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E gy mû vé sze ti for ma „ere de té nek” pil la na tá ban 
sem mit sem ve he tünk ma gá tól ér te tô dô nek. 
Ezért, ami kor a szín ház mû vé szet legutób bi újí -

tá sait pró bál juk megér te ni, ér de mes a szín ház leg -
ko ráb bi el veit, azon be lül is a szö veg he lyét meg -
vizs gál ni. Kezd jük egy rö vid tör té ne ti reflexi ó val: 
az zal, hogy mit je lent Arisz to te lész Poé ti ká ja szerint 
a szö veg a szín ház ban. A szö veg nek szín há zi szem -
pont ból tra di cio ná li san meg ha tá ro zó sze re pet tulaj -
do ní tot tak. Má ra azon ban vál to zott a hely zet: a szö -
ve gen ala pu ló szín ház nem szá mít sza bály sze rû nek 
vagy mér ték adó nak. A Poé ti kát ol vas va rá jö vünk, 
hogy a szö veg ak ko ri ban sem volt a je len tés és az 
ér te lem ki zá ró la gos köz ve tí tô esz kö ze. Arisz to te lész 
csu pán a me lo po eia (a drá mai mû vé szet ze né vel fog -
lal ko zó ré sze) egyik össze te vô jé nek te kin tet te. 
A szö veg min dig is akusz ti kai di men zió já ban volt 
je len a szín ház ban: hang ef fek tu sok, ze ne és em beri 
hang együt te se ként. Per sze az an tik vi tás tól kezd ve 
a ti zen ki len ce dik szá za dig (sôt, még azután is) ko -
moly ha gyo má nya volt a „lo go cent ri kus” szín há zi 
gya kor lat nak. Tisz táz nunk kell azon ban, pon to san 
mit is ér tünk ezen. Arisz to te lész sze rint a tra gé dia 
el sô sor ban ese mé nyek bôl vagy prag ma tá ból áll. 
A prag ma ta és nem az em ber a szín há zi „imi tá ció” 
tár gya – ha sza bad ilyen leegy sze rû sít ve hasz nálnom 
a „mi mé szisz” fo gal mát. A Poé ti ká ból egyér tel mûen 
ki de rül, hogy a szín ház nem a jel le me ket, ha nem a 
cse le ke de tei ket utá noz za, és ez olyannyi ra igaz, hogy 
Arisz to te lész sze rint jel lem nél kül még létezhet tra -
gé dia, de cse lek vés, ese mény, tör té nés nél kül nem. 

 
A leg fon to sabb azon ban ezek kö zül a tör té né sek 
[prag  ma ta] összeál lí tá sa [szüsz ta szisz]. A tra gé dia 
ugyan is nem em be rek, ha nem cse lek vé sek [praxisz], 
azaz élet után zá sa (…) Nem azért cse lek sze nek te -

hát, hogy jel le me ket utá noz za nak, ha nem a jel le -
me ket a cse lek vé sek vé gett fog lal ják ma guk ban. 
En nél fog va a tör té né sek és a me se a tra gé dia vég -
cél ja, már pe dig a vég cél min de nek kö zött a leg fon -
to sabb.1 
 

Még ak kor is, ha azt, hogy „jel lem nél kül”, úgy ért -
jük, hogy „konk ré tan meg ha tá ro zott jel lem nél kül”, 
nyil ván va ló, hogy a be szé lô egyén, aki a nyelv esz -
kö zé vel fe je zi ki bel sô éle tét, nem el sôd le ges je len -
tô sé gû. Ugyanak kor a szín ház nagy részt me losz ból 
(kó rus ból és ének lés bôl) áll, ami Arisz to te lész nek 
nem túl sá go san, Pla tón nak pe dig egyál ta lán nem 
szol gált örö mé re. Nagy a kí sér tés te hát, hogy Arisz -
to te lészt egy faj ta (poszt)mo dern: jel le mek nél kü li, 
in kább csak tör té né se ket meg je le ní tô, több nyi re 
ze nei-köl tôi szer ke ze te ken ala pu ló szín há zi gya -
kor lat fe lôl ol vas suk.  

