
A XX. szá zad a drá ma mû ne mé nek meg ha tá -
ro zá sá ban ki ma gas ló mennyi sé gi ered ményt 
mu ta tott fel. Eb ben a szá zad ban egyér tel -

mûen a drá ma ol va sás és a drá ma írás lett a szín ház 
já ték fo lya ma tá nak elin dí tó és kon zer vá ló ele mé -
vé, s ha vé gig te kin tünk a szá zad el mé le ti iro dal -
mán, azt lát hat juk, hogy a dra ma ti kus szö veg de -
fi niá lá sá nak igé nye az el mé le té szek több sé gét meg -
kí sér tette. Ér de mes megem lí te ni né hány jel leg ze -
tes és ha tá sá ban má ra ka no ni zá ló dott rend szert 
vagy is ko lát, hogy a kor társ drá ma kö rü li de fi niá -
lá si zûr za var ere de tét ér tel mez ni tud juk. Geor ge 
Ber nard Shaw, Eric Bent ley, Eu ge ne Io nes co, akár 
Max Frisch mo ra li zá ló szem pon to kat kö vet a drá -
ma ka rak te ri zá ci ó já nak fel vá zo lá sa kor, míg a prá -
gai struk  tu ra lis ták, fô ként Velt rus ky , Honžl, majd 
Roman In gar den, a fran cia struk tu ra lis ta is ko la, a 
né met sze mi o ti kus kör a drá mát iro da lom el mé le -
ti egy ség ként kö ze lí tet te. A mo rá lis és az esz té ti -
kai el vek ket tôs rend sze re, mely ter mé sze te sen 
Arisz to te lész tôl is le ve zet he tô, er re a szá zad ra igye -
ke zett kü lön kö ze lí té si rend sze re ket felál lí ta ni. A 
XX. szá zad ra a drá má ról szó ló el mé le ti szö ve gek 
mennyi sé ge alap ján mint ha tel je sí tet tük volna a 
ro man ti ka és Vic tor Hu go ál mát, aki a drá má ban 
a leg fia ta labb és leg ha té ko nyabb, te hát legiz gal ma -
sabb mû fajt lát ta. A szá zad utol só drá ma el mé le te 
a het ve nes évek vé gén ké szült, s an nak el le né re, 
hogy ma gya rul csak pár éve kez de nek meg je len ni 
klasszi kus drá ma el mé le ti szö ve gek, azért fel tû nik, 
hogy a poszt sze mio ti kai is ko lák, a neo struk tu ralis -
 ták, a re cep ció esz té ti kák fi gyel mü ket a szín ház felé 
for dít ják.  

El sô köl tôi kér dé sünk te hát úgy hang zik: kit ér de -
kel ma a drá ma? 

A drá ma fo gal mát Diderot-nak kö szön het jük, 
aki a pol gá ri szín ház szö veg hát te réül írt da ra bo kat 
drá mák nak ne vez te. Diderot köz tes mû fajt ke re -
sett, mely a ko mé dia és a tra gé dia kö zöt ti át me ne -
tet fog lal hat ja ma gá ban, hi szen  

 
min den mo rá lis tárgy ban meg kü lön böz te tünk egy 
kö ze pet és két vég le tet. Mi vel min den dra ma ti kus 
cse lek vés mo rá lis tárggyal bír, egyér tel mû te hát, 
hogy lé tez nie kell va la hol egy köz tes mû faj nak és 
két vég le tes mû faj nak. Ez utób biak meg van nak; ez 
a ko mé dia és a tra gé dia: de nem le het vagy fáj da -
lom ban vagy bol dog ság ban él ni. Kell len nie egy 
pont nak, mely rö vi dí ti a ko mi kus és a tra gi kus mû -
faj kö zöt ti tá vol sá got.1 
 

