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E L I N O R F U C H S

A JELENLÉT ÉS AZ ÍRÁS BOSSZÚJA

A SZÍNHÁZ ÚJRAGONDOLÁSA DERRIDA NYOMÁN

Szerinte az új, egyszerre elméletíró és gyakorlattal
foglalkozó művészek „a színház időbeli irá-
nyultságát és érzelmi telítettségét a »jelenlétbe«
helyezik".2 Michael Goldman néhány évvel ko-
rábban megjelent The Actor's Freedom (A színész
szabadsága) című könyvében a Jelenlétet mint a
színház minden fajtáját egyedülállóan jellemző
sajátosságot dicsőíti. A színházban - írja - „olyan
jelenlétet találunk, amely túllép a jelen határain, és
olyan egyéniséget. amely túllép azén határain...
Azért azonosulunk a színészek-kel, mert az én
tiszta helyzetre vágyik, és arra, hogy a jelent,
illetve önmagát a jelenben, oly módon vegye
birtokba, ahogyan azt a minden-napi tér, idő és
egyéniség nem teszi lehetővé,"3 A színész által
szolgált, kiemelt cél nem kevesebb volt, mint a
teljes Valóság helyreállítása. Ahogy Julian Beck
egy Eric Gutkindtól vett idézetben csípősen
megfogalmazza: „Isten azért nincs jelen, mert mi
sem vagyunk jelen."4

A Jelenlét, amelyet számos gyakorlati színházi
ember - Beckék, Richard Schechner, Joseph
Chaikin és Peter Brook (valamint az átmeneti
figuraként idesorolható fiatal Meredith Monk is) -
favorizált, azén felfedésén és ezzel egyidejűleg a
szöveggel szembeni gyanakváson alapult. Az
improvizációnak, a közönség bevonásának, a
mítosznak, a rituálénak és a közösségnek tulaj-
donított pozitív értékkel szemben a szerzői szö-
vegre úgy tekintettek, mint politikailag elnyomó
jellegű betolakodóra, amely a szerző hatalmának
[authority] való alávetettséget követel. A lélek
mélyéről feltörő beszéd hitelesebb volt, mint az
idegen írott szó, és sokan közülük igyekeztek
kibújni a nyelv szorongató csomói közül. Arra
vágytak, hogy az emberi megismerés közép-
pontjához minél közelebb kerüljenek, olyan in-
tenzív önfeltárás révén, amely újradefiniálja ma-
gát az ént is. „Lenyúltam egészen a zsigereimig,
és kérdések formájában a színpadra szórtam őket"
- írja Beck.5

2 Timothy J. Wiles: The Theatre Event. Chicago, Uni-
versity of Chicago Press, 1980. 112.

³ Michael Goldman: The Actor's Freedom. New York.
The Viking Press, 1975. 160-161.

4 Julian Beck: The Life of the Theatre. San Francisco
City Lights Books, 1972. No. 84.

s Beck, No. 10.

POSZTMODERN GLOSSZÁRIUM

' APÓRIA (eldönthetetlenség): föloldhatatlan logi-
kai ellentmondás. Egy kérdés/probléma eldönt-
hetetlensége. Rendszerint a gondolati/logikai és
retorikai dimenzió föloldhatatlan ellentmondása-
ként jelentkezik a dekonstrukciós olvasatokban.
„Amikor egy rendszert megingatunk azzal, hogy
totalizáló logikáját a végső következtetésekig kö-
vettük, valami olyan fölöslegre bukkanunk, ami
nem gondolható el a logika szabályai szerint, mert
a fölösleg csak úgy képzelhető el, mint ami sem
ez, sem az, vagyis mindkettő egyszerre - '
elszakadás a logika összes szabályától." (A.
Bass: Előszó a Writing and Difference-hez. 1978.)
Az eredmény a jelentés teljes elbizonytalanodása;
voltaképen ez a dekonstrukció célja:
eldönthetetlenséget létrehozni, kimutatni például a
redukálatlan feszültséget a között, amit a szöveg
(látszólag) mondani szándékozik, és a között, amit
mondani kényszerül. Az eldönthetetlenség a
jelentés kimozdulásának, egyben a játék
szabadságának helye. (Kovács Sándor: Dekonst-
rukciós terminustár. Helikon, 1994/1-2.)

