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Amot tóul vá lasz tott Kosz to lá nyi-i dé zet a dol go -
zat al cí me, sôt akár cí me is le het ne, mi vel azt 
fe je zi ki tö mény pon tos ság gal, ami a szín ház 

és a szín ház kul tusz lé nye ge: a va ló ság lát sza tát, s 
amely egy szer s mind a szín há zat és a kö zön sé get 
össze kö tô köz megegye zés alap ja. Ahogy a szí nész-
né zô vi szony ról ír va ezt szel le me sen és lé nye gre tö -
rô en Jor ge L. Bor ges meg fo gal maz ta: a szí nész az, 
aki „nyílt szí nen azt játssza, hogy ô más va la ki, 
olyan em be rek gyü le ke ze te elôtt, akik azt játsszák, 
hogy ôt más va la ki nek hi szik”, mint aki va ló ban. 
De tér jünk vissza a Kosz to lá nyi-i dé zet hez: „A fes -
ték (…) ter mé sze tes és szent”, ír ja ab ban a szín há -
zi esszé jé ben, amely ben az éle tet és a szín pad vi lá -
gát ál lít ja szem be egy más sal. Az élet, ír ja, „Ká ba és 
szel lem te len (…), sem mit mon dóan üres”, azon ban 
a szín pad vi lá gá ban, amely „min dig a ha zug sá gok 
vi lá ga ma rad”, a „ha zug sá gok (…) ke re kek, iga zak 
és tö ké le te sek”. 

És ez a pa ra do xon – a szín ház lé nye ge. 
Eb bôl kell(ene) kiin dul ni ak kor (is), ami kor a 

szín ház kul tuszt és a szín ház ön kul tusz-te rem té sét 
vizs gál juk, s ak kor is, ha ezen be lül – ahogy er re 
dol go za tom mal, né mi leg per sze kar csú sít va a té -
mát, pró bát te szek – az iro dal mi kul tusz szín ház -
hoz kö tô dô vál to za tá ról gon dol ko dunk. 

Az zal, hogy a szín ház lé te zé sét a kö zön ség gel 
va ló kap cso lat ha tá roz za meg, még pe dig oly kép -
pen, hogy a szín ház csak a kö zön ség ál tal lé tez het, 
s hogy ezt a kap cso la tot min den mû vé szet nél in -
kább a köz vet len ta lál ko zás ból és az azon na li köl -
csö nös reak ciók ból adó dó di rekt vi szony jel lem zi, 
a szín há zat óha tat la nul ar ra kény sze rí ti, hogy ma -
gá ra irá nyít sa a fi gyel met, hogy le he tô leg az ér dek -
lô dés kö zép pont já ban le gyen. Sôt, mond hat nánk, 

hogy kel les se ma gát. Ahogy tör té ne te fo lya mán 
szün te le nül te szi. Meg ta pasz tal hat tuk, sem mi sem 
ide gen tô le, ami vel fel hív hat ja ma gá ra a fi gyel met. 
S eb be be le tar to zik az iro da lom fel hasz ná lá sa is. De 
er rôl ké sôbb. Lás suk elôbb azo kat a for má kat, ame -
lye ket a szín ház ön kul tu szá nak kiala kí tá sa és ápo -
lá sa ér de ké ben te remt. 

