
mennyib en hely tál ló nak te kint jük a fest é szet 
és a köl té szet ha tá rai ról ér te ke zô Les sing nek 
azt a meg áll apí tá sát, hogy vannak tér be li és 

id ôbe li mûv é sze tek, s az elôb bi ek az egy más mel -
lé ren delt je lek kel, az utób biak ped ig az egy más 
után kö vet ke zô je lek kel kom po nál tak, ak kor az 
iroda l mat az idô be li mû vé sze ti ág ak kö zé kell so -
rol nunk, a szín ház mû vé sze tet pedig – amely nek 
kö ze ge az em beri test a tér ben – in kább tér beli, 
mint idô be li mû vé szetn ek kell teki n te nünk. Az 
irod al mi mû al kot ás kompo zí ci ós szer ke zet é ben az 
idô be li vonatkozások és vi szo nyok áll nak elô tér -
ben, a szín há zi mû al ko tást a tér be li vi szo nyok és 
vo nat ko zá sok el sôbb sé ge jel lemzi. A drá ma mû -
neme eb ben a di men zi ó rend szerben sa já tos he lyet 
fog lal el. Ha a drá mát az iro da lom rész e ként, an -
nak egyik for m atí pu sa ként szem lél jük, ak kor az 
eh hez a mûvészeti ág hoz tar to zó vo ná sai – idô bel -
i sé ge, szekv en cia-jel lege, nar ra tív össze te vôi – tûn -
nek el sôd leg es nek, ha azonban a drám á ra a sz í -
nház mûvé szet fe lôl teki n tünk, ak kor a tér be li ség, 
a sze rep lôk vi szony rend sz e ré bôl ki raj zoló dó erô -
tér és a nyil vá nos ság kér dé se vá lik meg ha tá roz ó vá. 

A drá mai di a ló gus ki zá ró la gos jele n be li sége el -
len ére (vagy tal án ép pen ezért) a dr á ma ér tel me zé -
sek több nyire a csel ek mény re, az idô be li vo natko -
zá sok ra, az is mét lés ek re össz pon to sí ta nak, no ha 
éppen a je len be li ség nek ez az ab szol út vol ta vez et -
het ne el a min den drá má ban egy e di vi szonyr end -
szerek, erô te rek és térdi men zi ók vizs gá la tá hoz. A 
di a ló gus hoz ne mcsak az tart o zik hoz zá, hogy a 
kom mu niká ci ó ban részt vevôk jelenideje állandó 
köl csön ha tás ban áll a múltj uk kal és a jö vôj ük kel, 
ha nem az is, hogy a di aló gus ere dendô és szük ség -
szerû té rbe li asp ek tus sal ren delk e zik. Ezt a tér be -

lis é get egy felôl a di a ló gus ban hasz nált fo galmak re -
fe ren ciái hozzák lét re, más fe lôl a be szé lôk közö t ti 
(szo ciá lis vagy más ter mé sze tû) tá vol ság az üze net -
ben egye sül, és kö zös szit u á ci ós te ret te remt. 

A drá mai tér eb bôl köv et ke zô en nem azo nos a 
hely sz ín nel vagy a szer zôi szín le írás sal, tová b bá 
nem azo nos a szín pa di tér rel sem. A drá mai te ret 
nem az inst ruk ci ók hoz zák létre, ha nem a sze rep -
lôk köz ti in te rak ció, moz gás, kom mun i ká ció, ame -
lyek a di a lóg us ban ma ni fesz tá lód nak. Drá ma és tér 
sa já tos köl csön vi szonyb an állnak egy más sal: a drá -
ma egyszerre fel té te le zi és te remti sa ját te rét. Ez a 
felt é te le zett és te rem tett tér szá mos té nyez ô vel áll 
összefüggésben: dra ma tur giai, eszté ti kai, tár sa dalmi 
ve tü le tei egya ránt van nak. E moz za na tok kö zül az 
egyik leg font o sabb a nyil vá nos ság kér dé se: mind a 
drá ma ál tal te remte tt, mind a drá ma ál tal fel té te le -
zett nyil vá nosság, és en nek tör té nel mi, társ a dal mi, 
po li ti kai, szín há zi stb. von at ko zá sai. 