BINÁRIS OPPOZÍCIÓ: olyan ellentétpár, amelyből
számtalan található a nyelvben (például igaz-
hamis, férfi-nő, szubjektív-objektív stb.), és ezek
kimutatása vagy felállítása a strukturalista (szö-
veg)elemző gyakorlat kedvelt fogása. (Lásd pél
dául Jakobson nyelvészeti és Lévi-Strauss mito-
lógiai tárgyú írásait.) A dekonstrukció képviselői
számára a középpont, a rend és a hierarchia utáni
vágyat konnotálják, ezért alá kell őket ásni, meg-
mutatva, hogy a szöveg apóriái, meghatározat-
lanságai és disszeminációja hogyan rendítik meg a
stabilnak vélt, analogikus ellentéteket. (K. K. Á.)

DECENTRÁLÁS: a dekonstrukció egyik eljárása,
amely a metafizikus gondolkodás középpontel-
vűségével kíván leszámolni. Derrida szerint a
nyugati filozófia 'olyan hierarchikus struktúrák
története, amelyeknek középpontja rendre más
formát és nevet kapott (például arché, eidosz,
szubjektum, tudat, Isten stb.). A lassú, rétegzett
olvasás célja ezeknek a középpontoknak a meg-
ingatása (displacement), a köréjük szervezett
rendszerek felforgatása (renversement) és a szö-
vegnek, a differenciák halmazának játékaira való
ráhagyatkozás. (Ik. K. A.)

A reneszánsz óta a Dráma hagyományosan az
írás azon formája, amely azt az illúziót próbálja
kelteni, hogy a spontán beszéd alapján
szerveződik; olyan írásforma, amely paradox
módon látszólag igényt támaszt arra, hogy a
beszéd a Léthez vezető közvetlen csatorna
legyen. Az a nézet, hogy a dramatikus szöveg
csak spontán beszédként (és az azt kísérő
valamennyi egyéb jelenségként: hang-lejtés,
hangsúly, gesztus) valósul meg, az oktatásban
intézményesül: az Irodalom és a Színház külön
egyetemi utakon jár, a Színház és a Beszéd pedig
hagyományosan összefog. Ez aligha igényel
kommentárt, de annál feltűnőbbé teszi az írás -
mint tárgy, tevékenység és műtermék -
megjelenését számtalan újabb színdarab és elő-
adáshoz használt szöveg [performance pieces]
színházi előadásának középpontjában. Az írás,
amely hagyományosan visszavonul az előadás
látható jelenléte mögé, nyíltan a dramatikus
struktúra környezetének mutatja magát. Ennek a
megjelenésnek az ára vagy talán célja: a színházi
Jelenlét aláásása.

A színházi Jelenlét fogalmának két alapvető
összetevője van: az előadás világának egyedülálló
önbeteljesítése és a fokozott figyelem köre, amely a
színésztől a nézőhöz, onnan pedig visszafelé áram-
lik, és fenntartja ezt a világot. (Az a vonzerő, amelyet
egy bizonyos előadó áraszt, amikor azt mondjuk rá,
hogy „jelenléte" van, benne foglaltatik ebben a
meghatározásban.) A színházi Jelenlét - Benjamin
kifejezésével élve¹ -testi-lelki „aurája" valószínűleg
mindig is a színház egyik hatáseszköze volt, de csak
az utóbbi időben - a hatvanas évek végén, a hetve-
nes évek elején -vál t abszolút értékké, talán mert
ekkorra már látható volt az elvesztése. Ekkoriban
az elmélettel és gyakorlattal foglalkozók egyaránt
a Jelenlét szenvedélyes szószólójává lettek,
méghozzá sehol sem olyan lelkesen, mint az
Egyesült Államokban.

Timothy Wiles 1980-ban kiadott The Theatre
Event (A színházi esemény) című könyvében a
színházi jelenlétnek azon fajtáját tárgyalja, ame-
lyet a korszak Artaud, Grotowski vagy mind-
kettőjük hatása alatt álló művészei teremtettek.

Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszoro-

síthatóság korszakában. Angelus Novus. Budapest,
Magyar Helikon, 1980. 301-334.



