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Szöveg-előadás lehetséges kapcsolata 
a kortárs (magyar) színházban 

A dráma és a színházi előadás szemiotikájának részletes, de egymástól füg-
getlen elemzése után, Keir Elam a következő kérdést tette fel The Semiotics of 
Theatre and Drama című könyvének konklúziójában: „milyen viszony lehetsé-
ges a szöveg és az előadás között?" (Elam 1980, 208.). Elam szerint 

. . .az írott szöveg és az e lőadásszöveg közötti v iszony [...] kölcsönösen komplex kénysze-
rítő erővel megha tá rozo t t intertextuali tást alkot. [...] Ez az inter textuál is viszony azon-
ban inkább problemat ikusnak , min t sem au tomat ikusnak és sz immet r ikusnak tekinthető 
(Elam 1980, 209.). 

Elam (sajnos) nem részletezte ennek az „intertextuális viszonynak" a prob-
lémáit. Tanulmányomnak viszont az a célja, hogy megpróbál jam a szöveg1 és 
a színházi előadás2 között létrejövő „problematikus viszony" (legalább né-
hány) lehetőségét vizsgálni.3 A vizsgálat során Jirzy Veltrusky megállapításá-
ból indultam ki, miszerint a d ráma „saját jogán része az irodalomnak, nincs 
szüksége másra, mint hogy olvasás útján a közösség tudatába lépjen. Ugyan-
akkor olyan szöveg is, amely képes arra, néha szándékolt módon, hogy szín-
házi előadásnak verbális komponense legyen." (Veltrusky 1976, 95.) Követ-
kezésképp célom nem annak eldöntése, hogy „a színházi előadás kiveszi-e a 
drámát az irodalom terrénumából vagy sem" (Bécsy 2004, 32.),4 inkább azt 
próbálom meg rögzíteni, hogy a kortárs (magyar) színház(i előadás) hogyan 
és miként használja a szöveget. A vizsgálat e redményeképpen - remélhetőleg 

- számos, a színházi előadással és a színházban használt szöveggel kapcsola-
tos, elméleti és gyakorlati kérdés felülvizsgálata is lehetővé válik.5 

Szöveg-előadás hagyományos megközelítése 

A hagyományosnak tekinthető megközelítés, nevezzük „irodalminak" (Elam) 
vagy „filológusinak" (Pavis), „implicit vagy explicit módon a drámaszöveget 
az előadásszöveg fölé helyezi, s az utóbbit gyakran az előbbi (valós vagy po-
tenciális) »aktualizációjának« tekinti" (Elam 1980, 208.). Mivel az írott szöveg 
kronológiailag megelőzi az előadásszöveg létrejöttét, e megközelítés szerint 
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jogosnak tűnik az a feltételezés, hogy a közöttük lévő viszony létrejöttekor a 
drámaszöveg, genealógiai származása alapján, prioritást élvez. 

Eric Bentley-nek A dráma élete című könyve például pontosan követte ezt a 
gyakorlatot (Bentley [1964] 1998). Bentley először az írott formában megjelenő 
drámával foglalkozott, azaz „a színdarab aspektusaival" („történet", „szerep-
lő és jellem", „dialógus" és „gondolat"), s csak ezután vizsgálta azt a drámát, 
amely - szerinte - az imént említett elemek színházban történő előadásából 
áll. Bentley megközelítésének térbeli orientációja és kronologikus időrendje 
van, mely az előzetesen megírt szövegtől annak „végső és konkrét megvaló-
sulásáig" (Bentley 1998, 61.), a szövegnek a változó előadásokban való meg-
j e l e n t é s é i g tart. A megjelen(ít)és irányát Bentley a stílussal hozta összefüg-
gésbe, amit „hagyományosan a költő határoz meg, nem a díszlettervező, vagy 
a rendező, de még csak nem is a színészek; ezeknek alkalmazkodnia kell az 
írott stílushoz" (Bentley 1998, 66.). Bentley-nél tehát a d ráma színpadi előadá-
sa alárendelődik a drámaírónak, és az előadást a dialógust (f)elmondó színész 
(játéka) uralja, illetve az előre megírt karakterek megszemélyesítése. így Bent-
ley az előadás elemeit hierarchikus rendbe szervezte, melyben a szöveg, illet-
ve a szöveg színpadi artikulációja kap prioritást, hiszen a vizuális és proximá-
lis elemek alárendelődnek az előtérben beszélgető „embereknek".6 

Ezt a megközelítést Stratos E. Constantinidis a nyugati színház egyik alap-
vető jellemzőjének tekintette, és a „produkciós vonal" metaforáján keresz-
tül írta le.7 Constantinidis szerint a nyugati színházi társulatok többsége a 
produkciós vonal metaforája alapján működik, és „az előadás létrehozásá-
nak strukturált, hierarchikus rendjét követi, amely a drámaírótól származó 
drámaszövegtől az előadásszövegig terjed, olyan átmeneti és alárendelt szö-
vegeken keresztül, mint a rendezőpéldány és a próbaszöveg" (Constantini-
dis 1993, 7.). Ebben a lineárisnak tételezett folyamatban az „eredet" a(z) (drá-
m a í r ó , a mindenek felett álló teremtő, kijelentései pedig a jelentés hordozó-
jának tekintett, stabil entitásként megjelenő (dramatikus) szövegben, ponto-
sabban annak szavaiban „rögzítve", irányítják az előadás létrehozását. Mivel 
a teremtő logosza - legyen az „hiányzó" vagy „jelen lévő", „fiktív" vagy „va-
lós" - áll a színházi előadás kreativitásának eredeteként és végcéljaként, e fel-
fogás szerint a színház(i emberek) is alárendelődnek a(z) (dráma)író, illetve 
a szöveg autoritásának. 

A nyugati színháznak ezt a hagyományát Jacques Derr ida logocentrikus-
ként és teologikusként írta le. Szerinte a színház akkor logocentrikus és teo-
logikus, „ha a beszéd uralja, a beszéd akarása, egy elsődleges logosz terve, 
ami nem tartozván a színház teréhez távolról irányítja azt. [...] Ez az álta-
lános szerkezet, amelyben minden pillanatot összekapcsol a reprezentáció, 
amelyben az élő jelen reprezentálhatatlansága el van leplezve és fel van old-
va, elnyomva vagy száműzve a reprezentációk végtelen láncolatában, ez a 
szerkezet soha nem változott" (Derrida é. п., 4.). A Derrida által logocentri-
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kusnak és teológiainak nevezett színház impliciten vagy expliciten megjele-
nik minden olyan színházelméleti és színháztörténeti munkában (Arisztote-
lésztől kezdve Diderot-n és a korai szemiotikán át Bentley-ig és a posztstruk-
turalizmusig), amely a színház eredetének és a jelentés legfőbb birtokosának 
a drámaírót, illetve a dramatikus szöveget teszi meg. Derridának azon kije-
lentése azonban, hogy a színháznak a logocentrikus és teologikus szerkezete 
soha nem változott, problematikus. 

Derridának az a kijelentése, miszerint a színház logocentrikus és teologikus 
elvének a drámaíró képzetében és a szöveg elképzelésében testet öltő megva-
lósulását minden színházi korszakban a legfontosabbnak tekintették, a szín-
háztörténet-írás diszciplínájának egyik alapvető(en problematikus) premisz-
szájára épült. Mégpedig arra a felfogásra, amely alapján a XIX. század végén 
induló színháztörténet-írás kinyilváníthatta, hogy az addigra az irodalom-
történet-írás által kanonikusnak tekintett dramatikus szövegek színházi kör-
nyezetének kutatására kell összpontosítania erőfeszítéseit.8 Ennek következ-
tében a színháztörténeti munkákban a drámaíró logoszát rögzítő dramatikus 
szöveg jelent meg zárt, rögzített és egységes entitásként, amelyhez képest az 
előadás csak másodlagos érvényű, a szöveg teljességéhez képest romlott de-
rivátumként, azaz a szöveg végtelen lehetőségeinek csupán részleges meg-
jelenítőjeként értelmeződött. így a színháztörténeti munkákba - elsősorban -
azok a színházi gyakorlatok kerül(het)tek be jelentős színházi korszakokként, 
amelyek az irodalomtörténet-írás által is kanonizál(ha)t(ó) szövegeket hoz-
tak létre. Azok a színházi gyakorlatok pedig (improvizált népi játékok a kö-
zépkorban, a XVI. századi commedia dell'arte, vagy a barokk színház vizuá-
lis látványosságai például), amelyek elsősorban nem megírt szövegre épül-
tek, illetve nem hoztak létre irodalmilag is elfogadható szöveget, csak úgy 
jelen(het)tek meg, mint az irodalomorientált korszakok előfutárai, illetve ösz-
szekötői. Ennek a felfogásnak a visszavetítése következtében kanonizálódott 
a nyugati színház teljes története logocentrikus, szöveg (és drámaíró)-köz-
pontú színházként. Pontosabban ennek a felfogásnak a következtében vált a 
nyugati színház története „irodalmi szövegek történetének viszonylatában 
meghatározottja]" (Rabkin 1983, 54.) a színháztörténeti munkákban, csakúgy, 
mint Derrida fenti megközelítésében. 

A nyugati színházban azonban a szöveg - mint azt Patrice Pavis kimutat-
ta - csak a XVII. század végétől kezdve „előzi meg a reprezentációt, és a szí-
nész csak ekkortól veti alá magát a szerző szövegének" (Pavis 2003, 175.). Ek-
kortól viszont „a nyelv hatalmába kerítette a testet, hogy testet adjon a szer-
ző beszédének. Ily módon a reprezentáció a mindenek forrásának tekintett 
szöveg megtestesítésének és szolgájának tűnhet" (Pavis 2003, 175.). Ez a Pa-
vis által „történelmi balesetnek" nevezett esemény, a szövegek rögzíthetősé-
gének, sokszorosíthatóságának és ebből adódóan végtelen számú felhasznál-
hatóságának következtében, általános törvénnyé válhatott, mely előírta, hogy 
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„a szöveg temporálisan és státusát illetően is megelőzi a sz ínpadot" (Pavis 
2003, 175.). 

