
S te phan Brecht és Holm Kel ler Ro bert Wil son -
nal ké szí tett in ter júi nak kö zös vo ná sa, hogy az 
in ter jú alany sor ra ki tér a mû vei ér tel mét fir tató 

kér dé sek elôl, ami an nak a tény nek az is me re té -
ben, hogy a wil so ni, il let ve a kor társ szín há zi nyelv -
hasz ná lat ban az „ér te lem” szó je len té se sok ban mó -
do sult a mo der ni tás cél orien tált és je len tés cent ri -
kus fel fo gá sá hoz ké pest3, olyan al ko tói beál lí tó dás -
ról árul ko dik, amely nem haj lan dó bead ni a de re kát 
a poszt mo dern szín há zat mo der nis ta szem pont ból 
„fag ga tó” meg kö ze lí té sek nek. Hi szen elôadá sai nak 
„cél ja” a szín pa di tér biz to sí tot ta le he tô sé gek ki -
hasz ná lá sa, a vi zuá lis konst ruk ció lét re ho zá sa, il -
let ve a ha tás fel kel té se. Szín pa di mun kái ban köz -
tu dot tan ki tün te tett sze re pet kap az egyes jel rend -
sze rek egy más tól „füg get len” mû köd te té se, il let ve 
ez zel össze füg gés ben az a mon tázs tech ni ka, mely 

asszo cia tív, a be fo ga dó ál tal konst ruált kap cso la to -
tok (vi szo nyok) lé te sí té sét biz to sít ja a szín há zi szö -
veg egyes szeg men sei kö zött.  

A be fo ga dó és az elôadás va lós dia ló gu sát (vagyis 
a wil so ni mi se en scène pro duk tív vizs gá la tát) biz -
to sí tó meg kö ze lí tés mó dok koor di ná tái ka no ni zál -
tan a poszt mo dern el mé le tek és a per cep ció ku ta -
tás ten ge lye men tén je löl he tôk ki. A dol go zat címé -
ben je lölt meg kö ze lí tés mó dot az in do kol ja, hogy 
min de nekelôtt ezek az el mé le tek ga ran tál nak egy 
olyan be fo ga dói at ti tû döt, amely a né zôt nem a ren -
de zés ér tel me zô jé nek, ha nem a mi se en scène al ko -
tó já nak, „(új ra)író já nak” te kin ti.4 Ko runk alapvetô 
gon do la ti vál tá sá nak egyik meg ha tá ro zó szeg men -
se, a de konst ruk ció (Der ri da) se gít sé gé vel ugyanis 
leír ha tó és ér tel mez he tô az a het ve nes évek ben kez -
dô dött pa ra dig ma vál tás, amely a kor társ ren de zé -
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1 Ste phen Brecht: The The at re of Vi si on. New York and Frankfurt a. M., Shurkamp, 1978. 
2 Test tel gon dol kod ni – Ro bert Wil son nal be szél get Holm Kel ler. The at ron, 1998/ Tél. 71. ford. Ké ke si Kun Ár pád. 
3 Ri co ur egyik ta nul má nyá ban jel zi azt a vál to zást, mely a des cartes-i co gi tót mó do sí tot ta, pon to sab ban új raír ta az ér te lem 

és a megis me rés kér dé sei re adan dó vá la szo kat. „A Des cartes is ko lá ján ne vel ke dô fi lo zó fus tud ja, hogy a dol gok két sé gesek, 
nem olya nok, mint ami lyen nek meg je len nek, de ab ban nem ké tel ke dik, hogy a tu dat olyan, mint ami lyen nek meg je le nik 
ön ma ga elôtt, a tu dat ban egy beesik az ér te lem és az ér te lem tu da ta. Marx, Nietz sche és Freud óta már eb ben is ké tel ke -
dünk. A dol gok ra vo nat ko zó ké tely után el ju tot tunk a tu da tot il le tô ké tely hez.” Paul Ri co eur: Nyelv, szim bó lum és in -
terp re tá ció. In: Fa bi nyi Ti bor (szerk.): A her me neu ti ka el mé le te I-II. Sze ged, JA TE-P ress, 1987. 249. ford. Si mon Van da. 

4 Jac qu es Der ri da tart ha tat lan nak tart ja szö veg és be fo ga dó el ha tá ro lá sát. Vé le mé nye sze rint a be fo ga dó ré sze, al ko tó ja a 
szö veg nek, nem lé tez het szö ve gen kí vü li szem pont, mely alap ján a tex tus esz té ti kai sa já tos sá gai, il let ve je len té se leír hatóvá, 
meg ha tá roz ha tó vá vá lik. Vö.: Jac qu es Der ri da: Gram ma to ló gi a. Éle tünk, Ma gyar Mû hely, 1991. 46. ford. Mol nár Mik lós.
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sek ben hang sú lyos sá vált per cep ció fo lya ma tát mint 
„egyé ni” (ám a pszi cho ana lí zis ter mino  ló giai há ló -
já val meg ra gad ha tó) kép zet tár sí tá so kon ala pu ló 
asszo ciá ció lán cot ha tá roz za meg.5 Ráadá sul Hei ner 
Mül ler Ham let gé pe mint a poszt mo dern drá ma iro -
da lom „je len tôs” pro duk tu ma Wil son ren de zé sei -
hez ha son lóan nem az üze net-köz ve tí tés re, ha nem 
egyes szö ve gek (ideo ló giai, iro dal mi stb.) egy más -
ra / egy más ba mon tí roz ha tó sá gá ra és az eb bôl ki -
bon ta ko zó ér tel me zé si já ték ra he lye zi a hang súlyt. 
Dol go za tom te hát nem csak alap ve tôen el hi báz ná a 
cél ját, de két sze re sen sem a ki je lölt tárgy ról szól -
na, ha egy „ér te lem” re konst ruá lá sá ra tö re ked ne. 
Ehe lyett ar ra te szek kí sér le tet, hogy Jac qu es Der ri -
da és a pszi cho ana lí zis két je les kép vi se lô je, Freud 
és La can el mé le te alap ján je lez zem Ro bert Wil son 
Ham let gé pé bôl ki bon ta koz tat ha tó és azt de fi niá ló 
né zôi já té kot. Ez a meg kö ze lí tés egy ben vá laszt ígér 
ar ra a kér dés re is, hogy Wil son elôadá sá ra / elôadá -
sá ban pro duk tí van al kal maz ha tók-e a Der ri da ki -
dol goz ta de konst ruk ció ter mi nu sai, illet ve a pszi -
cho ana lí zis nyelv vel kap cso la tos el mé letei. Je lez -
he tô vé vá lik-e az a já ték me zô, me lyet a wilsoni mi -
se en scène nyit meg a pszi choana li ti kus fo gal mak 
der ri dai „fél reol va sá sá val”? „A szín há zat vizs gál va 
va jon hol he lyez ked nek el ezek az el kép ze lé sek (de -
konst ruk ció ter mi nu sai, vál to zó gé pe ze te) fo gal -
mai kat és szin ta xi su kat te kint ve?”6  

A de konst ruk ci ós meg kö ze lí tést kiegé szí tet tem 
(s egyide jû leg le is szû kí tet tem) a pszi cho ana lí zis 
szem pont rend sze ré nek beeme lé sé vel. Ezt a re to ri -
kai-mód szer ta ni dön tést egy részt az in do kol ja, 
hogy a ké sei Freud mû vek, il let ve a la ca ni pszi cho -
ana lí zis ter mi no ló giai há ló ját szer ves kap cso lat fûzi 
a der ri dai fi lo zó fia olyan meg ha tá ro zó fo gal mai hoz, 
mint az el kü lön bö zô dés, tük rö zés, el csú szás, a világ 
nyel vi (elô -í rás) megala po zott sá gá nak gon do la ta. 
Más részt Ar taud- ról írt hí res ta nul má nyá ban Der -

ri da ma ga is össze kap csol ja a freu di álom fo gal mat 
a Ke gyet len ség Szín há zá nak dek la rált cél ki tû zé sei -
vel, ami le gi ti mál ja a pszi choana li ti kus szem pont -
rend szer, s ezen be lül a freu di álom el mé let, il let ve 
a tu dat ta lan transz for má ciós mû kö dé sé re vo nat ko -
zó leírá sok in teg rá lá sát. Nem utol só sor ban pe dig 
a pszi choana li ti kus el mé let (fô képp Freud és Lacan 
né ze tei nek) egyes a nyel vi ség hez kap cso ló dó ele -
mei nek beeme lé se te rem tett ar ra le he tô sé get, hogy 
az elem zés „irá nyí tot tá” vál jon, s így el ke rül het tem 
az asszo ciá ciók ön ké nyes bur ján zá sát. A der ri dai 
„rend szer” ugyanis az el le ne leg több ször fel ho zott 
kri ti ká val szem ben nem azon ala pul, hogy az ol va -
só-í ró bár mely el kép ze lé se le gi ti mál ha tó7, ha nem 
azon a be lá tá son, hogy vi lá gun kat szö ve gek konst -
ruál ják, me lyek kö zött vég te len sok, ám a szö vegek 
ál tal meg ha tá ro zott kap cso lat lé te sül het. Ter mé sze -
te sen a der ri dai gon dol ko dás mód alap ve tôen abban 
kü lön bö zik a sze mio ti kai tól, hogy nem biz to sít és 
nem is dol goz ki olyan mód szert, amellyel egy elô -
adás „irá nyí tot tan” leír ha tó vá, ér tel mez he tô vé vá -
lik. A de konst ruk ci ós ol va sá si mód nem tö rek szik 
az in ter szub jek tív el lenôriz he tô ség meg te rem té sé -
re, vagyis olyan rend szer ki dol go zá sá ra, mely bár 
elis me ri a be fo ga dó ér te lem al ko tó sze re pét, a be -
fo ga dás „sza bá lyait” egy ál ta lá nos mód szer ben tö -
rek szik rend sze rez ni. A der ri dai de konst ruk ci ó ra 
tá masz ko dó elem zés ben így a pszi cho ana lí zis is 
csak mintegy el tör len dô alap ként, ne ga tív el ru gasz -
ko dá si pont ként ha tá roz ha tó meg, nem pe dig egy 
elem zé si mód szer alap ve tô ré sze ként. A Wil son-
ren de zés in terp re tá lá sa kor egy részt azt vizs gál tam, 
hogy a ka no ni zá ló dott pszi choana li ti kus té zi sek, 
je len sé gek, ter mi nu sok egy ra di ká lis de kon tex tua -
li zá ló dás ered mé nye ként, mi lyen a der ri dai fo gal -
ma kat moz gó sí tó já ték te ret nyit nak meg, il let ve ho -
gyan íród nak át az el té rô asszo ciá ció lán co la tok ban. 
Más részt ar ra a „sze rep re” össz pon to sí tot tam, ame -

5 Ké ke si Kun Ár pád Fo re man per for man sza i val kap cso lat ban jel zi, hogy a „be fo ga dás fe no me no ló giai as pek tu sa vá lik lé -
nye ges sé”, a be fo ga dó „felada tá vá” az vá lik, „hogy jól néz ze meg, amit lát, mi köz ben azt is tu da to sít ja ma gá ban, aho gyan 
lát.” Ké ke si Kun Ár pád: Thá lia ár nyék(á)ban. Poszt mo dern – drá ma/ szín ház – el mé let. Veszp rém, Veszp ré mi Egye te mi Kiadó, 
2000. 34f. 

6 Vö.: Jac qu es Der ri da: Freud és az írás szín te re. In: Bó kay An tal (szerk.): Pszi cho ana lí zis a bel sô nyelv tu do má nya. Gyôr, Mû -
hely, 1992. 39–44. ford. Bó kay An tal és Ga bu lya Krisz ti na. 

7 Um ber to Eco olasz sze mi o ti kus (a de konst ruk ci ós ol va sá si mód ta lán leg he gye sebb tol lú kri ti ku sa) pél dául két ol va só-tí -
pust kü lön böz tet meg In terp re ta ti on and ove rin terp re ta ti on cí mû ta nul má nyá ban (Camb ridge, Camb ridge Uni ver sity Press, 
1992.). Az egyik a gaz da sá gos ol va só, aki bár vég te len szá mú au to ri zál ha tó in terp re tá ciót al kot hat meg, ám tisz tá ban van 
az zal, hogy nem min den in terp re tá ció ja au to ri zál ha tó. Ér tel me zé sei nek „he lyes”, il let ve „hely te len” vol tát meg ha tá roz za 
azok össze ve té se a szö ve ge gésszel. Az ideá lis ol va só el len pár ja az ül dö zé si má niás be fo ga dó, aki ön ma gát mint a szö veg 
egye dü li al ko tó ját de fi niál ja, így bár mely ál ta la lét re ho zott in terp re tá ciót he lyes nek te kint.
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lyet a pszi choana li ti kus el mé le tek de konst ruk tív 
ol va sa ta tölt het be a be fo ga dói me cha niz mu sok 
struk tu rá ló dá sá nak leírá sá ban. Hi szen ez a meg kö -
ze lí tés pro duk tí van al kal maz ha tó a be fo ga dá si fo -
lya mat konst ruá ló dá sá nak leírá sá hoz, anél kül, hogy 
megala poz ná nak egy sta bil konst ruk ciót. 