Beckett Végjáték az American Repertory
Theater előadásában (1984)

Bár Wiles megállapítja, hogy a „mozgalom-
nak", amelyet leír, „még koránt sincs vége", a
Jelenlét idealizálása a hatvanas-hetvenes évek
színházában és elméletében jóformán utóvéd-
harc volt. A hetvenes évek elejétől a színházmű-
vészek új generációja kikezdte „a színész jelen-
létének" abszolút értékét (Joseph Chaikin 1972-
ben kiadott könyvének A színész jelenléte a cí-
me). Mabou Mines 1975-ben mutatta be New
York-i közönség előtt Beckett három darabját,
amelyeket a csoport előzőleg csak múzeumok-
ban adott elő. Ahelyett, hogy három színész fizi-
kailag jelen lett volna - ahogyan az Beckett Jö-
vés-menés című darabjának szerzői instrukció-
jában szerepel -, a közönség egy tükörrel találta
szemben magát, amely elfoglalta majdnem a
színpad teljes szélességét, enyhén a padló alá
volt süllyesztve, valamint hátra és felfelé meg-
döntve. A színészek a rövid darab egészét a
nézők fölött és mögött lévő erkélyen játszották,
így csak kísérteties tükörképeiket lehetett látni.
Ez a fajta színrevitel megrendítette a testi jelenlét
és a színész-közönség kapcsolat szokásos elvá-
rásait. Meglehetősen másként, de ugyanezt tet-
ték Robert Wilson maratoni előadásainak hatal-
mas színházi látképei is, amelyek előtt a közön-
ségnek reménye sem lehetett arra, hogy egysé-
ges jelent szűrjön le vagy „birtokoljon". A Wilson-
előadás közönsége inkább megtanult le-mondani
a Goldman által feltételezett pszichológiai énről
(„az én tiszta helyzetre vágyik") azért, hogy nem-
énné váljon, vagyis szenvtelenül átengedje magát
az érzéki benyomások fenomenalisztikus
áradatának. Foreman és Wilson korábbi
munkáikban még amatőrökkel is dolgoztak, akik
nem fertőzték meg az előadást a profik felnagyí-
tott személyes „jelenlétével".

Valamivel több mint egy évtizeddel később a
színházművészek és elméletírók új generációjá-
nak munkáját egyre inkább a Hiány, nem pedig a
Jelenlét esztétikája jellemzi.6 Ma már látható,

6 Ahogy Philip Ausländer egy hasznos áttekintésben
írja: „Az újabb elméletek többsége valójában azt sugall-ja,
hogy a színháznak, ha radikális művészeti forma-ként
életképes akar maradni, le kell győznie a jelenlétet, vagy
legalábbis konceptualizálnia kell a jelenlét le-győzését."
A Theatre, Performance and the Problematics of
Presence című kiadatlan tanulmány a Towards a New
Poetics of Theatre címmel a William and Mary College-
ban 1985 áprilisában rendezett szimpóziumon hangzott
el.

Route 1 & 9 - Wooster Group (1981)

Wooster Group: L. S. D. (1984)
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hogy az előző generáció radikális Jelenléte csak a
hagyományos színházi Jelenlét végletes formája
volt, amely per se elutasította a textualitást, és a
(látszólag) spontán módon beszélő jellemet
állította a cselekmény középpontjába. A korábbi
generáció, miközben Beckkel együtt állította,
hogy „a jellem színházának vége", továbbra is a
karteziánus énközpontú kifejezés reneszánsz hu-
manista programját valósította meg. A Hiány
színháza ezzel szemben szétoszlatja [disperses] a
középpontot, áthelyezi [displaces] a szubjektu-
mot, és megingatja [destabilizes] a jelentést. A
Jelenlét eszménye szempontjából különleges fe-
nyegetést jelent, ezen írásnak pedig témájául
szolgál az az új textualitás vagy a textualitásnak
az az új formája, amely az 1970-es évek végétől
mind a színművekben, mind az előadásokban
egyre inkább megjelent.

