb – a szí nész én jét.2 Nem rit kán úgy di csér jük 
a szí né szi já té kot, mint ami „ôszin te”, „ben sô sé ges” 
és „hi te les”, ami kor pe dig úgy érez zük, hogy a szí -
nész já té kán ke resz tül be pil lan tást nyer tünk a lelké -
be is, ak kor tap so lunk ne ki „me rész sé géért” és 
azért, mert „ki tá rul ko zott” elôt tünk. Elég csak 
egyet len pél dát idéz ni: Jo seph Papp egy szer azt 
mond ta, hogy „amit Bran do A vágy vil la mo sá ban 
vagy Oli vier A ko mé diás ban szí nész ként tett, az a 
lé lek ki tá rul ko zá sa volt”. (Idé zi: Ka ku ta ni, 1984: 1)  

Mi lyen ala pon ál lít hat va la ki ilyes mit? Amint arra 
a szí né szi já té kot ta nul má nyo zó sze mi o ti ku sok rá -
mu tat tak: a szí nész nem át tet szô mé dium, nem 
szimp la szö veg, ame lyet a „tar tal ma” miatt ol va sunk, 
in kább in ter tex tus. Sok min den be fo lyá sol ja, hogyan 
ér zé kel jük a szí nész já té kát: az, ahogy ki mondatlanul 
is össze ha son lít juk sze re pe más ér tel me zé sei vel 
(vagy az zal, aho gyan sze rin tünk kellene ját sza nia), 
ahogy em lék szünk rá más sze re pek ben, amit tudunk 
az éle té rôl vagy ar ról a stí lus irány zat ról, amely hez 
a já té ka so rol ha tó stb. (Lásd Elam, 1980; Pas sow, 
1981) Ha a dif fe ren ciák ilyen já té ka ha tá roz za meg 
azt, ahogy a szí nész mun ká ját ér zé kel jük, hogy is 
tud nánk kiol vas ni én jé nek je len lé tét a já té ká ból? 

Az én prob lé má ja két ség kí vül köz pon ti je len tô -
sé gû a szín ház el mé let ben. Még olyannyi ra kü lön -
bö zô el mé let írók, mint Szta nyisz lavsz kij, Brecht és 
Gro tows ki is hall ga tó la go san a szí nész én jét ál lít -
ják be az elôadás lo go sza ként. Mind úgy vé lik, hogy 
a szí nész én je elô fel té te le zi és megala poz za a já té -
kát, s az én já ték ban va ló je len lé te sza bad érint ke -

zést biz to sít a né zôk szá má ra az em be ri igaz sá gok -
kal. El mé le tei ket jól sum máz za Jo seph Cha i kin ki -
je len té se: „A szí né szi já ték az én köz szem lé re tétele, 
ál cáz va vagy ál ca nél kül”. (1972: 2) Szta nyiszl avsz -
kij sze rint az ál cát a szí nész sa ját ér zel mi ta pasz ta -
la tai ra kell ala poz ni, Brecht sze rint vi szont az ál cá -
nak kü lön kell vál nia a szí nész sze mé lyi sé gé tôl és 
reflek tál nia kell szo ciá lis ta pasz ta la taira. Gro towski 
pe dig ab ban hisz, hogy a szí nész nek ar ra kell fel -
hasz nál nia a sze re pe kí nál ta ál cát, hogy meg sza ba -
dul jon a szo cia li zá ció so rán rá kény sze rí tett ál arc -
tól, s fel tár ja én je és lel ke leg mé lyebb ré te geit. Szta -
nyisz lavsz kij, Brecht és Gro tows ki más-más módon 
von ták el mé le teik be a szí nész én jét, de mind hár -
man az ént té te lez ték a szí né szi já ték ön ál ló alap -
ja ként. Ha azon ban a de konst ruk ci ós fi lo zófia len -
csé jén át vesszük szemügy re eze ket az el mé le te ket, 
lát ha tóvá vá lik, hogy a szí nész én jét va ló já ban 
mindegyik eset ben az a já ték hoz za lét re, ame lyet 
pe dig szerin tük meg kel le ne ala poz nia. 

Szta nyisz lavsz kij el gon do lá sa a szí né szi já ték ról 
mé lyen lo go cent ri kus: a já ték lo gi ká ját, ko he ren -
ciá ját és egy sé gét – an nak „tö ret len vo na lát” – kö -
ve te li, s olyan teo ló giai el kép ze lé sek ré vén igyek -
szik au to ri tást köl csö nöz ni írá sá nak, mint a lé lek 
és a szel lem. (1946: 249)3 Nem kér dé ses, hogy a 
szí nész én jé nek je len lé tét, mint já té ká nak elô fel té -
te lét, az igaz ság for rá sá nak tart ja: úgy ha tá roz za 
meg a jó szí né szi já té kot, mint amely a szí nész saját 
ta pasz ta la tain és ér zel mein ala pul. A szí nész én jét 
ré sze sí ti elôny ben a sze re pé vel szem ben, s ki je lenti, 
hogy egy fe lôl a já ték ban tö ké le te sen eggyé kell ol -
vad ni a szí nész nek és a sze rep nek (1946: 206, 
1988: 244), más fe lôl a szí nész so ha sem ké pes mást 
ját sza ni ön ma gán kí vül: „nem dob ha tom ki sa ját 
lel ke met a tes tem bôl, és nem he lyet te sít he tem egy 
má sik kal” (1946: 199).4 Szí nész és sze rep összeol -

2 A de konst ruk ció kér dé sét szín há zi össze füg gés ben tár gya ló cik ké ben Ge rald Rab kin (2004) meg jegy zi, hogy a ren de zô 
az elôadás szö veg el sôd le ges „de konst ruk tô re”. Rab kin hall ga tó la go san lo go cent ri kus ki vált sá got biz to sít a ren de zô nek, 
ami nem egyez tet he tô össze a de konst ruk ci ós lá tás mód dal. Ha ko mo lyan vesszük Der ri da el- kü lön bö zô dés fo gal mát, be -
lát hat juk, hogy az, ami re ál ta lá ban ren de zôi kon cep ció ként hi vat ko zunk, nem ve zér li az elôadást, hi szen csak az elôadás 
hoz za lét re. A dif fe ren ciá nak az a já té ka te rem ti meg a kon cep ció lát szó la gos je len lé tét az elôadás mö gött, amely ma gát 
az elôadást is és a dra ma ti kus szö veg hez, ugyanazon szö veg más elôadá sai hoz stb. va ló vi szo nyát is kons ti tuál ja. 