De tér jünk vissza a szö veg és a lo gosz kér dé séhez 
a Poé ti ká ban, kü lö nös te kin tet tel Arisz to te lész nek 
ar ra a meg le pô ál lí tá sá ra, hogy a tra gé dia csu pán 
ol vas va, mi se -en-scène nél kül is el tud ja ér ni a maxi -
má lis ha tást. (Arisz to te lész az op szisz ki fe je zést hasz -
nál ja ar ra, ami a né zôk sze me elôtt zaj lik.) Miu tán 
felál lí tot ta az al ko tó ré szek hie rar chiá ját – mü thosz 
(me se), jel lem, di a no ia (ér ve lés mód) és be széd –  
a kö vet ke zô képp foly tat ja: 

 
(…) a to váb bi ré szek ese té ben pe dig az ének költés 
a leg fon to sabb fû sze re zés. A lát vány vi szont hatásos 
ugyan, de a leg ke vés bé tar to zik a köl tô te vé keny -
sé gé hez. A tra gé diá nak ugyanis ver se nyek és szí -
né szek nél kül is meg van a ha tá sa [dü na misz] (…)2 
 

Amíg a szö veg a jel lem ki fe je zô esz kö ze ként nem 
tû nik túl fon tos nak, ad dig a tra gé dia szö ve ge min -
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den nél fon to sabb: még a szín pad és a szí né szi játék 
is fö lös le ges mel let te. A két ál lí tás még sem össze -
egyez tet he tet len. Az ese mé nyek so rát, a me se prag -
ma tá ját egy faj ta struk tú ra, lo gi ka dik tál ja. Az ol va -
sás ak tu sa ezt a mö göt tes rend szert ra gad ja meg a 
tra gi kus ese mé nyek ör vény lé se kö ze pet te. Ezek az 
ész re vé te lek meg vi lá gít ják, mi lyen szem pont ból 
ural ko dott a szö veg és a szó az eu ró pai szín há zi ha -
gyo mány ban. A lo go cent riz mus a struk tú rá ról, a 
rend rôl és a te losz ról szól, nem pusz tán a szó ról. 
A lo gosz el sôd le ges sé ge és ha tal ma ab ban az értelem -
ben je len ti a klasszi kus szín ház lé nye gét, amennyi -
ben lo go szon az is ten, a rend, a kau za li tás, az eredet, 
az apa-kép és a szó kü lö nös ke ve ré két ért jük. A szö -
veg el sôd le ges sé ge csak egyet len szem pont ból, egy 
bi zo nyos arc hi tek tú ra ki vált sá gos ré sze ként ér tel -
mez he tô a szín ház ban. 

Az op szisz, a lát vány vi lá ga ez zel szem ben fô ként 
a meg té vesz tés le he tô sé gét, az ele mek össze ke ve -
re dé sét, az ér te lem nél kü li ér zel me ket, a szer ke zet 
meg bom lá sát, rö vi den a mû vé szet és a ra cio ná lis 
struk tú ra hiá nyát tes te sí ti meg a szö veg köz pon tú 
ha gyo mány ban. Arisz to te lész ér ték te len nek tart ja, 
és eluta sít ja mint a szín ház leg mû vé sziet le nebb, 
leg je len ték te le nebb ré szét. (Gon dol juk csak meg, 
mit je len te ne ez az ál lí tás a mai szín há zi gya kor lat 
szem pont já ból: esze rint tu laj don kép pen a szín ház 
volna a szín ház legér dek te le nebb ré sze. Mel les leg 
nem tu dom el hes se get ni a gon do la tot, hogy jó né -
hány teo  re ti kus akad ma is, aki ti tok ban pon to san 
ezt gon dol ja.) A vég sô ér ték a lo gosz, de nincs lo -
gosz arc hi tek tú ra nél kül: az alap és a tá masz, a hie -
rarchia és az össze kö tô ele mek, a szer ke zet, a rá -
ción alapuló ar ti ku lá ció és a ko he ren cia, a cél és a 
mû kö dés, a te  losz ból fa ka dó rend te szi egy sé ges sé az 
architektúrát. 

Most egy gyors idô ug rás sal át té rek ar ra, ami a 
szín ház ban kö rül be lül 1970 óta tör tént. Úgy te -
kint he tünk er re a kor szak ra, mint a te losz nél kü li 
tér és be széd, a struk tu rált ér te lem és bel sô egy ség 
nél kü li hie rar chia új ra fel fe de zé sé re. E pers pek tí vá -
ból ért he tô vé vá lik az el múlt év ti ze dek szín há zi gya -
kor la tá nak gaz dag vál to za tos sá ga. Úgy tû nik, e rö -
vid idô szak ban sem a sza vak tel jes szám ûzé sé rôl, 
sem a szö veg hir te len vissza té ré sé rôl nincs szó – 
jól le het né hány mû vész va ló ban ha son ló gya kor -