Még mielőtt a Jelenlét mint színházi érték
ellenszenvessé lett volna, elméleti alapjait folya-
matosan megkérdőjelezte Jacques Derrida fran-
cia filozófus. „A színpadon mindig most van" -
írta negyven évvel ezelőtt Thornton Wilder.8 De a
feltevést, miszerint az emberi természet képes
eljutnia Mosthoz és teljes egészében jelenlévővé
válni önmaga számára, Derrida az elmúlt két
évtizedben erősen kétségbe vonta. Számára nem
létezik olyan primordiális vagy önazonos jelenlét,
amelyet ne itatna át eleve a nyom - a pillanat
„belsejének" kinyitása az időtartam „külseje" felé.
Derrida minden szövegértelmezésében ott az a
felismerés, „hogy az általános értelemben vett
jelenlét nem elsődleges, hanem inkább újraalko-
tás eredménye; nem ez az abszolút, teljes egé-
szében élő forma, amely a tapasztalatot alkotja,
és az élő jelen tisztasága nem létezik".9 Jellegze-
tes módon ezekben a szoros olvasatokban min-
dig felfedeztetik a különbség „férge" a teljesség
vagy jelenlét almájában. „A nyom struktúrája
nevezetesen az, hogy mindig mindent átsző va-
laminek a nyoma-valaminek, ami nem önmaga -,
megkérdőjelezi a jelenlét struktúráját."10 Ezek a
„nyomok" és „jelenlétek" pedig nem mások, mint
azok a fogalmi oppozíciók, amelyekre a nyugati
gondolkodás kétezer éven keresztül alapozta a
Jelenlétre támasztott „logocentrikus" igényét
(ezen Derrida nem is annyira a szó, mint inkább
egy első és eredő elv, vagyis az Ige köz-ponti
szerepét érti). A bináris oppozíció, amely
Derridánál - mondhatni - azért szerepel, mert

Beck, No. 35.
8 Thornton Wilder: Some Thoughts on Playwriting.

Idézi: Bernard Dukore: Dramatic Theory and Criticism.

New York, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1974.892.

Jacques Derrida: Freud and the Scene of Writing.

Writing and Difference. Ford.: Alan Blass. Chicago,
University of Chicago Press, 1978. 212.
10 Gayatri Spivak: Introduction to Derrida: Of Gram-

matology. Baltimore, Johns Hopkins University Press,
1976. xix.

magában foglalja a többit, a beszéd és az írás
oppozíciója.

A beszédnek az írás rovására történő „privile-
gizálását" Derrida például Saussure munkájá-
ban, minta logocentrikus metafizika egyik kései
és azt betetőző művében látja, és a Grammato ló -

giáról-ban elemzi. Christopher Norris Derrida-
magyarázata szerint az emberi hang

„az igazság metaforájává..., az önmagában
jelenlévő »élő«-beszéd forrásává válik, szem-
ben az írás másodlagos, élettelen megteste-
süléseivel. Beszéd közben az ember (felte-
hetőleg) érzékelheti hang és értelem közvet-
len kapcsolatát, az értelem belső és azonnali
megvalósulását, amely ellenállás nélkül adja
meg magát a tökéletes, áttetsző megértésnek.
Az írás, ezzel szemben, lerombolja a tiszta,
önmagában vett jelenlét eszményét. Egy ide-
gen és személytelen médiumot, egy csalóka
árnyékot erőszakol szándék és jelentés, meg-
nyilatkozás és megértés közé. A nyilvánosság
szabadas területét foglalja el, ahol a hata-
lom/szerzőség [authority] áldozatul esik a
textuális »disszemináció« kiszámíthatatlan-
ságának és szeszélyeinek. Röviden, az írás azt
a mélyen hagyományos nézetet fenyegeti,
amely az igazságot összekapcsolja az önma-
gában vett jelenléttel és a »természetes«

nyelvvel, amelyben kifejezést talál."11

Derrida állítása szerint az írás korántsem má-
sodlagos a beszédhez viszonyítva, mert mindig
is átitatja a beszédet, sőt, mondhatni, meg is
előzi azt, ha nyelven nemcsak formális grafikai
struktúrát, hanem az egész nyelvi rendszert ért-
jük, amelynek meg kell előznie minden egyes
behatárolt szóbeli megnyilatkozást. Ebben az ér-
telemben az írás magában foglalja „a jelentés vég
nélküli áthelyeződését/kibillentését [displace-
ment]", amely a nyelvet „a stabil, önmagát
hitelesítő tudás határain túlra" helyezi.12

Ha nincs semmiféle biztosítéka gondolat és a
beszéd közötti kapcsolat tekintetében, akkor
nem létezhet az az egyetlen pillanat sem, amely-
ben a megnyilatkozás megszületik; és ha nem
azonosítható egyetlen eredő elv sem, akkor az
olyan dolog is, mint az önazonos Jelenlét, pusz-
tán önmagát szolgáló illúzió. Ilyenformán Der-
rida fonocentrizmus ellen intézett támadása
nemcsak a beszéd/írás bináris oppozíciójának,
hanem a „Jelenlét metafizikája" kétezer éves ha-
gyományának lerombolására is irányul.