3 Mor csá nyi Gé za for dí tá sá ban, amely az 1951-es, orosz nyel vû kiadás alap ján ké szült, a „lel ki moz ga tó erôk tö rek vés vona -
la” sze re pel. (Szta nyisz lavsz kij, 1988: 284) A „tö ret len vo nal” ki fe je zést – az „un bro ken li ne” ma gya rí tá sa ként – He ge dûs 
Ti bor hasz nál ja 1946-os for dí tá sá ban, amely az 1936-os, Eli za beth Hap good ál tal „au to ri zált”, an gol nyel vû kiadás alapján 
ké szült. Mi vel Aus lan der is az 1936-ban, An Ac tor Pre pa res cím mel, New York ban meg je lent kö tet re hi vat ko zik, Sztanyisz -
lavsz kij szö ve gét a He ge dûs- fé le for dí tás ból idé zem, majd jel zem a Mor csá nyi- fé le for dí tás vo nat ko zó he lyeit, megol -
dásait. (A for dí tó meg jegy zé se.) 

4 „nem ûz he tem ki ma gam ból a sa ját lel ke met, nem ve he tem bér be va la ki tôl az övét.” (Szta nyisz lavsz kij, 1988: 237) (A fordító 
meg jegy zé se.)
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va dá sa te hát csak az én új pre zen tá lá sát (rep re zen -
tá lá sát) ered mé nye zi.  

Az én pri vi le gi zá lá sa Szta nyisz lavsz kij el mé le tét 
más as pek tus ból is meg ha tá roz za. Úgy te kint a szí -
nész re és a sze rep re, mint ön ál ló en ti tá sok ra: mind -
ket tô nek lel ke van. Mi vel a szí nész nem ké pes meg -
sza ba dul ni sa ját lel ké tôl, de nem is ké pes tel jes 
egészé ben ma gáé vá ten ni egy má si kat, egyet len 
reménye, hogy olyan sa ját ér zé sek re lel, ame lyek 
(Szta  nyisz lavsz kij ki fe je zé sé vel) „azo no sak” a sze -
rep ér zé sei vel. (1946: 176)5 En nek az azo nos ság -
nak a leg fon to sabb meg nyil vá nu lá sait, azo kat az al -
ter na tí vá kat, ame lyek az egyik szí nész sze rep ér tel -
me zé sét meg kü lön böz te tik a má si ké tól – s ez a já -
ték ban zaj ló én- fel tá rás lé nye ges as pek tu sa – a 
szí nész és a sze rep ér zel mi re per toár já nak kü lönb -
sé ge ha tá roz za meg. Az ér tel me zés egye dül ál ló sá -
ga te hát e dif fe ren ciá nak, nem pe dig a szí nész já -
té ká ból su gár zó én je len lé té nek az ered mé nye. 

A szí nész én je, a jel lem for má lás tö ret len vo na -
lá nak alap ja már ön ma gá ban is megosz tott. Szta -
nyisz lavsz kij tu da tos és tu dat ta lan rész re oszt ja az 
ént, s az utób bi ban vé li föl fe dez ni az igaz ság for rá -
sát: azon ér zé sek kút fe jét, ame lyek „drá gáb bak 
(a szí nész) szá má ra min den na pos él mé nyei nél”. 
(1946: 176)6 Wi les meg is jegy zi: Szta nyisz lavsz -
kij „kri ti kát la nul azo no sít ja a »je len tést« a pszi cho -
ló giai »bel sô igaz ság gal«, az zal a ho má lyos fo ga -
lom mal, ame lyet mind vé gig hasz nál”. (1980: 20)7 
Mi köz ben a Szta nyisz lavsz kij- fé le já ték tu dat alat ti 
for rás ból táp lál ko zik, amely tu da to san nem ér zé -
kel he tô, s amely rôl nincs tu dá sunk (1946: 23; 
1988: 29), a szí né szi já ték igaz sá gá nak egyet len ér -
vé nyes kri té riu ma, pa ra dox mó don, e for rás (ér zé -
kel he tô) je len lé te a já ték ban. E pa ra do xon te szi 
szük sé ges sé egy pszi cho tech ni ka kör vo na la zá sát a 
cél ból, hogy a szí nész tu da tos én je rá tud ja ven ni 
„sa ját ter mé sze tét” (1946: 95; 1988: 121), vagyis a 
tu dat ta lant ar ra, hogy ih le tet ad jon. Szta nyiszlavszkij 
az én já ték ban va ló je len lé tét tart ja a leg több re, de 
egész pszi cho ló giá ja azon az el gon do lá son alap szik, 
hogy az én tel jes egé szé ben nem le het je len va ló.  

Freud-ol va sa tá ban Der ri da amel lett ér vel, hogy 
a tu dat ta lan tar tal mak tu da tos sá té te le nem elô hí -
vás, ha nem te rem tés: „nincs tu dat ta lan igaz ság, 
amely föl fe de zés re vár, pusz tán azért, mert más hol 
író dott”. (1978: 211) A tu dat ta lan tar tal mak rög -
zí té sé nek fo lya ma ta so rán jön nek lét re ma guk a tar -
tal mak, ame lyek ki zá ró lag nyo mok ként lé tez nek a 
tu dat ta lan ban, nem jól meg for mált adat hal maz -
ként. Ezért „min den a rep ro duk ció val ve szi kez de -
tét” (1978: 211), s „aköz ben író dunk, hogy írunk” 
(1978: 226). A tu dat ta lan nem az ere den dô igazság 
for rá sa – éppoly ki szol gál ta tott a köz ve tí tés sze szé -
lyei nek, mint a nyelv. 