Ha el fo gad juk, hogy a szín ház lé te zé se kö zön -
ség füg gô, ak kor a szín ház (ön)kul tu szá nak vizs gá -
la tát on nan kell kez de ni, ahol az elôadá sok tör tén -
nek: a szín ház épü let tôl. Az, hogy az épü let nek egy -
részt ki tün te tett he lye van a vá ros épí tés ben, más -
részt, hogy kül sô épí té sze ti megol dá sai val is ki tû nik 
kör nye ze té bôl, jel zi a szín ház he lyét az ur bá nus vi -
lág ban. A sa já tos kül sô, lo ka li zá ciós és épí té sze ti 
is mér vei nek meg fe le lôen az épü let bel sô te re is 
rend ha gyó s egy ben fi gye lem kel tô is. Ahogy a Ma -
gyar Szín ház mû vé sze ti Le xi kon ír ja: „ma gá ban fog -
lal ja a kö zön ség for gal mi te re ket: elô csar nok, ru határ, 
fo y er, büfé”,2 hogy csak azo kat em lít sük, ame lyek 
– nem szá mít va a né zô te ret – a kö zön ség ki szol gá -
lá sá ra szük sé ge sek. De ame lyek ar ra is al  kal ma sak, 
hogy a szín ház épü let von zás kö ré be ke rült né zô fi -
gyel mét nemcsak úgy ál ta lá ban a szín ház ra, ha nem 
a konk rét, az adott szín ház ra irá nyít sák. Ezt szol -
gál ják a kü lön fé le – a tár su lat ról, a szí né szek rôl és 
az elôadá sok ról ké szült – fo tók, a pla ká tok és a saj -
tó anyag, köz tük el sô sor ban azok, ame lyek kül föl -
di és ran gos fesz ti vá lo kon va ló sze rep lé sek re vo -
nat koz nak, va la mint a há zi mo zi ként szol gá ló té -
vé ké szü lé kek, ame lye ken a szín ház mû so ron le vô 
elôadá sai ból ké szült rek lá mössze ál lí tá sok lát ha tók. 
De itt lát ha tó az es ti elôadás alap in for má cióit tar -
tal ma zó táb la is, el sô sor ban azok szá má ra, akik nem 
vá sá rol nak szín la pot, mû sor új sá got, vagy el mu -
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„A fes ték (…) ter mé sze tes és szent.” 
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1 Kosz to lá nyi De zsô, Fes ték és arc szín, in  Szín há zi es ték, II. k., Budapest, Szé pi ro dal mi Könyv kiadó, 1978, 687–8. 
2 Székely György (fôszerk.), Ma gyar Szín mû vé sze ti Le xi kon, Budapest, Aka dé miai Kiadó, 1994, 758.



20

laszt ják meg néz ni az épü let elôtt/fa lán ta lál ha tó 
üveg szek ré nyek ben le vô tá jé koz ta tó anya got (ké -
pe ket, szín la pot, pla ká tot). 

Két ség te len, hogy a kö zön ség meg nye ré sé vel 
szo ros kap cso lat ban le vô szín há zi (ön)kul tusz kiala -
kí tá sá ban az elôadá sé a fô sze rep. Ami a „kö zön ség -
for gal mi tér ben” van/tör té nik, az csu pán fel ve ze té -
se az elôadás nak, amely nek lét re ho zá sa ele ve ma -
gá ban fog lal ja töb bek kö zött a kö zön ség ani má lá -
sá nak, pon to sab ban ma ni pu lá lá sá nak szán dé kát, 
at tól a pil la nat tól kezd ve, hogy a né zô tér re lé pünk, 
ad dig, hogy mintegy zá ró poén ként taps rend del 
kész tet nek ben nün ket elis me ré sünk ki fe je zé sé re: 
per ce kig tar tó taps ra, s hogy ez pil la na tok alatt 
úgynevezett vas taps sá ala kul, az már vi szont a kö -
zön sé gen s nem a szín há zon mú lik.  