A színház szöveg (és drámaíró)-központú felfogása viszont dominánssá 
csupán a XIX-XX. század fordulóján jelentkező színházi realizmus koncepció-
jával vált (lásd George 1996). Az irodalom területén, Manfred Pfister szerint, 
G. B. Shaw-hoz és kortársaihoz köthető a szöveg autonóm entitásként való 
(f)elfog(adtat)ása. „Ezek a drámaírók - írta Pfister a The Theory and Analysis 
of Drama című könyvében - a színpaddal, a producerekkel és a színészekkel 
szemben erős ellenérzést éreztek, és éppen ezért a nyomtatott szöveg státu-
szát autonóm entitás szintjéig emelték" (Pfister 1992, 14.). A színházban szin-
tén ekkor, azaz Sztanyiszlavszkij fellépésével kezdődött el azon rendezők sora, 
akik az előadásban is a drámaszöveg elsődlegességét hangsúlyozták. Mint azt 
Bécsy Tamás kimutatta, „Sztanyiszlavszkij módszere tette leghatározottabban 
szövegközpontúvá a színjátékot azzal, hogy a szöveget és a jelölt helyzeteket, 
az alakok jellemét a szövegből indította és ide juttatta vissza; ez volt az esztéti-
kai »parancs«" (Bécsy 2004, 9.). Következésképp (dráma)irodalom és színház 
az előbbi vezetésével talált egymásra a XIX-XX. század fordulóján. 

Még ekkortól is, azonban, a szöveg (és drámaíró)-központú színházon kí-
vül a színháznak számos olyan gyakorlata létezett/létezik (utcaszínház, vá-
sári színház, vizuális színház, performansz-színház például), amely rendre 
kimarad(t) a színháztörténeti munkák és kutatások sorából, illetve Derrida 
fenti megállapításából is. Derrida tehát a kortárs gyakorlatot domináns elem-
ként uraló szöveg (és drámaíró)-központú színházat és teologikus szerkeze-
tét tekintette a színház általános és univerzális modelljének, és ezt a modellt 
vetítette vissza a nyugati színház teljes hagyományára. Derrida így azt felté-
telezte - tévesen - , hogy a nyugat i színház egyetlen hagyományból áll. Felté-
telezése egyrészt a nyugati színházban megtalálható változatosságot és kü-
lönbözőséget egyetlen hagyományra szűkítette, másrészt pedig eliminálta a 
nyugat i színház nem szöveg (és drámaíró)-központú gyakorlatait. 

Bár Derrida állítása a nyugat i színház logocentrikus és teologikus, álta-
lános és univerzális státuszáról problematikus, a fenti megkötésekkel igaz 
(vagy legalábbis annak tűnik) a nyugati színház utolsó háromszáz évében 
kibontakozó, majd a XIX. és XX. század fordulóján dominánssá váló hagyo-
mányra nézve. A logocentrikus és teologikus elvekre épülő színház tehát a 
drámaírótól a drámaszövegen és az előadáson keresztül a nézőig tartó folya-
matban bontakozik ki. Ez a gyakorlat a dramat ikus szöveget a történelmi tu-
dat számára ál landó és folyamatos jelenlétként tételezi, és színpadra állítási 
hagyománya az előadást a dramat ikus szöveg (újra)értelmezésének szolgála-
tába állítja, feladatát pedig abban jelöli ki, hogy a dramatikus szöveg nyelvi 
jeleit vizuális és hangzásbeli imidzsekké alakítsa át. Erre a felfogásra épül az 
a (téves) feltételezés, miszerint a színház nem önálló, hanem interpretatív és 
imitáló művészet, mivel az elsődlegesnek tekintett szöveghez képest csupán 
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másodlagos. Másodlagos, mivel a színházi előadás csak kicsivel tekinthető 
többnek, mint a szövegből kiolvasható „dolgok" illusztrációja. Mivel a szín-
házi előadás (többé-kevésbé) azonosnak tételeződik magával a szöveggel (a 
drámával), e felfogás szerint az előadás nem más csupán, mint a szöveg (tér-
beli és időbeli) megkettőződése. 

A szöveg (és drámaíró)-központú gyakorlatban a színházi előadásnak (el-
vileg és ideálisan) úgy kell megjelenítenie a dramatikus szöveget, „ahogy azt 
a szerző megírta", azaz a szöveghez „egy betűt ahhoz hozzátenni, egy szót 
abból elvenni nem lehet és nem szabad".9 Ez a felfogás azonban, úgy látszik, 
nem tud a színházban a több száz éves múltra visszanyúló húzások, jelenet-
átcsoportosítások, szerepösszevonások, és más, a dramatikus szöveget érin-
tő színházi praktikákról.10 Ha viszont tudomása van ezekről a színházi prak-
tikákról, akkor a húzásoknak, jelenetátcsoportosításoknak, szerepösszevoná-
soknak stb. mind a szöveghez való hűség (meghatározhatatlan, s ezért illuzó-
rikus voltát) kell szolgálnia. 

A szöveghez való hűség illúziójának pontos magyarázatát adta Bagossy 
László az „Adalék a színpadi szöveghűség moráljának genealógiájához" 
című átiratában. Bagossy két jelenetet írt le, melyekben a szövegkönyv („egy 
rossz színdarab címe: »Es te, szépségem, igen, igen, te...«") sor- és szórend-
je sem változott, viszont két különböző jelenet jött létre. Az egyikben négy 
kártyázó, a másikban a rendező, a színész és a súgólány mondta el a fenti 
szöveget. Következésképp a szöveghűség szabadsága „nem a sorokban, ha-
nem a sorközök végtelen terében tombol. [...] A látszólag drámasorokat védő 
színpadi tolmács a sorközöket védi valójában, arról pedig a történelem tehet, 
hogy ez a sorközben való játék a szocializmus építésének évei alatt külön je-
lentőséget is kapott" (Bagossy é. п., 3.). Ez viszont azt is jelenti, hogy a szöve-
get sem lehet „egy az egyben", a szerző intenciójának maradéktalanul eleget 
téve, megrendezni, mert „sorközök végtelen tere" csak az értelmezéssel hi-
dalható át/tölthető ki. Az alapkérdés persze az, hogy egy adott szöveg értel-
mezésbeli, színház(i előadás)beli, illetve társadalmi, történeti, ideológiai kon-
textusbeli hagyományai mekkora szabadságot biztosítanak, illetve engednek 
meg az értelmezőnek. Talán erre utalt Elam, amikor „kölcsönösen komplex 
kényszerítő erőről" (Elam 1980, 209.) írt. 

Bár a szöveghűség elképzelése problematikus, a színházi gyakorlatban 
gyakran kapcsolódik a szerzői szándékkal való azonosítással. Azzal a felfo-
gással tehát, miszerint a szövegbe a szerzői szándék eleve beépítette az elő-
adás mikéntjét. E felfogás szerint Csehov, Ibsen, Miller és mások szövegei ele-
ve tartalmazzák azt, hogyan és miként kell(ene) előadni őket, hiszen a szö-
vegek magukban foglalják azokat az elemeket és instrukciókat, amelyeket 
az előadásnak aktualizálnia kell(ene).11 így, mint azt Wardle a színházi kriti-
kus feladata kapcsán állította, a kritikusnak először is tisztáznia kell - csak-
úgy, mint azt valamikor a rendező is (feltételezhetően) te(he)tte - , „miről szól 
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a darab, és aztán eldöntheti , hogy ezt a jelentést elhomályosították, érthető-
vé tették, vagy átalakították [az előadásban]" (Wardle 1992, 66.). Wardle el-
képzelésében különösen problematikus az a kitétel, miszerint a kritikusnak 
tisztáznia kell a darabnak a jelentését. Hiszen a megértés parcialitásának kö-
vetkeztében, a Wardle-féle kritikus is csupán az írott szöveg egyik lehetséges 
(és nem az egyetlen helyes) értelmezését kezelheti úgy, mintha a végleges je-
lentést találta volna meg. Ebben az értelemben tehát a kritikus is csupán sa-
ját parciális értelmezését, egyetlen lehetségesnek tekintve, kér(het)i számon 
az adott előadáson. 

A Wardle által képviselt „filológiai állásfoglalás" másik (problematikus) 
előfeltevése az, hogy az előadás „nem lehet önkényes, a szöveget kell szol-
gálnia és a dramat ikus szöveg helyes olvasatát kell igazolnia" (Pavis 2003, 
177.).12 A szöveg azonban nem előre rögzített, immanens jelentések tárháza, 
amelyben a jelentések hosszabb-rövidebb kutakodás után „megtalálhatók", 
hanem értelmezésre szoruló, instabil és változó képződmény.1 3 Mint arra Ké-
kesi Kun Árpád felhívta a figyelmet, „a »jelentéseket« a változó értelmezé-
sek adják, a szöveg ped ig a jelentésképzés lezárhatatlan folyamatában rend-
re átalakul" (Kékesi K u n 2004,14.). A színházi gyakorlat pontosan azt mutat-
ja meg, hogyan születik i'ijjá a szöveg minden előadásban. Következésképp a 
jelentés nem „megtalálás", hanem (többé-kevésbé önkényes) hozzárendelés 
kérdése, amelyet a mindenkori befogadó (rendező, kritikus, néző) végez el. 
Ebben az értelemben tehát képtelenség a színpadon „egy az egyben" artiku-
lálni a szöveget, illetve a szövegből kiolvasott, vagy a szövegben „megtalált" 
„helyes" jelentéseket. Csehov és mások szövegei sem tartalmazhatják a színre 
állítás kötelező és egyetlen lehetséges mikéntjét, hanem csupán sugallhatják, 
hogy az írók hogyan képzelték el őket (saját mentális) színpad(jaik)on. Ezek-
nek az írói elképzeléseknek azonban nincs kötelező erejük a színpadra állí-
tásra nézve. Ezáltal viszont problematikussá vált az előadásnak a szövegből 
kiinduló s oda vissza is térő felfogása. Pontosabban a szövegből az előadásba 
történő átmenet „természetessége" kérdőjeleződött meg. 