Der ri da te hát ki mu tat ja, hogy a tu dat ta lan nem 
elô hív ha tó ada tok tár há za. Szta nyisz lavsz kij vi szont 
an nak tart ja, s jel zi ezt hí res me ta fo rá ja is a ház ról, 
amely ben a szí nész azt a pa rá nyi gyöngy sze met 
igyek szik meg ta lál ni, ame lyet egy bi zo nyos ér zés 
em lé ke je lent. (1946: 173; 1988: 211) Meg jegy zi 
azon ban, hogy az em lé ke zet tor zít, úgy hogy az elô -
hí vott in for má ció nem lesz azo nos a tá rolt adat tal, 
majd hoz zá te szi, hogy a tor zí tott em lék nek nagyobb 
hasz nát ve szi a szí nész, mint a tor zí tat lannak, mert 
az már le tisz tult, lé nye gibb és mû vé szi vé vált. (1946: 
172; 1988: 210) Sôt: azt is fel ve ti, hogy a szí nész -
nek idôn ként aján la tos tu da to san el tor zí ta nia sa ját 
él mé nyét, mie lôtt rög zí te né az em lé ke ze té ben, hogy 
olyan le gyen, amely „sok kal ér de ke sebb és job ban 
il lik a szín ház ba, mint a va ló igaz ság”. (1946: 97)8 
Szta nyisz lavsz kij el kö te lez te ma gát az én je len lé té -
nek ideál ja mel lett, de bi zo nyá ra tu da tá ban volt an -
nak, hogy az én nem lé te zik füg get le nül azok tól a 
fo lya ma tok tól, ame lye ken keresz tül ön ma ga és má -
sok elôtt fel tá rul, s hogy az ént – amely rôl úgy vélte: 
a szí né szi já ték mé diu mán ke resz tül mu tat ko zik 
meg – va ló já ban az a pszi cho tech ni ka te rem ti meg, 
amely a szí nész pszi ché jé nek tu da tos és tu dat ta lan 
szint jei kö zött köz ve tít. Fen tebb már rá mu tat tam, 
hogy a szí nész sze rep ér tel me zé sé nek egye di sé ge a 
szí nész és a sze rep ér zel mi re per toár jai nak kü lönbsé -
gé bôl fa kad. Most vi szont azt lát juk, hogy a szí nész 
ér zel mi re per toár ja já té ká nak a fo lya ma tá ból fa kad, 

5 Az an gol szö veg ben sze rep lô „ana lo go us” mel lék ne vet He ge dûs Ti bor for dít ja „azo nos”-nak. Mor csá nyi Gé za for dí tá sá -
ban a „sze rep nek meg fe le lô él mé nyek” sze re pel. (Szta nyisz lavsz kij, 1988: 213) (A for dí tó meg jegy zé se.) 

6 Mor csánnyi Gé za for dí tá sá ban: „A ját szott alak éle te […] gyak ran a sa ját meg szo kott, min den na pi éle té nél is ked ve sebb 
a szí nész nek.” (Szta nyisz lavsz kij, 1988: 213) (A for dí tó meg jegy zé se.) 

7 Azál tal, hogy egy fiktív alak (Tor cov) szá já ba ad ja a gon do la tait, Szta nyisz lavsz kij egy sé ge sebb nek és „szer ve sebb nek” tün -
te ti fel a rend sze rét, mint ami lyen va ló já ban – Wi les- nak ez a meg lá tá sa a Szta nyisz lavsz kij- kri ti ka ér de kes, új út ját jel zi.  

8 Mor csá nyi Gé za for dí tá sá ban: „Egy ilyen ér tel me zés kiéle zet tebb is, drá maibb is, mint ma ga a va ló ság.” (Szta nyisz lavsz -
kij, 1988: 124) (A for dí tó meg jegy zé se.)
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amely meg köve te li az ér zés em lé ké nek el tor zí tá sát. 
A kü lönb ség nek azt a já té kát te hát, amely a sze rep -
for má lás egy bi zo nyos mód ját ered mé nye zi, a kü -
lönb ség nek az a já té ka te rem ti meg, amely a já ték 
fo lya ma tát meg ha tá roz za. Nem meg le pô, hogy ami -
kor Tor co vot, Szta nyisz lavsz kij al te re gó ját egy diák 
ar ról kér dezi, hogy va jon a tu dat ta lan ins pi rá ció, 
„az ih let in kább má sod ren dû, mint el sô ren dû ere -
de tû[-e]”, nem tud mit vá la szol ni. (1946: 174)9 