A szín há zi elôadás min dig a je le ni de jû ség ér ze -
tét kel ti, a né zô úgy ér zi, ami a szín pa don ját szódik, 
az itt és most tör té nik, és en nek alap ján a szín ház 
szá mít is a né zô köz re mû kö dé sé re, azon na li rea gá -
lá sá ra, ér zel mi és gon do la ti rész vé te lé re. An nak ér -
de ké ben pe dig, hogy ez a rész vé tel mi nél erô sebb 
le gyen, a szín ház – és eb ben egyen ran gú tár sa a 
drá ma író – igyek szik el hi tet ni a né zô vel, hogy róla 
van szó. Ami hez két ség te le nül hoz zá já rul a bor gesi 
idé zet sze rin ti kon ven ció, a szín ház és kö zön ség 
kö zöt ti köz megegye zés. A né zô nek, aki en ge del -
mes ked ve a szín ház zal kö tött megál la po dás nak, 
mely sze rint a szí nész az, aki azt játssza, hogy ô 
más va la ki, mint aki va ló ban, egé szen ter mé sze tes 
és ma gá tól ér tô dô, hogy ô is azt játssza, hogy a szí -
nész ál tal ját szott va la ki – ô, ami re a né zôt fel jo go -
sít ja a szín ház zal kö tött hall ga tó la gos megál la po -
dás. Az így kiala kult vi szony rend szer ben a né zô 
ter mé sze tes nek ve szi, hogy az elôadás ban ön ma -
gát ke res se. Er re csá bít ja a drá ma írás és az elô a dás -
csi ná lás kö zös el já rá sa, mond hat nánk trükk je, 
amely lyel az író is és az elôadás is el hi te ti a né zô -
vel, hogy benn fen te se a tör té né sek nek: tud ja azt, 
amit a tör té net sze rep lôi még nem. S mi köz ben ezt 
el hi szi, sôt im po nál ne ki, nem ve szi ész re, hogy jó -
lér te sült sé ge csap da, amely be hiú ság ból, kí ván csi -
ság ból ész re vét le nül be le sé tál, ma ni pu lál nak ve le, 
mert so ha sem pon to san az és úgy tör té nik, amit és 
ahogy a ma gát beava tottnak vélt né zô vár(ja). S ez 
lo gi kus is, mert ha egy elôadás ban rend re beiga zo -
lód ná nak a né zô el vá rá sai, ér dek lô dé se nem len ne 

tar tós. A szín há zi szem fény vesz tés ered mé nye, hogy 
„Nar cisz ti kus kéj jel néz zük azt, amit már is me -
rünk”, ír ja Jill Dol lan,3 majd mintegy le von va a 
konk lú ziót, így foly tat ja: „Azért me gyünk szín ház -
ba, hogy a szín pa don sa ját ma gun kat néz zük, és el -
veszt jük az ér dek lô dé sün ket, ha va la mi nem ha -
son lít ránk.” Nem ér dek te len: va la mi s nem fel tét -
le nül va la ki ér de kel ben nün ket – hely zet, ér zés, 
gon do lat, ami akár ha sa já tunk is le het(ne), mert    
– ahogy He ve si Sán dor4 fo gal maz – míg a „va ló ság -
ban min dent a meg tör tént sé ge iga zol”, ad dig a „mû -
vé szet ben min dent csak az el hi he tô sé ge iga zol hat”. 
A szín ház cél ja te hát, hogy el hi he tô vé te gye ön ma -
gát, amit leg tel je sebb mér ték ben az ideá lis né zô iga -
zol hat na vissza, ha len ne olyan, ami lyen nek pél -
dául Spi ró György5 el kép ze li: „Én úgy gon do lom: 
az a né zô, aki az elôadást nem tud ja kí vül rôl, nem 
is iga zi né zô. Ak kor is tud nia kell kí vül rôl, ha még 
so se lát ta. Er rôl per sze a szer zô nek, a ren de zô nek, 
a szí né szek nek kell gon dos kod niuk: az ô szent 
felada tuk, hogy azt mu tas sák fel a né zô nek, amit 
az ele ve úgyis tud. Passzí van tud ja csak, per sze, 
ezért nem ô a mû vész. De tud ja.” Mert „a né zô nek 
nem az a dol ga, hogy bár mit is megért sen. Nem 
dol ga to váb bá, hogy a be fo ga dá son kí vül egyéb in -
terak ció ba ke ve red jék a szín pad dal”. A szín ház pe -
dig, hogy ez az ideá lis né zô lé tez zen, min den esz -
közt be vet, töb bek kö zött sa ját – ön ma ga ál tal kiala -
kí tott – kul tu szát is.  