Kortárs „átmeneti" lehetőségek 

A kortárs sz ínház tudomány képviselői nem a fent leírt módon jelölik ki az 
előadás működési körét és feladatát, hanem immáron annak a színházi fo-
lyamatban játszott megváltozott státuszát rögzítik. Az előadás: elemzésének 
problémái című tanulmányában Hans-Thies Lehmann abból indult ki, hogy a 
színházi előadás elemzése „a jelentésképződés ambivalens esztétikai folya-
matainak kutatására hivatott, illetve rögzítenie kell a jelinventár kölcsönös 
kapcsolódásainak sokrétű lehetőségeit, miközben tLidatosítja a jelek különle-
ges ritmikáját és rögzítésük eldönthetetlen voltát" (Lehmann 2000, 46.). Leh-
mann tehát az előadást már nem olyan „fátyolnak" tekinti, amelyen keresztül 
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a szerző (a drámaíró) üzenete pillantható meg, illetve az egyetlen helyes ér-
telmezés felfedezhető, hanem olyan Barthes-féle „metodológiai területnek", 
amelyen a szignifikáció létrejöhet (lásd Barthes 1977, 155-164.). Következés-
képp ez a metodológiai terület már nem csupán a szöveg derivátuma, nem a 
szöveg megnyilatkozásának és aktualizálásának helye, nem pusztán metafo-
ra, hanem abszolút mássága következtében, önálló terület.14 

Az előadás megváltozott felfogása a szöveg hagyományosan meghatáro-
zó szerepét és helyét is megváltoztatta, illetve az előadás létrehozásában ját-
szott, alapvetőnek tekintett funkcióját is problematikussá tette. A lapról a szín-
padra - nehéz születés című írásában, Pavis is amellett érvelt, hogy a szöveg és 
az előadás közti viszony immár nem csupán úgy fogható fel, mint az egyik-
nek a másikká történő átalakítása, fordítása vagy redukciója. Inkább úgy ír-
ható le, mint „hatások és jelentések létrehozásának egy módja , mint ellenté-
tes (verbális és non-verbális; szimbolikus és ikonikus) szemiotikai rendsze-
rek közötti egyensúly, s mint a szöveg hallható és a sz ínpadon látható jelei 
közötti (mind térbeli, mind időbeli) hézag" (Pavis 2000, 96.). Következésképp 
a szövegből a sz ínpadra történő átmenet „egyértelműsége" problémaként je-
lentkezett, és a Pavis által említett „hézag" reflektálást igényelt. Míg a kortárs 
színház termékenynek mutatkozott a „hézag" gyakorlati „áthidalása" tekin-
tetében,15 addig a kortárs színháztudomány elméleti érzékenységgel reagált 
erre az „áthidalásra".1 6 

Ebben a tekintetben a hagyományos megközelítés úgy is értelmezhető, mi-
szerint a színházi emberek, főleg a rendezők, megpróbálták eltakarni a szö-
veg és a színházi előadás közötti (térbeli) és (időbeli) távolságot, a szerző in-
tenciójához való hűségre való hivatkozással, s így a szöveg és az előadás (il-
luzórikus) azonosságát, azaz egymásnak való megfeleltethetőségét állították. 
A kortárs gyakorlatban ellenben maga a távolság, illetve annak áthidalása ke-
rült a figyelem középpontjába. Ennek a változásnak a következtében a szö-
veg szerepe is újradefiniálódott. Hans-Thies Lehmann A logosztól a tájképig -
Szöveg a kortárs dramaturgiában című munkájában pontosan ezt emelte ki. Bár 
a szövegnek hagyományosan meghatározó szerepet tulajdonítottak, az 1970-
es évek óta „a szövegalapú színház már nem számít szabályszerűnek vagy 
mértékadónak" (Lehmann 1997, 55.). A színház újfajta textualitása jelentősen 
áthelyezi a hangsúlyokat: egyrészt „a szöveg elmozdul a logosz diszperzió-
jának irányába, úgyhogy [...] speciális színházi helyzet születik, amely [ben] 
[...] a kommunikáció az értelem létrejöttének [...] csupán a lehetőségét imp-
likálja" (Lehmann 1997, 60.). Másrészt az intertextuális utalások halójától át-
szőtt textuális formák jönnek létre, úgymint „a kórus, a narráció, a monológ, 
a kollázs, a montázs, a poliglossza és a szimultaneitás" (Lehmann 1997, 60.). 
Harmadrészt pedig, a szöveg ú j fajtái olyan „textuális tájképet eredményez-
nek, amely szorosan kapcsolódik a vizuális dramaturgiához, a valóság beha-
tolásához és a képzeletbeli kozmosz redukálásához" (Lehmann 1997, 60. - ki-
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emelés I. Z.). Ennek a változásnak a következtében „ immár nem a szöveg a 
középpont, vagy ahol mégis , ott többnyire az elidegenítésére, kifacsarására, 
eltorzítására, kilyuggatására, feldarabolására, a szleng általi lefokozására és 
megalázására tesznek kísérletet" (Lehmann 1997, 56.). A következőkben azt 
próbálom rögzíteni, hogy a kortárs magyar színházban a „textuális tájkép" 
hogyan és miként jelen(hetet)t meg. 

Textuális tájképek a magyar színházban 

Bár a hivatásos magyar színház már a XIX. század első harmadától elsősor-
ban szövegeket jelenített meg, az eredetként és végeredményként értelmez-
hető szövegcentrikusság dominánssá csak a XX. század első évtizedeiben 
vált.17 Ettől az időszaktól kezdve viszont a színházi előadás minden tekin-
tetben az előzetesen létező szövegnek az előadásaként értelmeződött.1 8 A tör-
téneti avantgárd (sajnos követők nélküli) próbálkozásaitól, és az 1960-80-ig 
tartó időszak (többnyire sajnos hatástalan) kísérleteitől eltekintve, ezt a ha-
gyományt csak a kilencvenes évek színházi törekvései próbálták m e g átraj-
zolni. A kortárs magyar színházban a hazai hagyományt (realista alapfelte-
vésű szöveg-, történet- és színészközpontúság) problémaként fe lmutató elő-
adások között kirajzolódó irányok egyrészt ugyanezen hagyomány mentén 
történő megújítására, másrész t pedig a magyar hagyománynak ellentmondva, 
a hagyomány radikális átírására tettek/tesznek kísérletet. 

A szövegközpontúság megújítása érdekében egyes előadások felnyitják az 
általában zárt entitásként kezelt szöveget. Mégpedig úgy, hogy az amúgy is 
mindig csupán intertextusként működő szövegbe, felismerhető vagy n e m fel-
ismerhető ún. vendégszövegeket helyeznek. A vendégszövegek intertextuá-
lis hálója így nemcsak módosít ja az eredeti szöveget, illetve annak megszo-
kott, ismert értelmezését, hanem játékok (elvileg végtelen) láncolatával asz-
szociációk és hivatkozások sorát indítja el. Ezek viszont kikezdik a realista 
alapfeltevéseket, mivel a kiinduló szöveg értelmezését újabb és újabb textuá-
lis, vizuális, testi, valamint társadalmi, ideológiai stb. kontextusokhoz kötik 
(lásd Bagossy László, Zsótér Sándor,19 Nóvák Eszter, Schilling Á r p á d vagy 
Pintér Béla előadásait). 

A szöveggel való másfa j ta bánásmódot az jellemzi, hogy az előadásban 
nem redukálják a szöveget, hanem éppen ellenkezőleg, a szöveg „vírusos" el-
burjánzása figyelhető meg. Következésképp, mint Mohácsi János előadásai-
ban20 például, a szöveg mintegy önálló életre kel, elbeszéli és megszervezi 
a szövegmondót, illetve a szituációkat, amelyek így a realista alapfeltevések 
mögé hatolnak, s Derr idának azon állítását teszik térben és időben plaszti-
kussá, miszerint „II n'y a pas de hors-texte" (Derrida 1976, 158.). 

Ezen játékok mellett jelent meg a szövegnek és a jelentésnek térbeli eltávolí-
tása. Azaz arra az alapvetően természetesnek tekintett folyamatra való reflek-
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tálás, hogy a jelentés nem eleve adott, hanem létrehozása hozzárendelés és 
konstrukció kérdése. Ezt a folyamatot példázza a Stúdió „K" Tamara c ímű elő-
adása például, amelyben a színészek „halandzsa" nyelven előadott szövegeit 
a rendező, Hajdú Szabolcs a szövegkönyv alapján „élőben" szinkronizálta. 

A szöveggel végrehajtott kísérletek gyakran járnak együt t a színészi játék 
megújítására való törekvéssel is. Ezt egyrészt a színész(i játék) testi jelenlé-
tének és intenzitásának szinte a szakrálisig történő fokozásával érik el (lásd 
Schilling W - Munkáscirkusz), másrészt pedig a szöveg és a színészi gesztus-
és mozgásrendszer egymás ellenében való kijátszásával úgy, hogy a hagyo-
mányosan logikai i'iton kapcsolódó szöveg és gesztus asszociatív módon játsz-
sza ki egymást (lásd Zsótér, Eszenyi és Schilling előadásait). Harmadik ú tként 
Hajdú Tamara ját hozhat juk fel ismét példának, amelyben a szövegnek és értel-
mezésének (térbeli) szétszakítása révén a hagyományos színészi játék sablon-
jaira (és a Stúdió К színészvezetési hagyományaira) való folyamatos rákérde-
zés hozott létre alternatív helyzeteket és megközelítéseket. Az imént említett 
alternatívákra (és előadásokra) általában az jellemző azonban, hogy bár folya-
matosan kikezdik a realista alapfeltevéseket, mégis meghagyják az előadásból 
kibontható történetet, illetve az előadásban a színész(i játék) elsődlegességét, 
így ezeket a törekvéseket, mivel a magyar színházi hagyomány mentén írják 
át, könnyebben elfogadja a közönség és a kritika, mint azokat az előadásokat, 
amelyeknek éppen ezekkel az alapfeltevésekkel van problémájuk.2 1 

A magyar színházi hagyomány (alapfeltevéseinek) radikális átírására törek-
vő előadások gyakran elvetik a realista elvek szerint elrendezhető történetet, 
és az előadás szövege így az intertextuális f ragmentumok játékából bontako-
zik ki. Ezekben az előadásokban (látszólag) összefüggéstelen elemek szimul-
tán és illogikus egymás mellé rendelése található. így az előadásokat n e m a 
történet kauzalitása vagy a szöveg egysége, hanem az intertextuális f ragmen-
tumok játéka tartja össze (lásd az Andaxínház, illetve a Pont Műhely egyes 
előadásait). 

Más előadások a szöveg lefokozását azáltal hajtják végre, hogy az e lőadás 
egyéb, főleg vizuális elemeit nem illusztratív, hanem egyenrangú elemként 
emelik be az előadásba. Ezzel párhuzamosan ezekben az előadásokban a szí-
nész az előadás egyik, de nem a legfontosabb elemévé válik (lásd Zsótér Sán-
dor korai „túlmozgásos" rendezéseit, Vajdai Vilmos TÁP Színházának, vagy 
az Andaxínháznak egyes előadásait). Nagyon gyakran az imént említett ele-
mek használata együtt jár a táncnak, a zenének, a szövegnek és a vizualitás-
nak olyanfajta egybejátszásával is, amelyben az alá-fölé rendeltségi viszony 
csak ideiglenesen jelenik meg, a szétesés és az újjáalakulás folyamatán ke-
resztül (lásd az Andaxínház, a TÁP Színház, Urbán András vagy Goda Gábor 
társulatának előadásait). 

Egyes előadások, a korábbi alternatív előadások hagyományai t folytatva 
(Arvisura-előadások), nem a szöveg szintjén működő szakralitást vagy misz-
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tériumot emelnek be, hanem olyat, amelyet folytonosan a (poszt)modern kul-
túra elvárásaival játszatnak egybe (lásd az Utolsó Vonal, illetve Pintér Béla 
egyes előadásait). 