 
„Szó, szó, szó.” Szö veg-ol va sás 

 
Ro bert Wil son mél ta tói gyak ran kieme lik mun kái -
nak azt az esz té ti kai sa já tos sá gát, hogy a vi zuá lis és 
az akusz ti kus je lek pár hu za mo san szer kesz tôd nek, 
és a be fo ga dó felada tá vá vá lik kap cso la tuk meg -
terem té se és ér tel me zé se.8 Elem zé sünk so rán ab -
ból a mun ka hi po té zis bôl kell kiin dul nunk, hogy 
Heiner Mül ler drá má já nak ér tel me zé si le he tô sé gei 
nem ha tá roz zák meg a mi se en scène ol va sa tát, 
hanem ma guk is be vo nód nak az ôket új raíró 
elôadás já té ká ba. An nak, hogy a to váb biak ban elô -
ször mégis a Hei ner Mül ler-tex tus Eri ka Fis cher-
 Lich te -i ér tel me zé sét is mer te tem, az az oka, hogy 
ily mó don le he tô vé vá lik a de konst ruk ció szem -
pont rend sze ré nek re to ri kai lag ha tá sos el kü lö ní té -
se. A fel vá zolt ér tel me zés re tá masz kod va „konst -
ruá lom” a wil so ni elôadás el sô ké pé nek felépí tett -
sé gét, hogy az a der ri dai fo gal mi há ló se gít sé gé vel, 
a mi se en scène ele mei nek vál to zá sát kö vet ve de -
konst ru ál ha tó vá vál jon. 

Fis cher- Lich te az al ko tói élet út kon tex tu sá ban 
he lye zi el a Ham let gép szö ve gét. Hang sú lyoz za, 
hogy Mül ler mû vei nem ön ma guk ban ál ló, „el szi -
ge telt” al ko tá sok ként, „ha nem egy ön ma gát ál lan -
dóan kiiga zí tó work in pro gress lé pé sei ként je len -
nek meg.”9 A drá ma szö veg ben két vi lág szem lé letet 
és az azok ból kö vet ke zô jö vô ké pet, il let ve két ma -
ga  tar tás for mát kü lö nít el. Az in tel lek tüell fér fi, aki 
meg kí sé rel vé get vet ni az öl dök lés nek és a múlt 
gyil kos ság so ro za tá nak, azon ban az ôs bûn új ra nem -
zé sé vel tet tei el lent mon da nak szán dé ká nak: „vagyis 

az en te lek tü ell kép te len nek bi zo nyult ar ra, hogy 
meg sza kít sa az erô szak vég te len lán cát, amely hez 
csat la ko zik any ja meg becs te le ní té sé vel, és biz to sít -
ja foly to nos sá gát.” 10 A nô vi szont szem ben a fér fi 
be le tö rô dô passzi vi tá sá val felis me ri sa ját tes té nek 
ki hasz nált sá gát, gép pé ala cso nyí tá sát és le akar szá -
mol ni az zal: „ami kor Ophé lia rá jön, hogy tes te az 
övé, ami kor meg ta gad ja, hogy to vább ra is köz re -
mû köd jön sa ját tönk re té te lé ben, meg kez dô dik saját 
ön fel sza ba dí tá sa.” 11 Bár az elem zés a drá ma le zá -
rá sá nak több in terp re tá ciós le he tô sé gét is rög zí ti, 
ezek kö zül csak az vá lik hang sú lyos sá, amely a nô 
géz be bur ko lá sát egy faj ta be bá bo zó dás nak te kin ti. 
Fis cher- Lich te így a drá mát a fér fi / nô (tet tes / áldo -
zat, múlt hoz kap cso ló dó / jö vô o rien tált) op po zíciós 
rend men tén és kvá zi meg vál tás tör té net ként ér tel -
me zi, amely „a jö vô ígé re tét rej ti ma gá ban”12. Mivel 
a ta nul mány a fent jel zett el len tét pá rok, il let ve a 
mi ti kus bûn új ra nem zés te ma ti ká já ra kon cent rál va 
elem zi a szö ve get, szük ség sze rûen ki ma rad szem -
pont rend sze ré bôl a drá ma pszi cho ló giai uta lás rend -
sze re, de (és ez szem pon tunk ból legalább ilyen fon -
tos) ér zé ket len ma rad a szö veg mon da tok szint jén 
ki mu tat ha tó de konst ruk tív po ten ciál já ra is.13  

Der ri da a kor társ szín ház ér tés szem pont já ból 
ká non al ko tó Ar taud- ta nul má nya jel zi14, hogy nem 
lé te zik tisz ta pre zen cia, nincs olyan ere det, amely 
azo nos ön ma gá val. A Ham let gép posztd ra ma ti kus 
tex tu sa hang sú lyoz za is ezt a már min den ko ri 
megosz tott sá got, hi szen olyan szö veg mon tázs nak 
te kint he tô, mely ben egy részt nem csak a shakes -
peare-i Ham let bôl, ha nem a III. Ri chárd ból és 
Heiner Mül ler-szö ve gek bôl is ta lá lunk ré sze ket.15 
Nincs te hát emi nens vagy ere de ti szö veg, mely „új” 
len ne, vagy alap ját ké pez het né a töb bi tex tus nak. 
Más fe lôl a be szé lô sze mé lyek szá ma sem meg ha tá -
roz ha tó: a be széd el vált az au ten ti kus egyén tôl, töb -
bé nem az egy ség és az igaz ság he lye. A ne vek 
reflek tál nak sa ját hely ze tük re, szí nész vol tuk ra, a 

 8 Vö.: Ké ke si Kun Ár pád: Tér ké pek. Salz bur ger Fests pie le 1998. El len fény, 1991/1. 
 9 Eri ka Fis cher- Lich te: A drá ma tör té ne te. A szín re vitt iden ti tás korszakai. Pécs, Je len kor, 2001. 687. ford. Kiss Gab riel la. 
10 I. m. 689. 
11 I. m. 692. 
12 I. m. 696. 
13 Eri ka Fis cher- Lich te a kul túrant ro po ló gia ered mé nyeit fel hasz nál va, így egy adott szem pont ból ír ta meg drá ma tör té ne -

tét. Az egyes mû vek ér tel me zé se kor azok ant ro po ló giai di men zióit je lez te, így szük ség sze rûen fi gyel men kí vül hagy ta 
pél dául a pszi choana li ti kus meg kö ze lí tés mód szol gál tat ta in terp re tá ciós le he tô sé ge ket. 

14 Jac qu es Der ri da: A ke gyet len ség szín há za és a rep re zen tá ció be zá ró dá sa. Gon do lat-Jel, 1994/I-II. 3–17. ford. Far kas Anikó 
és Ivacs Ág nes. 

15 Vö.: A. A. Teracka: The Silence of Entropy or Universal Discourse. The Postmodernist Poetics of Heiner Müller. New York, 
1985. 72ff.
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szín pad  ba zárt ság ra. A kül sô és bel sô köz ti kü lönb -
ség vi szony la gos sá vá lik, hi szen más ként ér tel me -
zik azt a da rab nôi, il let ve fér fi sze rep lôi. Ham let 
ön magába hú zó dik („Ereim be hú zó dom, csont jaim 
ve le jé be, ko po nyám la bi rin tu sá ba.” 3516), míg 
Ophé lia ki lép a vi lág ba („Ki me gyek az ut cá ra, vé -
rem be öl tö zöt ten.” 30); Ham let meg ta gad ja ön ma -
gát, le vá lasz ta ni igyek szik „Én jé nek” azon szeg men -
seit, ame lyek nem tar toz nak „lé nye gé hez” („Nem 
va gyok Hamlet. Nem ját szom több sze re pet (…) 
Drá mám el ma rad.” 32), Ophé lia vi szont össze gyûjt 
min den ön gyil kos, „hasz nált” nôt és ma gá ban 
„egye sí ti” ôket („Ophélia va gyok, akit part ra ve tett 
a fo lyó. A nô, aki felakasz tot ta ma gát. A nô, aki fel -
vág ta az ütô ereit. A nô, aki túlada golt.” 30). A ‘férfi’ 
és ‘nô’, illet ve ‘kül sô’ és ‘bel sô’ kö zöt ti já ték a Wil -
son-e lôadás ban is meg je le nik. A mi se en scène- ben 
azon ban fel bom lik ez az op po zí ciós rend, és egyes 
ele mei asszo cia tív kap cso lat ba ke rül nek egy más -
sal, így téve le he tet len né és fe les le ges sé bár mi fé le 
egyér tel mû ál lás fog la lást. 

A pszi cho ana lí zis ter mi no ló giá já val leír ha tó vá 
vá lik a drá ma azon ré te ge, me lyet a pszi chés be teg -
sé gek re tör té nô uta lá sok, il let ve a blasz fé miák al -
kot nak. A mû ben olyan aber rá ciók szö ve ge zôd nek, 
me lyek az em be ri tár sa da lom olyan alap ve tô ta buit 
kez dik ki, mint a gyil kos ság, az ön gyil kos ság, az 
in cesz tu sti la lom meg sze gé se. Ez a gesz tus a tu dat -
ta lan lá za dá sa ként is ér tel mez he tô a tu dat tal szem -
ben (ha son lóan a nôk fal lo go cent ri kus vi lág szer ke -
zet el le ni küz del mé hez). Mül ler szö ve ge azon ban 
„szó sze rint” ol vas sa a freu di té zi se ket. A tu dat ta -
lan el foj tott vá gyai nak ver ba li zá lá sa a tu dat el le ni 
küz de lem nek lesz esz kö ze, ám a freu di rend szer 
el lent mon dá sai nem kap nak já ték te ret. Így a Ham -
let gép a fér fi / nô, kint / bent, pa to ló gia / nor ma li -
tás op po zí ciói val leír ha tó struk tú ra alap ján szer ve -
zô dik. Egy eze ket ki kez dô-fel for ga tó ol va sat le he -
tô sé ge a Fis cher- Lich te -ér tel me zés meg vál tás-te ma -
ti ká já ban, il let ve a szö veg szó kap cso la tai ban 
rej tô zik. Az utol só kép ben Ophé lia Elekt ra ként 
iden ti fi kál ja ön ma gát („Itt Elekt ra be szél.” 36): az 
összeol va dás erô sí ti azt az ol va sa tot, mely sze rint 
míg a fér fi az ab szo lút ma gány ra tö rek szik, sa ját 
szer vei be hú zó dik, ad dig a nô egye sí ti ma gá ban a 
vi lág nôi nek szen ve dé sét. A szö veg rész azon ban 
egy pszi choana li ti kus meg kö ze lí tés mód al kal ma -

zá sát is le he tô vé te szi. Elekt ra a freu di rend szer ben 
Oi di pusz nôi meg fe le lô je, akit fel nem dol go zott, 
át nem transz for mált vi szony fûz az ap já hoz. Lacan -
nál ez annyi ban mó do sul, hogy mindezek a be teg -
sé gek a nyelv ben gyö ke rez nek, ugyanis az Apa 
nyel vi konst ruk ció. A „transz for má ció” te hát a nôi 
lá za dás bu kás ra ítél te tett ké pe ként is ér tel mez he -
tô, hi szen a tu dat ta lan konst ruk ciói nem vál toz tat -
ha tóak, me cha niz mu sai nem áll nak az em be ri aka -
rat irá nyí tá sa alatt.  

A mon da tok szint jén meg je le nô szub ver zív po -
ten ciált egy jel lem zô pél dán szem lél te tem. A „Hin -
tán az Em lô rá kos Ma don na (…) Az em lô rák ra gyog, 
akár a Nap.” (31) – mon dat több „szint re” bont ha -
tó. Ér tel mez he tô blasz fé mi kus gesz tus ként, de a nar -
ra tí vák meg vál to zá sát is je lö li, hi szen a ke resz tény 
val lás alak jai nak he lyét, sze re pét egy be teg ség ve szi 
át. A nap mint kö zép pont me ta fo rá já hoz olyan be -
teg ség ké pe kap cso ló dik, mely a sej tek rend el le nes 
bur ján zá sá val ve zet ha lál hoz. Mária az örök élet, az 
anya, a kö zép pont ere de té nek szim bó lu ma volt, ez -
zel szem ben a rák a ha lál, az ok- ta lan ság, az osz tó -
dás és a kü lönb ség „meg tes te sü lé se”. Ráadá sul a 
gyer mek és az édes any ja kap cso la tát (az anya te jet 
és a szo pást) Freud mint az em ber ne mi éle tét meg -
ha tá ro zó „leg ko ráb bi” im pul zu so kat de fi niál ta. Így 
a rá kos em lô ké pe utal hat ar ra az ál ta lá nos vé le ke -
dés re, mely sze rint a pszi choana li ti kus meg kö ze lí -
tés mód be szennye zi a leg ne me sebb em be ri ér zé se -
ket. E rö vid szö veg rész let ér tel me zé si le he tô sé gei -
nek, asszo ciá ciós vi szo nyai nak pusz ta jel zé se is ér -
zé kel te ti a tex tus komp le xi tá sát. Rá mu tat an nak 
le he tô sé gé re, hogy az egyes „szí nek” na gyobb szer -
ke ze ti, ér tel mi egy sé geit a mon da tok „ki sebb” struk -
tú rái fel bont hat ják és más kom bi ná ciók ba ren dez -
he tik. A wil so ni mi se en scène elem zé se kor ezek re a 
dif fe ran ci á kra fo gok kon cent rál ni: ar ra a kér dés re, 
hogy a vi zuá lis je lek ho gyan játsszák ki az akusz ti -
kus je lö lô ket, és for dít va, il let ve ho gyan fut el ön -
ké nye sen a két je lö lô rend szer egy más „mel lett”. 
Más képp fo gal maz va, a freu di és la ca ni té zi sek ho -
gyan moz dul nak el bi zo nyos mi mi kus je lek kel 
asszo cia tív kap cso lat ba lép ve.  