la tot kö ve tett. Ehe lyett in kább új faj ta lát vány, sok -
ré tû lo gosz és új sze rû felépí tés vagy szín há zi arc hi -
tek tú ra bo nyo lult, szer teága zó fej lô dé sé rôl be szél -
he tünk. A szín ház min dig is olyan te ret és dis kur -
zust ke res(ett) és ala kít(ott) ki, amely – amennyi -
re csak le het – men tes a cél irá nyos [te losz], 
hie rar chi kus, kau zá lis lo gi ka sza bá lyai tól. Ez a ke -
re sés vé gül szce ni kus köl te mé nyek hez, szer teága zó 
el be szé lés hez, tö re dé kes sé té tel hez vagy más el já rás -
hoz ve zet het – a vágy az ilyen faj ta tér re, a te lo szon 
tú li tér re min den eset ben tet ten ér he tô. Lo gi kus, 
hogy egy ilyen tér már ön ma gá ban is a lo gi ka és az 
éssze rû ség ha tá rán „he lyez ke dik el”, az el gon dol -
ha tó és az el gon dol ha tón tú li kü szö bén. Bi zo nyos 
szem pont ból mégis el gon dol ha tó vá te he tô e tér a 
Ju lia Kriste va ál tal hasz nált ki fe je zés, a cho ra se gít -
sé gé vel,3 amely a Ti ma i osz  hí res be kez dé sé re utal, 
amelyben Pla tón meg pró bál ja fo gal mi lag leír ni azt 
a logi kus vagy pre- lo gi kus „he lyet”, amely te ret nyit 
a min den rea li tás ban lé te zô és azt lét re ho zó já ték -
nak, és megelôz bármely egyé ni, sa já tos vo nást: 

 
Vé gül har ma dik faj ta min den egyes eset ben: a tér 
(cho ra), ma ga rom lás tól ment, he lyet ad min de nek -
nek, amik csak ke let kez nek, ôhoz zá ma gá hoz csak 
az ér zé ke lés tôl el vo nat koz tat va, az okos ko dás nak 
bi zo nyos fattyú haj tá sa se gít sé gé vel le het el jut ni; s 
így alig le het ró la meg bíz ha tó tu do má sunk.4 
 

A cho ra fo gal má nak – amely nek fi lo zófiai és esztéti -
kai vo nat ko zá sait most nem tár gya lom – meg van 
az az elô nye, hogy em lé kez tet rá: a szín há zi tér bizo -
nyos szem pont ból min dig cho ra- sze rû. A színház, 
de még egy mo nod rá ma sem vá laszt ha tó el a kórus -
tól, és a szín ház ko re o- grafikus jel ként ol va sandó. 

Kép le tünk, „a szín ház nak mint cho rá- nak az új -
ra fel fe de zé se” olyan nyel vi stá tuszt imp li kál, amely -
re a több szó la mú ság, a „po li lo gi kus ság”, a kö tött 
je len tés de konst ruk ci ó ja, az egy ség gel és a köz ponti 
je len tés sel szem be ni en ge det len ség jel lem zô. Ez a 
szín ház más faj ta arc hi tek tú rá ra és ze né re tart igényt, 
ugyanak kor a mû vé szet más te rü le tein is ha son ló 
fej le mé nye ket fi gyel he tünk meg. Jac qu es Der ri da 
Ber nard Tschu mi és Pe ter Ei sen mann épí té sze té rôl 
szó ló szö ve gei re utal nék,5 va la mint azok ra a kí sér -
le tek re, ame lyek igye kez tek fel sza ba dí ta ni a ze nét 

3 Vö.: Ju lia Kri ste va: L’Abaly se des spec tac les. Pa ris, 1974. 
4 Pla tón: Ti ma i osz 52a In. Pla ton összes mû vei II I. Bu da pest, Eu ró pa, 1984. 355. ford. Kö ven di Dé nes. 
5 Jac qu es Der ri da: Po int de Fo lie – ma in te nant l’ar chi tec tu re és „Po ur qu oi Pe ter Ei sen mann écrit de si bon liv res. Psy ché. 