Brecht meg for dít ja a Szta nyisz lavsz kij- fé le érték -
ren det, és a tu da tos sá got ré sze sí ti elôny ben a tudat -
ta lan nal szem ben, mert úgy vé li, hogy a pszi chének 
még e szint jét sem hagy ta fer tô zés nél kül az, amit 
a tár sa da lom az em be rek be suly kol: „még a ki véte -
les zse nik is egy re rit káb ban ké pe sek rá, hogy az 
osz tály tár sa da lom egyik tag já nak el szennye zô dött 
in tuí ció já ból nap fény re hoz zák az igaz sá got”. 
(1998: 15) Brecht el vár ja, hogy a szí né szek „mu -
tas sák meg a tu dá su kat, (…) az em be ri vi szony la -
tok ra vo nat ko zót, az em be ri ma ga tar tá sok ra vo nat -
ko zót, az em be ri erôk re vo nat ko zót” (1969: 80), 
to váb bá ne en ged jék, hogy az ál ta luk ját szott szerep 
„erô sza kot” kö ves sen el raj tuk (1998: 14), ha nem 
tart sák el ma guk tól, és mu tas sák meg a kö zön ség -
nek. Brecht szí né szei ezért há rom sza kasz ból ál ló 
pró ba fo lya mat ban vet tek részt. A sze rep pel és annak 
mo ti vá ciói val va ló megis mer ke dés kez de ti sza ka -
sza után a szí nész ab ban a „Szta nyisz lavsz kij- fé le” 
sza kasz ban foly tat ja a mun kát, amely ben „be lül -
rôl”, az átélés ré vén ra gad ja meg az ala kot. Vé gül 
hát ra-, a sze rep mö gé lép, s „új ra »kívül rôl, tár sa -
dal mi né zô pont ból« kez di vizs gál ni” (Rouse, 1995 
[1984]: 240), majd ér vény re jut tatja e né zô pon tot 
„a meg mu ta tás gesz tu sá ban” (Brecht, 1969: 158 és 
441), amely a Brecht-fé le já ték mód alap ja. Brecht 
is a szí nészt ré sze sí ti elôny ben a sze rep pel szem -
ben, de egész más ok ból ki fo lyó lag, mint Szta nyisz -
lavsz kij: ah hoz, hogy a szí nész nek a sze re pé rôl al -
ko tott vé le mé nye vi lá gos sá vál jék a né zô szá má ra, 
egy szer re kell je len len nie úgy, mint ön ma ga, s úgy 
is, mint a meg for mált alak, de sa ját sze mé lyé nek 
na gyobb hang súlyt kell kap nia, mint a sze re pé nek. 

De mi a szí nész sze mé lye? Ro land Bar thes sze -
rint „a [brech ti] szí nész épp a [da rab] je len tés[ének] 
is me re té rôl ad szá mot. (…) Azt kell bi zo nyos sá ten -

nie, hogy (…) az ideá lis fe lé irá nyít ja a je len tést”. 
(1977: 74–75) Wi les ezt az zal egé szí ti ki, hogy a 
brech ti szí nész „úgy tesz, mint ha tu dás te kin te tében 
ma ga sabb po zí ciót fog lal na el a né zô nél”. (1980: 
82) A szí nész „a mar xis ta utó pia po zí ció já ból be -
szél, amely ben a da rab prob lé mái, ame lyek rôl 
Brecht azt su gall ja, hogy megold ha tók, már megol -
dód tak”. (1980: 80) Hogy he lyes irány ba te rel hesse 
a je len tést, a szí nész nek úgy kell ten nie, mint ha 
olyan tu dás vol na a bir to ká ban, amely tör té nel mileg 
nem le het sé ges. Az a sze mély te hát, ame lyet Brecht 
szí né sze a meg for mált alak kal együtt lát ha tó vá tesz, 
csu pán fiktív te remt mény.  

Mi le het az alap ja e fiktív sze mély nek? Bar thes 
és Wi les egyaránt úgy vé lik, hogy e sze mély a darab 
je len té sé nek szol gá la tá ban áll, ami ke rü lô úton 
ugyan, de vissza ve zet a lo go cent riz mus egyik alap -
ve tô for má já hoz. Wi les amel lett ér vel, hogy a szí -
nész tet te tett sze mé lye iro ni kus póz, ame lyet rész -
ben a né zô vel szem be ni el len sé ges ma ga tar tá sá nak 
ki nyil vá ní tá sa cél já ból vesz fel. (1980: 82) A Kis 
Or ga non ban Brecht más ér tel me zést ad: 

 
Né ze tek és cé lok nél kül nem ké szít he tôk kép má -
sok. Tu dás nél kül sem mi sem mu tat ha tó meg; hi -
szen így hon nan tud ná az em ber, hogy mi tud ni -
va ló? Ha a szí nész nem akar pa pa gáj vagy ma jom 
len ni, ak kor el kell sa já tí ta nia mindazt, amit ko ra 
az em be ri együtt élés rôl tud, vagyis részt kell vennie 
az osz tá lyok har cá ban. (1969: 430) 
 

Brecht ar ra utal, hogy a szí nész ak kor bir to kol hat -
ja azt az au to ri tást, amely a sze re pé rôl és a da rab -
ról a he lyes szo cio ló giai né zô pont ból megal ko tott 
vé le mé nyé hez nél kü löz he tet len, ha sa ját tár sa dal -
mi ta pasz ta la tai ra ala poz za a já ték ban ér vény re jut -
ta tott vé le mé nyét. E ta pasz ta la tok épp annyi ra fon -
to sak Brecht szá má ra, mint az egyé ni ér zel mi ta -
pasz ta la tok Szta nyisz lavsz kij szá má ra. Brecht in -
tel me, mi sze rint a szí nész nek ak tív po li ti kai éle tet 
kell él nie, hang sú lyá ban igen, szel le mé ben vi szont 
nem kü lön bö zik at tól, ami re Tor cov in ti a diák jait: 
„a va ló di mû vész nek (…) te li, ér de kes, gyö nyö rû, 
vál to za tos, gon dos és ih le tett éle tet [kell] él nie”. 
(Szta nyisz lavsz kij, 1946: 190–191)10 

19 Mor csá nyi Gé za for dí tá sá ban: „az ih let gyöngy sze mei ben nünk ma gunk ban rej tôz nek, és nem kí vül rôl ke rül nek a lelkünkbe, 
nem fönt rôl, Apol ló tól röp pen nek hoz zánk? Vagyis, hogy úgy mond jam, is mét lô dôek, nem pe dig egy sze riek?” (Szta nyisz -
lavsz kij, 1988: 211) (A for dí tó meg jegy zé se.) 