Ezeken kívül egyes előadások a happening és a performansz hagyományait 
folytatva olyan reprezentációkat hoznak létre, amelyek azt a játékot léptetik 
működésbe, hogy nem színházat, hanem az életet játsszák (lásd az Utolsó Vo-
nal egyes előadásait). A Szentkirályi Színházi Műhely előadásaiban például 
a színészek és az állatok folyamatos mátrix nélküli jelen(nem)léte kezdi ki a 
hagyományos színház elvárásait. Mivel ezek a törekvések alapjaiban támad-
ják a magyar színházi hagyományra jellemző alapfeltevéseket, nehezen (illet-
ve nem) nyernek befogadást a magyar színházba.22 

A következő részben egyetlen színházi gyakorlattal fogok részletesen fog-
lalkozni. Pontosan azért, me r t olyan gyakorlatot reprezentál, amely bár szö-
vegből indul ki, nem szöveget állít színpadra, és nem is tér vissza magához 
a szöveghez. 

Posztmodern bricollage - Mozgó Ház Társulás23 

Bár a Mozgó Ház Társulás előadásai24 a legnagyobb nemzetközi színházi fesz-
tiválokon (Amszterdam, Berlin, Belgrád, London, Nancy, Avignon, Caracas 
például) rendre elismerést arattak,25 a magyar színházkritika ezeket az elő-
adásokat meglehetősen negatívan ítélte meg.26 Ezt a negat ív megítélést jól 
szemlélteti a Mozgó Ház Társulás 1003 szív, avagy töredékek egy Don Juan kataló-
gusból című előadásának recepciója is.27 Első változata megpróbálta a Mozgó 
Ház előadását a realista színház jellemzőin (konkrét helyszín, színészi jelen-
lét, koherencia, egység) keresztül olvasni, s miután nem, vagy csak igen nagy 
nehézségek árán találta meg ezeket az eszközöket, részleges megjelenésük, il-
letve hiányuk miatt elutasította (lásd Perényi 2001). Második változata abból 
a kijelentésből indult ki, hogy bár a kritikus - bevallottan - n e m értette az elő-
adást, ez az attitűd az előadás és nem a kritikus attr ibútumaként jelent meg 
a kritikában: „Nem értem, tehát/mert érthetetlen." Mindenesetre, az elutasí-
tás itt is rendre megtörtént (lásd Csáki 2002). A harmadik változata pedig, is-
meretelméleti nézőpontból, Kierkegaard-on keresztül részletesen értelmezte 
a Don Juan-jelenséget, majd ezt az értelmezést próbálta „megtalálni" az elő-
adásban. Mikor nem sikerült, bár sokkal árnyaltabban és finomabban, mint az 
előző két változat, de szintén elutasította az előadást (lásd Farkas 2001).28 Az 
1003 szív című előadást elemezve egyrészt arra teszek kísérletet, hogy a de-
konstrukció, a befogadáselmélet és a recepcióesztétika fogalmait használva, a 
Mozgó Ház recepcióját produkt ív módon kiemeljem az elutasítás zsák(utcá)-
jából, másrészt pedig arra, hogy a Mozgó H á z gyakorlatában kimutassam azt, 
ahogy a hagyományos színház által használt eszközök alternatív módszerré 
formálódnak. Nem állítom azonban, hogy íme megtaláltam az egyelten mód-
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szert, amellyel ez a színházi gyakorlat olvashatóvá válik.29 Ez nem az egyetlen 
lehetőség, hanem csupán - és intencióm szerint inkább - érzékelhető diskur-
zusszabályok mentén, a megértés reményében létrehozott, lehetőség. 

Intertextualitás és a néző részvétele 

Minden előadás (mint minden szöveg) intertextus. Mint ilyen, minden egyes 
előadás maga is más előadásokból (szövegekből) áll, maga is más előadások-
ra (szövegekre) utal. így minden előadás csak intertextuális úton, azaz csak 
más előadások viszonylatában határozható meg egyáltalán. Az így értelme-
zett intertextualitásnak - Kulcsár Szabó Ernő szerint - két alapvető értelmezése 
különböztethető meg: (a) textus és pretextus kapcsolatáról beszélhetünk, ha az 
adott szöveg (előadás) jelentésképző folyamatai bármilyen jelölten felismerhe-
tő módon lépik át saját rendszereik határait; (b) ha viszont az adott szöveg (elő-
adás) és más szövegek (előadások) közötti kapcsolat párhuzamos társulás for-
májában jön létre, vagyis viszonyaik expliciten jelöletlenek maradnak, akkor 
az a textus és kontextus viszonyát jelzi (Kulcsár Szabó 1996, 267-287.).30 A Moz-
gó Ház Társulás színházi gyakorlata tudatosan játszik az intertextualitás mind-
két változatával.31 Mivel az 1003 szív (re)konstruálja és újraírja az európai kul-
túra egyik alaptörténetének tartott Don Juan-mítosz kanonikus értelmezéseit, 
így először a textusnak (1003 szív) és a pretextus(ok)nak (de Molina, Molière és 
Mozart) a viszonyával foglalkozom. Mivel az 1003 szív a hagyományos magyar 
színházi gyakorlatra is utal, illetve azt dekonstruálja, figyelembe kell vennem 
a textusnak (1003 szív) és kontextusának, a kortárs magyar színház elemeinek 
a viszonyát is. Ezeken a vizsgálatokon keresztül mutatom be, hogy a Mozgó 
Ház 1003 szív előadása nemcsak dekonstruálja ezeket az értelmezéseket és ha-
gyományokat, hanem fel is használja őket ahhoz, hogy a kortárs világról alko-
tott állításait a Don Juan-mítosz újraírásán keresztül fejezze ki. 

Az intertextualitáson kívül, a Mozgó Ház gyakorlatának az elemzése a befo-
gadáselmélet és a recepcióesztétika területéről ismert témákat is felhasználhat-
ja (lásd Carlson 2000, Bennett 1990 és Rabkin 1985). Mivel az 1003 szív előadá-
sa aláássa a drámaíró, az írott szöveg és az előadás hagyományosan elfoglalt 
fontosságát, így az előadás létrehozásakor a néző fontosságát is hangsúlyoz-
za. A produkció által felkínált különböző intertextuális referenciák értelmezé-
se nem realizálódhatna a nézők aktív közreműködése nélkül. Következésképp 
azt is megpróbálom demonstrálni, hogy az 1003 szív értelmezése ezeknek az 
alapvetően eltérő elméleti iskoláknak a közös játéka alapján lehetséges. 

Textus és pretextus: a Mozgó Ház posztmodern operái 

A Mozgó Ház előadásai tudatosan idézetekre épülnek. Az idézetek lényegük-
nél fogva sohasem pontosak. Amint azt Jacques Derrida kifejtette, „bármilyen 
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idézet [...] bármilyen adott kontextustól el tud szakadni, és így az új kontex-
tusok végtelenségét korlátozást nem ismerő m ó d o n képes létrehozni" (Derri-
da 1988, 79.). A Mozgó Ház idézéstechnikájában az előző kontextusok felidé-
ződnek, mialatt az új kontextusok dekonstruálják és újraírják őket. Ezzel egy 
időben, az átiratok nyitottak maradnak, felfedve azokat a határokat és erő-
ket, amelyeken keresztül megszervezték őket. Az előadás tehát felhasznál-
ja a korábbi Don Juan-verziók textuális, zenei, színházi és kulturális utalásait. 
Ezek az idézetek Tirso de Molina A sevillai szédelgőjének, Molière Don Jüan-
jának, da Ponte szövegkönyvének textuális fragmentumaiból , Mozart Don 
Giovannijának zenei részleteiből és áriáiból állnak; a jelmezek, a hajviseletek 
és a sminkek pedig a francia klasszicizmusnak, a bécsi barokknak, illetve Ve-
lázquez és Goya festményeinek „lepusztult" változatára utalnak, mialatt a 
gesztLisok és a proxemikus referenciák felidézik a francia klasszikus és a bé-
csi udvari színház atmoszféráját. Ezeket az elemeket a kortárs zenéből, tánc-
ból, (fizikai) színházból és kultúrából beemelt imidzsekkel, zenei mixekkel, 
szövegekkel, mozgásokkal és gesztusokkal keverik. A szövegeket, imidzse-
ket, zenei részeket, gesztusokat és mozgásokat lehet ugyan konkretizálni, de 
az előadáson belüli és kívüli intertextuális kapcsolataikon és utalásaikon ke-
resztül történő értelmezésük sokkal produktívabb megértést biztosít. így vi-
lágossá válik, hogy ezeknek a f ragmentumoknak nincs rögzíthető jelentése, 
inkább számos, sőt egymással egy időben felidézhető jelentést lehet hozzájuk 
intertextuális asszociációk folyamataként társítani.32 A Mozgó Ház gyakorla-
ta tudatosan épít arra, hogy a jelentés nem az előadásban, illetve a felhasznált 
szövegekben létezik a priori, hanem az előadás elemeihez intertextuális utalá-
sokon keresztül rendelődik, azaz a néző(k) által konstruálódik. 

Az 1003 szív egyik utolsó jelenetében például vak férfi és vak nő cigarettáz-
va ül egymás mellett színházi zsöllyeszékekben a színpad bal oldalán, mialatt 
dialógust folytatnak bűnös, bár élvezetes szerelmi viszonyukról.33 A jelenet 
szövege utal a zárdából való szök(tet)ésre, az együtt töltött éjszakára. A szö-
veg tehát a nézőben egyrészt felelevenítheti a Moliére-nél és Mozartnál meg-
jelenő Don Juan és Donna Elvira kettős imidzsét. Másrészt viszont a jelenet 
megszervezése ki is fordítja ezt az utalást, hiszen azt sugallja, hogy Don Juan 
és Donna Elvira (közös) visszaemlékezéseit hallja, s dialógusuk úgy épül fel, 
hogy amikor egyikük emlékezik, a másik megkérdőjelezi az emlékező auto-
ritását, majd ez a (szerep)játék felcserélődik. Dialógusuk így saját emlékeze-
tük megkérdőjelezésévé és folyamatos újraírásává válik, reflektálva a szín-
házi dialógus hagyományosan egymásra és egymásból való építkezésére, és 
egyúttal a szituáció teatralitására is. 