In ven ti ons de l’Aut re. Pa ris, 1987. 477. ff.
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a lo gosz ural ma alól, hogy elér jék a min den ma ni -
pu lá ció tól men tes han got, a csen det, a vé let len sze -
rût. Ami kor Der ri da a Parc de la Vil let te Tschu mi-
 fé le „Fo lies”-jé nek de konst ruk ci ós épí té sze té rôl be -
szél, meg le pôen teát rá lis ki fe je zé se ket hasz nál az 
„ar chi tec tu re de l’événm ment” (az ese mény épí té -
sze té nek) leírá sá ra. „Az ese mény sze rû ki ter je dés 
benne fog lal ta tik az épí té sze ti kom po zí ció struk tú -
rá já ba, mint szek ven cia li tás, nyi tott sze ri a li tás, nar -
ra ti vi tás, filmsze rû ség, drá mai ság, ko re o grafikus -
ság.”6 Az épí tész Da niel Li bes kind váz la tai nak lát -
szó lag ren de zet len min tái val óriá si ha tást tett Wil -
liam For sy the- ra, a ki tû nô ko reog rá fus ra. John 
Ca ge- nek a ze ne el mé le té nek és gya kor la tá nak dest -
ruk tu ra li zá sá ra tett „hang zó kí sér le teit” vi szont egy 
kon zek vens, struk tu rált, lo gi kus kom po zí ció he -
lyé be lé pô „teát rá lis ese mény” min tá já ra ért het jük 
meg. Ahogy el vész az ér te lem a szö veg bôl, amely a 
sza va kon át a csend fe lé kö ze lít, úgy szû nik meg a 
kö zép pont az épí té szet ben. A mû vé sze tek nyil ván -
va ló vá te szik azt, ami ta lán min den köl té szet rej -
tett, tu dat alat ti cél ja: a lo gosz csend jét, a lo gosz fo -
lya ma tos sá gát struk tu rá li san meg sza kí tó csen det. 

Ha volt is olyan idô szak, amely ben a lo gosz ural -
ta a szín há zat, azt Ar taud fel tû né se nyil ván va lóan 
meg sza kí tot ta, aki szá má ra azon ban nem lé te zett a 
„szö veg vagy szín ház”, a szó mel let ti vagy el le ni ál -
lás fog la lás leegy sze rû sí tett el len té te. Ar taud in kább 
a lo go cent ri kus hie rar chia ra di ká lis el tör lé sé re tö -
re ke dett. Ná la eb ben az ér te lem ben megy ke resz -
tül a nyelv a je len tés tôl va ló meg fosz tás fo lya ma -
tán, a szín ház töb bi al ko tó ele mé hez (gesz tus, vi lá -
gí tás, dísz let, kel lék) ha son lóan. A test, a rit mus, a 
lég zés: a fel fog ha tat lan tes ti je len lét itt és most- ja, 
ero ti ká ja aláás sa a lo goszt. Ez a test ugyanak kor a 
szen ve dés és a fáj da lom: a küz dés né ma tes te. Wal -
ter Ben ja min és Chri sti an Rang állt elô az zal a spe -
ku la tív, ugyanak kor le nyû gö zô el gon do lás sal, mi -
sze rint az egy más sal szem be nál ló han gok szín há zi 
pár be szé de az ál do za ti ál lat né ma ver gô dé sé bôl fa -
kad. A pár be széd szer ke ze té nek a ki fe je zés több -
di men ziós és több ér tel mû te ré vé ala kí tá sa ál tal az 
új szín ház is mét fel fe de zi a ri tuá lis di men zió ele -
meit, s olyan él ményt nyúj tó, más faj ta kom mu ni -
ká ciót hoz lét re, amellyel az ér te lem nem bir kó zik 
meg egy könnyen. E ten den cia mér sé kel tebb for -
má ban nem csu pán a ra di ká lis avant gárd ban, ha -
nem a kor társ szín há zi gya kor lat ban is meg fi gyel -