A XX. szá za di drá ma poé ti kák Diderot köz tes mûfa -
ját elem zik, legalábbis ér zé ke lik azt a de fi ní ciós bázis 
kö rül kiala kult ne héz sé get, amely a drá ma mû fa ját 
a pol gá ri kor óta jel lem zi. A pol gá ri dra matikus szö -
veg hez kap cso ló dó poé ti kák a lé te zô tra gé dia – ko -
mé dia mû faj ke re te ket tá gít ják ki, és el sô ként keres -
nek olyan el mé le ti koor di ná ta-rend szert, mely meg -
tart va az écri tu re ha gyo má nyait, ér vé nyes le het az 
új vál to zat ra. A XX. szá zad ra jel lem zô drá ma poé -
ti kák meg pró bál ják az Arisz to te lész tôl ha gyo má -
nyo zó dó el sôd le ges mo ra li zá ló köze lí té si szem pon -
to kat struk tu rá lis sal fel vál ta ni, s ezért Diderot-hoz 
for dul nak, mert az idé zett Entretiens- ben szá mos 
friss és je len leg új ra fel fe de zett gon do lat mel lett 
meg je le nik az a pol gá ri, köztes drá ma el mé le ti ket -
tôs ség, mely a szö ve ge ket kö vet ke ze te sen két tech -
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ni kai egy ség re ta gol ja, s e ket tô kö zött lét re jö vô vi -
szo nyo kat elem zi. Ez a két egy ség a dia ló gus és az 
inst ruk ció. Mie lôtt felele ve ní te nénk XX. szá za di 
elem zé si ká non ju kat, néz zük meg, 1756-ban mi 
ve zet te rá Diderot-t a je len ség felis me ré sé re. 

 
Túl so kat be szé lünk drá máink ban; és kö vet ke zés -
kép pen szí né szeink nem ját sza nak ele get. Egy mû -
vé sze tet vesz tet tünk így el, bár a ré giek jól is mer -
ték még az ere jét. Pan to mim mel ját szot tak el haj -
da nán min den hely ze tet, ki rá lyo kat, hô sö ket, zsar -
no ko kat, gaz da go kat, sze gé nye ket …2  
 

A gesz ti kus be széd je len tô sé gét Diderot az zal a 
meg lá tás sal is erô sí ti, hogy az elôadás ban egyéb -
ként sem a sze rep mon da tai kö tik le a né zô fi gyel -
mét, ha nem az a mód, ahogy a szí nész meg for mál -
ja ôket: „…a kiál tá sok, az ar ti ku lá lat lan sza vak, a 
meg tört hang, a lé leg zet vé te lek kö zött ki csussza nó 
han gocs kák, a to rok ból és a fo gak kö zül elô tö rô 
nem is tu dom mi fé le mor gá sok.”3  

Az inst ruk ció és a dia ló gus vi szony ba ál lí tá sá val 
a drá ma és a szín ház egy más ra ha tá sát, s ek ként az 
írás be li rög zí tett ség, a rep ro duk ció le he tô sé gé nek 
ará nyát nö ve li. Diderot és nyo má ban majd a ro -
man ti kus drá ma poé ti ka az inst ruk ció in téz mé nyé -
ben le li fel a szö veg író-szer zô aka ra tát pon to sab -
ban rög zí tô esz közt. Az inst ruk ció a dra ma ti kus 
szö veg azon ré sze, mely egye nes ol va sat ban csakis 
az ol va só nak nyújt in for má ciót. Az inst ruk ció drá -
mas pe ci fi kus írás ké pe a szer zô-be fo ga dó vi szony 
el sôd le ges kom mu ni ká ciós csa tor ná ja; hang sú lyoz -
nunk kell, hogy el mé le ti leg sem mi kö ze a le het sé -
ges szín pa di vál to zat ese mé nyei hez, nem mû kö dik 
a mi se en scène pre dik ci ó ként, ki zá ró lag a szö veg -
be fo ga dó tex tu á lis eliga zo dá sát szol gál ja.4 