A jelenet azonban egy párhuzamos jelenet által is szituálódik, amelyben 
egy másik férfi, az előző férfihoz hasonló jelmezben, a homokkal borított já-
téktéren állva, monológot mond bűnről, büntetésről és halálról. Ebben Mo-
lière szövegéből vett, Don Juan és a Szobor között, Don Juan „pokolra szállá-
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sakor" elhangzó dialógust alakították át monológgá. Az így létrehozott mo-
nológ ismét felidézi a hagyományt (Don Juan büntetését), de azonnal át is írja, 
hiszen amit ott a Szobor olvas Don Juan fejére („...aki megátalkodik a bűn-
ben, gyászos halálra ítéli magát; aki visszalöki az ég kegyelmét, utat nyit az 
ég vil lámcsapásának" [Molière 1986, 893.]), azt itt a férfi mondja önmagának. 
Ez az átírás azonban nem haladná meg egy tézisdráma morális kereteit, ha a 
vak pár dialógusa egyrészt nem tenné relatívvá a férfi kijelentéseit, másrészt 
pedig a férfi monológjának mise en scène-je nem fordítaná ki. A férfi miköz-
ben beszél, lassan közelít a homokkal borított játéktérben álló másik nőhöz, 
aki tükröt tart a férfi (és saját) arca elé. Ez az imidzs önmagában ismét na-
gyon egyszerű és hétköznapi szimbólumként értelmezhető lenne („csak más-
ban láthatod meg önmagad") a vak pár dialógusa és a férfi monológja nélkül. 
Mivel azonban a vizuális imidzsek, a dialógus és a monológ összeszövődik, 
közös témáik (bűn, büntetés, halál, szerelem és gyűlölet) sem úgy szerveződ-
nek, hogy egymást magyarázzák, hanem inkább tematizálják és konfrontál-
ják közös elemeiket és értelmezéseiket. Mindez Mozart zenéjébe ágyazódik, 
amely újabb nézőpontot kínál az említett témák átértelmezéséhez. Követke-
zésképp a pár dialógusa, a férfi monológja és a zene többszörösen összeszö-
vődik, és csak egymáson keresztül való olvasatukban érthető meg. A Moz-
gó Ház gyakorlata így a jelentés folyamatos elcsúsz(tat)ására épül, azaz arra, 
hogy a jelentés sohasem azonos önmagával, hanem elcsúsz(tat)ások mentén 
a néző percepciója által csupán (ideiglenesen) (elrendeződik.34 

Ezeket az intertextuális játékokat tudatosan kihasználva az 1003 szív nem 
szolgálja egyetlen egységes fikcionális világ létrehozását, a wagneri „Gesamt-
kunstwerk" mintájára, hanem úgy állítódik a néző virtuális és a Trafó va-
lódi színpadára, mint egyfajta multimediális bricolage: posztmodern opera. 
A bricolage-ra jellemző szerkesztésmód teszi lehetővé, hogy számos kano-
nikus Don /ияи-értelmezést felmutasson, mialatt újraírásukon keresztül de-
konstruálja őket. Ez a technika az idézetek másik jellemzőjére épít, arra, hogy 
már minden megtörtént a múltban, és mindez most csak az emlékezés és a 
felejtés kettős folyamatán keresztül idéződik fel és konstruálódik újra. A(z) 
(múlt) idő felidéződik és az emlékezés taglejtésévé válik, amelyben a jelen 
annyiban érvényes, amennyiben a múltra utal. Az előadáshoz rendelhető fik-
cionális világ így képtelen jelenként megjelenni, inkább utalások és referen-
ciák által válhat az emlékezet és a felidézés tárgyává. A Don Juan-mítosz a 
szavakban, a díszletelemekben, a jelmezekben és a zenében megjelenő uta-
lásként van jelen, amit a néző idéz fel és játszat egybe. A feszültség (a jelenté-
sek játékaihoz hasonlóan) nem az előadás határain belül helyezkedik el, ha-
nem a néző által a színházba hozott dramat ikus Don /ыяи-hagyomány által 
keltett elvárás és az 1003 szív posztdramatikus és idézetszerű előadása között 
keletkezik. Az 1003 szív a Don Jüan-mítosz kanonikus értelmezéseinek rela-
tívvá tételén és kifordított átírásán keresztül konfrontálja a nézőt azzal, hogy 
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a nagy narratívák (grands récits) mára használhatat lanokká váltak. Fragmen-
tumaik azonban olyan elképzeléseket és jelentésrétegeket tudnak felfedni a 
világról, amelyek radikálisan különböznek az „organikus" egészhez kapcsolt 
hagyományos jelentéseitől. 

A multimediális bricolage-ként létrejövő 1003 szív a nézői attitűdök és el-
várások átírására is késztet. Ennek a t ípusú előadásnak a befogadása radiká-
lisan eltér a hagyományos, dramat ikus és szövegcentrikus Don /twn-előadá-
sok „olvasási" szokásaitól. Amint a néző az előadás fikcionális világába lép, 
azaz elkezdi létrehozni azt, hamarosan rádöbben, hogy képtelen átfogni an-
nak egészét. A néző percepciója többé már nem teleologikus, mivel a hang-
súly inkább a bolyongáson, a bejárt út milyenségén van, mintsem valamifajta 
(nem létező) végcél (azaz végső értelmezés) elérésén. Minden egyes alkalom-
mal a néző félreolvassa az előadást, de ez a félreolvasás már nem hiba, töb-
bé már nem helytelen olvasás, hanem az olvasás egyetlen lehetősége. Min-
den egyes alkalommal „írói" előadásszöveg jön tehát létre, amihez Roland 
Barthes szerint a következő olvasástípus rendelhető: aktív, produktív, játé-
kos, és igazán bevonja az olvasót a szöveg írásának és újraírásának élvezeté-
be (lásd Barthes 1997). Mivel a multimediális bricolage-ként realizálódó elő-
adás saját intertextualitásában, multiplicitásában és soha véget nem érő egy-
másutániságában létezik, temporális és szekvenciális rendjét többé már kép-
telenség előre strukturálni. Az így létrejövő előadás szerzőjének tehát a nézőt 
is munkatársául kell elfogadnia, mivel az előadás különböző változatai csak 
a nézőtéren ülők interaktív olvasatai során jöhetnek létre.35 

Textus és kontextus: az eltávolító ott-lét színháza 

A magyar színház (a nyugatival megegyezően) az előadás létrehozásának 
strukturált, egyenes vonalú és hierarchikus rendjét követi. Történetének utol-
só száz évében, a magyar színház is irodalmi szövegek viszonylatában meg-
határozott. Ez a modell a dramat ikus szöveget a történelmi tudat számára ál-
landó és folyamatos jelenlétként tételezi, és színpadra állítási hagyománya 
az előadást a dramat ikus szöveg (újra)értelmezésének szolgálatába állítja. 
A magyar hagyományos színházi előadás így a szöveg előadásbeli megkettő-
ződése, amit a rendező olvas ki a szövegből a drámaíró intencióinak a figye-
lembevételével, illetve figyelembevétele nélkül. 

Posztmodern színházi társulatokhoz és rendezőkhöz (Wooster Group, Jan 
Fabre, Pina Bausch, Robert Wilson és mások) hasonlóan, a Mozgó Ház gya-
korlata eltér a hagyományos színház produkciós vonalától és színpadra állí-
tási módszerétől. Bár előzetesen a Társulás rendelkezésére álltak de Molina, 
Molière és da Ponte narratívái, nem elégedtek meg azzal, hogy egyszerűen fel-
használják a dialógusokat, illetve színpadra állítsák a cselekvéseket a megfe-
lelő vizuális imidzsekkel és helyszínekkel együtt. Kiindulópontként ott voltak 
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ugyan ezek a szövegek, de nem szabták meg és nem rendezték el a szövegtől az 
előadásig tartó folyamat irányát, ütemét és minőségét. Inkább apró dialóguso-
kat hasítottak ki a különböző szövegekből, majd japán haikuk formájában imp-
rovizációkat készítettek belőlük. Az így gyűjtött anyag már nemcsak szöveg-
ből, hanem helyzetekből, imidzsekből és mozdulatokból állt. Ezeket azonban 
nem a fent említett „mesterművek" másodrangú háttér-információinak, illetve 
illusztrációinak tekintették, hanem saját előadásuk létrehozásához szükséges 
anyagként használták. Az előadás így tudatosan az intertextualitás lehetőségei-
re épült, anélkül, hogy egységes egésszé integrálódott volna, és úgy szervező-
dött, hogy a nézőben további intertextuális játéko(ka)t idézzen elő. 

Az intertextuális előadás nemcsak Ariane Mnouchkine párizsi társulatá-
nál, illetve Simon McBurney Theatre de Complicite-jénél alapult a „devising" 
módszerén, hanem a Mozgó Háznál is.36 A színészek, a rendező, a tervező, a 
zeneszerző és a társulat többi tagja közösen dolgoztak, és ez a folyamat kü-
lönböző stációkon ment keresztül. A társulat tagjai, jóllehet gyakran konfron-
tációk árán és kompromisszumok mentén, az előadást kutatásokat végezve, 
improvizálva, eltérő kulturális és társadalmi háttereikre és tapasztalataikra 
alapozva, egyéni képességeiket kamatoztatva, közösen hozták létre. Mindez 
azonban nem jelentette azt, hogy az előadás nem szigorú (rendezői) koncep-
ció mentén szerveződött. Ez csupán azt jelentette, hogy a közreműködőknek 
az előadáshoz való viszonya megváltoz(hat)ott, mivel többé már nem voltak 
egyetlen (mindenek felett álló) hatalom akaratának (drámaíró, szöveg, ren-
dező) kiszolgálói és egyben végrehajtói, hanem kreatív közreműködőnek és 
társalkotónak tekinthették egymást. 