A drá ma tér ben és tér ként van el gon dol va. A tér -
be li ség, vagy is az egy más mel let ti je lekb ôl va ló meg -
kompo nált ság lát szólag ide gen az irod a lom tól (hi -
szen minden szó egy más után kö vet ke zik), de 
részben még a szín házi elô adás tól is, mely nek lét -
alko tó eleme idô beli le fo lyá sa. 

Ame nnyi ben a dr á ma terét a szer ep lôk köz ti 
viszonyrendszer kons ti tu álja, ak kor a mû nem ala -
ku lás tör té net é ben a drá mai tér át vált o zá sá nak okát 
nem a szín pa di kö rülmé nyek és a sz í nhá zi in téz -
mény rend szer me gvál to zás á ban, s nem a szer zôi 
instru k ció meg je löl te hely szín ek mó do su lás á ban, 
ha nem a drá mát alk o tó ala kok tér be li el ren de zettsé -
gé nek el gond o lá sá ban, s a di a ló gusfo r ma meta mor -
fó zis á ban kell ke resn ünk. A drámai di a ló gus te rem -
tet te tér nem egy ko nk rét hel yszín for má já ban je -
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lenik meg, ha nem a szö veg be kó dolt rej tett di men -
zi ó ként. A dráma vi lá gán be lül meg je le nô ver ti ká -
lis-hi e rarch i zált és hor i zon tá lis-sz eg men tált vi szo -
nyok mell ett a dr á ma mind ig lét re hoz egy fel té tele -
zett re fe ren cia te ret is, amelyb en a szce nik us szö -
veg be fog adói el sa játí tá sá ra sor ke rül. A két as pek -
tus köz ül az el sô, a mû imma nens tér al ko tás a di a -
lóg us ban és a di a ló gusb ól al kot ott di men ziót je lö -
li; a má so dik azt a szín há zi, mûvé sze ti in téz mény -
rend szert, ame lyet a drám a vi lág sa ját kon text u sa -
ként hall ga tó lago san felt é te lez. 

Tér és drá ma kap cso latá ban tehát nem mér va -
dó az, hogy egy konk rét drá má ban mi az uralko -
dó hely szín, s hogy ez a loc us tör té nel mi leg hi te -
les-e, tény le ge sen léte zô-e, av agy fikt ív. Épp így 
nem el sôd leg es az a kér dés sem, hogy mely es e mé -
nyek, cse lek vé sek zaj la nak a szí nen, s me lyek a szí -
nen kí vül. Ha egy szereplô egy má sutt be kö vet ke -
zett tör tén és rôl ad hírt, a drá ma te rét nem a be szá -
moló ban me gi déze tt hely szín, ha nem a hír mondó 
és hall ga tó sága kö zöt ti vi szony fog ja meg ha tá rozni. 
S a me gi dé zett tér is csak mint a szer ep lôk vi szony -
rend sze ré ben je lenl e vô alak ok sor sá ra, hely ze té re 
és kap cso la tá ra ha tást gya kor ló té nye zô játsz ik sze -
re pet, nem önál lóan. 

Ha csu pán konk rét hely sz ín ként fogjuk fel a 
drám ai te ret, ak kor úgy vi szo nyu lunk hoz zá, mint -
ha egy fest mény tér be li sé gét a kép ke rett el azo no -
sí ta nánk. Ne tán, fi gu rat ív mû ese téb en, az áb rázolt 
hely szín nel. Ho lott a vi zu á lis tér al ko tás a kompo -
zí ci ós el ren dez ett ség ben nyil vá nul meg. Abb an a 
mód ban, aho gyan az ókori egyipt o mi rajz, a japán 
in tarz ia, a re ne szánsz pers pek ti vi kus fes té szet vagy 
a kub iz mus más-más tér lát ást te remt és feltételez. 
Ugya nezt a kom pozí ci ós té ral ko tást kell ke resn ünk 
a dr á má ban is. 