A diderot-i drá ma az ér zel mek és a hely ze tek 
pon to sí tá sa ér de ké ben, akár egy ôs for ga tó köny 
rend sze re, egy szer re rög zí ti a mon dott szö ve get, 
vagyis a dia ló gust, és a szö ve get in to ná ló, ér tel me -
zô moz gás sort, vagyis az inst ruk ciót. Diderot ag -
resszív szer zôi fel lé pé se ugyan ép pen a szín ház sa -
ját, egye di mû nems pe ci fi kus jo gait rög zí ti, mégis a 
drá ma elô i de jû sé gét, te hát kro no lo gi kus el sôbb sé -
gét dek la rál ja az zal, hogy elôír ja a já ték ér tel me zé -

si tar to má nyát. Drá má nak a szó kez de ti, diderot-i 
ér tel mé ben azo kat a szö ve ge ket ne vez het jük te hát, 
me lyek ren del kez nek a Név és a Dia ló gus ket tô sé -
vel, il let ve egyide jû leg tar tal maz nak a Dia ló gus ra 
és a Név re szo ro san re fe rá ló Inst ruk ció kat. Szük -
ség sze rû, hogy Diderot drá ma fo gal má val (pár évvel 
Les sing elôtt) je le nik meg a dra ma tur gia gya kor la -
ta is, mely alap jai ban azt fel té te le zi, hogy van nak 
megis mer he tô szín há zi sza bá lyok, me lyek be fo lyá -
sol ják az írás, a szö veg írás gya kor la tát. Arisz to te -
lész, d’Au bi gnac, Cor neille, Les sing drá má val fog -
lal ko zó, drá má zó írá sai va la mennyien egy abszt -
rakt rend szer felál lí tá sá ból de duk tív kö vet kez te té -
sek hal ma zát hoz zák lét re. 

A XX. szá za di ka no ni kus dra ma tur giák meg tart -
ják és így a drá ma ol va sá si rend ben gya kor lat tá te -
szik a Dia ló gus-Inst ruk ció funk cio ná lis ket tôs sé -
gét. Há rom drá ma el mé le tet ve tünk össze e szá zad -
ból, me lyek a kor társ drá ma ér tel me zôi ha gyo mány -
ban mar káns je len lé tet mu tat nak. Jac qu es Sche rer, 
Manf red Pfi ster és Bé csy Ta más drá ma de fi ní cióit 
kö vet jük vé gig, hogy meg ta lál juk a kor társ dra ma -
ti kus szö ve ge ket a je len ol va sói rend kö ze gé ben. 

Jac qu es Sche rer a fran cia klasszi kus dra ma tur -
giá ról írott vas kos ké zi köny ve5 dek la ra tí van két 
rész re oszt ja a da ra bot: bel sô szer ke zet re, ez ma ga 
a szö veg dra ma tur giá ja, és kül sô szer ke zet re, mely 
a fel té te le zett rep re zen tá ció hoz kö tött. Az elôb bi -
ben elem zi a per szo názs, a cse lek mény, a bo nyo -
da lom, az idô egy ség stb. kér dés kö rét, az utób bi -
ban a mi se en scène és a hely egy ség, a da rab for -
mai ta golt sá gát, a fel vo nás-je le net sze kven tá lá sát és 
ma gát a szín há zi írás for mát de fi niál ja. Több mint 
öt ven éves mun ká já ban an nak nyo mát kö ve ti, va -
jon mi lyen mér ték ben teát rá lis egy dra ma ti kus szö -
veg, s va jon le het-e min den ideo ló giai, mo rá lis, esz -
té ti kai kon ven ció tól füg get le nül, csakis az írás és a 
szín ház el té rô, de eb ben a mû faj ban össze kap csolt 
tech ni ká já ból le ve zet ni a drá ma ka te gó riá ját. Sche -
rer mun ká já ban a dra ma ti kus szö veg kül sô és a bel -
sô szer ke ze té nek szét vá lasz tá sa a dön tô moz za nat, 
de lé nye ges, hogy elem zé sei ben alá húz za az író-
szer zô teát rá lis mo ti vált sá gá nak, ma gá nak a szín -
há zi ha gyo mány beépí té sé nek fel té te le zett tech ni -
ká ját. Er re igen szem lé le tes leg hí re sebb pél dá ja, 