Két pél da, ame lyek ta lán min den nél job ban 
meg  vi lá gít ják a szín há zi (ön)kul tusz gát lás ta lan sá -
gát. Az egyik: ami kor a ta lán legin kább kö zön ség -
füg gô mû faj, az ope rett úgy lát ta, hogy ki ful ladt s 
ezért ér dek te len né vá lik, ak kor lét re hoz za a mû faj 
azon vál to za tát, amely ôr zi a csá bí tó ha gyo mányt, 
de egyút tal ön ma gát ka ri kí roz za is (lásd A csár dás -
ki rály nô). A má sik: az utób bi né hány év ti zed ben 
mert a szín ház úgy mér te fel, vá lo ga tós, csök ken 
az irá nyá ban mu tat ko zó ér dek lô dés, haj lan dó volt 
a meg hök ken tés leg meg le pôbb esz kö zei vel él ni, 
spric cel te, köp köd te, liszt tel szór ta, bot tal ijesztgette 
a kö zön sé get, a szí né szek mez te len re vet kôz tek, a 
né zôk ölé be ül tek, szó zu ha tag gal árasz tot tak el ben -
nün ket vagy né mán cse le ked tek, tar tot tak elô adást 
ut cán, sport pá lyán, bar lang ban, gyár csar nok ban, 
vas úti ko csi ban, re pü lôn, a szín pad ra er dôt te  le  pí -
tet tek, moz donyt hoz tak… Majd ami kor mindez 

3 Idé zi Im re cé Zol tán, A min(t)ha né zô – de hol van az iga zi?, Cri ti cai La pok, 1999/7–8. 17. 
4 He ve si Sán dor, A pri ma don na az asz tal te te jén, in Az iga zi Shakes peare és egyéb kér dé sek, Budapest, Tál tos, 1919, 267. 
5 Spi ró György, Az ideá lis né zô, Zsöllye, 2000/1–2, 4.
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meg szo kot tá vált, ak kor a szín ház él ve bon co lást 
vég zett. Ki tet te bel sô szer veit, gát lás ta la nul mu to -
gat ta bugy rait – íme, lás sa min den ki, ilyen va gyok! 
Nincs ben nem sem mi ti tok, ezek a ko pott/mál  lott 
szín pa di fa lak, ilyen a zsi nór pad lás, így lóg nak/ 
csüng  nek be lô lem a ká be lek.6 Mi volt ez: il lú zió -
pusz  tí tás, mí tosz rom bo lás? Az. De nem a pusz tulás, 
ha nem az új já szü le tés szán dé ká val. Kör mön font 
mód szer. Le rom bol ni sa ját imá zsun kat, hogy ér de -
kelt té te gyük a né zôt, szét sze dni ön ma gun kat, meg -
mu tat ni já ték sze rünk bel se jét, hogy gye rek ké te -
gyük a né zôt, fe léb resszük ben ne gyer me ki ösz tö -
neit, já ték ra csá bít suk. Kész volt el pusz tí ta ni hosszú 
ideig épí tett kul tu szát, de he lyet te újat te rem tett. 

Vagyis: a szín ház szá má ra a kul tusz te rem té se is 
– szín ház. 

An nak el le né re, hogy a kul tusz lé te, mû kö dé se 
el mé le ti leg in do kol ha tó, min den kul tusz, a színházi 
is az em be ri tu dás- és is me ret szer zé si igény re, 
mond hat juk, kí ván csi ság ra spe ku lál.  