10 Mor csá nyi Gé za for dí tá sá ban: „az iga zi szí nész nek, ha ele get akar ten ni min den ve le szem ben tá masz tott kö ve tel ménynek, 
tar tal mas, ér de kes, szép, vál to za tos, iz gal mas és feleme lô éle tet kell él nie”. (Szta nyisz lavsz kij, 1988: 231) (A for dí tó megjegyzése.)
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A Brecht-fé le szí né szi já ték di lem má ja, hogy a 
ra cio na li tás nak és a szín há zi il lú zió aláásá sá nak az 
erô tel jes hang sú lyo zá sa el le né re a szí nész nek hi he -
tôen kell meg mu tat ni va la kit, aki nem ô: azt a sze -
mélyt, akit Bar thes „a je len tés mes te ré nek” ne vez. 
(1977: 75) Brecht úgy vél te megold ha tó nak e di -
lem mát, ha a szí nész nek mint szí nész nek a sze mé -
lyét a szí nész nek mint tár sa dal mi lény nek az élet -
ben szer zett ta pasz ta la tai ra ala poz za. Azt az el já rást 
vi szont, amely ré vén a szí nész beemel het né ta pasz -
ta la tait a já ték ba, Brecht nem rész le te zi, csak Szta -
nyisz lavsz kij. (Ro u se 1995 [1984] mu ta tott rá ar -
ra, hogy a szín já ték Brecht-fé le mód ja in kább ál ta -
lá nos meg kö ze lí tést kí nál, mint sem konk rét me to -
do ló giát.) En nek el le né re nyil ván va ló, hogy a 
szo ciá lis én nek a já ték ban va ló je len lé te igen fontos 
volt Brecht szá má ra, aki éppoly ha szon ta lan nak 
ítél te a pa pa gáj- vagy ma jom-szí nészt, mint Szta -
nyisz lavsz kij az ipa rost. Jól le het szé les ideo ló giai 
sza ka dék vá laszt ja el Brech tet Szta nyisz lavsz kij tól, 
az ál ta luk kiala kí tott el mé le tek éto sza ugyanaz: a 
já ték csak ak kor le het hi te les, ha az a szí nész én jé -
nek a je len lé tén alap szik. Brecht per sze sok kal job -
ban fi gyelt a szín há zi be széd mód sa já tos ter mé sze -
té re, mint Szta nyisz lavsz kij – úgy hogy több, a szín -
há zi jel kép zés mû kö dé sét fel fe dô el já rást is ki dol -
go zott –, de nem tud ta el ke rül ni a je len va ló vá 
té tel ben rej lô, lát szó lag szük ség sze rû megala po zást. 

Gro tows ki is elôny ben ré sze sí ti az ént, ráadá sul 
sok kal ra di ká li sab ban, mint Brecht vagy Szta nyisz -
lavsz kij. Ôt a hét köz na pi élet ben vi selt „ha zug sá -
gok maszk ja” és e maszk mö göt ti „ti tok za tos hajtó -
mû” vi szo nya fog lal koz tat ja (1968: 46, 52), s a hét -
köz na pi én nel és an nak „mély gyö ke rei vel, rej tett 
mo   ti vá ciói val” va ló szem be sü lés tôl ki nyi lat koz ta -
tást, „igaz ság több le tet” vár. (1968: 52–53) Gro -
tows  ki szí né szé nek ön fel tá rá sa, ál do zat ho za ta la arra 
in vi tál ja a né zôt, hogy ugyanezt te gye, per sze ke -
vés bé vég le tes mó don: ta lál ja meg az igaz sá got ön -
ma gá val kap cso lat ban, és szem be sül jön ve le. Gro -
tows ki úgy pri vi le gi zál ja az ént a sze rep pel szem -
ben, hogy a sze re pet el sôd le ge sen az ön vizs gá lat 
esz kö zé vé te szi: olyan „pa ra ván ná”, amely mö gött 
e fo lya mat nyu god tan bein dul hat. A sze gény szín -
ház nem pusz tán az énen alap szik, ha nem az énért 
van – cél ja, hogy te rá pia ként funk cio nál jon mind 
a szí nész, mind a né zô szá má ra. (1968: 46) 

De mi az ön fel tá rás nyel ve? Der ri da ír ja, hogy 
az én „a nyelv be van beír va, a nyelv [lan gue] »funk -
ció ja«, s csak ab ban az eset ben vá lik be szé lô 
alannyá, ha be szé de [pa ro le] (…) a dif fe ren ciák 

rend sze re ként fel fo gott nyelv sza bály rend sze ré hez 
tart ja ma gát”. (é.n.: 53; kieme lés a szö veg ben) Az 
én el vá laszt ha tat lan at tól a nyelv tôl, ame lyen ke -
resz tül ki fe je zi ma gát – funk ció ja, nem pe dig elô -
fel té te le a nyelv nek. Gro tows ki meg szün te ti a ver -
bá lis nyelv tôl va ló füg gést a szín ház ban, s he lyet te 
„je lek és han gok ele men tá ris nyel vét [pro pa gál ja], 
amely a szó sze man ti kai ér té kén túl is ért he tô, an -
nak szá má ra is, aki nem is me ri azt a nyel vet, ame -
lyen a da rab író dott”. (1968: 24) Ez a nyelv ide o -
gram mák ból, alap ve tô lel ki tör té né sek tes ti ki fe je -
zé sei bôl áll: 

 
A szí nész szer ve ze té nek a bel sô fo lya mat ér de ké -
ben meg kell sza ba dul nia min den fé le el lenál lás tól, 
és pe dig oly mó don, hogy va ló já ban sem mi fé le kü -
lönb ség se le gyen a bel sô im pul zus és a kül sô reak -
ció kö zött, hogy az im pul zus ön ma gá ban már reak -
ció le gyen; egy szó val, hogy a test mintegy elég jen, 
meg sem mi sül jön, s a né zô csak a lel ki im pul zu sok 
lát ha tó fo lya ma tá val ta lál koz zék. (1999: 10–11) 
 

Gro tows ki sze rint a test nyel ve ké pes fe lül ke re ked -
ni a kü lönb ség köz ve(tí)tett sé gén, mert ké pes át -
tet szô vé vál ni, s a lel ki im pul zu so kat köz vet le nül 
lát ha tó vá ten ni a né zôk szá má ra. Ezért az én je len -
lé tét a tes ti, lát szó lag meg dönt he tet len, ere den dô 
je len lét re ala poz za.  