2 I. m. 48. 
3 I. m. 49. 
4 Lásd Bé csy Ta más: A drá ma mo del lek és a mai drá ma. Bp.-Pécs, Di a lóg- Cam pus, 2001. 13–64. és Kiss Ta más Zol tán: A 

drámai inst ruk ció poé ti ká já nak prob lé mái. Li te ra tu ra, 1995/4. 362–385. 
5 Jac qu es Sche rer: La dra ma tur gie clas si que en Fran ce. Pa ris, Ni zet, 1950.
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mely a klasszi kus da ra bok öt fel vo ná sá nak ta go lá -
sát ma gya ráz za. Sche rer, miu tán Ho ra tius ta nai ból 
d’Au bi gnac -on és Boi leau-n át teo re ti kus lo gi ká val 
és adat bá zis sal le ve ze ti a dra ma tur giai bon tás, a cse -
lek mény meg sza kí tá sá nak szük sé ges sé gét, aprólékos 
szín ház tör té ne ti és szo cio ló giai ap pa rá tus sal be bi -
zo nyít ja, miért kel lett ép pen egy fel vo nás nyi idô, 
kö rül be lül húsz-har minc perc után szü ne tet tar ta -
ni: ennyi idô alatt ég nek le a ter met vi lá gí tó gyer -
tyák és kez de nek el kor moz ni a pet ró leum lám pák. 

Jac qu es Sche rer nem te szi fel a drá ma mi ben lé -
té re vo nat ko zó kér dé se ket, hi szen dra ma ti kus nak 
té te le zett szö ve ge ket ele mez. De elem zé sé nek rend -
sze ré bôl egyér tel mûen kö vet ke zik: ah hoz, hogy va -
la mit drá má nak ol vas sunk, el sôd le ges fel kell is -
mer ni a drá ma spe ciá lis írás ké pét (ez a Név-Dia ló -
gus-Inst ruk ció hár ma sa), me lyet (Sche rer ál tal nem 
tel je sen ki fej tett for má ban megír va, de) a fel té te le -
zett drá ma ol va sá si ha gyo mány biz tos kö ze ge kell, 
hogy kö rül ve gyen.  

Manf red Pfi ster drá ma el mé le te 1977-es. Pfi ster 
a Lessing-Hegel-Nietz sche né met drá ma elem zôi 
mo dellt kö vet ve a mû faj triász vi szony rend sze ré ben 
de fi niál ja a drá mát. Pfi ster a nar ra tív és a dra ma ti -
kus szö veg meg kü lön böz te té sé nek kér dé sét a be -
széd hely ze tek ben, mint a szer zô és a be fo ga dó 
kom mu ni ká ciós kap cso la tá ban rej lô kép let re re du -
kál ja.6 A dra ma ti kus szö veg „ab szo lút ter mé sze te”7 
Pfi ster nél is ma gá ban rejt egy bel sô és egy kül sô 
kom mu ni ká ciós rend szert, s ha mon da ni va ló ját ki -
há moz tuk a het ve nes évek ja kob so ni kom mu ni ká -
ciós mo dell jé re és a jel el mé let alap jai ra épü lô vo -
ka bu lá ris kli séi bôl, ak kor a szö veg ol va só szem pont -
já ból ér tel me zett kül sô és bel sô dra ma tur giai szer -
ke zet vi szo nyát fe dez het jük fel. Pfi ster el sô 
ka te gó riá ja a dra ma ti kus sze rep lôk kö zöt ti han gos, 
kiej tett dia ló gu so kat je lö li, míg a má sik, mely az 
írott ver bá lis rész ele mei re utal, a szín pa don és az 
ol va sás ban né ma, nem ej tett ré sze ket tar tal maz za.8 
Eb be a má so dik ka te gó riá ba tar to zik a „da rab cí -
me, az eset le ges sze rep lô lis ta, az aján lá sok és elô -
sza vak, a dra ma tis per so nae, a fel vo ná sok és a je -
le ne tek jel zé se, szí ni u ta sí tá sok (…)”9 