he tô, konk ré tan a szö veg sze re pé nek új ra defi ni á -
lá sá ban. Im már nem a szö veg a kö zép pont, vagy 
ahol mégis, ott több nyi re az elide ge ní té sé re, ki fa -
csa rá sá ra, el tor zí tá sá ra, ki lyug ga tá sá ra, fel da ra bo -
lá sá ra, a szleng ál ta li le fo ko zá sá ra és megalá zá sá ra 
tesz nek kí sér le tet. Né metor szág ban olyan ren de -
zô ket jel le mez ez a mód szer, mint Frank Ca storf, 
Mar tin Kusej, Lean der Haus mann, Jür gen Kru se és 
Ei nar Schle ef. Az már a ren de zô tôl és a pro duk ció -
tól függ, hogy ez a dest ruk ció olyan meg tisz tu lá si 
fo lya mat hoz ve zet-e, amely után a szö veg új meg -
vi lá gí tás ba ke rül, vagy olyan hoz, amely a kár ho zat -
ba ta szít ja az ott elégô és el te me tô dô szót. Más ren -
de zôk, mint pél dául Ro bert Wil son, Ta deusz Kan -
tor, John Je su run, vagy Né metor szág ban megint 
Schle ef és Chri stoph Mar tha ler a kó ri kus mo raj lás 
kü lön fé le vál to za tai vá ala kít ják a be szé det. Úgy tû -
nik, a szö veg új sze rû meg kö ze lí té se gyak ran a nyel -
vi anyag ra di ká li san mu zi ká lis sá té te lé vel, s olyan 
au di tív tér meg nyi tá sá val jár, amely ben a né zôk -
nek/hall ga tók nak kell össze rak ni a fel kí nált ele me -
ket. Ez tel je sen át for mál ja a kom mu ni ká ció fo lya -
ma tát a szín ház ban, amely nem tesz kí sér le tet arra, 
hogy az em be ri szub jek tum hang ja hall ha tó vá vál -
jék. Az olyan ki vé tel, mint az egye dül ál ló Klaus 
Michael Grü ber csak erô sí ti a sza bályt. A szín ház 
in kább a han gok dissze mi ná ci ó já ra tö rek szik, és is -
mét a kó ri kus struk tú rá ra kon cent rál, úgy hogy a szö -
veg ar chi tek to ni kus tér be lie sí té sé vel és a szó pro fa ni -
zá ció já val ta lál ko zunk. E je len sé gek mindegyi két 
szük sé ges (és ér de mes) len ne kü lön ele mez ni a mo -
no lóg/ma gán be széd új bó li fel buk ka ná sá val, az új faj -
ta több nyel vû ség gel, szi mul ta nei tás sal és a nar rá ció új 
sze rep kö ré vel együtt. 

A fen ti je len sé gek re könnyû pél dát ta lál ni a kor -
társ szín ház legfi gye lem re mél tóbb, legigé nye sebb 
mû vé szei nek, Jan Lau wers, a Mats chap pij Dis cor -
dia, Hol lan dia és Jan Fa bre, a Fu ra dels Baus, Ter -
zo po u los, a For ced En ter ta in ment, a Raf fa e lo San -
zio, a Théâtre du Ra de au mun kái ban és az an gol, 
olasz, ame ri kai vagy skan di náv avant gárd szín ház -
ban. Fel hív nám a fi gyel met egy kü lö nö sen fon tos 
kö vet kez mény re. A szín ház új faj ta tex tu a li tá sa 
(vagy az új szín ház tex tu a li tá sa) je len tô sen át he lye -
zi a hang sú lyo kat: nem firtat ja a szín há zi be széd -
mód ha gyo má nyos cent ru mát, a dia ló gus ál tal imp -
li kált dia lek ti kus ren det és in ter szub jek ti vi tást. Per -
sze nem ar ról van szó, hogy a dia ló gus egy sze rûen 

6 i. m. 478.
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el tûn ne. Ha fi gye lem be vesszük a szö veg há rom 
szint jét a szín ház ban (a nyel vi szö ve get, a mi se -en-
scène sze mi o ti ku sok ál tal elem zett, tá gabb ér te lem -
ben vett szö ve gét, és az egész szín há zi ese mény sa -
já tos struk tú rá ját je len tô, Ri chard Schech ner- fé le 
„elôadás szö ve get”), ar ra a fon tos megál la pí tás ra ju -
tunk, hogy míg a szín pa don lét re jö vô dia ló gus hát -
tér be szo rul, a szín pad és a né zôk kö zöt ti dia ló gus 
hang sú lyos sá vá lik. A szín ház is mét fel fe de zi a köz -
vet len kap cso lat meg te rem té sé nek egye dül ál ló le -
he tô sé gét – amely tôl egyéb ként min den más mû -
vé sze ti ág meg van foszt va –, hi szen egye dül ná la 
esik egy be a mû vé szet lét re ho zá sá nak és be fo ga dá -
sá nak pil la na ta. Az új szín ház né zô je meg szó lít va 
ér zi ma gát egy sze mé lyes tör té ne lem ál tal, ri tuá lis 
jel le gû fo lya ma tok részt ve vô jé vé vá lik, és in ten zí -
ven átéli sa ját je len lé tét, hi szen egy szél sô sé ge sen 
hosszú elôadás vagy kü lön le ges hely okoz ta ké nyel -
met len sé gek kel ta lál ja ma gát szem ben, és sok fé le 
pro vo ká ció ra kell rea gál nia. Még ha e prak ti kák zö -
me, fô ként a di rekt pro vo ká ció már el is avult, ér -
vé nyes ma radt az alap ve tô hang súly el to ló dás a szí né -
szek kö zöt ti pár be széd tôl a szín ház és a kö zön ség kö -
zöt ti pár be széd fe lé. Ha ed dig a szín há zat úgy de fi -
ni ál tuk, mint fiktív koz moszt, amely szín há zi 
je le ket su gá roz va la mely kö zös ség fe lé, ak kor mos -
tan tól egy re in kább kü lön le ges, egye dül ál ló szi tuá -
ció nak te kint het jük – per sze nem a Mae ter linck-fé -
le vagy az eg zisz ten cia lis ta kor lá tok kö zé szo rí tott 
ér te lem ben, ha nem olyan szín há zi pil la nat lét re jöt -
té nek ér tel mé ben, amely a hét köz na pi be szél ge tés 
so rán vir tuá li san és struk tu rá li san so ha meg nem 
va ló sít ha tó kom mu ni ká ciót kez de mé nyez. Ez a 
szín ház és a teat ra li tás egé szét érin tô, tá vol ba mu -
ta tó vál to zás új faj ta mû vé szi és el mé le ti ku ta tá sok 
fe lé nyit utat, ame lyek az al ter na tív „hap pe nin gen” 
vagy a struk tú rá ba ren de zett mun kán túl a szín ház -
esz té ti ka min den egyes as pek tu sát érin tik. Nem 
cso da, hogy ilyen kö rül mé nyek kö zött a szín ház -
mû vé sze ket már nem a fikció és il lú zió té mái iz -
gat ják, ha nem mond juk a Va lós nak a be ha to lá sa a 
szín ház ba (Emil Hvra tin).7 El vég re a fent vá zolt 
átala ku lás nem más, mint a má sod la go san köz ve -
tí tett per cep ció el söp rô ha tal ma el le ni reak ció. 
A mé dia va ló sá ga je len ti a sza bályt, a szín ház pe -
dig a ki vé telt. Amíg a mé dia dra ma tur giá ja több -
nyi re fe led tet ni akar ja ve lünk a kép lét re ho zá sá nak 
fo lya ma tát, ad dig a szín ház struk tu rá li san a ké pek 