An nak el le né re, hogy a kri ti ku sok meg lá tá sa sze -
rint a Wil son-e lôadás nem vit te szín re exp li cit mó -
don a drá ma ideo ló giai ré te geit, a dra ma ti kus szö -
veg elem zôi nek több sé ge an nak ideo ló giai as pek -

16 A Ham let gép szö ve gét az aláb bi kiadás ból idéz zük: Hei ner Mül ler: Kép leírás. Bp.-Pécs, JAK- Je len kor, 1997. 28–36. ford. 
Kur di Im re. Az idé ze tek után az ol dal szá mot je löl jük.
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tu sát vizs gál ta. Fis cher- Lich te rög zí ti azt a tényt, 
hogy a for ra dal mak el kés tek, le zaj lot tak vagy ma -
nap ság el ma rad nak „ér dek lô dés hiá nyá ban”. A 
harc ban nem vol tak go no szak és ár tat la nok: „Én 
kö töm a hur kot, mellyel a fô ko lom po so kat akaszt -
ják, és mi köz ben ki rú gom aló luk a sám lit, az én 
csi go lyám tö rik el.” (33) – mond ja a Ham let szí nész. 
Vagyis a tör té ne lem is szö veg, mely a dif fe ran cia 
sza bá lyai alap ján szer ve zô dik, s így foly to no san új -
raíró dik. Nem lé tez het te hát a cse lek vé se ket ve ri -
fi ká ló kons tans ok, a je len ma gá nak / ma gá hoz szö -
ve ge zi múlt ját. Mül ler drá má já nak po li ti kai ol va -
sa tát ad ja Mark For tier is, mely sze rint olyan vi lág -
ban élünk, mely ben a kom mu niz mus szim bó lu mai 
a Co ca-Co la mel lett lé tez nek, és a for ra da lom már 
nem a szo cia liz mus ideá já nak meg va ló sí tá sáért fo -
lyik, ha nem a har ma dik vi lág és a nôk fel sza ba dí -
tá sáért.17 A Ro bert Wil son-e lôadás ér té ke lé se kor 
Jo hann Bir rin gert idé zi, aki a szín re vi telt úgy ér tel -
me zi, mint a drá ma po li ti kai mon da ni va ló já nak el -
tör lé sét. Her bert Blau azt a kér dést ve ti fel, hogy 
mi a hi he tet len költ ség ve tés sel dol go zó Wil son-
elôadá sok ér té ke. Mi ér tel me a be fo ga dó ban in du -
ká ló dó „szét fo lyó” és ha tá ro zat lan ér zék- és ér zés -
komp le xum nak? Az ame ri kai te at ro ló gus hiá nyolja 
azt a szi lárd er köl csi, el vi ala pot, mely iga zol hat ná 
az elôadás jo gos sá gát, meg ha tá roz hat ná mi nô sé gét, 
ugyanak kor elis me ri Wil son „vi tat ha tat lan” ér de -
meit: a cso da, a meg le pe tés „új ra fel fe de zé sét”, il let -
ve a mér nö ki pre ci zi tás sal meg ter ve zett te ret és 
moz gást. Blau kér dé sei a va ló ság ra vo nat ko zó re -
fe ren ciák hiá nyát te ma ti zál ják. Az elôadás vi lá ga 
sem mi lyen nyil ván va ló kap cso la tot nem épít ki a 
rea li tás meg ha tá ro zó té mái val, prob lé mái val. Ez 
azon ban nem je len ti azt, hogy imp li cit mó don, a 
szín pad struk tu rált sá gá ba transz for mál va ne je len -

né nek meg a Mül ler-drá ma po li ti kai uta lá sai, hiszen 
a mi se en scène-t a be fo ga dó ír ja és ol vas sa is egyben, 
a Wil son-e lôadá sok asszo cia tív szer kesztés mód ja 
pe dig „dek la rál tan” iga zol ja a „per for ma ti vi tás be -
fe jezhetetlen já té ka ként”18 de fi niá ló dó né zô sé get. 

 
„Ôrült be széd, ôrült be széd: de van ben ne rend szer?” 

Nyom-ol va sás  
 

Ha kép rôl kép re, az egyes szí ne ket meg nyi tó bot -
ütés tôl a kö vet ke zôig ha lad va kö ve tem az elôadás 
je lö lôi nek áts ruk tu rá ló dá sa it, je len tés mó do su lá sait, 
fi nom el moz du lá sait, ak kor vi lá gos sá vá lik, hogy 
az elôadás szö ve get lát szó lag li neá ri san, az „ele jé tôl 
kezd ve” új raíró szer ke zet éppoly fik tív és éppannyi -
ra szét tar tó, mint ha bár mely más pon tot je löl tem 
vol na ki „kez det nek”.19 Az elem zés két, szem pont -
rend sze ré ben el kü lö nü lô rész re osz lik. A „fik tív” 
megosz tást a de konst ruk ció írás mód já nak al kal ma -
zá sá hoz tar tot tam szük sé ges nek, hi szen az el sô egy -
ség ben az in ter tex tu a li tás mo der ni tás be li for má -
ciói nak20 al kal ma zá sá val fel vá zol ha tó a fis cher-
 lichtei drá ma ér tel me zés re épü lô op po zí ciós rend -
szer, a má so dik ban pe dig le he tô vé vá lik en nek a 
vál to zá sok ból kiin du ló de konst ruk ci ó ja. Ily mó -
don a be fo ga dói fo lya mat li nea ri tá sa meg tö rik. Az 
el sô kép mintegy „in terp re tá ciós-kulcs ként” funk -
cio nál, hi szen csak a fo lya ma tos be fo ga dói vissza -
csa to lás biz to sít hat ja a ré szek köz ti kü lönb sé gek 
felis me ré sét, és a mi se en scène struk tu rált sá gá nak 
(meg ha tá ro zott szem pon tú, foly to no san ala ku ló) 
leír ha tó sá gát.21 Az elôadás „vé ge” így szer ves kap -
cso lat ban áll an nak „ele jé vel”, mintegy jel ké pez ve 
azt a der ri dai el kép ze lést, mi sze rint az in terp re táció 
el vi leg le zár ha tat lan kör fo lya mat, me lyet a szupp -
le men tum tör vé nyei ha tá roz nak meg.22 A Wil son-

17 Mark For tier: The o ry / The at re. An Int ro duc ti on. Lon don, New York, Ro ut led ge, 1997. 128. 
18 Ké ke si Kun Ár pád: A ren de zés szín há za, avagy a mi se en scène mû vé sze te. The at ron, 2000/ Nyár-ôsz, 45. 
19 „Min den ki fe je zés, min den csí ra min den pil la nat ban a he lyé tôl függ, és akár csak a gé pe zet min den egyes al kat ré sze, be -

von ha tó a min den egyes elô zô po zí ció hoz egy ta got hoz zá te vô vagy el ve vô el moz du lá sok, csú szá sok, átala kí tá sok, vissza -
té ré sek ren de zett so rá ba. (…) Min dig fik tív kez dés, és a vá gást, mely tá vol áll at tól, hogy beik ta tás le gyen, a le szá mí tan -
dó il lú zió tól el te kint ve min den dön tô kez dés hiá nya te szi szük sé ges sé, egy olyan tisz ta, meg nem osz ló, meg nem is mét -
lô dô ese mény hiá nya, mely nem utal na már egy má sik kez dés re.” Jac qu es Der ri da: A dissze mi ná ci ó. Pécs, Je len kor, 1998. 
289. ford. Bo ros Já nos, Csor dás Gá bor, Or bán Jo lán. 

20 Vö.: Kul csár-Sza bó Er nô: A szim met ria fel bom lá sa. In: K-Sz. E.: Be széd mód és ho ri zont. Bp., Ar gu men tum, 1996. 267–288. 
21 Dol go za tom, mint azt már hang sú lyoz tam, vi deo ka zet tán rög zí tett elôadás elem zé sét tûz te ki cé lul. Ezért fi gyel men kí -

vül hagy tam, hogy a szín há zi „je len” pil la na tá ban konk ré tan ho gyan mû kö dik a mi se en scène struk tu rá lis uta lás há ló ja. 
Vé le mé nyem sze rint a „wil so ni-rend szer” ke vés bé tu da tos, il let ve ver ba li zált mó don az adott pil la nat ban is az ér zés-, il -
let ve ér te lem konst ruá lás alap já vá vál hat. 

22 „Azt mond hat nánk, az zal a szó val él ve, mely nek bot rá nyos je len té se fran ciául min dig el mo só dik, hogy a já ték nak ez a 
moz gá sa, me lyet a kö zép pont nak és az ere det nek a hiá nya, il let ve tá vol lé te tesz le he tô vé, a pót ló la gos ság szup le men tum 
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e lôadás egyes jel szek ven ciái vagy rend sze rei kö zött 
min dig fel fe dez he tô egy ed dig fi gyel men kí vül ha -
gyott kap cso lat, amely meg vál toz tat ja a már lét re -
ho zott struk tú rák felépí tett sé gét, és el ha laszt ja az 
„egész” fel tér ké pe zé sé nek, leírá sá nak le he tô sé gét.  

Az el sô szer ke ze ti egy ség ben te hát azt vizs gál -
tam, hogy drá ma szö veg ér tel me zé si le he tô sé gei ho -
gyan ké pez he tik az elôadás in du kál ta asszo ciá ciók 
pre tex tu sát. Az elem zés így a mül le ri szö veg, il letve 
a wil so ni mi se en scène köz ti kap cso la tot tér ké pe zi 
fel, hi szen a szín há zi „je lö lô ket” a drá ma „je löltjeire” 
vo nat koz tat ja. Ha a Wil son-ren de zés el sô ké pét eb -
bôl a szem pont ból kí sér lem meg leír ni, le he tô vé 
vá lik egy vi szony lag zárt struk tú ra (il letve ér tel me -
zés) megal ko tá sa. Mi vel azon ban az így ki kris tá lyo -
so dó konst ruk ció de konst ru á ló dik az elôadás ban, 
az el sô ré szegy ség konst ruk ció já nak fel vá zo lá sa te -
szi le he tô vé, hogy a má so dik rész ben a „je len té sek”, 
asszo ciá ció lán co la tok fo lya ma tos el moz du lá sá nak, 
el csú szá sá nak je lö lé sé vel a der ri dai meg kö ze lí tés -
mó dot al kal maz zam a mi se en scène- ben. A der ri -
dai „el mé let” disz kur zív szö ve ge zé sét Hel ga Fin ter 
A poszt mo dern szín ház ka me ra lá tá sa cí mû ta nul má -
nyá nak23 szem pont rend sze re tet te le he tô vé, amely 
a vi zuá lis és szo no ri kus je lö lôk el kü lö ní té se és ér -
tel me zé se mel lett a mon tázs tech ni ka se gít sé gé vel 
konst ruá ló dó, majd de konst ru á ló dó punk tu á lis ér -
te lem po ten ciá lok kép zé sé re koncentrál.  

Az elôadás bot ütés sel in dul. A hang ha tá sá ra a 
szín hir te len ki vi lá go so dik és a szín pad ele je fe lé 
„úszó” kék fény rizs po ros, tu pí ro zott ha jú nô re irá -
nyul, aki hát tal a kö zön ség nek gör gôs iro dai szé -
ken ül. A nô majd nem a szín tér kö ze pén he lyez ke -
dik el, azon ban az a kis el moz du lás is je len tôs, me -
lyet bal ról jobb ra vé gez, mi köz ben az óra mu ta tó 
já rá sá val megegye zô mó don moz dul el ten ge lye kö -
rül. A né zô a bot ütést egy faj ta moz gást ki vál tó és 
irá nyí tó hang ként ér tel me zi, míg a nôt köz pon ti 
alak ként. Mint ha a nô fo lya ma tos és las sú moz gá -
sá nak ered mé nye ként a kö zép pont ván do rol na, 
hogy az tán sem mi ne he lyet te sít se és kons tans el -
moz du lá sa hang sú lyo zód jon.  