Ezt a szín ház egy részt ön kö ré ben, az épü le ten 
be lül, di rekt rá ha tás sal, más részt pe dig a ve le kap -
cso lat ban lé te zô, lét re hoz ha tó for má kat hasz nál va, 
in di rekt úton igyek szik kielé gí te ni. Az utób biak kö -
zé tar to zik a szín há zi múlt megôr zé sét és megis -
mer te té sét szol gá ló, in téz mé nye sí tett szín há zi his -
to riog rá fia7 (mú zeu mok, kiál lí tá sok, köny vek, do -
ku men tum gyû je mé nyek stb.), il let ve a kul tuszt je -
len tôs mér ték ben se gí tô saj tó, min de nekelôtt a 
szí nész in ter júk kal, ame lyek nem hogy el vá lasz tanák 
a mû vészt és a ma gánem bert, ha nem szán dé ko san 
össze ke ve rik a ket tôt,8 ami re a kü lön ben is a ket -
tôs éle tû (sze rep és pri vát) szí nész lét ala pot nyújt. 
De a kri ti ka is, bár mennyi re s jog gal til ta ko zik az 
el len, hogy a szín há zi rek lám ap pa rá tus ré szé nek 
te kint sék, óha tat la nul az zá vá lik; sze mé lyes ta pasz -
ta lat ból tu dom, nem csak a di csé rô, ha nem az el -
ma rasz ta ló kri ti ka is, sôt az utób bi ta lán in kább. 

Hogy az em lé kek megôr zé se a szín ház szá má ra 
kü lö nös kép pen fon tos, az töb bek kö zött az zal is 
in do kol ha tó, hogy a szín há zi elôadás a szü le tés pil -
la na tá ban meg sem mi sül – an nak el le né re, hogy ma 
már több megörö kí tô esz köz lé te zik (nyom ta tás, 
fény kép, hang- és kép rög zí tés, di gi ta li zá lás stb.) –

, ugyanab ban a for má ban egy sze ri és megis mé tel -
he tet len. Kö vet ke zés kép pen a szín ház ese té ben az 
em lé ke zet és a kul tusz tar to má nya ugyanaz, kö zös. 
S ez már azon sa já tos sá gai kö zé tar to zik a szín há -
zi kul tusz nak, amely ta lán spe ciá lis nak is te kint he -
tô, ép pen úgy, mint az, hogy az iro dal mi kul tusz 
for má ja, esz kö ze a nyelv, a szín há zi kul tu szé vi -
szont csak rész ben a nyelv, na gyobb részt a lát vány. 
Vagyis: ahogy a szót, a moz gást, az au dio és vi zuá -
lis esz kö zö ket együtt, egy szer re hasz ná ló szín ház 
sok kal ta he te ro né gebb, mint a szin te csak a nyel -
vet hasz ná ló iro da lom, úgy a szín há zi em lé ke zet és 
kul tusz te rem tés le he tô sé gei is vál to za to sab bak. De 
ta lán en nél is lé nye ge sebb kü lönb ség, hogy az iro -
dal mi em lé ke zet tôl el té rôen a szín há zi „épp azt 
imp li kál ja, hogy a múlt csak a je len bôl (azon ke -
resz tül) ért he tô meg”,9 s en nek egyet len ma gya rá -
za tát a szín ház meg szál lott je le ni de jû ségének igé -
nyé ben kell lát ni. Míg az iro dal mi em lé ke zet cél ja 
a múlt be mu ta tá sa, ad dig a szín há zi em lé ke zet, bár 
ha son ló kép pen a múl tat öle li fel, in kább a je lent 
szol gál ja, a je len re vo nat ko zik. Kis sé leegy sze rûsítve 
ta lán azt mond hat nánk, hogy az iro dal mi kul tusz -
nak a múlt ra vo nat ko zó for mái, mi köz ben a ha gyo -
mánnyal va ló azo no su lást szor gal maz zák, az iroda -
lom ge né zi sé re, tör té ne té re fi gyel mez tet nek, nem 
föl  tét le nül a kor társ, a friss iro dal mi mû vek megis -
me ré sé re sar kall nak, a szín há zi kul tusz cél ja vi szont 
a kor társ, az élô szín ház irán ti ér dek lô dés fel kel té -
se. A ma gyar iro dal mi kul tusz ku ta tás egyik alap -
mû vé nek szá mí tó, Shakes peare-rel kap cso la tos ta -
nul má nyá ban Dá vid há zi Pé ter ír ja,10 hogy a kultusz 
meg kö ze lí té sé hez „ki kell lép nünk mai tu da tunk 
ke re tei bôl s be le he lyez ked nünk a kul tusz ban hívôk 
vi lá gá ba ah hoz, hogy a kul ti kus beál lí tó dás, szer -
tar tás rend és nyel vi hasz ná lat mû kö dé sét megért -
hes sük”. S ez a kon tex tus ba va ló vissza he lyez ke -
dés – ami az iro dal mat il le ti – két ség te le nül tel jes 
mér ték ben igaz, a szín ház vo nat ko zá sá ban azonban 
csak rész ben áll. Ha szín há zi mú zeum ban já runk, 
el sô sor ban nem ab ba a vi lág ba aka runk be le he lyez -
ked ni, ame lyet az adott kiál lí tás megidéz szá munk -
ra, ha nem azt az élô, a mai szín ház ré sze ként, szer -
ves tar to zé ka ként néz zük, ahogy egy szín há zi elô -