Derridának a beszédet és az írást érintő
dekonstrukciójával párhuzamosan a gyakorlati
színházi emberek elkezdték felfedni az előadás
fonocentrikus építménye mögött álló, általában
„rejtett" textualitást. A textualitás számos új for-

Christopher Norris: Deconstruction: Theory and

Practice. London, Methuen, 1982. 28.
12 Uo. 29.

DIFFÉRANCE (elkülönböződés): Derrida
fogalma, amely az „eltér (térben különbözik)",
illetve „elhalaszt (időben különbözik)" jelentésű
francia différerigéből származik. Megingatja a
beszéd és az í rás hagyományos hierarchiáját,
hiszen a différance és a difference közötti
írásbeli különbség nem feleltethető meg
semmilyen szóbeli (ki-ejtésbeli) különbségnek.
Az elkülönböződés jelensége az írott és
kimondott szó esetében egyaránt érzékelhető:
a jelentés állandóan és vég nélkül differál;
minden szó más és más szóhoz vezet el a
jelölés folyamata során. (Ez voltaképp
Saussure elméletének továbbgondolása, amely
szerint a nyelvi jelek önkényesek, a nyelv pedig
különbségek rendszere.) (K. K. Á.)

DIKCIÓ: gesztikus és vokális megnyilatkozási
forma. P. Pavis szerint „hermeneutikai tett",
amely a szövegnek a jelentésalakítási
folyamatban kiterjedést, hangot és testiséget
kölcsönöz. Elméleti rendszerében a mise en

scéne dinamikájának és tónusának
meghatározására vezeti be használatát. Két
fajtáját különbözteti meg: a naturalista és a
művészi dikciót. Az előbbi a szöveg
dallamosságára és hangzásvilágára építve az
át-élési technikák alkalmazásával a
valósághűségre törekszik, az utóbbi a szöveg
lényegében művészi természetének
ritmusszerkezetét helyezi elő-térbe, s ennek
érdekében „elválasztja a hétköz-napi érzelmen
alapuló beszédet a prozódiai rend-szertől". (J.
M.)

DISSZEMINÁCIÓ (jelentésömlés): a magok
(latinul semen) szétszóródását jelenti, és
Derrida használatában a jelentések
differálására, a jelölés folyamatának
uralhatatlanságára vonatkozik. A fogalom
szexuális konnotációval bír, és a meg-
termékenyítés (azonosítás) aktusa helyett az
el-' vileg végtelen számú, folyamatosan
elkülönböződő (promiszkuus) jelentés
burjánzására, a szövegek más szövegekben
való szétterülésére utal. A határok feloldódnak,
a szövegek egymásba íródnak, és a közöttük
lévő aktív működés, a szavak által gerjesztett
szavak láncolata megkérdőjelezi az
eredet(iség), a jelenlét és az egy(szeri)ség
hagyományos fogalmait. (K. K. A.)

DRAMATIKUS SZÖVEG: nem, legalábbis
nem feltétlenül dráma. Épp a drámatúlságosan
behatárolt kategóriáját igyekszik felváltani. A
poszt-modern szövegek a szabályos definíciók
szerint nem drámák (akár ismeretelméleti,
akár ontológiai szempontokat veszünk
tekintetbe), de dramatizálható vagy
dialogizálható mozzanatokat tartalmaznak.
Dramatikus szövegként persze egy rögzített
drámaszöveg éppúgy funkcionálhat, mint -
szélsőséges esetben - akár a telefon-könyv.
(J. M.)
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mában ütötte fel a fejét: mint jellem, téma, tér-
környezet és mint az arisztotelészi hat elem mellé
helyezett, virtuálisan független színházi kompo-
nens. Megkérdőjelezhető az is, vajon a színház-
művészet sokáig virágzó Jelenléte képes-e
túlél-ni ezt a támadást a maga korában elvetett
fogalma segítségével.