Pfi ster jel zet ten hasz nál ja Ro man In gar den rend -
sze rét a fô és a mel lék szö veg de fi niá lá sa kor, de ará -
nyuk ról, mennyi sé gi és mi nô sé gi vi szo nyaik ról lé -
nye ge sen más képp vé le ke dik. Je len tôs, s ezt a példát 
kell hoz nunk, hogy Pfi ster In gar den nel el len tét ben 
igenis drá má nak (dra ma ti kus szö veg nek) tart ja 
Beckett Ac te sans pa ro les I és II. [Né ma já ték I és II] 
és Pe ter Hand ke Das Mün del will Vor mund Sein [A 
gyám fiú gyám akar len ni] da rab jait, me lyek ben ki -
zá ró lag a má sod la gos szer ke zet ele mei ta lál ha tók. 
Pfi ster fel te szi itt a kér dést, va jon ér de mes-e meg -
tar ta ni az el ne ve zés su gall ta hie rar chiát, má sod la -
gos le het-e va la mi, ami a szö veg egé szét al kot ja. 

Bé csy Ta más drá ma de fi ní ció ját ab ból a nyelv el -
mé le ti pre misszá ból in dít ja, hogy „Nincs egyet len 
irodalom- vagy drá ma tör té ne ti, il le tô leg drá ma el -
mé le ti mun ka sem, amely a kü lön bö zô ko rok ban, 
de min dig dia ló gu sok ban megírt mû ve ket más és 
más ter mi nus sal je löl ne.” 10 Már Pe ter Szon di drá -
ma el mé le te az zal az ér tel me zé si meg szo rí tás sal in -
dul, hogy csak a re ne szánsz utá ni szö ve ge ket te -
kin ti drá má nak, mert az em be rek kö zöt ti „köz tük-
 lét szfé rá ja” ek kor ka rak te ri zál ja a szö ve get. Bé csy 
Ta más drá ma el mé le te a drá ma kor sza kon ként ál -
lan dó is mér veit a dia ló gus ban, a név ben és a je len -
ben vál to zó vi szo nyok ban de fi niál ja, és ha tá ro zot -
tan el vá laszt ja egy más tól a drá ma és a szín ház ar -
ti ku lá ciós for máit. Pfi ster és Sche rer alap jai ban 
struk tu ra lis ta gon do lat ve ze té sû ka te gó riá ból azon -
ban tisz tán le ve zet he tô, hogy a Lu kács- Szon di- Bé -
csy ér tel me zôi ten gely (is ko la?) a „je len ben vál to -
zó vi szo nyo kat” ar ti ku lá ló gon do la ta nem más ban, 
mint a kül sô és a bel sô dra ma ti kus szer ke zet egy -
más ra ve tü lé sé ben ma ni fesz tá ló dik. A vi szony rend -
sze rek a diderot-i ér te lem ben ol va sott drá ma ki -
mon dott és ki nem mon dott ré szei nek mo rá lis, szo -
ciá lis és tör té ne ti vo nat ko zá sai ból te vô dik össze. 

Drá má nak ol vas ha tunk te hát min den szö ve get, 
mely ket tôs szer ke ze té vel ket tôs ol va sói stra té giát 
igé nyel: a dra ma ti kus dia ló gus el sôd le ges, pri mér 
jel le ge mel lett a név és az inst ruk ció má sod la gos, 
mel lék szö veg jel le ge áll. Mennyi sé gi ará nyuk, 
nyom ta tá si ké pük, ér tel me zé si szo kás rend jük ép -

 6 Manf red Pfi ster: The The o ry and Ana y sis of Dra ma. Camb ridge, Camb ridge Uni ver sity Press, 1994. 2. 
 7 Pe ter Szon di: A mo dern drá ma el mé le te. Bp., Gon do lat, 1979. ford. Al má si Mik lós. 
 8 Az inst ruk ció felol va sá sát az elôadás ban, újabb ér tel me zé si pont ként, már Io nes co is ked vel te, lásd No tes et cont re- no tes. 