lét re ho zá sá nak lát ha tó és hall ha tó fo lya ma tát ál lít -
ja a kö zép pont ba, ráadá sul úgy, hogy meg szûn jön 
a kö zön ség szá má ra a szo lip sziz mus és a kol lek tív 
ta pasz ta lat ki bé kít he tet len el len té te.  

 

 
A szín ház ban há rom as pek tu sa van a szö veg nek: a 
je len tés, a hang ef fek tu sok és az em be ri hang (lásd 
1. áb ra). Az szö veg a szub jek tum hoz, a drá mai vagy 
szín há zi ese mény hez és a szín pa don lé vô em be ri 
test hez, a teát rá lis test hez kap cso ló dik. Amíg az arc -
hi tek tú ra az ale a to ri kus el já rá sok és a de kom po zí -
ció fe lé ten dál, ad dig a szub jek tum a kö zép pont tal 
bí ró Egó tól a tu dat alat ti mo raj ló hang ja (az ér te lem -
tôl a hang) fe lé kö ze lít, és a test hang ját sem irá nyít -
ja töb bé a tu dat és az ér te lem (ezért az em be ri hang -
tól a hang ef fek tu sok fe lé ten dál). A je len tés pó lu sá -
nak gyen gü lé sé vel pár hu za mo san az em be ri hang 
mu zi ká lis sá té te le, hang-min ták ká ala kí tá sa zaj lik 
(Gert ru de Stein). A szub jek tum vo na la egy re job -
ban el hal vá nyul. Ter mé sze te sen eb bôl új kér dé sek 
kö vet kez nek: Új ér tel met nyer-e az em be ri hang 
azál tal, hogy hang ef fek tu sok ká, kol lek tív min ták ká 
ala kul? Ke rül-e új be szé lô szub jektum az Ego he -
lyé re? Az áb ránk nyújt hat né mi se gít séget bi zo nyos 
fej le mé nyek elem zé sé hez, mert elég egy sze rû, és a 
rész le tes leírás so rán szük ség képp mó do sít ha tó. 