Ahogy a Mozgó Ház példája is mutatja, a színpadra állításnak ebben a spe-
cifikus változatában, a társulat minden egyes tagjának megvan az autoratív 
hanghoz való lehetősége, mivel saját anyagaik létrehozásánál a felelősség őket 
terheli. Következésképp egyéni erőfeszítéseik megsokszorozódhatnak, mi-
vel egymást befolyásolni tudják. A társulat tagjainak különbözősége, eltérése 
nemcsak a saját maguk által kialakított karakterekben láthatók, hanem nyo-
mot hagyhatnak az előadáson is. Sem a drámaíró, sem a rendező intenció-
ja nem válhat kizárólagos eredetté, sőt a társulat egyetlen tagja sem lehet az 
egyetlen középpont, az előadás kizárólagos létrehozója, illetve a jelentés egye-
düli birtokosa. A szerzőnek az előadás „apjaként" való elképzelését elbizony-
talanították, az egyetlen középpont elgondolását decentralizálták, és a struk-
túra stabilitását felszámolták. Mivel a társulat tagjai csak saját szövegeiknek 
lehettek „apjai", így ezek jelentése folyamatos elcsúszhatott a szignifikáció já-
tékán keresztül. Mivel a Mozgó Ház színpadra állítási és próbamódszere az 
improvizáción, a kísérletezésen alapult, reagált arra, ahogy a valóság, az iden-
titás és a test (re)konstruálódik és legitimálódik a mindennapi életben azon 
keresztül, ahogy a karakterek, a jelenetek és a valóságok (re)konstruálódhat-
tak és legitimálódhattak az előadásban, illetve annak létrehozásában. 
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A hagyományos magyar szövegközpontú Don /ияи-előadások arra a rea-
lista alapfeltevésre épülnek, hogy az „élő emberekként" ábrázolt karakterek 
pszichológiai motivációk mentén értelmezhetők, és az előadás fikcionális vi-
lágán belül egy adott középpont (maga a címszereplő) körül elrendezhetők. 
A cselekmény egyenesvonalúan bontakozik ki, miközben megragadja és fel-
fedi a háttérben lévő, kerek egészként értelmezhető történetet, illetve a mögöt-
te kibontakozó, egységes és zárt világot. Racionális logika, illetve ennek bi-
náris ellentéte, emocionális logikátlanság vezeti a karakterek döntéseit és te-
szi történeteiket többé-kevésbé átláthatóvá és megérthetővé. Ezekben az elő-
adásokban a történet általában tartalmazza az általános üzenetet, illetve jelzi 
a teleologikus célt, amely felé a jelenetek és a színpadi karakterek orientálód-
nak, valamint utal arra a módra, ahogy ezeknek a jelentősége hierarchikusan 
elrendezhető. A fikcionális idő szintén lineárisan bomlik ki, és a helyszínek is 
a tettek és döntések motivációjának illusztrálására, és/vagy ellentételező „el-
mélyítésére" használatosak. A hagyományos Don Juan-előadások fikcionális 
világa tehát a polgári illúziószínház elvárásaira és működési mechanizmusai-
ra épül (lásd Fischer-Lichte 2001, 568.). 

A kanonikus(sá vált) értelmezések szerint Don Juan vagy domináns, hete-
roszexuális nőfaló, a tökéletes hím, vagy individualista, a fennálló társada-
lom anomáliáit és képmutatását felfedő és leromboló radikális hős, vagy ki-
ábrándult , önmagával szembenézni képtelen entellektüel.37 A színház azzal 
erősíti meg ezeket az értelmezéseket, hogy Don Jüant az adott társulatban ta-
lálható legdominánsabb és legkarizmatikusabb színészre bízza, akinek ma-
gánéletét szintén jellemezhetik ezek a gyakorlatok („nehéz fickó" típus).38 

A vezető színész színházi és színházon kívüli karizmáját egybeolvasztva, az 
előadás a domináns férfiszínészre épül, és köré szerveződik, a néző pedig 
(titkos) tanúja lehet a (cím)szereplő(k) konfliktusainak, szerelmi viszonyai-
nak és pszichológiai útjainak. 

Az 1003 szív e lőadásában nem használták a karakterizálásnak ezt a pszicho-
lógiai módját . A címszereplőt három színész jelenítette meg úgy, hogy a ha-
gyományos értelmezések bináris ellentéteiként, „tök(él)etlen" Don Jüanokat 
idéztek fel. Minthogy a jelenetek sem a jelen-létről szóltak, hanem az eltávo-
lított ott-létről, a jelenben és a jelenből felidézve a múltat, a távolit, az 1003 szív 
Don Juan-verziói szintén a színészek eltávolított ott-létére épültek.39 A ha-
gyományos előadások értelmezéseivel szemben, az 1003 szív Don Juan-ver-
ziói képtelenek voltak megszervezni, illetve ellenőrzésük alatt tartani a szituá-
ciókat, inkább mintegy véletlenül idegen és váratlan helyzetekben találták 
magukat , mi több, a nők által rájuk aggatott klisékből épültek fel. Az előadás 
emez egyetlen aspektusa még a pszichologizáló, realista színház horizontjá-
ból nézve is védhető, hiszen ebben az értelemben Don Juan éppen azért tud 
minden nő számára ideálissá válni, mert ő maga nem rendelkezik semmilyen 
belső attribi'itummal.40 Sem a Don Juan-verziók, sem a nőalakok nem vala-
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milyen adot t vagy kibontakozó középponti hierarchia mentén rendeződtek 
el, hanem mintákat, mozdulatokat , gyakorlatokat és maszkokat idéztek fel. 
Az 1003 szív előadásában nem az individuális karakterek belső emocionális 
és morális utazásain keresztül többé-kevésbé koherensen megjelenített törté-
net vált fontossá, hanem a különböző fragmentált reprezentációk felidézése 
és olyan m ó d o n való összejátszása a karaktereken, tárgyakon, reprezentáció-
töredékeken és különböző performatív módozatokon keresztül (hang, zene, 
beszéd, fény, pantomim, tánc, szimbólumok stb.), amelyek további utalással 
bírtak más szövegekre, eseményekre és cselekvésekre az előadás világán be-
lül és kívül egyaránt. Természetesen más előadások is használják az intertex-
tuális referenciákat, de a Mozgó Ház gyakorlata tudatosan ezeknek a referen-
ciáknak egymással való összejátszására, egymás mellé rendelésére épül, illet-
ve egymás ellenében való kijátszásán alapul. 

Az 1003 szív ben nem fedezhető fel olyan folyamatos és jól megformált tör-
ténet sem, amely valamilyen átfogó metanarratíva mentén elrendezhető len-
ne. Az előadás világa a véletlenre és az ideiglenesen összejátszott f ragmentu-
mok technikájára épült. Az 1003 szróben a verbális információt előtérbe állító, 
az előadó szóbeli előadására koncentráló és a nem-verbális elemeket a ver-
bális elemek másodrangú illusztrációjaként használó hagyományos színpadi 
hierarchiát folyamatosan felforgatták, ideiglenesen megállították, majd meg-
változtatva újrarendezték. Ezzel az előadás nem lineárisan építkezett, ha-
nem körkörös módon szerveződött, ismételve és ismételtetve jelent meg. Ezt 
a körkörösséget azzal érték el, hogy egymástól alapvetően különböző esemé-
nyek egy időben, egymásra játszatva kaptak helyet, amelyben nagyon gyak-
ran ellentétes, illetve a mindennapokban összekapcsolhatatlannak hitt ele-
meket használtak. így nem létesült rend a priori. Rendet, ha egyáltalán, a néző, 
és nem az előadás teremtett. 

A körkörösség, a sehova el nem jutás érzetét a múltra való állandó hivat-
kozáson kívül az ismétlések is erősítették. Bizonyos jelenetek, témák, esemé-
nyek f ragmentumai és szövegek foszlányai időről időre előkerültek. Ezek az 
ismétlések szabályozták a körkörösség ütemét. Minden egyes alkalommal a 
különböző kontextusok miatt egy kicsit eltértek, azaz jelentéseik folyamatos 
elcsúszásban voltak. így az 1003 szív dramaturgiája megengedte a multiplici-
tást, bátorította a félreolvasást, és tagadta a metanarratívát. Következésképp 
a szignifikáció folyamatos játéka az értelmezések megsokszorozódását hozta 
létre. Időről időre azonban a nézőnek meg kellett állítani ezt a játékot, amikor 
értelmezését az előadásra „erőltette". Ez eredményezte azt, hogy az előadást 
kiszakítva intertextualitásából, a néző különböző félreolvasásokat produkál t . 
Mivel nincs véglegesen rögzíthető (helyes) értelmezés, ahonnan ezek az értel-
mezések igazolhatók, illetve cáfolhatók lehettek volna, a néző újabb és újabb 
értelmezések után kutatva rájö(hete)tt, hogy sohasem érheti el a végső értel-
mezést, mer t azt is csak újabb és újabb értelmezéssel tudja igazolni vagy cá-
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folni. Ebben az értelemben a néző azt is felfedez(het)te, hogy minden egyes 
félreolvasása nemcsak az előadás értelmezése, hanem annak részleges értel-
mezése, azaz eltorzítása is egyben. Eközben azt is felismer(het)te, hogy Don 
/ыяп-értelmezései közül bizonyosakat miért tart fontosabbnak, másokat pe-
dig miért utasít el. 

Összegzésként e lmondható, hogy a Mozgó Ház színházi gyakorlata a me-
tanarratíva elképzelését lehetetlenné teszi, mivel a néző folyamatosan, bezá-
ródás nélkül hoz létre értelmezéseket. így az olvasatok megsokszorozódnak 
bármilyen végcél nélkül, és anélkül, hogy létrehoznának valamilyen teljesen 
koherens értelmezést. Sőt, ez a gyakorlat arra épül, hogy felhívja a figyelmet 
ezeknek a koherensnek látszó értelmezéseknek a viszonylagosságára és tö-
rékenységére. Ebben a gyakorlatban a hagyományos kreatív produkció (elő-
adás) és passzív recepció (néző) szerepei folyamatos krea(k)tív konstruálássá 
alakul(hat)nak át. Ez a gyakorlat nem érdekelt a feltételezetten valahol „kint" 
létező valóság imitálásában, hanem a reprezentáció játékai által folyamato-
san (re)konstruál bizonyos realitásokat. A középpont nélküli, széttöredezett, 
de egymással összekapcsolható elemeken keresztül ez a gyakorlat ellenáll és 
fel is fedi annak a kísérletnek az illuzórikus voltát, amely megpróbálja az ér-
telmezést egyetlen egységesítő és autoratív hatalomnak alávetni. Ez a gyakor-
lat folyamatosan szakadásokat produkál, illetve elvarrásokat fedez(tet) fel az 
értelmezés szövetén, és így kényszeríti mind az előadás létrehozóit, mind né-
zőit a kanonikusnak tartott értelmezések rijragondolására, azzal, hogy nyíl-
tan rámutat konstruálódásuk módjára. Ez a gyakorlat megkérdőjelezi a ká-
non létrehozásához szükséges eszközök autoritását és magát az autoritást is. 
Következésképp a transzformáció színházának gyakorlata előnyben részesíti 
az eltávolító ott-létet a jelenlét helyett, a posztdramatikust a dramatikus he-
lyett, az operát a próza helyett, és a reprezentációt az „élet" helyett. Ez a gya-
korlat a nézőket az értelmezés oldalazó táncához vezeti egy olyan (szín)Ház-
ban, ahol a szignifikáció - elméletileg - sohasem fejeződik be. Ebben a (MOZ-
GÓ) sz ínHAZban „a zene sohasem áll meg, a táncosok csupán kisétálnak, ha 
már elegük volt" (Leitch in Rabkin 1983, 52.). 