Richard Nelson The Vienna Notes (Bécsi feljegy-
zések) című művének, amelyet 1979-ben mutat-
tak be először a New York-i Playwrights' Hori-
zonsban, központi cselekménye az írás.13 Stubbs
szenátor az emlékiratait diktálja, benyomásainak

13 Richard Nelson: The Vienna Notes. In: Wordplays 1.
New York, Performing Arts Journal Publications, 1980.

pillanatnyi össszegzését. Kezdetben elidőzik a
múlt eseményein, de hamarosan „beleírja ma-
gát" a jelenbe: cselekedeteinek és érzéseinek
egyetlen kritériumává az válik, hogy mi hangzik
leírva legjobban. Félig komoly-félig komikus ter-
rorista támadás éri azt a bécsi házat, ahová va-
csorára hívták, és a szenátornak hitt házigazdát
a színpadon kívül megölik. A váratlan helyzet
közepette Stubbs folytatja az írást - az éppen
zajló események is csupán ehhez szolgáltatnak
alkalmat. A beszéddel szemben ez az írás/diktá-
lás a jelenlét manifesztációjaként értéktelen; csak
később lesz értéke, amikor elidegenítve jelenik
meg, egy könyvben kinyomtatva.

Hamarosan a színpadon lévő két másik
szereplő, Rivers, Stubbs titkára és amerikai há-
ziasszonyuk, Georgia is belelkesedik, és önmaga

T. S. E. - Robert Wilson előadása (1994)

elidegenítésének eksztázisában mindenki felváltva
„írja" magát a másik kettő által képzett lelkes
közönség számára. Félreteszik a ceruzát és a
jegyzetfüzetet, de attól ez még ugyanúgy írás: a
megfelelő „szövegkönyv" komikus keresése,
amellyel ellensúlyozhatnák az események köz-
vetlenségét. Ez addig folytatódik, amíg pisztoly-
lövések be nem szakítják az ajtót. Az utolsó jele-
netben, két évvel később, megjelenik az emlék-
iratok befejezett könyve, teljessé téve a Stubbs
szenátor figurája által jelzett parabolát is. Stubbs
az írástól jutott el a beszédig, de csak azért
beszélt, hogy visszatérjen az íráshoz. S ekkor egy
tükörképszerű hátrálással ő vagy inkább az írása
újra a beszédhez ugrik. Miközben elmélázva ül,
és hallgatja a titkárt, aki részletet olvas fel a
könyvéből, Stubbs felujjong: „Működik! Műkö-
dik!", elégedett, amiért írott szavai megteremtet-
ték a spontán „jellem" illúzióját.

Len Jenkins Dark Ride (Sötét vágta) című
műve, amelyet 1981-ben a Soho Repben mutat-
tak be, a Fordító elbeszélésével kezdődik, aki
régóta küzd egy okkult kínai pergamen jelenté-
sével: „A sárga ős könyve" olyan szöveg, amely
egy másik szövegről szól, amelyet megint más
szövegek olyan töredékeiből alkottak meg, ame-
lyek maguk is más szövegekből állnak.14 Mint azt
a Fordító bevallja, lehet, hogy a szöveg eredeti
nyelve nem is kínai, és már az is megfordult a
fejében, „hogy ez a mű maga is egy... fordítás...
fordításának... a fordítása". Noha Jenkins darab-
ja bizonyos szinten az önreferenciális modernista
találékonyság parodisztikus utánzata, ugyan-
akkor benne rejlik a színházművészet dekonst-
rukciójának az a komoly szándéka is, amely a
beszéd és a gesztus által reprezentált élő előadás
margójára száműzi a szöveget és a textualitást.

A Fordító bemutatja nekünk a Könyv egyik
részletét. Nem meglepő, hogy ebben a textua-
litásról szóló darabban ez a részlet egy könyvet
olvasó fiatal nőről szól. A nő olvassa a könyvet,
amelynek a szereplői szintén megjelennek. Aho-
gyan a nő benne van abban a szövegben, amelyet
olvas, úgy a Fordító és a kiadója is a felté-
telezhetően kínai kézirat tíz vándorfigurája között
szerepel. Az a jelenet, amelyben a kéziratról be-
szélgetnek, szintén a „fordítás" része. Akár egy
Möbius-szalag esetében, a darab keretét és ke-
retes elbeszéléseit nem lehet logikailag különvá-
lasztani egymástól, illetve az előadás és a szöveg
közötti hagyományos megkülönböztetés felborul,
amint az előadás saját textualitására irányítja a
figyelmünket. Lehet, hogy a darab finoman