Az azon ban, hogy a test ké pes meg ha lad ni a 
nyel vet kons ti tuá ló dif fe ren cia já té kát, még ak kor 
sem egyér tel mû, ha ki kü szö bö lés re ke rül a Gro -
tows ki ál tal leírt idô be li el té rés. Ar taud -ol va sa tá -
ban Der ri da rá mu tat ar ra, hogy ma gát a tes tet is a 
dif fe ren cia kons ti tuál ja:  

 
A szer ves sé té tel ta golt tá té tel, a funk ciók vagy test -
ré szek egy más hoz il lesz té se, (…) el kü lö ní té sük 
mun ká ja és já té ka. (…) A test szer vek re osz tá sa, a 
hús bel se jé nek szét ta go lá sa ré vén nyí lik ki az a zár, 
ame lyen ke resz tül a test elil lan ön ma ga elôl, eltû -
nik, mint (mert azt hi szi ma gá ról, hogy) szel lem. 
(…) A szerv be fo gad ja tes tem be az ide gen kü lönb -
sé gét, ami min dig rom lá som szer ve, s ez az igazság 
oly ere de ti, hogy sem a szív, az élet köz pon ti szer -
ve, sem a ne mi szerv, az élet el sôd le ges szer ve, nem 
von hat ja ki ma gát aló la. (Der ri da, 1978: 186) 
 

Mi vel a test szer ve zett, je len lé te nem le het szer ves, 
dif fe ren ciá lat lan. Bel sô megosz tott sá ga azt je len ti, 
hogy – Der ri da meg lá tá sát (1978: 226) át fo gal maz -
va – már kez det tôl fog va „so kan va gyunk”, ami zûr -
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za vart idéz elô az én és a má sik, a test és a szel lem 
kö zött. A test éppoly ke vés sé je len va ló ön ma ga szá -
má ra, mint a szel lem, úgy hogy nem je lent biz tosabb 
ala pot a kom mu ni ká ció szá má ra, mint a ver bá lis 
nyelv. Gro tows ki azt sze ret né, ha a test elég ne, meg -
sem mi sül ne a lel ki im pul zu sok kom mu ni ká ció ja 
so rán, de a test és a lé lek nem ha tá rol ha tó el tisztán 
egy más tól, ha a test „el tû nik, mint (mert azt hi szi 
ma gá ról, hogy) szel lem”. A tisz tán fizi ká lis ki fe jezés 
(a tes té és a test ál tal tör té nô) nem le het sé ges egy 
olyan test ré vén, amely ön ma gá ban hord ja kü lönb -
sé gét, s nem je len va ló ön ma ga szá má ra. A szel lem 
nem fe jez he ti ki a tes tet anél kül, hogy ne de ter mi -
nál ná „a dif fe ren ciák rend sze re ként fel fo gott nyelv 
sza bály rend sze re”, és a test sem fe jez he ti ki a szelle -
met anél kül, hogy ne de ter mi nál ná dif fe ren ciái nak 
sa ját rend sze re. A kü lönb ség köz ve(tí)tett sé ge miatt 
fizi ká lis szin ten éppoly ke vés bé le het sé ges a tel jes 
ön fel tá rás, mint ver bá lis szin ten.  

Nem cé lom diszk re di tál ni a tár gyalt el mé le teket: 
azok to vább ra is a szín ját szás ról és a ne ki tu laj do -
ní tott funk ciók ról al ko tott, ér té kes és pro vo ka tív 
el kép ze lé sek ma rad nak. Csu pán je lez ni sze ret ném, 
mennyi re meg ha tá roz za ôket a lo go cent riz mus, il -
let ve az én és a je len lét bi zo nyos el gon do lá sa. Szta -
nyisz lavsz kij azt ál lít ja, hogy a já ték alap ja a szí -
nész én je, ám en nek tár gya lá sa köz ben kény te len 
elis mer ni, hogy az ént a já ték nak épp az a fo lyamata 
te rem ti meg, ame lyet meg kel le ne ala poz nia. Brecht 
el vár ja, hogy a szí nész je len lé te ke vés bé hang sú -
lyos le gyen, mint az ál ta la ját szott ala ké, hogy a vé -
le mé nyét ki fe jez hes se a sze re pé rôl. Eh hez azon ban 
a szí nész nek egy má sik fiktív sze mélyt kell fel ru -
ház nia a tel jes je len lét ha tal má val, amely teo re ti -
kus igény éppúgy alá ve ti Brecht szín ház el mé le tét 
a je len lét de konst ruk ci ós kri ti ká já nak, mint Szta -
nyisz lavsz ki jét. Gro tows ki úgy ál lít ja be, mint ha a 
szí nész tes te a kü lönb sé get meg szün te tô ab szo lút 
je len lét ere jé vel bír na, de nem ve szi szá mí tás ba a 
test bel se jé nek dif fe ren ciált sá gát. Per sze nem ar ról 
van szó, hogy vág juk sut ba eze ket az el mé le te ket, 
vagy csi szol gas suk le az egye net len sé gei ket, csak 
is mer jük fel, hogy azon me tafi zi kai el gon do lá sok 
fog lyai ma rad nak, ame lye ken alap sza nak. Ha hasz -
nál ni akar juk ôket, tud nunk kell, hogy csak az zal 
a hit tel le het kö ze led ni hoz zá juk, mint a me tafi zi -
ká hoz. De konst ruk ci ós kri ti ká juk azon ban rá vi lá -
gít ar ra, hogy ami kor a szí né szi já ték kap csán a je -
len lét re hi vat ko zunk – ame lyet hall ga tó la go san úgy 
de fi ni á lunk, mint a szí nész én jé nek fel tá ru lá sát a 
já té ká ban –, ak kor leg fel jebb me ta fo ri ku san be szé -

lünk, s az, ami re a szí nész én je ként hi vat ko zunk, 
ko ránt sem bír a já té kát elô fel té te lez ni ké pes, 
megala po zó je len lét tel, ha nem a szín há zi be széd -
mó dot kons ti tuá ló el- kü lön bö zô dés mû kö dé sé nek 
az ered mé nye. 