A kö vet ke zô bot ütés re a nô a kö zön ség fe lé for -
dít ja fe jét. A Mül ler-drá ma is me rô je Elekt rá val azo -
no sít ja, aki hez a ten ger, il let ve a víz kép ze te kap -

cso ló dik a szö veg ben. Az elôadás te hát egy, a dráma 
vé gén fel buk ka nó mo tí vu mot hasz nál fel a mi se en 
scène ele jé nek vi lá gí tá sá ban, ez zel is megelô le gez -
ve a be fo ga dá si me cha niz mus le zár ha tat lan sá gá nak 
té nyét (ta pasz ta la tát). A ten ger ké pe azon ban nem -
csak Elekt rá hoz kap csol ha tó, hi szen Ham let el sô 
mon da tai ban is sze re pel. Elekt ra és az ön gyil kos 
Ophé li ák egyi ke bent van a ten ger ben, míg Hamlet 
an nak part ján áll. Így a nôt el bo rí tó és a szín pad 
elô te re fe lé „to vább csor gó” kék fény egy részt a víz -
be fúlt nôk megaláz ta tá sai ra és Elekt ra min dent fel -
for ga tó lá za dást hir de tô jós la tá ra utal. Más részt 
össze kap csol ha tó a bent és a kint le küzd he tet len 
re la ti vi tá sá nak gon do la tá val, az zal a mes ter sé ges 
ha tár ral, mely nô és a „par ton ál ló” fér fi közt hú -
zó dik. Az óra mu ta tó val megegye zô irá nyú moz gás 
a szö veg azon ré szei vel lé te sít asszo ciá ciós kap cso -
la tot, mely ben a nôi szív mint óra mû sze re pel 
(„Enor mo us room. Ophé li a. Szí ve óra.” „Kiásom a 
mel lem bôl az órát, mely szí vem volt.”) A nô rizs -
po ros ha já val az ôsi ség be nyo má sát kel ti fel, mint -
ha ô len ne min den nô és azok min den szen ve dése, 
el tor zult gri ma sza pe dig az anyá hoz kap csol ha tó 
(pszi cho ana lí zis ele mez te) am bi va lens ér zel mek vi -
zuá lis meg je le ní té se ként is ér tel mez he tô. Az anya 
mint az örök szen ve dés szim bó lu ma és mint az in -
cesz ti ó zus vágy tár gya egy más ra / egy más ba mon -
tí ro zód nak a kép ben.  

A har ma dik bot ütés nem in du kál sem mi faj ta 
cse lek vést, a kör be for gó moz gás és a kö zép pont tól 
tör té nô tá vo lo dás foly ta tó dik. Az ol va sá si stra té gia, 
mely sze rint a bot ütés meg szab ná a szín pa di moz -
du la tok ko reog rá fiá ját, mó do sult. Az éles hang a 
vi zuá lis je lek tôl „füg get le nül”, azok kal sem mi fé le 
idô- vagy fon tos sá gi hie rar chiát nem ké pez ve is ész -
lel he tô. A má so dik szín pad ra lé pô alak erô sen ki -
fes tett, mé lyen de kol tált ru há jú nô, aki egy csu pasz 
fa mel lett áll meg a szín pad jobb el sô ré szé ben. A 
bot ütés ér tel me zé si le he tô sé gét is mét mó do sít ja 
meg je le né se, hi szen az ô szín re lé pé sét is je lez het -
te a hang. Har ma dik ként egy fe hér pó lós, far mer -
nad rá gos és hosszú, fo nott fe ke te ha jú nô lép szín -
re. Az ôs- és ösz tön anya mel lett meg je le nik két má -
sik nôi szte reo tí pia is: a kur va vagy a fem me fa tale, 
il let ve az „át lag” nô szab vány alak ja. Há rom bot -

21 moz gá sa. At tól még nem le het meg ha tá roz ni a kö zép pon tot és a to ta li zá ci ót ki me rí te ni, mert a jel, amely a kö zép pon tot 
he lyet te sí ti, pó tol ja, amely he lyét tá vol lé té ben el fog lal ja, ez a jel ráadás ként, pót lék ként hoz záadó dik.” A szupp le men -
tum te hát der ri dai ér te lem ben azt a je lö lôt ta kar ja, mely je lölt ként funk cio nál egy adott rend szer ben. Jac qu es Der ri da: A 
struk tú ra, a jel, a já ték az em ber tu do má nyok dis kur zu sá ban. He li kon, 1994/1–2. 31. ford. Gyi me si Tí mea. 

23 El len fény, 1998/ 3. (Szö veg mel lék let) ford. Kiss Gab riel la.



115

ütést kö ve tôen há rom egy for ma szür ke kosz tüm -
be öl tö zött alak lép szín re, akik egy át ló san el he -
lye zett asz tal mö gött szé kei ket a né zôk fe lé (vagyis 
jobb ra) dönt ve he lyez ked nek el. A kö vet ke zô bot -
ütés re a nôk hir te len bal ról jobb ra, vagyis az óra -
mu ta tó já rá sá val el len té tes irány ba ránt ják, majd 
las san vissza for dít ják a fe jü ket. Ez a sa já tos já ték 
az ed di gi meg szo kott moz gás rend szer meg vál to zá -
sá val je lez he ti az el sô fér fi sze rep lô szín pad ra lé pé -
sét, aki (bot ütés re) tisz ta fe ke te, szûk ru há ban a 
hát tér hez siet és egyik ke zét ki csit vál la fö lé emelve 
megáll. A gesz tus ol vas ha tó ütés re emelt kéz ként, 
amely min den ko ri hát tér ként moz du lat la nul, fe -
nye ge tôen van je len. A má so dik fér fi (akit szin tén 
az éles hang csalt, pa ran csolt a já ték tér be) bôr ka -
bá tot vi sel és ki csit hosszú, kó cos ha ja van. Míg az 
árny túl zot tan ha tá ro zott, sie tôs lép tek kel ha ladt, 
ad dig a má so dik fér fi já rá sa las sí tott fel vé tel hez ha -
son lít ha tó. Egy szív tip ró ma ga biz tos és han gos já -
rá sa esik szét kép koc kák ra, így hang sú lyos sá vá lik 
a fér fiak és a nôk moz gá sa köz ti dif fe ren cia (il letve 
a kü lönb ség mes ter sé ges struk tu rált sá ga), ami re ed -
dig a nôk halk és ter mé sze tes szín re lé pé se miatt 
nem reflek tált a be fo ga dó. A bôr dzse kis fér fi az óra -
mu ta tó já rá sá val el len té tes irány ba ke rü li meg a pó -
lós fia tal lányt, majd fél térd re eresz ke dik mel let te 
és két uj ját úgy csip pen ti össze, mint ha tar ta na köz -
tük va la mit. Far kas vo nyí tás hal lat szik, ám ezt az 
akusz ti kus ele met a szín pad vi zuá lis vagy akusz ti -
kus ele mei nek egyi ke sem in do kol ja. A drá ma szö -
veg kö ze pe tá ján is csu pán egyet len uta lást ta lál ha -
tunk far ka sok ra: („Far ka saiért / sír do gál Dok tor Zsi -
vá gó.” 32), ami azon ban nem „leír ha tó” ér tel mi 
„egy sé get” al kot a szín pa di hang gal, ha nem asszo -
ciá ciós vi szonyt lé te sít ve le. Így a szo no ri kus je lö -
lôt mint az asszo ciá ciós vi szo nyok alap ján író dó 
akusz ti kus és vi zuá lis szö veg egyik ele mé nek „el -
sô”24 be jegy zô dé sét ér tel mez het jük.  

Az újabb bot ütés re egy pó lós fia tal em ber ér ke -
zik a há rom nô elé. Ke zé ben köny vet tart, ame lyet 
hir te len ráejt az asz tal ra, majd egye nes de rék kal 
leül. A könyv utal hat az írott drá má(k)ra, s ezt az 
ér tel me zést a kor társ szín ház azon ten den ciá ja in -
do kol hat ta, mely az írott szö ve get új ra az elôadás 
„fel fe dett”, já ték ba ho zott ré szé nek te kin ti. A köny -
ves fér fi tar kó ján össze fog ja a ke zét, majd fe jét több -

ször az asz tal lap já ba ve ri, mi köz ben a nôk ke zeik -
kel ha juk vá lasz té kát pöc kö lik. A fér fi le bo ru lá sa a 
bu kás foly to nos új ra ját szá sá nak te kint he tô, míg a 
nôk ha juk mo no ton bi riz gá lá sá val az ôrü le tet (ami 
fo lya mat és egy ben ál la pot) ér zé kel tet he tik. Az is -
mét lé si kény szer mind két moz du lat sor ban fel fe -
dez he tô, hi szen ki sebb vál toz ta tá sok kal ugyanaz a 
cse lek vés szek ven cia is mét lô dik. A kép így egy re -
mény te len, sa ját is mét lé sé be der medt ál la pot ér zé -
sét kel ti. Két egy for ma öl tö nyös fér fi lép szín re, akik 
az asz tal ol da lai nál áll nak meg. Az egyik ar ca sí rás -
ra, míg a má si ké ne ve tés re haj lik. „Meg fi gye lô ként” 
(Ho ra tius ként) áll nak, akik a tör té net hez va ló vi -
szo nyu lás szél sô pó lu sait je le ní tik meg mi mi ká juk -
kal, de a szo mo rú és vi dám shakes peare-i bo hó cok 
hí res alak jai ra is asszo ciál ha tunk ró luk. A köny ves 
fér fi felemel ke dik, majd le fek szik a föld re, s a fér -
fiak utá noz zák ezt a cse lek vést, mi köz ben na rancs -
sár ga fény gyúl a balol da li ve tí tô vász non. A nôk ha -
ju kat pöc kö lik és mo so lyog nak. A kép emb le ma -
ti kus sû rí tett ség gel ér zé kel te ti a fér fi és nô köz ti el -
len té tet: a tûz na rancs sár gá ja a fér fiak hoz tár sí tó dik, 
míg a ten ger és a Hold kék je a nôk höz. A szte reo -
tip szim bo li kát és hie rar chiát azon ban meg bont ja 
a pro xe mi ka, hi szen a fér fiak fek sze nek ki szol gál -
ta tott, fek vô póz ban. A ne mi meg kü lön böz te tés 
struk tú rá ját így egy szer re erô sí ti, il let ve kez di ki a 
ki me re ví tett tab ló kép struk tu rá ló dá sa. A cse lek vés -
sor alatt hall ha tó re cse gô, ser ce gô hang a fér fi / nô 
kü lönb ség ön ké nyes sé gét kiol va só asszo ciá ció lán -
cot erô sí ti, s így a fennál ló hie rar chia le bont ha tó 
azon „sza ka dá sok” mel lett, ame lyek le lep le zik ön -
ké nyes sé gét.  

Ez az össze tett lo gi kai-gon do la ti sor Wil son 
elôadá sá ban ké pek re és han gok ra sti li zál tan je le -
nik meg. A nôi szte reo tí piák mel lett a ha gyo má -
nyos, ka no ni zált fér fi sze rep kö rök is meg je len nek 
a szí nen, s olyan vál to zó vi szony rend szert konst -
ruál nak, amely egy szer re erô sí ti és kér dô je le zi meg 
a „fennál ló” struk tú rát. Wil son elôadá sai nem ve -
ri fi kál ha tók a va ló ság ra vo nat ko zó re fe ren ciák alap -
ján, ha nem kér dé se ket éb resz te nek ben nünk, és 
megol dá sok, ko he rens ér tel mi struk tú rák lét re ho -
zá sa he lyett to vább vi szik, újabb kér dé sek ké transz -
for mál ják azo kat. A je le net le zá rá sa pél dául több 
ér tel me zé si le he tô sé get is fel vet, több asszo ciá ció -