Pa ris, Gal li mard, 1962. 29. 
 9 Manf red Pfi ster: i. m. 14. 
10 Bé csy Ta más: Mi a drá ma. Bp., Aka dé miai Kiadó, 1987. 8.
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pen olyan tör té ne ti vál to zá son megy át, mint az iro -
da lom egé sze. S mi ként az iro da lom tu do mány, úgy 
a szín ház tu do mány is a drá ma ol va sá si szo kás ren -
dek vál to zá sát nyo mon kö vet ve ju tott el ad dig a 
meg fi gye lé sig, hogy a dra ma ti kus szö ve gek, mi köz -
ben erô sen épí te nek az ol va sá si kon ven ciók rög -
zült ke re tei re, fo lya ma to san ját sza nak azok ki bil -
len té sé vel. A drá ma ese té ben az el sôd le ges já ték 
nem más, mint az inst ruk ciók és a dia ló gu sok egy -
más ra re fe rá ló vi szo nyá nak vál toz ta tá sa, a di rekt és 
a szo ros ol va sat fel cse ré lé se a me ta fo ri kus vagy betû 
sze rin ti ol va sat tal. A drá ma ol va sá sá nak sza bad sága 
a két struk tú ra felis me ré sén és el vá laszt ha tó sá gán 
nyug szik, hogy kó dolt, de mégis vál toz tat ha tó viszo -
 nyuk min den ol va sa tot új ol va sat nak ál lít son össze. 

 
Má so dik köl tôi kér dé sünk így hang zik: drá má nak 
ol vas hat juk-e azt a szö ve get, amely nek nincs meg 
az inst ruk ciós bá zi sa? 

 
A kor társ szín ház tu do mány több év ti ze de azon ban 
nem fog lal ko zik kiemel ten az zal a mû faj jal, mely a 
je len be li szö ve ge ket ép pen a mû faj de fi niá lat lan sá -
gá val, meg ne vez he tet len sé gé vel je lö li. A drá ma mû -
nem ka te gó ri á ban Diderot XVIII. szá za di meg ha tá -
ro zá sáig a tra gé dia és a ko mé dia mû fa ja áll. A meg -
ne ve zés, bár mennyi re is igyek szik egy sé ge sí te ni az 
el mé le ti szük ség, egy re szé le sebb amp li tú dót ír: 
meg je le nik a Schaus piel, a da rab, a szín já ték, a play, 
a théâtre, a szín já ték, fel tûn nek a jel zôk is, hogy 
me lo dra ma ti kus, víg, szo mo rú, (Tas ná di Ist ván de -
fi ní cióit is felidéz ve) tra gi kus ext ra va gan cia, ze nés 
uszí tás, élô film, vad ro man ti kus ka taszt ró fa szín ház, 
vagy akár ze ne drá ma. A szín há zi gya kor lat ext ra -
va gan ciá ja erô sí ti az el mé let pár év ti ze de moz dítatlan 
de fi ní cióit: a drá ma az ol va sa tok szer ke ze ti szintjei -
nek vi szo nyá ban ha tá roz za meg ma gát, s mindeh -
hez az ol va sá si szin tek hez szo ro san, egy re szo ro -
sab ban hoz zá tar to zik a drá mák má sik ér tel me zôi 
kö ze ge, a szín ház. A kor társ szín ház tu do mány pár 
év ti ze de nem fog lal ko zik a drá má val, mert, s ez a 
je len tô sebb ok, a sze mio ti ká val fris sült el mé le ti 
rend sze rek a kom mu ni ká ciós mo del le ket a ket tôs 
teát rá lis rend szer ben lát vá nyo sab ban kelt het ték 
élet re, s a szö veg, mely nek bô sé ges elem zô iro dalma 
volt az in for ma ti kai rend sze re ket megelô zô ko rok -
ban, el vesz tet te je len tô sé gét a rög zí tés és a vi zuá lis 
rep ro du kál ha tó ság nu me ri kus le he tô sé gé vel. Amint 

a nyom ta tott dra ma ti kus szö veg töb bé nem az elô -
adás egyik, ta lán leg pon to sabb kon zer vá ló-meg tar -
tó kö ze ge, el vész do ku men tá ló je len tô sé ge, súlya.  