Clau de Lé vi-St rauss ról írt ta nul má nyá ban Der -
ri da azt ál lít ja, hogy két fé le reak ció kö vet he ti 
„a hiány zó kez det el ve szí tett vagy le he tet len je len -
lé té nek” felis me ré sét, vagyis azét, hogy az el-
 kü lön bö zô dés ki kü szö böl he tet len. Az egyik az a „szo -
mo rú, ne ga tív, nosz tal gi kus, bû nös” reak ció, amely 
„ar ról ál mo dik, hogy ké pes lesz a já ték és a jel rend -
je elôl elil la nó va la mi fé le igaz ság vagy kez det/ere -
det meg fej té sé re”. (1994b: 34) A má si kat úgy ír ja 
le Der ri da, mint amely 

 
nem for dul már a kez det/ere det fe lé, fenn tart ja a 
já té kot, és meg kí sér li, hogy az em be ren és az em -
be ri sé gen túl ra jus son, hi szen az em ber ne ve annak 
a lény nek a ne ve, aki (…) egész tör té ne te so rán a 
tel jes je len lét rôl, a biz tos alap ról, a kez det rôl és a 
já ték vé gé rôl ál mo dott. (1994b: 34) 
 

„A já ték a je len lét meg tö ré se/meg sza ka dá sa” 
(1994b: 33), ezért a je len tést egy szer re le he tô vé és 
le he tet len né is te vô já ték ál lí tá sa kí nál al ter na tí vát 
a je len lét utá ni só vár gás sal szem ben.  

A „szent” szín ház el mé le tei az el sô reak ciót teste -
sí tik meg: a nosz tal gi kus só vár gást az igaz ság és a 
kez det/ere det után, ame lyet ide o gram má kon és ar -
che tí pu so kon ke resz tül ku tat nak. Két újabb pél da 
szám ba vé te le azon ban kiin du ló pont le het ah hoz, 
hogy egy részt fo gal mat al kos sunk a Der ri da ál tal 
em lí tett má so dik reak ció nak, azaz a já ték ál lí tásának 
meg fe le lô szí né szi já ték ról, más részt szem be sül -
jünk is né hány, e fo ga lom al ko tás sal já ró problé má -
val. Az Open The at re ál tal al kal ma zott „transzfor -
má ciós szín já ték” gya kor la tá ban „va la mely je lenet 
szín há zi vagy szo cio ló giai stí lu sa az imp ro vi zá ció 
fo lya mán átala kul – a res tau rá ciós víg já ték szap -
pan ope rá vá, brech ti tan drá má vá, hol ly woo di me -
lo drá má vá”. (Pas sol li, 1972: 21) A transz for má ciós 
szín já ték, amely nek so rán a szí nész tu da to san ugrál 
egyik stí lus ból és sze rep bôl a má sik ba, én jé nek a 
szín ház nyel vé bôl tör té nô konst ruk ció ját te szi lát -
ha tó vá. Amennyi ben e transz for má ció nem az 
elôadott do log je len té sét szol gál ja, ha nem ön cé lú, 
jól ér zé kel te ti a szín há zi jel kép zés megala po zat lan 
já té kát. A gya kor lat ban per sze a transz for má ciós 
szín já ték po li szé mi át, több ér tel mû sé get ered mé -
nyez, amely a je len tés egy bi zo nyos „ho ri zont jának” 
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meg lé tét imp li kál ja, nem pe dig a je len té sek nek azt 
a nyi tott és ha tár ta lan kép zô dé sét és el kü lön bö zé -
sét, amely re Der ri da utal. (1998: 339) Ráadá sul arra 
ösz tön zi a né zôt, hogy meg ke res se azt az össze te -
vôt – vég ered mény ben a szí nész je len lé tét –, amely 
az átala ku lá sok so ro za tá ban vál to zat lan ma rad. 
E két ok ból ki fo lyó lag a transz for má ciós szín já ték 
is a lo go cent riz mus fog lya ma rad. Egy má sik pél -
da, amely rôl vi szont úgy tû nik, hogy nem, Diderot 
Szí nész pa ra do xon já ban (1773) ta lál ha tó: ab ban a 
rész ben, ahol leír ja Da vid Gar rick lé leg zet elál lí tó 
tel je sít mé nyét, amely nek so rán az an gol szí nész -
óriás kü lön fé le ér zel mek arc ki fe je zé sei nek szé les 
ská lá ján ját szott. Diderot felis me ri: az a tény, hogy 
Gar rick el vá laszt ja a je lö lôt a je lölt tôl, fon tos kér -
dést vet fel a szí nész én jé nek és ki fe je zô esz kö zei -
nek vi szo nyát il le tôen. (1966: 10) A transz for má -
ciós kí sér le tek kel szem ben Gar rick mu tat vá nya csu -
pán nagy vo na lú já ték volt, amely nem szol gál ta 
sem mi fé le szö veg ki fe je zé sét, sem mi fé le je len tés 
kép zé sét. Le het ne azon ban amel lett ér vel ni, hogy 
ez is a je len tés egy bi zo nyos ho ri zont já ra utalt, lás -
suk bár ben ne Gar rick sa ját, a lo go cent ri kus szer -
zô-funk ciót visszaál lí tó vir tuo zi tá sá nak ki fe je zé sét, 
a Gar rick mi mi kai je leit, mint konk rét ér zel mek 
rep re zen tá cióit felis mer he tô vé te vô tár sa dal mi kon -
ven ció kat, vagy a szín há zi je lö lôk nek a nor má lis 
hasz ná la tuk ra va ló el ke rül he tet len vo nat ko zá sát, 
még ha azok kon tex tu suk ból ki is let tek sza kít va.11  