24 Mi vel a drá má ban van olyan szö veg rész, mely ben far ka sok sze re pel nek, ezért az akusz ti kus elem el sô szín pa di elô for du -
lá sa el vesz ti el sôd le ges sé gét. Nincs „el sô” be jegy zés, hi szen már megíród tak azok a szö ve gek, mely bôl a drá ma, il let ve az 
elôadás vi lá ga felépül.
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lán cot is elin dít, me lyek nem fog lal ha tóak össze 
egyet len ér tel mi egy ség be, ha nem kü lönb sé geik és 
vi szo nyaik vég te len le he tô sé ge hang sú lyo zó dik. 
Egy XIX. szá za di ru hát vi se lô nô lép a szín re, aki 
az ala kok rend szer te len nek tû nô ke rül ge té sé vel 
meg bont ja a geo met riai for má kat fel hasz ná ló, gép -
sze rû moz gá sok ho mo ge ni tá sát. Ezt kö ve tôen ci -
lin de res tisz ta fe ke té be öl tö zött fér fi lép be, aki a 
nô háta mö gé siet és be fog ja an nak sze mét. Ezután 
fe jét a né zô tér fe lé for dít ja és lát ni en ge di fe ke te fes -
ték kel bo rí tott ar cát, amely bôl csak sze me vi lá gít 
ki. A pá ros ér tel mez he tô a fér fi / nô nyel vén meg -
fo gal ma zott el len tét ként. A nô tá vol ba fó ku szá ló 
pil lan tá sát a sö tét fér fi kéz gyors és kö nyör te len 
moz dulata tö ri meg, mely a nô vak ság ra ítél te tett -
sé gét és annak okát jel zi. A nô azon ban olyan szte -
reo tip fe mi nim vi sel ke dé si sé mák kal kap cso lat ba 
hoz ha tó moz du la to kat vé gez (cél ta lan nak tû nô bo -
lyon gás, af fek tál tan ke cses kéz len dí tés, fel né zô, a 
vég te len re irá nyu ló pil lan tás), me lyek ki kez dik az 
elôb bi ol va sa tot. A legutol só szín re lé pô alak egy 
klott nad rá gos arany ra fes tett tes tû fér fi. Az ug ró is -
ko lá ból is mert moz du la tok kal jön a szín pad ele jé -
re és ott mér leg tar tás ban megáll. A ru ha, a test szí -
ne és a moz gás al lú zió te hát egy gyer mek já ték ra, s 
a cse lek vés szek ven cia az „el ve szett ár tat lan ság” (an -
nak ko rai freu di ér tel mé ben25) vi zuá lis meg je le ní -
té se ként ér tel mez he tô. A kép azon ban a freu di el -
mélet di a krón vál to zá sait szink rón je lö lôk ké transz -
for mál ja. A fel nôtt fér fi jel zi, hogy a gyer mek sze -
xuá li san nem neut rá lis en ti tás: fan tá ziái és vá gyai 
meg ala poz zák fel nôtt ko ri ne mi éle tét. Az alak arany 
bôr  szí né nek mes ter kélt sé ge is utal egy zárt rendszer 
ho mo gén és ön tör vé nyû vi lá gá ra, Freud utol só, 
gon do la ti kí sér let ként aposzt ro fált, mû vé re, il let ve 
La can phal losz fo gal má ra mint a nyelv meg ha tá -
roz ta és fenn tar tot ta ha ta lom szim bó lu má ra.26 A je -
le net alatt hall ha tó gép fegy ver ro po gás a drá ma azon 
ré szei vel hoz ha tó kap cso lat ba, amely ben a for ra -
da lom las sú ki bon ta ko zá sá nak tör vény sze rû sé gei 
szö ve ge zôd nek. A né zô így egy össze tett fér fi – nô 
vi szonyt konst ruál hat, amelyben az egyes szte reo -
tí piák, szim bó lu mok de konst ru á lód nak, és de -
konst ru ál nak min den egy-ér tel mû, ho mo ge ni zá -
lás ra tö rek vô ol va sa tot. 

„Ôrült be széd, ôrült be széd: de van ben ne rend szer.” 
Nyom-í rás  

 
Az el sô kép alap ján fér fi és nô kö zöt ti, a tár sa da lo -
mi vi szo nyok és a pszi chi kai ha tá sok meg ha tá roz -
ta kü lönb ség re he lye zô dött ol va sa tom ban a hang -
súly. Vé le mé nyem sze rint a Wil son-e lôadás e prob -
lé ma kü lön bö zô szem pon tú ér tel me zé si le he tô sé -
gei nek egy be ját sza tá sá val al kot olyan szin té zist, 
mely nem re du kál ha tó „ele mi” össze te vôk re. A nyi -
tó je le net is mer te té se le he tô vé tet te, hogy a kö vet -
ke zôk ben a vál to zá sok ra, az azok ál tal meg nyi tott 
újabb já ték te rek re, il let ve a mül le ri és a wil so ni szö -
veg vi szo nyá ra kon cent rál jak. 

Vál to zást mind a vi zuá lis, mind az akusz ti kus 
je lö lôk ese té ben ta pasz tal ha tunk. El té rô kon tex tus -
ban el té rô hely ér té ket kap nak ezek az ele mek, így 
el té rô ér tel me zé si le he tô sé ge ket biz to sí ta nak, fenn -
tart va asszo cia tív kap cso la tu kat „elô zô” je len té seik -
kel is. A leg hang sú lyo sabb átala ku lás a tér je le ne -
ten kén ti át ren de zé se. A ké pek le zá rá sa kor el sö té -
tül a szín, majd ami kor új ból ki vi lá go so dik, egy fe -
ke te in ges fér fi áll meg a szín pad ele jén kö zé pen, 
mintegy a já ték ôre ként hang sú lyoz va a né zôk és a 
szí né szek köz ti ha tár vo na lat. A szí né szek ezalatt az 
óra mu ta tó já rá sá nak meg fe le lôen ki lenc ven fok kal 
el for gat ják a dísz let ele me ket. Az el sô há rom kép -
ben a szín pad há rom ha tár fa la szol gál ve tí tô vá szo -
nul (me lyen meg je le nik a na rancs sár ga fény). A fe -
ke te bo rí tás elöl fe hér ve tí tô vász nat húz nak el, ami -
vel sa já tos tér él mény ke let ke zik. A fe ke te fa lak úgy 
ha tá rol ják a színt, hogy a be fo ga dó csak az át ren -
de zé sek kor ér zé kel he ti (ész lel he ti) an nak ha tár vo -
na lait, hi szen a szí né szek sem egy szín pa don kí vüli 
(tú li) tér bôl lép nek a já ték ba, ha nem az egyik fal 
mel lôl. Mi vel a fe hér szín a nyi tott ság, tá gas ság ér -
ze tét kel ti, míg a fe ke te (bár a kör vo na la kat el mos -
sa) be zárt sá got, vé ges sé get su gall, a fe hér ve tí tô vá -
szon egy részt meg mu tat ja a szín pad ha tá rát, más -
részt a vég te len be tá gít ja azt. A nyi tott és zárt így 
egy kép be szin te ti zá lód nak. A szín tér egy szer re be -
ha tá rolt és meg nyí ló, mint Der ri da Freud-ta nul má -
nyá ban a bal da chi nos kis ágy27. A ne gye dik kép ben 
a né zô tér fe lô li „ol dal” len ne a fe hér vá szon he lye. 
Az elôadás ban nem sze gi meg a ma ga elô írt mér ta -

25 Vö.: Sig mund Feud: Pszi cho ana lí zis. Bp., Kos suth, 1995. ford. Fe ren czi Sán dor. 
26 Eli za beth Grosz: Fe mi nist Int ro duc ti on. Lon don, New York, Ro ut led ge, 1998. 125. 
27 Der ri da Az élet ösz tön és a ha lál ösz tön azon fe je ze tét ír ja új ra, amely ben a pszi choana li ti kus uno ká já nak egy já té kát ír ja le, 

a de konst ruk tôr pe dig azo kat a „hát tér ben” meg bú vó erô ket („mo ti vá ció kat”) akar ja fel szín re hoz ni, ame lyek a gyer mek-
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ni konst ruk ciót, így a né zô tér és a já ték tér kö zé 
leeresz ke dik egy vá szon, mely re film be ját szást ve -
tí te nek. A kö vet ke zô ké pek az ed dig még nem érin -
tett át ló mel lett szer ve zôd nek, így az utol só az elsô 
tü kör ké pé nek te kint he tô. A wil so ni tér szer ke zet te -
hát a meg ket tô zô dés megál lít ha tat lan fo lya ma ta -
ként is ér tel mez he tô: a le zá ró struk tú ra visszautal 
a nyi tó ra és meg for dít va, így vi szony la gos sá vál nak 
a kez det és a vég fo gal mai, ame lyek le he tô vé ten -
nék egy ko he rens je len tés (je lölt) meg ta lá lá sát.  

A szí né szek gesz tu sai is jel(en tés)ér ték kel bír -
nak, il let ve meg fi gyel het jük raj tuk a ne mek sze rinti 
(szte reo tip) el kü lö ní tést ki kez dô, al lú zió ra épü lô 
já té ko kat. A má so dik kép ben az ôs anya az egyik 
fek vô fér fi hoz lép és felemel va la mit a föld rôl, majd 
az el sô ként szín re lé pô Ham let kéz tar tá sá val el dobja 
ma gá tól a lát ha tat lan tár gyat. Bár a moz du lat „jelen -
té se”, il let ve „ér tel me” nem ad ha tó meg, az ala kok 
hoz zá va ló vi szo nyu lá sa ér tel mez he tô: Ham let bele -
me re ve dett eb be a gesz tus ba, míg a nô csak ki pró -
bál ta, majd eluta sí tot ta azt. Ham let moz du la ta em -
lé kez tet Au gust Ro din Gon dol ko dó já nak pó zá ra, a 
nôé egy tárgy hoz kap cso ló dik. Az ötö dik kép ben 
mó do sul a leg hang sú lyo sab ban az el sô ben elô írt 
vi zuá lis szer ke zet. A fe nye ge tô kéz moz du lat ba me -
re ve dô fér fi kez det tôl a szí nen van. Je len lé te ér tel -
mez he tô a drá ma szö veg e ré szé nek egyik hang sú -
lyos té má ja alap ján, mely ben a fér fiak hoz kap cso -
ló dó erô szak ké pei (is) szö ve ge zôd nek. A for ra dal -
mak átala ku lá sá nak gon do la tá hoz, az erô szak és a 
megalá zás más for mái hoz kap csol ha tó az a moz -
du lat sor is, amely ben a fér fi el hagy ja „he lyét” és a 
szín pad ele jé re siet, ahol han go san ki fúj ja az or rát. 
A ha tá ro zott, me rev moz du la tok és az erôs, szo kat -
lan hang szo ron gást kelt het a be fo ga dó ban. Egy 
olyan cse lek vés, mely a „min den na pi élet ben” és 
„el túl zott” for má já ban a ne vet ség vagy a szé gyen 
tár gya (egy faj ta min den na pi ta bu), itt ki hang sú lyo -
zó dik és össze kap cso ló dik az un dort (az új el nyo -
mást) „di csôí tô” szö veg ré szek kel.  

A drá ma szö veg e ré szé nek má sik hang sú lyos 
szá la is be le szö vô dik az elôadás ba. A poszt mo dern 
iro da lom el mé let egyik ori gó ja a szer zô ha lá la és a 
be fo ga dó al ko tói jo gai nak dek la rá lá sa. A Wil son-
ren de zés azon ban szeg men sei re ját szat ja szét azt az 
exp li cit mül le ri gesz tust, mely szö ve ge zi a szer zô 

fény ké pé nek össze té pé sét. Az el sô ként szín re lé pô 
Ham let egy üres fe hér la pot tép hosszá ban fél be az 
ar ca elôtt: a moz du la tot fáj dal mas nyö gé sek kí sé -
rik, mint ha köz ben ma ga az alak pusz tul na el. A 
fe hér lap pal (és az ál ta la biz to sí tott dif fe ren ciá val) 
azt a kö ze get sem mi sí ti meg, amely élet te re és 
amely ben / amely re a fe ke te tin ta ki raj zol hat ná az 
írást. A pa pír té pés gesz tu sát a „köny ves Ham let” is 
megis mét li: a fér fi megáll a há rom nô elôtt, majd 
ar cá hoz eme li és las san leej ti a ke zét. Moz du la ta ol -
vas ha tó egy maszk el tá vo lí tá sa ként, hi szen az elô -
buk ka nó arc kré ta fe hér és moz du lat lan. Egy fe hér 
pa pír la pot vesz elô és csí pô ma gas ság ban szét té pi, 
mi köz ben a nôk csuk ló és nyö gô, ful la dás sze rû 
han go kat hal lat nak. A je le net a fér fi el nyo más és 
ura lom emb le ma ti kus ké pé nek is te kint he tô, hi -
szen a fér fi gesz tu sa ha tá roz za meg a nôk vi sel ke -
dé sét. A má so dik Ham let nél lé vô könyv azon ban 
utal hat a mül le ri vagy ép pen a shakes peare-i szö -
veg re, de akár egy „for ra dal mi” jegy zô könyv re is. 
A be fo ga dó el vá rá sait a két ham le ti fi gu ra közt vég -
be me nô sze rep cse re mó do sít ja, hi szen a min den -
na pi tár sa dal mi élet jel rend sze re alap ján a bôr ka -
bá tos alak hoz tár sít ha tó az erô szak, míg a pó lós, 
köny ves fi gu rá hoz a fik ció hoz kap cso ló dó já ték. 
Így az is mét lés olyan össze tett je lö lô komp le xu mot 
struk tu rál, amely mind a fér fi – nô te ma ti kát, mind 
az író és szö ve ge köz ti vi szonyt tár gyal ja, il let ve 
egy más ba játssza azo kat, el vá rá sai nak, „sa ját szö -
ve gei nek” fo lya ma tos reflek tá lá sá ra kész tet ve a né -
zôt. A har ma dik össze té pett pa pí ron Hei ner Müller 
fény ké pe lát ha tó. A fér fiak egy mást vált va he lyet 
cse rél nek, a köny ves fér fi he lyé re az egyik öl tö nyös 
alak ke rül, aki har mad szor is megis mét li a moz du -
la tot, ame lyet nem kí sér sem mi fé le hang ha tás. 
Mivel az író fény ké pé nek szét té pé se már megíró -
dott a dra ma ti kus szö veg egyik szer zôi inst ruk ció -
já ban, a csend hang sú lyoz za ezt az el ke rül he tet len 
is mét lést. Az ala kok hely vál toz ta tá sa nem csak hely -
cse rét, ha nem össze mon tí ro zó dást is je lent. Min -
den fi gu ra az adott hely zet hez „tar to zó” pózt, vi -
sel ke dés for mát ve szi fel: „Az ana lí zis (szín ház) más -
ra ta nít min ket, egé szen más ra, ar ra, hogy nem az 
va gyok, aki azt gon do lom, hogy va gyok, a Má sik 
he lyett gon dol ko dom. Más va la ki va gyok, mint aki 
azt gon dol ja, hogy va gyok.”28 A sa já to san „ho má -

26 já ték freu di ol va sa tá nak lét re jöt tét irá nyí tot ták. Vagyis az uno ka, a nagy apa és az anya / lány kö zöt ti vi szo nyok árul ko dó 
el moz du lá sait elem zi, il let ve megis mét li a freu di „elôíté le tes” ol va sás gesz tu sát, hi szen „sa ját” dif fe ran ci a -el mé le tét ol vas -
sa be le a freu di tü kör-já ték ba. Vö.: Jac qu es Der ri da: Freud és az írás szín te re. i. m. 