A drá ma je len ko ri já té kai, úgy tû nik, új ra a dia -
ló gus és az inst ruk ció bur ján zó vi szo nyá ba ke ve -
red nek. Ak kor, ami kor a vi zua li tás do mi nan ciá ja, 
a kép rög zí té sé nek min den na pos tech ni ká ja szük -
ség te len né tet te a drá ma elô ze tes meg lé tét, elôide -
jû rög zí tett sé gét, mint ahogy a vi zuá lis kul tú rá val 
a drá ma, a szö veg utó la gos rög zí té se sem bír in for -
má ció hor do zó feladat tal. Eb bôl, vagyis a vi zua li tás 
szín pa di tech ni ká já ból is kö vet kez het az az egy re 
gya ko ribb ten den cia, hogy az elôadás szö ve ge a 
pró ba fo lya mat so rán for má ló dik egésszé, egy eset -
le ges dra ma ti kus vagy akár nar ra tív nyers anyag ból 
ma guk a szí né szek hoz nak lét re va la mi lyen ak tuá -
lis hely zet re reflek tá ló dia ló gus sort. S ha mégis rög -
zí tés re ke rül az elôadott szö veg, ez va jon drá ma 
lesz-e? Néz zünk egy pél dát! 

A Ka pos vá ri Szín ház Meg bom báz tuk Ka pos várt 
elôadá sa Jo seph Hel ler szö ve gé nek öt let sze rû fel -
dol go zá sá ból jött lét re. A szer zôk Hel ler mel lett 
Mo há csi Já nos, Mo há csi Ist ván és a ka pos vá ri tár -
su lat.11 Az el sô je le net vé ge a kö vet ke zô: 

 
ZNAMI        Gyur czy! Lét szá mo lás…nak! 
Füg göny le 
BE ZE RÉ DI   (künn) Hát…pont er rôl be szél tem az 

elôbb… 
Bent za var – imp ro 
ZNAMI        (benn) Most meg mi nek adod le? 

Húzd már vissza! 
Füg göny föl 
ZNAMI       A kur va anyá dat, Szé kely… 
BE ZE RÉ DI   Zna mi, ne… 
KE LE MEN   Add le a füg gönyt… 
BE ZE RÉ DI   Én itt gá lyá zok, te meg lenn iszol a 

bü fé ben! 
SZULA        Mégis te vagy be basz va. 
BE ZE RÉ DI   Nor má lis vagy? 
Ve re ke dés, vas megin dul le fe lé 
ZNAMI        Zo li ka! 
Vas megáll és min den 
 

A pél dák a Tas ná di-S chil ling- Kré ta kör ter mé ke ken 
át foly tat ha tók so káig, s mi nél in kább a szín ház ból 
le ho zott elôadás szö veg könyv drá má ját ol vas suk, 
an nál biz to sab ban fo gal ma zó dik meg a drá ma mi -

11 A szö veg az El len fény 2001/2. szá má ban je lent meg mel lék let ként.
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ben lé te kö rü li ku ta ko dás mes ter kélt sé ge. Min den 
kiadott szö veg könyv ön ma gát drá má nak, va la mi -
fé le dra ma ti kus szö veg nek de fi niál ja, az ol va só ol -
va sá si szo kás rend jé ben azon nal a Név-Dia ló gus-
Inst ruk ció írás ké pé hez tár su ló tech ni kát ve szi elô, 
s drá má nak ol vas sa azt. Az inst ruk ció kat a dia ló -
gu sok ra ve tí ti, a hely ze te ket a dra ma ti kus tér- és 
idô koor di ná ták ban ér tel me zi.

Mi len ne ak kor a kor társ drá ma poé ti ka le het séges 
ku ta tá si irá nya? A XXI. szá za di szín ház tech ni kai le -
he tô sé gei bôl adó dó je len sé gek drá ma tech ni kai vál -
to zá sá nak fel de rí té se. Meg fo gal maz ni azt, mi ként és 
mennyi ben vál toz tat ják meg a vi deo trük kök, az irá -
nyít ha tó, szûr he tô, de rít he tô fé nyef fek tek, a té rér -
zé kel te tô hang tech ni ka, vagyis a vi zua li tás és az él -
mény egé sze a szö veg struk tú rá ját és ará nyait.12

12 A kutatás az OTKA T34357 sz. tematikus pályázatának keretében készült.