Az ókori gö rög drá ma té rkép ze tét min de nek elôtt az 
ha tá roz za meg, hogy egy részt egy-egy je le net ben eg yi -
de jûleg csak két-há rom sze rep lô lép fel, más részt, hogy 
a kar je len léte a magán tör té né seknek is nyil vá nos sá got 
ad. A fenn mara dt drá mák ban a hely szín leg több ször 
eleve nyil vá nos (ka to nai tá bor, pa lo ta vagy temp lom 
elôt ti tér), ami azt mu tat ja, ho gy a gö rög drá ma szín te -
re a köztér, a sze rep lôk ma gá nügye köz ügy, sor suk nyil -
vá nos. Ez a té rkép zet és nyilvánosságszerkezet össze -
füg gésbe hoz ható a komp o zí ci ós vo nat koz á so kon kí -
vül a klima ti kus adotts á gok kal is, azzal, hogy az ég haj -
lat le he tô vé te szi, hogy a po lisz éle te a sza bad ég alatt 
foly jon, s nem épü le tek zárt te rei ben. 

A kö zép ko ri dr á má ban egy id e jû leg van je len va -
la mennyi hely szín (a já ték tér kuc kókra os z tott szi -

mul tán szín pad), és ép pígy kezd et tôl fo g va a szí -
nen van val a mennyi szer ep lô. Ez a je len lét azon -
ban nem a helyzetekben részt ve vôk szá mán ak ki -
bô ví tés ét je len ti (az nem igen lép túl a gö rög gya -
kor lat on), ot tlé tük pusztán me chan i kus, dr a ma tur -
gi ai ér te lem ben nincsenek je len. Ez a dráma nem 
tud be lülr ôl, a sze rep lôk vi szo nyá ból szín te ret te -
rem te ni. A kö zé pkori drá ma szín te re kulissza, pub -
li kussá ga psze u do-nyil vá nos ság. A drá ma vol ta kép -
peni sz e re pôi nem a fel lépô ala kok. A szín pa di rep -
re zen tá ció „egész en a 17. szá za dig ma gá nak az iste -
ni nek a be mu tat ott je len lét ét je len ti.”2 Így a di aló -
gu sok sem a sze rep lôk egymás kö z ti relá ci ó ját, ha -
nem az evi lá gi és a tr ansz cend ens közö t ti vi szonyt 
fe je zik ki. Vagy is ami egy fe lôl szín padi ku lissza, 
min dent egy szerre lát tató tér, az más fel ôl az is te ni 
uni verz um repre zen tá ció ja. 

A pol gá ri drá ma té rkép ze te az elôzô ko rokhoz 
ké pest tel jes ford u la tot je lent. A kö ztér és a köz -
ügy, va la mint az isteni uni verzum he lyére a pri -
vátsz fé ra ábr á zo lá sa kerül, s az ural ko dók vagy ál -
lam fér fi ak is mint ma gán em be rek jel en nek meg a 
drá má ban. Az, ami ve lük és ál ta luk tör té nik, drá -
mai szem pont ból im már nem köz ügy, ha nem ma -
gán ügy, sor suk nem nyil ván os, ha nem pr i vát. A 
pol gá ri drá ma cs a lá di dr á ma, mely nek szín tere az 
ott hon. A la kó szo ba kis csal á di nyil váno s sá ga le sz 
az a be mu ta tás ra kerü lô kis vi lág, mely a szín há zi 
nyil ván os ság kö ze gé be ke rül ve úgy funkc i o nál, 
hogy megteremti a pol gá rok (a köz ön ség) fik tív ma -
gán em be ri az o nos sá gá nak láts za tát. 