Ha a szö veg szín há zi stá tu szá nak vál to zá sá ra 
nem áb rát, ha nem meg fe le lô ki fe je zést aka runk ta -
lál ni, kü lö nö sen al kal mas nak mu tat ko zik a tex tuá -
lis táj kép (Text lands chaft). Ez a ki fe je zés megidé zi 
a Der ri da- fé le és pa ce ment (a tér be li vé vá lás/té tel) 

7 Lásd Emil Hvra tin: Jan Fa bre. Pa ris, 1994. 69ff.

1. áb ra: A szö veg a szín ház ban

JE LEN TÉS

Dra ma tur gia 
Architektúra

Szub jek tum

HANG- 
 EF FEK TU SOK

EM BERI 
HANG

SZÖ VEG

Test
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fo gal mát, ugyanak kor Gert ru de Stein lands ca pe play 
(táj kép-drá ma) fo gal má ra is utal, és azt sem hagy -
ja fi gyel men kí vül, hogy a szö veg gel va ló új faj ta 
mun ka gaz dag sok szí nû sé ge szo ros kap cso lat ban 
áll a vi zua li tás di men zió já val.8 Hasz nos nak tû nik 
a szín pa dot olyan táj kép ként el kép zel ni, ame lyet 
(Knut Ove Arn tzen ked velt ki fe je zé sé vel) a vi zuá -
lis dra ma tur gia mû köd tet. Szá mom ra per sze a vi -
zuá lis dra ma tur gia je len ti a tex tu á lis táj kép má sik 
ol da lát. A vi zuá lis dra ma tur gia nem szö veg nél kü -
li, nem ki zá ró lag vi zuá li san meg ha tá ro zott gya kor -
la tot je löl, ha nem egy op sziszt, amely nem hie rar -
chi kus, és a szö veg hez tér be li, ar chi tek to ni kus mi -
nô sé gé ben kap cso ló dik, s ame lyet más kon tex tus -
ban posztd ra ma ti kus nak mi nô sí te nék.9 

E vál to zá so kat fi gye lem be vé ve a szín ház tu do -
mány (Pat ri ce Pa vis ki fe je zé sé vel él ve) a „szce noló -
gi át” he lye zi elô tér be a fi lo ló gia he lyett. Ez az el to -
ló dás egyéb ként csak a tör té ne ti fej lô dés nyo mon 
kö ve té sét je len ti. Kö rül be lül 1880 óta a szö veg 
olyan va riál ha tó elem nek szá mít, ame lyet min den 
ren de zô más fé le kép pen hasz nál. Az új sza bad ság -
nak az 1980-as évek óta be kö vet ke zett ra di ka li zá -
ló dá sa azon ban olyan ku sza sá got ered mé nye zett, 
hogy az még az iga zán nyi tott teo re ti ku so kat is 
meg hök ken tet te. Az enyém hez ha son ló ál lás pont -
ban Pa vis egy új, „szín pad cent ri kus né zet”10 megje -
le né sé nek a ve szé lyét lát ja, mindamel lett jó né hány 
rész let ben egyetért ve le. De ta lán még sem fe nye ge -
ti túl nagy ve szély a szö ve get, még ha el torzí tás vagy 
el fer dí tés ál do za ta lesz is. Le het sé ges, hogy épp e 
tûz pró ba je len ti a ha lott be tû szá má ra az életet. Ne 
fe lejt sük el, hogy Ber nard Dort, a ne ves fran cia kri -
ti kus sze rint a szö veg és a szín pad szent egye sü lé -
se so ha sem jö het lét re: bi zo nyos mér té kû el nyomás 
és komp ro misszum min dig elen ged he tet len. 

 
Össze fog la lás kép pen: 
1. A szö veg el moz dul a lo gosz disz per zió já nak irá -

nyá ba, úgy hogy A (a szín pad) je len té se nem jut 
el B-hez (a kö zön ség hez), he lyet te spe ciá lis szín -
há zi hely zet szü le tik, amely egy más faj ta kom -
mu ni ká ció le he tô sé gét hor doz za ma gá ban. E tá -
gabb ér te lem ben vett kom mu ni ká ció az ér te lem 

lét re jöt té nek szük ség sze rû sé ge he lyett csu pán 
an nak le he tô sé gét imp li kál ja. 

2. A tex tu a li tás új faj tái, ame lye ket gaz da gon át szô 
a (szö veg egy sé gét még in kább meg bon tó) in ter -
tex tu á lis uta lá sok há ló ja, a kö vet ke zôk: kó rus, 
nar rá ció, mo no lóg/ma gán be széd, kol lázs, mon -
tázs, po lig losszia és szi mul ta nei tás. 

3. A szö veg új faj tái olyan tex tu á lis táj ké pet ered -
mé nyez nek, amely szo ro san kap cso ló dik a vi -
zuá lis dra ma tur giá hoz, a va ló ság be ha to lá sá hoz 
és a kép ze let be li koz mosz re du ká lá sá hoz. 
 