 6 Lásd Ge rold Lász ló, Szín ház esszék, Új vi dék, Fo rum, 1983. 
 7 Lásd P. Mül ler Pé ter, Szín ház és (in téz mé nyes) em lé ke zet, in Szín ház és em lé ke zet, Budapest, OSz MI, 2002. 
 8 Lásd Gaj dó Ta más, Mi kor üz let lett a szín ház. Kis ma gyar szín há zi mar ke ting 1837–1949, Zsöllye, 2003/2., 8–9. 
 9 Ké ke si Kun Ár pád, Hist(o)ri o grá fi a. A szín há zi em lé ke zet prob lé má ja, The at ron, 1999/3, 33.  
10 Dá vid há zi Pé ter, „Egy iro dal mi kul tusz meg kö ze lí té se”, in Vö, „Is ten má sod szü lött je”. A ma gyar Shakes peare-kul tusz ter mé -

szet raj za, Budapest, Gon do lat, 1989, 1–27.
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adást né zünk. Vagyis: a szín há zi kul tusz leg jel lem -
zôbb funk ció ja, hogy az ak tuá lis, a lé te zô szín házzal 
hoz zon ben nün ket mi nél kö ze leb bi kap cso lat ba. 

De mi a hely zet az iro da lom mal a szín há zi kul -
tusz vi lá gá ban? He lye seb ben: hogy se gí ti az iro dal -
mi kul tuszt a szín ház? Mi lyen le he tô sé get ad, je -
lent az iro dal mi kul tusz szá má ra az, hogy az iro -
da lom a szín há zi elôadás (egyik) té nye zô je? 

A kér dés meg vá la szo lá sá hoz in dul junk el a má -
sik ol dal ról, ab ból, ho gyan kap he lyet a szín ház az 
iro  da lom ban. A le he tô szá mos pél da kö zül há romra 
hi vat koz nék: Shakes peare, Mo lière és Mol nár 
Ferenc mû vei re. Shakes peare, ma rad junk csak a 
Ham let nél,11 szín ház el mé le ti és -gya kor la ti ta ná cso -
kat szô a mû vé be. Jól is mer jük ôket: „Il leszd a cse -
lek vényt a szó hoz, a szót a cse lek vény hez…” Vagy: 
a szín já ték „fö la da ta most és elei tôl fog va az volt, 
és az ma rad, hogy tük röt tart son a ter mé szet nek; 
hogy fel mu tas sa az erény nek önáb rá za tát, a gúny -
nak önnön ké pét, és ma ga az idô, a szá zad tes tének 
tu lajdon alak ját és le nyo ma tát.” Mo lière rész ben sa -
ját szín ház esz mé nyét fo gal maz za meg, ami kor A 
nôk is ko lá já nak kri ti ká já ban, majd a Versailles-i rög -
tön zés ben vi tá zik a kri ti ká val, rész ben pe dig vé le -
ményt nyil vá nít a kon ku rens tár su lat já ték stí lu sá -
ról. Mol nár te ma ti zál ja a szín há zat, gon dol junk 
csak A test ôr re, A csá szár ra, a Szín ház cím mel össze -
fo gott há rom egy fel vo ná sos ra (Az ibo lya, Mar sall, 
Elô já ték a Lear ki rály hoz), de em lít he tô a Já ték a kas -
tély ban is, mindezek sze rep lôi szí né szek, tár gyuk a 
szí nészvilág.  