Konklúzió 

Ezen írás középpontjában a szöveg és színház(i előadás) lehetséges viszonyai-
nak vizsgálata állt. Mint azt a tanulmány elején jeleztem, a szöveg önálló, iro-
dalomban elfoglalt helye és léte nem (lehet) kétséges. Ahogy a színház(i elő-
adás) önállóságáé sem. A gond akkor kezdődik, amikor színház(i elődás)ról 
beszélünk és a szöveget (vagy annak hiányát) értjük rajta, illetve akkor, ami-
kor szövegről beszélünk, és közben színház(i előadás)ra gondolunk. S ott foly-
tatódik, amikor azt feltételezzük, hogy csak szövegből (drámából) jöhet létre 
előadás. 
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Az előadás nem kizárólagosan a szövegtől függ, és nem is csupán a szöveg-
hez való viszonyában létezik. Ebben az értelemben tehát, a színház(i előadás) 
nem a drámaíró és a néző közötti kommunikációs „csatorna", amely továb-
bítja, de nem változtatja meg a szöveg „lényegét". A színház(i előadás) önálló 
esztétikai gyakorlata révén „médium funkcióval" bír, amely alapvetően más 
eszközökkel hozza létre a lehetséges világok sokaságát, mint a szöveg.41 Kö-
vetkezésképp, mint azt Terry Eagleton állította: „a színházi előadás az alap-
jául szolgáló szöveget nem »kifejezi«, »visszatükrözi« vagy »reprodukálja«, 
hanem »létrehozza« azt egyedülálló és át nem alakítható entitássá formál-
va" (Eagleton in Page é. п., 2.). A „létrehozás" mindig a múlt (szöveg) és a je-
len (előadás) viszonyában artikulálódik, ami nemcsak időbeli, hanem térbeli 
meghatározottságot is jelent. Így a szöveg és az előadás közötti „hézag" (Pa-
vis) vagy a tanulmány címében használt „ -" jel problematikus viszonyt jelez, 
amely immáron a színpadon és a színpadon kívül is reflektálást igényel. 

1 Itt a szöveg kitágított értelmezését hasz-
nálom, amely szerint minden az előadáshoz 
felhasznál(ha)t(ó) elem (anyag, írott szöveg, 
gondolat, imidzs, mozdulat , fény stb.) szöveg-
nek minősülhet . 

2 Az előadás t e rminusa a Marinis-féle 
előadásszöveg terminus szerint értendő: „kü-
lönböző t ípusú jelek, kifejező eszközök vagy 
akciók komplex hálózataként lehet elképzel-
ni" (Marinis 1999, 25.). 

3 Természetesen bo torság lenne azt ál-
l í tanom, hogy a szövegalapú színházi gya-
korlat a nyuga t i (és a magyar) s z í n h á z 
egyet len lehetséges megvalósulás i fo rmá-
ja. Az olvasó a nem szövegközpontú szín-
házi gyakorlatokat Bim Mason Street Theatre 
and Other Outdoor Performance (Mason 1992), 
Baz Kershaw The Radical in Performance 
(Kershaw 1999), The Politics of Performance 
(Kershaw 1992), Jan C o h e n - C r u z Radical 
Street Performance (Cohen-Cruz 1998), Arnold 
A r o n s o n American Avant-garde Theatre: a 
History (Aronson 2000) c ímű könyveiben 
találhat , illetve a haza iakró l összefoglalást 
lásd Várszegi 1990 és 1993. 

4 Többek között azé r t nem, mivel a 
Színház és/vagy dráma című könyvében, Bécsy 
Tamás már részletesen tárgyalta azt a folya-
matot, „amely elvezetett az írott drámának az 
irodalom terrénumáról való elvételéhez és el-
vezetett csak a színházi előadás kívánalmait 

szemponttá tevő értelmezéséhez és elemzésé-
hez" (Bécsy 2004,. 29.). 

5 A sz ínház terminusának értelmezését 
lásd Imre 2003, 13-27. 

6 Hasonló folyamatot vázolt az angol-
szász színházra vonatkoztatva Irving Wardle 
a Theatre Criticism című könyvében. Wardle 
úgy érvelt, hogy a sz ínházkr i t ikusok első-
sorban az írott szövegre koncentrálnak, mi-
vel a „legtöbb angol krit ikus szövegközpon-
tú oktatásban részesült, és ennek következté-
ben a szöveget tekinti első számú területének" 
(Wardle 1992,76.). Bár Wardle bevallotta, hogy 
ezt a megközelítést támadások érték, ennek 
ellenére kijelentette, hogy „a nagy dramati-
kus szövegek [...] egyetlen elképzelésen ke-
resztül gördülnek tovább, és ez az elképzelés 
az íróé. Amikor ezek az elképzelések csök-
kennek, a színészek és a rendezők belépnek, 
hogy kitöltsék a vákuumot" (Wardle 1992, 76.). 
Következésképp Wardle a szöveget az előadás 

„blueprint"-jének tekintette, az e lőadást az 
írott szöveg lehetőségeinek (részleges) meg-
valósulásaként kezelve, miáltal az előadást 

- ő is - a szöveg autoritása alá rendelte. így 
Wardle a színházi kommunikációt a szerző/ 
feladó (drámaíró) és a néző/befogadó közötti 
folyamatként tételezte, kiemelve a drámaíró 
ellenőrző funkcióját: „hatalmas torzítás (dis-
tortion) szokatlan, legalábbis akkor, amikor a 
drámaíró jelen van a próbákon, hogy tisztáz-
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za vízióit és megvédje őket a megsértésüktől 
(violation)" (Wardle 1992, 94.). 

7 Constantinidis szerint a nyugati színház 
másik alapvető jellemzője a piac-ellipszis me-
taforája. A piac-ellipszis metaforáján keresz-
tül Constantinidis egy adott ország színház-
rendszerének felépítését „a Nap körül kerin-
gő bolygókhoz" hasonlította (Constantinidis 
1993, 7.). Constant inidis itt a centrum/perifé-
ria elméletet a lkalmazta a színházra, és azt 
állította, hogy bármely nyugati típusú ország 
színházstruktúrája egyetlen középpont körül 
szerveződik. Ebben a s t ruktúrában „a külső 
gyű rűkön elhelyezkedő társulatok általában 
megismétlik (és újra feldolgozzák) a centrum-
ban található társulatok módszereit és előadá-
sait" (Constantinidis 1993, 7.). Constantinidis 
ezen állításai - természetesen - nem kizáróla-
gos érvényűek, hiszen a periférián (a teljesség 
igénye nélkül Kaposvár, Opole, Sibiu, Poznan, 
Gdansk, Cardiff, Holstebro például) (gyakran) 
található olyan színház, amely nem ismétli 
meg a középpontban lévő társulatok előadá-
sait és módszereit, sőt ezeknek az elveknek 
és módszereknek az újragondolására késztet. 
Mindenesetre a Constantinidis által leírt orien-
táció, gazdasági és kul turál is okok következ-
tében, minden bizonnyal megtalálható a XIX. 
század második felétől intézményesülő és in-
dusztrializálódó nyugat i színházban. 

8 Ennek a fe l fogásnak a kialakulását és 
kritikáját lásd Carlson 1991, illetve Postlewait 
és McConachie 1989. 

9 Bár a kor társ magyar kritika észrevé-
teleiből is gazdagon idézhetnénk, de marad-
junk történeti példánál: Jánossi Gábor 1928-as 
parlamenti felszólalásánál, amikor is Hevesi 
Sándornak a Bánk bán Nemzeti Színház-beli 
átalakítása ellen t i l takozott (lásd erről bő-
vebben Imre 2004, 35-62.). Lehet azonban 
másokra is hivatkozni . A francia rendezőre, 
Louis Jouvet-ra például, aki a következőt állí-
totta a rendező feladatáról: „Rendezni annyi, 
mint megtalálni azt a hangulatot, azt a lelki-
állapotot, amelyben az író a művet írta. [...] 
Bármennyi lehetőséget rejt magában a darab, 
a rendező nem akkor tölti be szerepét, ha a da-
rab véletlen lehetőségeit, járulékos elmeit ra-
gadja meg, nem is akkor, ha tolmácsolja, meg-
magyarázza, »korrigálja« a darabot, hanem 
kizárólag akkor, ha arra törekszik, hogy meg-

találja írójának szellemi állapotát" (Jouvet in 
Karcsai Kulcsár 1974,52.). Kérdés persze, hogy 
az „író szellemi állapotának" rekonstruálása 
lehetséges-e egyáltalán? Nem inkább arról 
van-e szó, hogy az író „szellemi ál lapotának" 
megtalálására irányuló erőfeszítés a rendező 
által létrehozott szövegértelmezést a dráma-
írónak tulajdonítja, azért, hogy a rendezői ér-
telmezés esetlegességét, bizonytalanságát az 
író „státuszával" és „hatalmával" kompenzál-
ja és így legitimálja. 

10 Jánossi valóban nem tudott arról, hogy 
az 1928-ig játszott Bánk bán nem a teljes szöveg 
volt (lásd még Németh 1932, 175-198., Orosz 
1979, 137-166. és 1983, 520.). 

11 Minden eltörölve? című tanulmányában 
Sándor L. István Csehov Három nővérének az 
1970-es évektől napjainkig történő színrevi-
teleit követte nyomon. Sándor a szöveg és az 
előadás kapcsolatát a potencialitás és az ak-
tuali tás dichotómiájában ragadta meg: elő-
ször „a drámai formát" vizsgálta, majd ez-
után tért rá az előadásokra min t a drámai for-
mának a színpad nyelvére történő fordításai-
ra. Ádám Ottó 1972-es vígszínházi és Ascher 
Tamás 1985-ös Katona József Színház-beli elő-
adásainak különbségéről a következőt állítot-
ta: „A Vígszínház előadásában a megszólalá-
sok alapszándékai, alaptónusai válnak egyér-
telművé, a reagálások is érzelmi viszonyokat 
tükröznek. A Katona előadása viszont min-
den megszólalás mögé szándékoknak, viszo-
nyulásoknak bonyolult hálózatát festi. Míg a 
Vígszínház előadásában a verbális közlés az 
elsődleges, a metakommunikációs jelek rend-
re csak megerősítik ezeket, ezzel szemben a 
Katona előadásában a metakommunikációs 
jelzések válnak hangsúlyossá, rendre látha-
tóvá téve a szavak mögöttesét: nemcsak azt, 
hogy kiben mi történik, amikor beszél, hanem 
azt is, hogy mások ezt hogyan értik, miképp 
gondolják tovább" (Sándor 2005, 8.). Sándor 
megközelítésében a verbális és non-verbális 
(teátrális) jelrendszerek binár is oppozícióját 
posztulál ta , az egyik jelrendszert előnyben 
részesítve a másik rovására. Míg Ádám ren-
dezésében a verbális jeleké az elsőbbség, a teat-
ralitás ped ig másodlagos, addig Ascher elő-
adásában a teatralitás az elsődleges, s a ver-
bális jelek válnak másodlagossá. Ascher elő-
adásának újdonsága - és ezt jól látja Sándor 
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L. István - , a „sorok közötti végtelen térben", 
azaz „a csend zónájában" történt változásban 
található. A probléma Sándor megközelítésé-
vel az, hogy Ascher előadásában a két jelrend-
szer nem képezett rögzített alá-fölé rendeltsé-
gi viszonyt, azaz szilárd hierarchiát, h a n e m a 
két jelrendszer, egyenrangú félként, ideigle-
nes hierarchiákat állítva és rombolva, játszott 
egymással: a verbális szöveg és a non-verbá-
lis szöveg közötti - folyton változó mértékű és 
összetételű - diszkrepancia adta a jelenetek 
feszültségét és az előadás újdonságát. 