A szo cia liz mus „kö zös ségi” tár sa dalma a kez de -
ti idôk ben a drá ma számára is a köz élet et te szi meg 
köt e le zô tárggyá, ez az on ban nem a po li ti ka, ha -
nem a te r me lés „köz éle te”, a mun ka hely. Az ural -
ko dó m ûfa jok, a tsz- vagy par asztd ráma és az üzemi 
dráma a nyil vá nos sá got nem be lül rôl, a sze rep lôk 
vi szo nyáb ól te rem ti meg, a szí nhá zi nyilv á nos ságot 
pusztán fel hasz nál ja a nem szín há zi-esz tét i kai cé -
lok, hanem a po li ti kai pr o pa ganda funk ci ók el látá -
sá ra. A szocialista dráma te re puszta ûr, vá kuum, 
mely ben a „kom muni z mus kís ér te te” boly ong. Az 
ô sze xep il je azon ban a kö zön sé get nem vonz za, ha -
nem tasz ít ja, mi vel – a pol gá ri drá má val ell en tét -
ben – ép pen a csa lád és az otth on pri vát jel leg ét 
szün te ti meg, s te szi a ma gá nélet et köz té r ré.    

A ma gyar dr á má nak az 1960-as évek vé gét ôl 
kez dô dô idô sz a ká ban a tár sa dal mi nyil váno s ság az 
öt ve nes évek nyil ván os ság szer ke ze tén ek a rec ip ro -
kát kép vi se li. Az elô zô kor szakn ak a pri vát szfé rát 
is át pol i ti zá ló egy köz pon tú nyil váno s sá ga a „puha 
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dik ta tú ráb an” egy de po li ti zá ló és pri va tiz á ló nyil -
vá nos ság nak adja át a he lyét, ami az egyént a tár -
sa dalmi cse lek vés sel és vél e ménynyilvá ní tás sal 
szem be ni passzi vi tás ra kész teti és kény sze rí ti. Az 
elôzô év ti zed kö zéle ti sé gé vel szemben ek kor a má -
sodik tár sad a lom kö ze ge (a má sod ik gaz da ság, a 
má so dik nyil vá nos ság) vál ik meg ha tá ro zó vá. 

A drá ma i ro da lom be széd módj á ban és dra ma -
tur gi á já ban tov ább él nek a po li ti kai (el len)pro pa -
gan da funk ci ók, a köz vetle nül megj e le ní tett ma -
gán éle ti kö zeg ha tal mi-po li ti kai uta láso k kal tel í -
tô dik. A dr á mák pri vát tere k be, a ma gán élet köze -
gé be kény sze rí tik a tár sa dal mi-po li ti kai küz dô te -
ret. Ez a privátsz fé ra a pol gá ri ot t hon mu tá ció ja, 
olyan kis pol gári-kisp ro le tár en te riôr, amely csak 
a nagy po li ti ká ra va ló ref lek tált sá gában nyer le giti -
mi tást. A má sod ik nyilv á nos ság drám á i nak te re a 
pol gá ri drá ma pri vát jel leg ét és a „szo ci a lista” il -

let ve a kö zép kori drá ma me ta fizi kus jell e gét ele -
gyíti to r zó vá. 

A posztm o dern dr á má ban a kor áb bi szo ci ál is 
vagy me ta fi zi kai tér mentális tér ré válto zik. A drá -
mai szö veg ek mul ti kult u rá lis re fe renci a há ló ja, in -
ter tex tu á lis jell e ge de konst ru álja a ko he rens tér di -
men zi ót. A frag men tált ság, a mikro kom po zíc i ós 
ele mek kvá zi-au to nóm i á ja, az ala kok, hely szí nek, 
cse lek vé sek, köz lé sek de zin teg rá ció ja a kép zô mû -
vé sze ti (iko ni kus, tab ló szerû) jelleg el ô tér be ke rülé -
sét ere d mé nye zi. A drá ma már nem re p re zen tál egy 
más kor vagy más hol lét e zô te ret3, ha nem egy csak -
is az indi vi du á lis be fog adó ban meg tere m tô dô 
asszoc i á ci ós tér-egy ü ttest hoz lét re. A posztm o dern 
dr á ma kial a ku lá sa együtt jár a szín házi elô adás 
eman ci pá ló dá sá val, a szö veg tôl és a szín há zi in téz -
mé nyi ke re tek tôl és tere k tôl füg getl e ne dô pro duk -
ció-foly a ma tok meg je le né sével.
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