Mind há rom vál to zat az iro da lom ré szé rôl tör té -
nô hoz zá já ru lás a szín há zi kul tusz kiala kí tá sá hoz, 
amit a szín ház több fé le for má ban vi szo noz hat, és 
vi szo noz is. Úgy, hogy há zi szer zôt vá laszt ma gá -
nak, s mû vei nek ôs be mu ta tó já ra ki zá ró la gos jo got 
for mál, mint a Víg szín ház tet te éve kig Mol nár da -
rab jai val, ily mó don az író és a szín ház ne ve egy -
be forr, kö zös emb lé ma ként fi gu rál. De úgy is, hogy 
egy-egy szín ház el kö te le zi ma gát va la mely mû faj, 

funk ció vagy ál ta lá nos tö rek vés mel lett, és cé gé ré -
re tû zi, kul ti kus sá te szi. Így be szél he tünk töb bek 
kö zött ope rett szín ház ról, nép szín ház ról, nem ze ti 
szín ház ról. 

Hogy két kul tusz te rem té si vál to za tot kü lön is 
em lí tek, el sô sor ban ab ból kö vet ke zik, hogy nap -
jaink ban mind ket tô gya ko ri. Mind ket tô az írók és 
az iro dal mi mû vek szín ház ál tal tör té nô kul ti kus -
sá té te lét szol gál ja: az egyik a kü lö nös kép pen pre -
fe rált al ko tók és drá mák ese te, a má sik pe dig az 
úgynevezett drá ma író-ver se nyek. 

Hogy a drá ma írók kö zül ko ron ként ki nép szerû, 
an nak több fé le ma gya rá za ta le het, de mind nél fon -
to sabb, ha a nép sze rû sé get a mû vek idô sze rû sít he -
tô sé ge ha tá roz za meg. Ahogy ma nap ság el sô sor ban 
Cse hov ese té ben tör té nik, ki nek el ve szett, el bi zony -
ta la no dott hô seit érez zük ma gunk hoz köze liek nek. 
De em lít het nénk, it te ni pél da ként Mro!e ket, aki -
nek a lét ab szur di tá sát áb rá zo ló mû vei szol gál hat -
nak ma gya rá za tul ar ra, hogy pél dául az Új vi dé ki 
Szín ház ban ed dig hét da rab ját lát hat tuk. És még 
so rol hat nánk a pél dá kat ar ra néz vést, hogy a mi -
nél tel je sebb és hi te le sebb ön ki fe je zés re tö rek vô 
szín ház kul ti kus sá tesz író kat, se gí ti írók és mû vek 
kul tu szát. 

Né hány éve a ma gyar szín há zi vi lág ban is di va -
tos sá vál tak az úgynevezett drá ma írói-ver se nyek. 
A gö rö gö kig vissza ve zet he tô ha gyo mányt a szín ház 
al kal ma sint azért fe dez te fel, mert ki vá ló al ka lom 
a szín ház ön kul tu szá nak ala kí tá sá ra, amelyet mel -
les leg az iro da lom is ma ga hasz ná ra for dít hat. 

Vé ge ze tül: anél kül, hogy a fe let tébb ér de kes, 
von zó té mát, mint ami lyen a szín há zi (ön)kul tusz 
te rem té se és mû kö dé se, il let ve az iro dal mi és a szín -
há zi kul tusz köl csö nös sé ge, ki me rí tett nek te kint -
het nénk, az itt fel vá zol tak alap ján ta lán nem el ha -
mar ko dott ki je len te ni, hogy a két kul tusz lé lek ta -
nát, in téz mé nye sü lé sét és tár sa dal mi ha tá sát, de 
önhasz nú sá gát te kint ve is ha son ló, egy mást köl -
csö nö sen se gí tô vi szony ban áll.

11 A Hamlet szövegét Arany Já nos for dí tá sá ban idé zem.