12 Annak bizonyítékaként, hogy nem csu-
pán Wardle műveli a színházi kritikának ezt a 
metódusát , lássunk egy-két példát a brit szín-
házi kritikus, Michael Billington One Night 
Stands című könyvéből. Billington már a be-
vezetőben arról panaszkodott , hogy „mi bri-
tek mennyire el vagyunk vágva a nagy fran-
cia, német, olasz, spanyol és orosz klassziku-
soktól [szövegektől]" (Billington 1993, xiii.). 
Később a Royal National Theatre-ről írva, az 
RNT akkori igazgatóját, Peter Hallt biztatta, 
hogy „ismét hozzon létre Világszínház sze-
zont" (Billington 1993, 220. - kiemelés I. Z.). 
Billington azonban n e m arra akarta rávenni 
Hallt, hogy külföldi színházi előadásokat hív-
jon meg Londonba, h a n e m arra, hogy játssza-
nak külföldi drámákat а Royal társulatával. így 
Billington számára a világszínház nem külföl-
di színházi előadásokat jelentett, hanem olyan 
nem angol nyelvű drámákat, amelyeket ango-
lok, angolul adnak elő. Billington tehát a szín-
házi előadást a dramat ikus szöveg megfelelte-
tésének tekintette, s ezt a felfogását a kötetben 
található kritikái csak megerősítik. 

13 A kritikai kiadásokból többek között 
folytonosan az derül ki, hogy a szövegről még 
műként (lásd Barthes 1996, 67-74.) sem beszél-
he tünk stabil és változatlan entitásként. 

14 A szöveg-előadás viszony változásának 
rövid történeti áttekintését lásd Pavis 2003, 
180-182. és Bécsy 2004. 

15 Lásd a kortárs sz ínház olyan képviselői-
nek előadásait, mint (a teljesség igénye nélkül) 
a Wooster Group, a Fura dels Baus, a Forced 
Entertainment, a Theât re de Complicité, a 
Cheek by Jowl, az Angelus Novus, valamint 
Arianne Mnouchkine, Robert Wilson, Richard 
Foreman, Jan Fabre, Luc Bondy, Jürgen Flimm, 
Thomas Ostermeier, Frank Castorf, Karin Beier, 

Krzysztof Warlikowski, Oskaras Korsunovas, 
Mohácsi János, Zsótér Sándor, Schilling Árpád, 
Hudi László és mások. 

16 Lásd a Lehmann és Pavis között az elő-
adás-elemzésről kibontakozott vitában meg-
jelenő rendezéstipológiákat (lásd Pavis, [1992] 
2000, Lehmann [1989] 1999/2000, Pavis [1996] 
2003, 175-178.), valamint ezek kritikáit (lásd 
Kékesi Kun 2000, 38-46., Kiss 2004a, 171-248., 
és Bécsy 2004, 67-75.), va lamin t John Rouse 
rendezéstipológiáját (Rouse 2000, 106-115.), 
és a hazai viszonyokra történő alkalmazását 
(lásd Kékesi Kun 1998, 85-104. és Kiss 2004, 
171-248.). 

17 Megkockáztatható az a kijelentés, hogy 
valójában a Thália (1904-1908) vezette be a szö-
veg (és drámaíró)-központú színházi gyakor-
latot a magyar színházba (lásd Imre 2005). 

18 A kortárs magyar sz ínházi hagyomány 
egyrészt strukturális, másrészt poétikai krité-
riumokkal jellemezhető. A s t rukturál is krité-
riumok között kell említeni a társulati rendszert, 
mivel a magyar színház felépítése a társulatok 
rendszerére épül; a repertoár-rendszert, hiszen 
a magyar színházat elsősorban a repertoáron 
tartott előadások jellemzik; az üzemszerű lét-
módot, tehát azt, hogy az adott színháznak bi-
zonyos előadás-mennyiséget, és ennek meg-
felelő nézőszámot kell produkálnia ; valamint 
a „struktúrán belüliséget", azaz azt, hogy a ma-
gyar (költségvetési in tézményként működő) 
színházak különböző támogatásokat (állami, 
önkormányzati, pályázati stb.) kapnak. A poé-
tikai kritériumok között a következők találha-
tók: a hagyományos magyar sz ínház létreho-
zásának és befogadásának folyamatában szö-
vegközpontú, mivel a magyar színházi kultúra 
alapvetően a szövegre épül; színészközpontú, 
hiszen a magyar sz ínházkul túra alapvetően 
a szöveget előadó színészre koncentrál; törté-
netközpontú, azaz a magyar sz ínház története 
során mindvégig megtartotta a történetnek az 
előadást és a befogadást is alapvetően szerve-
ző erejét; és mindezt realista alapfeltevések sze-
rint rendezik el, tehát az előadásokat és befo-
gadásukat a realista színházra jellemző alap-
feltevések vezetik. 

19 Lásd Jákfalvi 2003 és Kiss 2005. 
20 Lásd Kiss 2004b. 
21 A hagyományos magyar színház előfel-

tevéseit módosító gyakorlatok bővebb elemzé-
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sét lásd még Kékesi Kun 1998, 85-104. és Kiss 
2001,163-203. 

22 Erről bővebben lásd Imre 2002a. 
23 A Mozgó Ház-elemzés korábbi változa-

tát lásd Alföld, 2002, 9, 88-96. 
24 Úgymint Jeanne d'Arc (1995), Rómeó és Júlia 

(1996), Beckett-dalok (1997), Cseresznyéskert (1998), 
Plan secance dance (1999 - rend. Xantus János), 
Tragédia-jegyzetek (2000), 1003 szív (2001). 

25 Az elismerés egyrészt a következő dí-
jakra vonatkozik (Európai Fesztiválok díja, 
Szarajevói Nemzetközi Fesztivál legjobb előadás 
díja, San Antonio Fesztivál legjobb rendezés, dísz-
let, előadás díja), másrészt pedig arra, hogy elő-
adásaikat műsorára tűzte az ARTE, a 3sat, il-
letve dokumentumfi lmet forgatott munkáik-
ról a Deutsche Welle Television. 

26 Lásd Koltai Tamásnak , Sándor L. 
Istvánnak és Molnár Gál Péternek a Mozgó 
Ház Cseresznyéskert és Tragédia-jegyzetek című 
előadásairól írott kritikáit (Koltai 1999a, 1999b, 
Sándor 1999a, 1999b, és Molnár Gál 1999). 
MGP például a következőt írta: „külföldi 
amatőr fesztiválokon is sikert arattak vele 
[Cseresznyéskert], díjat is kaptak érte, külföldi 
szakírók elismerően nyilatkoztak, írást is ad-
tak a véleményükről" (Molnár Gál 1999). 

27 1003 szív, avagy töredékek egy Don Juan 
katalógusból, Mozgó Ház Társulás, Trafó, 2001. 
október 22-24. és 2002. január 10-11. 

28 A szöveg szerzője már az első bekezdés 
3. §-ában felhívta az olvasó figyelmét arra, 
hogy nem „normális színikritika követelmé-
nyei" szerint készült az elemzés, tehát az én 
kifogásaim is ezen a kitételen keresztül értel-
mezendők. 

29 Különösen problemat ikus persze a de-
konstrukció módszerként való feltüntetése 
(lásd Constantinidis 1993). 

30 Vannak persze más megközelí tések 
is, lásd például Julia Kristeva vagy Gérard 
Genette munkáit (Kristeva 1969, illetve Genette 
1982, 7-17.). Az olvasó magyar nyelvű szakiro-
dalmat és alapos bibliográfiát talál az intertex-
tualitásról a Helikon 1996. 1-2. számában. 

31 Itt nem térek ki a színház(i előadás) és 
a szöveg intertextualitásának egyébként igen 
jelentős különbségeire. Az olvasót Marvin 

Carlson szövegéhez irányítanám (lásd Carl-
son 1994). 

32 A teret pé ldáu l nem lehet templom-
ként, temetőként, illetve a Pokolként konkre-
tizálni, mivel egyiket sem és mindegyiket is 
jelent(het)i. Ezek a terek csupán a néző által 
felidézettek, és nem az előadás által konkré-
tan megjelenítettek. 

33 Az elemzés számára nagyon nehéz volt 
szegmentálni az előadást, mivel a jelenetek 
nem zárnak egymásra, hanem átcsúsznak egy-
másba. Azért választottam ezt a jelenetet, mert 
bár viszonylag egyszerű, elemzésén keresztül -
remélem legalábbis - be tudom mutatni az elő-
adás intertextualitásának működését. 

34 És akkor még a jelenet értelmezésénél 
nem is vettem figyelembe, hogy mi történt a 
jelenet előtt és után. 

35 Az inter textual i tás alapvető szervező 
elvként jelenik meg a Wooster Group előadá-
saiban is. Ezt a jelenséget John Rouse „inter-
textuális osztenziónak" nevezi, s jelentőségét 
abban látja a Wooster Group L.S.D. című elő-
adásában például, hogy „az értelmezés terét 
megosztja a nézővel" (Rouse 2000, 108.). 

36 A devising-elképzelés sz ínház i vonat-
kozásairól lásd Oddey 1994. 

37 Az előbbire jó példa a Madách Színház 
1990-es előadása (Don Juan, r end . Szirtes 
Tamás), míg az utóbbira az Új Színház 1995-ös 
produkciója (Don Juan, rend. Székely Gábor). 

38 Ez történt mind a Madách-, mind az 
Új Színház-beli előadásokon. Az előbbiben 
Balkay Géza, az utóbbiban pedig Cserhalmi 
György játszotta Don Jüant. 

39 Mivel az előadás nem a kar izmat ikus 
címszereplőre épült , és nem ennek érzéseit, 
motivációit, „világlátását", illetve viszonyait 
bontotta ki, nem szerencsés az előadást a ha-
gyományos színészi játék elvárásainak be 
nem teljesítése miatt elutasítani. Az már per-
sze sokkal produktívabb kérdés, hogy miért 
pont ezt a színészi játékot választották. 

40 Mint arra a női szív - feleségemé - fel-
hívta a figyelmemet. 

41 A televízió csatorna és méd ium funkció-
jának megkülönböztetését lásd Stuart Hall in 
Corner 1995, 17. 
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