28 Jac qu es La can: Rész le tek a Ham let-sze mi ná rium ból. Tha las sa, 1993/2. 25. ford. Kál mán Lász ló.
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lyos” La can -i dé zet mintegy össze fog lal ja a Wil son-
e lôadás alak jai nak struk tu rá ló dá sát, struk tu rált sá -
gát. A má sik öl tö nyös alak pél dául a bôr ka bá tos 
Ham let ujj tar tá sát „utá noz za”. Az ôs anya alak já hoz 
ha son lóan ô is kon tex tus ba ágyaz za tar tá sát, hi szen 
va la mit kiejt a szá já ból, amit a bôr dzse kis Hamlet 
gesz tu sá val fog fel. Az elôadás azon ban nyit va 
hagyja azt a kér dést, hogy mely ala kok tar toz tak 
„ere de ti leg” egy adott hely hez, és hogy ki utá noz 
kit eb ben a já ték ban, ki a tü kör kép és ki az „iga zi”. 
Egy más moz du la tait is mét lik, ám a rep ro duk ció 
so ha nem azo nos az is mé telt tel, fo lya ma tos az új 
je len té se ket in du ká ló el moz du lás. Az is mét lé si 
kény szer (ha son lóan Freud utol só mû vé ben ír tak -
hoz) nem azo nos sá got, ha nem ha son ló sá got ered -
mé nyez, okai pe dig el lenáll nak a megis me rés nek. 
Az eb ben a rend szer ben moz gó ele mek nem re du -
kál ha tóak egy sze rûbb össze te vôik re.  

A ne gye dik kép a szín há zi je len lét mí to szá nak 
meg kér dô je le zé se ként ér tel mez he tô. Ve tí tô vá szon 
eresz ke dik le, ame lyen egy rög zí tett fil met lát hat a 
né zô. Az ala kok az el sô kép ben meg ha tá ro zott 
kom po zí ció ba ren de zôd nek, ám nincs hely vál toz -
ta tó moz gás, így hang sú lyo zó dik a film szín ház tól 
kü lön bö zô on to ló giai stá tu sza, két di men zió jú sá ga, 
kép be zárt sá ga (ami ter mé sze te sen nem azt je len -
ti, hogy a szín ház a me ta fi zi kai je len lét fo gal má val 
ha tá rol hat ná el ma gát a film tôl). A vá gás a kü lönb -
ség egy má sik szeg men sé vel kap csol ha tó össze, hi -
szen a film olyan vi zuá lis ha tá sok eléré sé re is ké -
pes, ame lyek a szín ház szá má ra le he tet le nek. Az 
ala kok mö gött egy má sik ve tí tô vá szon van ki fe szít -
ve, mely re kék eget vagy a jobb al só sa rok ból fel -
csa pó láng nyel ve ket ve tí te nek. A fil men be lül vá -
lik ér zé kel he tô vé, hogy a be fo ga dó a kon tex tus tól 
füg gôen ho gyan ész lel he ti a két di men zió jú sá got. 
Mi vel a vász non lát ha tó hát tér vá szon sík ja kont -
raszt ban áll az ala kok „te ré vel”, olyan él mény ha tás 
jön lét re, mely a fil men be lül kü lö nít el egy há rom-
, il let ve két di men ziós sí kot. A láng nyel vek azon -
ban „ki tör nek” a hát tér vá szon „zárt sá gá ból”, és a 
fér fiak alak ját kiége tik a kép bôl. A be fo ga dó a mül -
le ri drá ma „átala kult” for ra dal má ra asszo ciál hat a 
je le net rôl, mely az el nyo mott nôk lá za dá sát hir de -
ti. A nôk azon ban a kö vet ke zô snitt ben (s itt csak 
ôk lát ha tók) ma jom má ala kul nak. A dar wi ni evo -
lú ció val, il let ve a pszi choana li ti kus el mé le tek kel is 
össze kap cso ló dó me ta mor fó zis el len pon toz za a fér -
fiak el tû né sé hez tár sí tott ko ráb bi ér tel me zést, hi -
szen a fel té te le zett nôi fel sza ba du lás he lyett az ál -
lat- és em ber vi lág ha tá rá nak el mo só dá sa vá lik hang -

sú lyos sá. Elô tér be ke rül nek azok az asszo ciá ciós 
kap cso la tok, ame lyek az em ber és nem is mert ere -
de té nek vi szo nyát te ma ti zál ják. A ma jom má vál to -
zás így egy szer re je lez evo lú ciós vissza fej lô dést, il -
let ve le szál lást az Én is me ret len ré giói ba. A transz -
for má ció a vissza té rés szük sé ges sé gét imp li kál ja, 
így a freu di ha lál ösz tön fo gal má val, Érosz és Tha -
na tosz küz del mé vel kap csol ha tó össze, ami so ha 
nem dia lek ti kus. A transz for má ció te hát egy szer re 
utal az el nyo más ra, kér dô je le zi meg bár mi lyen for -
ra da lom si ke ré nek le he tô sé gét és mu tat ja meg az 
em ber meg ha tá roz ha tat lan sá gát, az Ént al ko tó szö -
ve gek össze gez he tet le né gét. A film be ját szás vé ge ez 
utób bi ér tel me zé si egy sé get erô sí ti: mi köz ben a kép 
egy re tá vo lo dik és ap ró koc kák ra mon tí ro zó dik, az 
ala kok felis mer he tet le nül ki csi nyek ké és tor zak ká 
vál nak. A szá mí tó gé pes tech ni ka se gít sé gé vel az ala -
kok mon tí ro zott sá gá ban az a gon do lat nyer vi zuá -
lis ki fe je zést, hogy olyan szö ve gek konst ruál ják 
ôket, me lyek szám ba ve he tet le nek, meg(ki)is mer -
he tet le nek és nem rend sze rez he tôk egyet len meg -
ha tá ro zó elv, gon do lat men tén.  

A hang be ját szá sok kon tex tu sá nak kép rôl kép re 
tör té nô vál toz ta tá sa is megaka dá lyoz za az ele mek 
szin te ti zá lá sá val lét re ho zott ko he rens je len tés kép -
zé sét. Az elôadás ban két ilyen „mes ter sé ges” szo -
no ri kus elem mel ta lál ko zunk. Mind a far kas üvöl -
tést, mind a gép pus ka ro po gást az el sô je le net ben 
a drá ma szö veg gel kap csol tam össze. Azon ban vi -
zuá lis, akusz ti kai kon tex tu suk meg vál to zá sá val ter -
mé sze te sen átala kul nak a hoz zá juk kap csol ha tó 
asszo ciá ció lán cok is. A má so dik kép ben pél dául 
ak kor hall ha tó a far kas üvöl tés, ami kor a szín ki vi -
lá go so dik és a rizs po ros ha jú nô las san fo rog ni, il -
let ve tá vo lod ni kezd szé ké vel. A szo no ri kus elem 
így a je le net rész emo cio ná lis töl te té nek egyik szer -
ve zô je, hi szen a kék fény, a las sú moz gás és a fe -
nye ge tô, sí ró hang a bé nult ság, a ki szol gál ta tott ság 
és a ve szé lyez te tett ség ér ze tét in du kál ja a be fo ga -
dó ban. Ál lat hang tár sul azon ban a fér fiak hoz is. A 
har ma dik kép ben pél dául a könyv vel ér ke zô Ham -
let be lé pé sét kí sé ri. Az üvöl tés azon ban a pó lós 
Ophé lia be szé de köz ben át csap Ham let ne ve té sé -
be. Ugyanaz a hang te hát eb ben a kon tex tus ban a 
nyílt ke gyet len ség je lö lô jé vé ala kul. A gép fegy ver -
ro po gást a drá má nak az zal a je le ne té vel hoz tam 
kap cso lat ba, amely ben a for ra da lom for ga tó köny -
ve szö ve ge zô dik. Ám az ötö dik kép ben a há rom nô 
szín re lé pé se elôtt a há nyás hang jai val ke ve re dik. A 
há rom szür ke ru hás alak ja így egy for ra dal mi, sta -
tá ris bí ró ság tag jai ként is ér tel mez he tô. A „gé pi” és 
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az „em be ri” han gok kö zött azon ban nem fe szül el -
len tét. A szí né szek mind a far kas vo ní tást, mind a 
fegy ver dör gést beépí tik pa ra ling visz ti ká juk ba: ele -
me ket vesz nek be lô lük át, hogy azo kat egy újabb 
asszo ciá ció ré vén transz for mál ják. Ha son lóan ke -
ze li a ren de zés a mül le ri szö ve get is, amely is mét -
lé sek, idé ze tek és han gok fo lya ma to san vál to zó 
struk tú rá já vá ala kul.  

A má so dik kép ben a bôr dzse kis fi gu rá tól hang -
zik el az el sô mon dat, egy múlt ide jû ki je len tés. 
Ham let uj ját össze csip pent ve, Ro din Gon dol ko dó -
ját imi tál va, csak fe jét moz gat va be szél. Az írott szö -
veg ben el té rô ti pog rá fiai megol dás sal sze dett so ro -
kat más hang szín nel mond ja: a nyom ta tott nagy -
be tû vel írot ta kat han go sab ban, nyer seb ben, sti lizál   -
tab ban ej ti, míg a töb bit mo no ton hang súllyal, ám 
ter mé sze tes hang szí nén. A hir te len át me ne tek így 
azt az ér tel me zé si le he tô sé get te rem tik meg, hogy 
az alak több má si kat is ma gá ba fog lal. Sza vai ból és 
az in to ná ció ból nem kö vet kez tet he tünk egyé ni sé -
gé re, han gu la tá ra, va la mely té má hoz fû zô dô sze -
mé lyes vi szo nyá ra. A drá ma szö veg ben (már ha drá -
má nak ol vas suk) az ô ne ve alatt sze rep lô szö ve get 
sem mond ja „vé gig”. A könyv vel a ke zé ben ér ke zô 
Ham let át ve szi tô le a szót. Szö ve gei meg fe lel nek az 
alak já hoz kap csol ha tó „min den na pi” asszo ciá ciók -
nak, de mó do sít ják is azo kat. A bôr dzse kis, kó cos 
ha jú alak mel lett a ren de zett sé get és az ér tel met 
kép vi se li. An gol szö veg rész le te ket mond, me lyek 
azon ban vagy Shakes peare-i dé zet tö re dé kek, köz -
hellyé vált szál ló igék vagy azok ra rá ját szó, el fer dí -
tett al lú ziók. A mül le ri tex tus ban ezek nyom ta tott 
be tûk kel van nak szed ve. A ti pog rá fiai vál tást be -
szé lô vál tás kí sé ri: a hát tér ben ál ló árny jut szó hoz. 
Eb ben a szek ven ciá ban azon ban szö ve gét nem saját 
hang já nak ad di gi tól el té rô in to ná lá sa tö ri meg, ha -
nem a két má sik fér fi köz be szó lá sai. A köny ves 
Ham let az elô ze tes be fo ga dói el vá rá so kat mó do sít -
va or dít egyes szö veg ele me ket, míg a bôr dzse kis 
sut  tog. A szö veg te hát ká non ná ala kul, mely ben 
min den alak más ként in to nál ja a szó tö re dé ke ket. 
Ez azon ban nem azt je len ti, hogy a fi gu rá nak sze -
mé lyes vi szo nya van a köz lés tar tal má val, ha nem 
olyan já té kot in du kál, mely ben a szö veg és an nak 
köz lés mód já nak vi szo nya meg te rem ti és egy ben 
de konst ru ál ja is a je len tést. „Az anya öl nem egyirá -
nyú ut ca.” – mon da tot pél dául va la mennyi fér fi el -
mond ja, ám nem egy szer re (ami kiemel né a köz lés 
ta bu kat ki kez dô ér tel mét), ha nem sa ját tem pó juk -
nak meg fe le lôen, siet ve, el csúsz va, ter mé sze tes po -
li fó niá vá szer vez ve azt. Így bár a mon dat hang sú -

lyos sá vá lik, az akusz ti kai ha tás ered mé nye ként je -
len té se meg kér dô je le zô dik, ér tel me po li fo ni kus ér -
tel mek ké sok szo ro zó dik. Az anyai erô sza kot leíró 
drá ma rész szin tén egy freu di prob lé ma kör höz, az 
Oi di pusz-komp le xus hoz kap csol ha tó. Az egyik öl -
tö nyös fér fi kez di el mon da ni a szö ve get: a mon -
da tok ele jén még si kí tó, éles hang át vált ter mé sze -
tes be széd hang gá. A má sik öl tö nyös alak há nyást 
idé zô han go kat hal lat be széd köz ben. A be fo ga dó 
úgy is ér tel mez he ti ezt a já té kot, hogy a megerô -
sza kolt és a megerô sza ko ló megegyez nek. Az anya 
ugyanúgy nincs je len az erô szak köz ben, mint a 
gyer mek ko ri fan tá ziák ban. A szö veg rész let azonban 
így el vesz ti va ló ság re fe ren ciá ját: nem egy Freud ál -
tal leírt be teg ség re utal, ha nem a szö ve gek ve ri fi -
kál ha tat lan sá gá ra, az okok meg ta lá lá sá nak le he tet -
len sé gé re, Freud ké sei el mé le tei re. A pszi cho ana -
lí zis ter mi nu sai, rend sze rei te hát szin kro ni ku san, 
egyet len kép be, rész be sû rít ve je len nek meg a 
Wilson-e lôadás ban, és a ben nük rej lô de konst ruk -
tív erô ke rül fel szín re.  