Be fe je zé sül: fö lös le ges fél ni a szö veg tôl. A szín ház 
ér dek lô dé sé nek elô te ré ben kez det tôl fog va a test 
fi zi kai je len lé te állt, amely meg sem mi sí tô ér zel mi 
több le té nek kö szön he tôen bár mely szö ve gen és a 
szín pad bár mely ver bá lis vagy non- ver bá lis rend -
sze rén ké pes ural kod ni. Az iro dal mi szín ház koráb -
 ban el foj tot ta és el té rí tet te ezt a több le tet. A kor -
társ szín ház ma ga mö gött hagy ta a szö veg ab szo lút 
do mi nan ciá ját, de sem mi eset re sem hagy ta el a 
köl té sze tet és a szö veg gon do lat tal te li ra gyo gá sát, 
csak új ra elô tér be ál lí tot ta a je len tés tôl va ló meg -
fosz tás nak azt a ké pes sé gét, amellyel a test és a vi -
zua li tás bír. Két ség te len, hogy ha a szín ház ál ta lá -
nos ál la po tát vizs gál juk, a krea tív ener gia lany hu -
lá sá nak le he tünk szem ta núi. A szö veg te le ní tés 
szük sé ges fo lya ma ta ta lán túl sok, a szö veg ben rejlô 
le he tô ség tôl fosz tott meg min ket. Ám ezek csak ak -
tuá lis be nyo má sok. Még a ra di ká lis nak szá mí tó vi -
zuá lis dra ma tur gia is a szö veg szín há zi tör té ne tének 
ré szé vé lesz. Az utób bi idôk kiemel ke dô szín há zi 
mun kái ban Fa bre, Jan Lau wers, Le pa ge, Kan tor, 
Wil son, Pe ter Stein, Grü ber, Brook és Mno uch kine 
több nyi re „tra di cio ná lis” for má kat hasz nál tak – 
mind annyian ke resz tül ver gôd ték ma gu kat a szöve -
gen. A leg jobb eset ben ez a szö veg im ma nens 
csend jé nek felerô sí té sét je len tet te. 

A szö veg stá tu szá nak vál to zá sa a „ki ber ne ti kus 
gé pe zet ben” – ahogy Ro land Bar thes már 1963-ban 
ne vez te a szín há zat – ma a szá mí tó gé pes rend sze -
rek tôl függ, ame lyek a vál to zá sok leg jobb ügy nö -
kei. Ez né mi ag go da lom ra ad ugyan okot, de nem 
két sé ges, hogy az elekt ro ni kus idio tiz mus és a szín -

8 Lásd Gert ru de Stein: Look at the Now and He re I Am: Wri ting and Lec tu res. 1909–45. Har monds worth, Pen gu in, 1967. 
9 Hans- Thies Leh mann Postd ra ma tis ches The a ter cí mû köny ve 1999-ben je lent meg a frank fur ti Ver lag der Au to ren gon -

dozá sá ban. A kö tet rôl Kiss Gab riel la kö zölt re cen ziót „Ér tel me zé sen túl – ha tá son in nen” cím mel a The at ron 1999/Nyár-
ôsz szá má ban (103–105.), Schein Gá bor for dí tá sá ban „Posztd ra ma ti kus test ké pek” cím mel pe dig rész let je lent meg be -
lô le a Pan non hal mi Szem le 2003/2. szá má ban (14–33.). (A szer kesz tôk meg jegy zé se.) 

10 Pat ri ce Pa vis: Elô a dá se lem zés. Bu da pest, Ba las si, 2003. 177. ford. Ják fal vi Mag dol na.
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há zi kom mu ni ká ció új tö rek vé sei nek har ca sok új 
le he tô sé get is te remt het. Csak re mél ni tud juk, hogy 
e sok szem pont ból „em ber te len” tex tú rák és elekt -
ro ni ku san elôál lí tott hy per tex tek a szín ház bé kés 
agon ján be lül fej lôd nek majd. Más képp ta núi le -
szünk az „elekt ro ni kus ka pi ta liz mus” ka taszt ró fá -
já nak, s iga zat kell ad nunk Hei ner Mül ler pró fé ciá -
já nak: „Ami kor a disz kók már üre sek lesz nek, és a 
tu dó so kat szél nek eresz tet ték, ak kor fog juk majd 

új ra meg hal la ni a szín ház csönd jét: a szín ház nyel -
vé nek alap ját je len tô csön det.”  

 
(A for dí tás alap jául szol gá ló szö veg: Hans- Thies 
Leh mann: From Lo gos to Lands ca pe: Text in Con -
tem po ra ry Dra ma turgy. Per for man ce Re se arch, Vol. 
2. No. 1. Spring 1997. 55–60.) 

 
For dí tot ta: Enye di Éva