No ha csá bít an nak el gon do lá sa, mi lyen le het a 
szín já ték de konst ruk ci ós poé ti ká ja, e gon do lat el -
len té tes a de konst ruk ció szel le mé vel.12 Der ri da fi -
lo zófiája leíró és ana li ti kus, nem pe dig elôíró és 
prog ram sze rû: de konst ruk ció nem lé te zik a de -
konst ru ált do log tól füg get le nül. A de konst ruk ció 
lé nye gé ben az el- kü lön bö zô dés já té kát vizs gál ja már 
lé te zô be széd mó dok ban, il let ve e vizs gá lat imp liká -
cióit ve ti fel a be széd mó dok nak tu laj do ní tott je len -
té sek kel kap cso lat ban. Nem al kot hat juk meg az el-

 kü lön bö zô dés fi lo zófiáját, mert fo gal mi el lent mon -
dást szül ne ere den dô nek te kin te ni azt. „Ha va la ki 
azt mond ja, hogy az el- kü lön bö zés ere den dô, egyide -
jû leg tör li is a je len lé vô kez det/ere det mí to szát.” 
(Der ri da, 1978: 203) Der ri da elis me ri, hogy az el-
 kü lön bö zô dés ki fe je zés olyas va la mi re vo nat ko zik, 
ami nek egyéb ként nincs ne ve, és nem is lé te zik. 
(é.n. 61) Ezért ah hoz fo lya mo dik, hogy új sza vakat 
kreál jon, má so kat pe dig át húz zon, azaz „tör lés 
alatt” ír jon. Egy részt azért, hogy je lez ze a fo gal mi 
nem-en ti tá sok ra va ló uta lás szük sé ges sé gét, másrészt 
a me tafi zi ka azon fo gal mai nak és el gon do lá sai nak 
hasz ná la tát, ame lyek kri ti ka tár gyát ké pe zik, jól le -
het e kri ti ka ar ti ku lá lá sá hoz nél kü löz he tet le nek. 

Az el- kü lön bö zô dést meg va ló sí tó szín já ték el kép -
ze lé se le he tet len feladat, amely nél ér tel me sebb vál -
lal ko zás, ha fo gal mat al ko tunk a de konst ruk ci ós 
já ték mód ról és elôadás ról, mint a Der ri da- fé le „tör -
lés alat ti” írás gya kor la tá nak, a je len lét me tafi zi ká -
já hoz kö tô dô nyelv hasz ná la tá nak és át hú zá sá nak 
szín há zi meg fe le lô jé rôl. A de konst ruk ci ós szín já -
ték egy szer re al kal maz za és ás sa alá a kon ven cio -
ná lis já ték mó dok és stí lu sok szó tá rait. Brecht két -
ség kí vül eb be az irány ba tar tott, de meg kér dô je le -
zet len je len lé tet tu laj do ní tott a szí nész po li ti kai sze -
mé lyé nek. No ha el mé le te szá mí tás ba ve szi, hogy 
több, akár el len té tes je len tés is lét re jö het az elôadás -
ban, azt imp li kál ja, hogy e konflik tu sok megol dá -
sa nem csak le het sé ges, de kí vá na tos is, hi szen ez 
su gall ja a tár sa dal mi konflik tu sok megol dá sát is. 
Szín há za ezért te leo lo gi kus és teo lo gi kus ma radt.13 

 
(A for dí tás alap jául szol gá ló szö veg: Phi lip Aus lan -
der: „Just be yo ur self” Lo go cent rism and dif fé ran ce 
in per for man ce the o ry. In. P. A.: From Ac ting to Per -
for man ce. Es sa ys in Mo der nism and Post mo der nism. 
Lon don and New York, Ro ut led ge, 1997. 28–38.) 

 
For dí tot ta: Ké ke si Kun Ár pád

11 Jo set te Fé ral (1982) ha son ló prob lé mát érint, ami kor szín ház és per for mansz vi szo nya kap csán azt ír ja, hogy a per for -
mansz a meg szo kott je lö lô funk ció juk tól el vá lasz tott szín há zi je lö lôk ára dá sa. Ahe lyett azon ban, hogy ezt az ára dást az 
el- kü lön bö zô dés pusz ta já té ka ként ír ná le, azt ál lít ja, hogy a per for mansz azál tal de konst ru ál ja a szín há zat, hogy szín há zi 
je lö lô ket hasz nál. 

12 A „poé ti ka” ki fe je zés hasz ná la ta jól tük rö zi, hogy ta nul má nyom ere de ti leg az Ame ri can The at re As so ci a ti on 1984-ben, 
San Fran cis có ban ren de zett éves kon fe ren ciá já nak „Új poé ti ka” el ne ve zé sû ülé sé re ké szült. Az aláb bi és az elô zô be kezdés 
an nak az ál lás fog la lás nak az át dol go zott vál to za tát tar tal maz za, ame lyet ez az al ka lom szült ar ról, va jon le het-e a de konst -
ruk ció a szín ház új poé ti ká já nak alap ja.  

13 Ah hoz ké pest, hogy Brecht legalább rész ben de konst ruk ci ós nak ne vez he tô cé lo kat ért el a szín há zi elôadás meg kö ze líté -
sé  ben, meg le pôen és igaz ság ta la nul gyor san uta sít ja ôt el Der ri da, mond ván „az elide ge ní tô szín ház (…) felál doz za a nézôk 
rész vé te lét (még a ren de zôk és szí né szek rész vé te lét is) az al ko tó ak tus nak”. (Der ri da, 1994a: 11)
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