Több sze rep, né zô pont egy alak ba mon tí ro zá -
sát, il let ve egy alak töb bé osz tó dá sát a má so dik kép -
ben is meg fi gyel het jük, s ez az el sô olyan je le net, 
amely ben a nôk meg szó lal nak. A szö ve get a nôi 
szen ve dés meg bont ha tat lan egy sé gé nek meg fo gal -
ma zá sa ként is ol vas hat juk, ám a ren de zés el lent -
mond a tex tus nak, ami kor szét ját szat ja a szö ve ge -
ket és egy is mét lé sek re épü lô struk tú ra ré szé vé te -
szi. A pó ló ban ér ke zô Ophé lia kez di meg a je le ne -
tet, ám a há rom nô kö zül az egyik már el sô 
mon da tát megis mét li, a má so di kat már ket ten, a 
har ma di kat pe dig mind annyian. A kü lön bö zô ala -
kok el té rô mó don in to nál nak, s így a szür ke kosz -
tü mös nôk feloszt ha tók az alap ve tô hang fek vé sek 
sze rint: az egyik mély, a má sik nor mál, az utol só 
ma gas fej hang. Így meg bom lik a szö veg té te lez te 
egy ség, mely ben egy sze mély be szél min den nô he -
lyett, egye sít ve ma gá ban min den vi szonyt és le he -
tô sé get. A há rom nô nem csak megis mét li a pó lós 
Ophé lia sza vait, s így az az ér tel me zés is tart ha tat -
lan ná vá lik, mely sze rint ô mon da ná elô a szö veg -
ré sze ket, vagyis irá nyí ta ná, ural ná a já té kot. A sze -
re pek meg cse ré lôd nek és a szür ke kosz tü mös ala -
kok vál nak a szö veg „urai vá”. A ver ba li tást a je le -
net ben egy is mét lé se épü lô rend szer ha tá roz za meg. 
A nyom ta tott be tû vel sze dett ré sze ket pél dául az 
az Ophé lia mond ja, akit a be ve ze tô ben a vég zet 
asszo nya szte reo tí piá já nak te kin tet tem. A szö veg 
(„Aj ka mon hó”) a fel sti li zált szó hasz ná lat és a köl -
te mé nye ket idé zô ta lá nyos ság miatt fe lel meg en -



120

nek a kül sô je lek alap ján vá zolt ér tel me zés nek. A 
szö veg rész azon ban nem csak eh hez a nôi szte reo -
tí piá hoz tár sí tó dik, mert nye ker gô, von ta tott han -
gon az ôs anya ként in terp re tált alak is elis métli a 
szó kap cso la tot. Az is mét lés mind a szö veg je lenté -
sét, mind az ala kok hoz kap csolt elô ze tes ér tel me -
zé se ket mó do sít ja. Mély böl cses ség, rej té lyes szen -
ten cia és a ma ga kel le tés köl té sze te egy szer re ol va -
só dik / író dik be le a szó kap cso lat ba, és mind két 
alak hoz mind két je len tés ré teg tár sul. A je le net ben 
de konst ru á ló dik az az ér tel me zé si le he tô ség, mely 
a nôt mint egy op po zí ciós (egy ség, ha sadt ság) rend -
szer egyik pó lu sát in terp re tál ja. A mi se en scène- ben 
a nôk szö ve gei szét szab da lód nak, ká non ná osz tód -
nak, így a szö veg ar ti ku lá lá sá nak mód ja el lent mond 
sze man ti kai di men zió já nak. Ez a rész tar  tal maz za 
az egyet len olyan szö ve get, me lyet Fischer- Lich te 
ta nul má nyá ban dia ló gus ként ér tel me zett: „OPHÉ -
LIA: Nem eszed meg a szí ve met, Ham let? Ka cag. 
HAM LET Te nye ré be te me ti az ar cát. Nô aka rok len -
ni.” (31). A Wil son-e lôadás ban a „Scher zo” szö ve -
gei a ve tí tô vász non alul je len nek meg, a „dia ló gus” 
te hát nem hang zik el, nem lesz „be széd dé”, mely a 
Lo gosz ural ma alatt meg te remt het né fér fi és nô pár-
be szé dé nek le he tô sé gét.  

Az utol só elôt ti kép ben elô ször ke ve re dik a férfi 
és a nôi hang. Eb ben a rész ben vá lik legin kább ol -
vas ha tó vá (ír ha tó vá) az a szub ver zív po ten ciál, 
amely ki kez di a drá ma szö veg alap ján fel vá zolt op -
po zí ciós rend sze re ket és azok fo lya ma tos új raírá -
sá ra kény sze rí ti a be fo ga dót. A pó lós Ophé lia a je -
le ne tet be ve ze tô „szer zôi inst ruk ció kat”29 mond va, 
el sô ként szó lal meg a kép ben. Ô ver ba li zál ja Ham -
let el sô szö veg rész le tét is. In to ná ció já ban fül sér -
tôen éles és ma gas, il let ve „nor mál” hang szí nét ke -
ve ri. A „be szé lô vál tás” azt az ér tel me zést erô sí ti, 
hogy a fér fi / nô op po zí ciós rend szer fo lya ma to san 
vál to zik, egyes pó lu sai szün te le nül átíród nak, át -
struk tu rá lód nak. A bôr dzse kis Ham let a „Nem va -
gyok Ham let”- mon dat tól ve szi át a be szé lô sze re -
pét. A szö veg rész szer zôi inst ruk cióit azon ban is -
mét Ophé lia ar ti ku lál ja. Ily mó don meg kér dô je le -
zô dik a mül le ri drá má nak az az in terp re tá ció ja, 
mely a fal lo go cent riz mus „dik ta tú rá ját” ol vas sa a 

szö veg ben, hi szen a nô is mer te ti a hát tér ben fo lyó 
dísz le te zé si mun ká la to kat, míg Ham let, aki a szín -
tér és a megírt szö veg fog lya, nem rea gál (mert nem 
tud rea gál ni) azok ra. Így Ophé lia egy kvá zi-já ték -
mes te ri po zí ciót szö ve gez ma gá nak, ám éppúgy a 
drá ma fog lya ma rad, hi szen an nak „rög zí tett” szö -
ve geit „is mét li”. A sze re pek te hát vi szony la gos sá 
vál nak és hang sú lyo zot tan csak egy más hoz va ló 
kap cso la tuk ban ér tel mez he tôk, s így nem kép vi -
sel nek sem mi lyen „ob jek ti vál ha tó” pó lust, il let ve 
el len pó lust. A hang zás egy szó la mú sá ga azon ban 
meg tö rik, az árny Ham let csakúgy, mint a mo soly -
gós és a szo mo rú fér fi az in to ná ció fo lya ma tos vál -
toz ta tá sá val is mét li meg a bôr dzse kis Ham let egyes 
szö ve geit. A mo soly gós alak a nyil vá nos szó nok 
hang hor do zá sát idéz ve szin te re ci tál ja a szö ve get, 
így az ar ti ku lá ció össze kap csol ha tó a mül le ri tex -
tus sze man ti kai di men zió já val. A sí ró fér fi hang -
hor do zá sa az ôs anya re kedt, ke se rû hang já val lé te -
sít asszo cia tív kap cso la tot. A kiej tés mód ja te hát 
egy szer re erô sí ti a Ham let gép szö ve gé nek fis cher-
 lich tei ér tel me zé sét, il let ve lé te sít szin tak ti kai kap -
cso la to kat a wil so ni mi se en scène egyes ele mei kö -
zött, s így az ér te lem kép zés já té ká ba von ja a pszi -
cho ana lí zis szem pont rend sze rét is. A pó lós Ham -
let ka kas ku ko ré ko lás imi tá lá sa is ér tel mez he tô úgy, 
mint visszauta lás a drá ma szö veg „A ka ka so kat le -
vág ták. A reg gel el ma rad.” (29) – ré szé re. E mon -
dat   kap cso lat a fis cher- lich tei in terp re tá ció ban a fér -
fiak ál tal fenn tar tott erô sza kos rend szer szük ség -
sze rû pusz tu lá sát szö ve ge zi. Ha azon ban az asszo -
ciá ció alap ját nem a szö veg ben ke res sük, ak kor a 
ka kas szó (az eu ró pai kul túr kör ben el fo ga dott ér -
tel me zés alap ján) az új ra kez dést is szim bo li zál hat -
ja. A hang te hát az elôadás be li uta lás rend szer, illet -
ve a ka no ni kus ér tel me zé se alap ján el té rô mó don 
in terp re tál ha tó. A szö veg má so dik hosszabb „szer -
zôi inst ruk ció ját” is mét a nôk mond ják. A há rom 
szür ke  kosz tü mös alak e szö veg rész alap ján tár sít -
ha tó a Marx, Le nin, Mao ne vek hez, ez „ma gya rázza” 
szá mu kat és „sze re pü ket”. Ám a szö veg ben rög zített 
fel té te lek nek ki zá ró lag ne mük ben és szá muk ban 
fe lel nek meg, így diszk re pan cia ke let ke zik a mül -
le ri tex tus és a wil so ni elôadás e szeg men se között.  

29 Ké ke si Kun Ár pád Hei ner Mül ler Ham let gé pé vel fog lal ko zó ta nul má nyá ban jel zi, hogy a szö veg nem szük ség sze rûen drá -
ma. A ti pog rá fiai já té kok a be fo ga dót ar ra kész te tik, hogy sa ját el vá rá sai ra reflek tál jon, vagyis hogy ho gyan, mit és miért 
te kint drá má nak. A fel ve tés in du kál ta prob lé má val, vagyis, hogy mely szö ve gek te kint he tôk drá má nak, azon ban dol go -
za tom ban nem fog lal ko zom, hi szen a kér dés meg vá la szo lá sa nem tar to zik a ki je lölt felada t hoz. Ké ke si Kun Ár pád: Thália 
ár nyék(á)ban. i. m. 174–179.



121

A fen ti pél dák te hát más-más mó don, de alá tá -
masz tot ták azt a meg lá tást, mi sze rint a mi se en scène 
konst ruál ja és egy ben de konst ru ál ja a mül le ri szö -
ve get. An nak egyes szeg men seit kieme li és más ele -
mek kel kap csol ja össze, il let ve já ték ba hoz za az ele -
mek (hang ha tá sok) el té rô in terp re tá ciós le he tô sé -
geit. A szö veg Wil son szín há zá ban be töl tött sze re -
pét a le gemb le ma ti ku sab ban a sí rós fér fi egyik 
moz du lat so ra szem lél te ti. A hely cse rék fo lya mán a 
bôr dzse kis Ham let „sze re pé be” ke rül, ám an nak 
meg szo kott kéz tar tá sát csak egy fo lya mat vég ered -
mé nye ként ta lál ja meg. Kiejt va la mit a szá já ból, mi -
köz ben a gép pus ka ro po gás hoz ha son ló, rob ba nás -
sze rû han gok hal lat sza nak. A gesz tus ér tel mez hetô 
úgy, hogy a sza vak kép vi se lik a rom bo ló ha tal mat. 
Hogy Ro din szob rát idéz ve, meg me re ved jen, azo -
kat a sza va kat csip pen ti uj jai kö zé, ame lyek konst -
ruál ják és sa já tos ter mé sze tük bôl ki fo lyó lag le is 
rom bol ják az ál ta luk megal ko tott rend szert.  

 
…mi mind, kik így for go ló dunk a ket rec ben, e 
meg ta nult és új vál to zás sal, szü net te le nül a vissz -
hang hely ze tei be he lyez ve, e be tûk kel, me lyek csak 
új ra elejt ve kö ze lí tik a ma gas ból rém lô kiál tást30  
 

A Der ri da idéz te Sol lers- rész let össze fog lal ja azt a 
nyelv szem lé le tet, mely a szö ve ge ket mint egy min -
dent in vol vá ló, min den nél na gyobb, ám ön ma gát 
nem ma gya rá zó rend szert ér tel me zi. A sza vak térré 
(szín tér ré, gesz tus sá, mi mi ká vá) ala kul nak a wilso -
ni mi se en scène- ben, s a szö veg már nem egy rend -
szer meg ha tá roz ta ver bá lis köz lés ként je le nik meg, 
ha nem az hang sú lyo zó dik, hogy a kü lönb sé gek ge -
ne rál ta já té kok vég te len so rá val a szö ve gek „ír ják” 
a szín pad vi lá gát (az em be ri tes te ket, a te ret). A 
Lacan fel tér ké pez te em be ri pszi ché re to ri kai mû -
ve le tek bôl konst ruá ló dik anél kül, hogy lé tez ne azo -
kon túl vagy kí vül. A Wil son-e lôadás ban is a nyelv 
lé te sít „kap cso la tot” az egyes ala kok kö zött, an nak 
tér be lie sü lé se és fo lya ma tos el csú szá sa konst ruál ja 
a szín pad fik ció ját. 

Az elôadás zá ró ké pé ben a szö veg in to ná ció erô -
sí ti azt az in terp re tá ciós le he tô sé get, mely az Ophé -
lia / Elekt ra meg ket tô zô dést vagy össze vo nást mint 
a fal lo go cent ri kus rend szert konst ruá ló nyel vi sza -
bá lyok össze tett sé gét hang sú lyoz za. A hat alak is mét 
sa ját hang hor do zá sá val mon tí roz za po li fó niá vá a nôi 

vá ra ko zást és lá za dást szö ve ge zô tex tust. Az ál lan dó 
szö veg is mét lé sek és a re kedt or dí tás ból ki fej lô dô si -
kol tás a fej lô dés kép te len sé gé nek gon do la tát, a tehe -
tet len ség ér ze tét erô sí tik a be fo ga dó ban. A freu di is -
mét lé si kény szer alap ján is ér tel mez he tô a je le net, 
mi sze rint az is mét lés va la mi faj ta el ke rül he tet len re -
dun dan ciát, egy lo ka li zál ha tat lan, a nyelv sza bá lyai 
alap ján fo lya ma to san vál to zó erô me zô ha tá sá ra gene -
rá ló dó fo lya ma tot je löl. A je le net le zá rá sa azon ban 
mó do sul. A há rom szót lan alak édes- bús tan gó dalla -
má ra lép a szín pad ra. Moz gá su kat kí sé ri csak a zene, 
mely meg tor pa ná suk kor azon nal el hall gat. Az elôb -
biek alap ján a há rom fi gu ra ér tel mez he tô egy nyelv 
nél kü li utó pi kus vi lág alak jai ként: az arany ru hás a 
gyer mek: pszi ché jét még nem mun kál ta meg a nyelv, 
a nô és a fér fi pe dig nyelv alat ti / fe let ti szim bó lumok -
nak fe lel tet he tôek meg. Lé tez nek-e azon ban nyelven 
kí vü li em lé kek és elô ké pek, vagy ôk ma guk is szük -
ség sze rûen nyel vi konst ruk ciók? A der ri dai „el mélet” 
ter mé sze te sen ta gad ja egy szö ve gen tú li va ló ság lé -
te zé sét. A Wil son-e lôadás zá ró ké pét kí sé rô ze ne dal -
la má hoz tár sít ha tó asszo ciá ciók pe dig egy szer re „iga -
zol ják” a der ri dai gon do la to kat és jel zik az elé gi kus 
vá gyó dást, amely a még meg nem szö ve ge zô dött Lé -
nyeg fe lé akar ná át tör ni a te rem tô nyelv ha tá rait. 

 
*** 

 
Ro bert Wil son épí tész nek ta nult. Egyik nagy ra tar -
tott ta ná ra azt kér te, hogy ter vez ze nek egy vá rost 
há rom perc alatt:  

 
Egy al mát raj zol tam, kris tály koc ká val a kö ze pében. 
Hir te len beug rott egy kö zép ko ri vá ros em lé ke, 
amely nek a kö ze pén a ka ted rá lis ké pe zi az energia -
cent ru mot, és ezt pró bál tam meg az tán a ma gam 
szá má ra le for dí ta ni – kris tály koc ka az al ma hú sá -
ban31  
 

A rajz a wil so ni szín ház me ta fo rá já nak is te kinthetô. 
A „kö zép pon tot” az is mét lés re épü lô mér ta ni szer -
ke ze tek al kot ják, míg az al ma hú sát az asszo ciációra 
ala pu ló be fo ga dói ér te lem kép zé sek vég te len be tá -
gít ha tó so ra. Wil son te hát épí té sze ti kép zett sé gének 
és pszi cho ló giai alap mû velt sé gé nek fel hasz ná lá sá -
val ren de zé sében olyan konst ruk ciót hoz lét re, mely 
a né zô szá má ra egy szer re biz to sít ja a „kö tött ség” és 

30 Jac qu es Der ri da: A dissze mi ná ci ó. i. m. 311. 
31 Test tel hal la ni, test tel be szél ni – Ro bert Wil son nal be szél get Hol ger Tesch ke. The at ron, 1998/ Tél, 70. ford. Kiss Gabriella.
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a „sza bad ság” ér zé sét, hi szen – mint mond ja – „Vé -
gül is csak a né zô fe jé ben jön lét re az elôadás, úgy -
hogy al kos sa meg ô ma ga a sa ját in terp re tá ció ját.”32  

A pon to san ki dol go zott szín pad kép és lát vány -
vi lág, a rit mi kus vissza té ré sek egy „zárt” és „ki szá -
mít ha tó” struk tú ra „biz ton sá gos” ér ze tét kelt he tik 
a be fo ga dó ban. Freud az em ber alap ve tô „ösz tön -
tö rek vé se ként” ha tá roz za meg az is mét lé si kény -
szert. Vé le mé nye sze rint az élô or ga niz mu sok rep -
ro du kál ni igye kez nek egy ala cso nyabb lét for mát, s 
így az evo lú ció vé let len mu tá ciók so ro za ta, me lye -
ket nem irá nyít va la mi faj ta te leo lo gi kus cél. Jo u vet 
köny vé ben is meg ha tá ro zó sze re pet tölt be az ismét -
 lés, bár meg kér dô je le zi a freu di té zi se ket, ugyan is 
azok olyan bio ló giai alap ra épül nek, me lyet már 
meg cá folt a kor társ tu do mány. Az ál mo dás fo lya -
ma tát mint az élô lény in di vi dua li tá sát meg ha tá ro -
zó ge ne ti kai kó dok fe lülírá sát biz to sí tó fo lya ma tot 
ér tel me zi. Az is mét lés te hát erô sí ti a túlélés hez elen -
ged he tet len kü lönb sé ge ket, és gyen gí ti az en nek el -
lent mon dó kül sô ha tá sok be fo lyá so ló ere jét. Mind -
két egy más tól alap jai ban kü lön bö zô pszi choana li -
ti kus el mé let ben meg ha tá ro zó sze rep hez jut az is -
mét lés az em be ri pszi ché ben, és a Wil son-e lôadás 
is mét lé sei „ki szol gál ják” a be fo ga dó e tu dat ta lan, 
ösz tön bôl fa ka dó igé nyét. Az is mét lés azon ban nem 
az azo nos sá gon alap szik, hi szen az „ere de ti” és rep -
ro duk ció ja szük ség sze rûen kü lön bö zôek. A rend -
szer ben nem lé te zik olyan je lölt, mely ma ga ne len -
ne je lö lô, így nem lé te zik ön ma gá val azo nos, ön -
nön rep ro duk ció ját nem hor do zó ere det. 

A la ca ni és a freu di rend szert a je len tés fo lya ma -
tos mó do su lá sa ala kít ja: a „je lölt” és „je lö lô je” között 
zaj ló megál lít ha tat lan el moz du lás. Ez az „el csú szás” 
megaka dá lyoz za bár mi fé le struk tú ra „meg szi lár du -
lá sát”, és a struk tú ra kép zé sé re, az ér tel me zôi fo -
lya mat ra he lye zi a hang súlyt, ar ra „hogy min den 
egyes rész let csak igen nagy szá mú vissza té rés és 

meg szám lál ha tat lan po li szé mia ki szá mí tott já té ká -
ban vá lik ol vas ha tó vá.” 33 A der ri dai de konst ruk -
ció ezen „egy szer re meg sza kí tat lan és meg tört mon -
tázs ként” 34 struk tu rá ló dó moz gá sok leírá sá hoz 
nyúj tott se gít sé get, biz to sí tott ala pot, hi szen meg -
ha tá ro zó fo gal mai el sô sor ban a nyom, a szö veg és a 
dif fe ren cia rög zí tik a kü lönb ség ál tal biz to sí tott és 
fenn tar tott já ték me zô „sza bá lyait”.  

Dol go za tom ban a freu di és a la ca ni el mé le tek, 
csakúgy, mint a mül le ri szö veg, a de konst ruk ci ós 
ol va sás / írás tár gyá vá, ala nyá vá vál nak, olyan ne -
ga tív el ru gasz ko dá si pont ként funk cio nál nak, mely 
el tör len dô ala pot biz to sít a der ri dai „nyom ol va sás -
nak” a Wil son-e lôadás elem zé se kor. Se gít sé gük kel 
az elôadás el sô ké pe alap ján leír ha tó vá vá lik egy 
konst ruk ció, mely a „ké sôb bi” ké pek ben de konst -
ruá  ló dik. A Wil son-e lôadás egy szi lárd vagy ve ri -
fi kál ha tó ér te lem lét re jöt te el len dol go zik, az egyes 
pszi choana li ti kus, il let ve mül le ri szö ve gek fo lya -
ma tos is mét lé sé vel, át struk tu rá lá sá val a be fo ga dót 
ér te lem kép zé sé nek ál lan dó refle xió já ra kész te ti. A 
pszi cho ana lí zis nyel vi ség gel kap cso la tos írá sait fel -
hasz nál va vé le mé nyem sze rint pro duk tí van vizs -
gál ha tó a Wil son-e lôadá sok „ha tá sa”, an nak „ener -
gia köz pont ja”, a der ri dai fo gal mi há ló val pe dig je -
lez he tô vé vá lik az a já ték tér, ame lyet a ha son ló sá -
gok ban rej lô kü lönb sé gek tar ta nak fenn az 
elô a dást -í ró be fo ga dó szá má ra, aki az elôadás szö -
ve gét struk tu rál va az ön ma gát al ko tó szö ve ge ket is 
új ra fo gal maz ni kény sze rül. A be fo ga dót is át szö ve -
ge zô já ték vég te len, a Wil son-e lôadás je lö lôi al kot -
ta la bi rin tus nak nincs kö zép pont ja, nincs be-, il -
let ve ki já ra ta, az Én pe dig egy re job ban el té ve lye -
dik a szö veg ben, megál lít va, oda té ve a szö veg egyik 
zu gá ba, va ló já ban már sem mit sem té vén, még min -
de nütt és min den ben pró bá ra té vén.”35

32 I. m. 70. 
33 Jac qu es Der ri da: A dissze mi ná ci ó. i. m. 314. 
34 I. m. 299. 
35 I. m. 305. Paul Ri cher ta nul má nya új szem pont tal gaz da gít hat ja az elôadáse lem zést. A ta nul mány a pszi cho ana lí zis de -

konst ruk ci ós új raol va sá sá nak le he tô sé gét vá zol ja fel Fo u cault írá sai alap ján. A pszi cho ana lí zis szö ve geit a min den kori 
ha ta lom ha tá roz za meg, elôíró dik, hogy mi a be teg ség, mi a ta bu. Az egyé nek ezek alap ján a ha tal mi szö ve gek alap ján 
fo gal maz zák meg sa ját én ké pü ket. Így a Wil son-elôadás ese té ben pro duk tív meg kö ze lí tés mód nak tû nik a pszi cho ana -
lízis ered mé nyeit szö ve ge zô ha tal mi struk tú rák vizs gá la ta. Vagyis an nak a fel tér ké pe zé se, hogy az adott elôadást lét re ho -
zó, be fo ga dó tár sa da lom, kul tú ra ho gyan ha tá roz za meg az in di vi duu mot, mi lyen pszi choana li ti kus szem pon tot tart do -
mi náns nak, és me lye ket ke zel ta bu ként. Hi szen en nek fel tér ké pe zé se le he tô vé ten né egy faj ta be fo ga dói ész le lé si és ér tel -
me zé si mód kör vo na la zá sát. Vö.: Paul Ri cher: An int ro duc ti on to de const ruc ti o nist psy cho logy. In: Stei nar Kva le (szerk.): 
Psy cho logy and post mo der nism. Lon don, Sa ge pub li ca ti ons, 1992. 110–119.