14 Len Jenkins: Dark Ride. In: Wordplays 2. New York,
Performing Arts Journal Publications, 1982.
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mesterséges „humbug", de a vicc részben arra
vonatkozik, hogy a színház szokásához híven a
spontán beszéd belseje teremti meg, amely a
textualitást az előadás külsejévé fokozza le. Úgy
tűnik, Jenkins szerint a szöveg van belül, és csak
a szöveg létezik. „Fiatalember - mondja Zenda-
vesta, az okkultista szemész [oculist/occultist],
aki mint a „fordítás" megbízója jelenik meg -,
feltárult előttem az új kozmogónia... Mi a Föld
belsejében élünk. A modern csillagászoknak tel-
jesen igazuk van, kivéve, hogy mindent pont
fordítva gondolnak el... Ön azt kérdezi, mi van a
burkon kívül... Egyáltalán semmi. Csak a belső
az, ami létezik."'

Adrienne Kennedy A Movie Star Has to Star in
Black and White (Egy filmcsillagnak fekete-fe-
hérben kell csillognia) című művében a fekete és a
fehér nemcsak a faji különbségre, hanem az írás
két eltérő módjára, a papírra nyomtatott betűre
és a film képeire is vonatkozik.16 A darab
önéletrajzi kollázs, amely lazán kötődik Kennedy
bátyjának egy autóbalesetet követő kórházi ápo-
lásához. Clara, Kennedy főszereplője megszállott
író, aki a cselekmény alatt egyfolytában ír, illetve
felolvas nekünk a naplójából és a darabjaiból.
Clara Adrienne Kennedy darabjait írja, és a The
Owl Answersből (A bagoly válaszol), valamint
Kennedy naplójának feljegyzéseiből idéz. Más
filmek tablóképeinek szereplőiként megjelenik
Bette Davis, Jean Peters és Shelley Winters, de
azonnal Clara fehér „sztár"-változataivá válnak.
Clara elmondja, hogy mindennap megpróbál az A
Lesson in Dead Language-en (Tanítás holt
nyelven), egy másik Kennedy-darabon dolgozni,
mintha csak arra hívná fel a figyelmünket, hogy
az A Movie Star... „holt nyelvből" összefoltozott
harmadlagos valóság. A Jenkins darabjában
szereplő pergamenhez hasonlóan, az A Movie
Star... is más írásokból összeállított szöveg,
amelynek egy része megint más írásokból áll.

Ez a fajta írás mindig arra emlékeztet minket,
hogy a befejezett múltból származik - régi nap-
lókból vagy régi filmekből. Jelenbéli élete nem a
látszólag spontán beszéd révén megnyilatkozó
„élő" jellemek interakciója, hanem olyan szöve-
gek élete, amelyek azért töredeztek egymásba,
hogy műfajok titokzatos interakcióját hozzák lét-
re. Mi természetesen a jellem iránti érdeklődéssel
közelítünk ezekhez a szövegekhez. Amint azt épp
a jellem iránti érdeklődése bizonyítja, ez a
szöveg, amelyet először műhelymunkaként adtak
elő 1976-ban a Public Theatre-ben, korábban

15 Vö. Derrida jól ismert szójátékával: „II n'y a pas de
hors-texte", ami jelentheti azt, hogy semmi sincs a
szövegen kívül, de azt is, hogy a szövegnek nincs
külseje.
16 Adrienne Kennedy: A Movie Star Has to Star in Black
and White. In: Wordplays 3. New York, Performing Arts
Journal Publications, 1984.

íródott, mint az itt tárgyalt más szövegek. Ám
csak azért közelítünk a jellemhez, hogy lássuk,
amint feloldódik az írásban. Maga Clara kér-
dőjelezi meg, hogy vajon létezik-e ő az írás „fe-
kete-fehérségén" kívül. Mindhárom darabban
közös ez a furcsa megfordíthatóság (vajon a
jellemet vagy az írást követjük nyomon?, a cse-
lekményt avagy az írást? stb.), amely - elképze-
lésünk szerint - lassan rést üt a színpad - amely
a színházi Jelenlét része - önmagában teljes
hitelességén [authenticity].

Daryl Chin művei a legradikálisabb antiteátrális
szövegekhez tartoznak, amelyekkel a textualitás
az utóbbi időben a színházi Jelenlét ha-
gyományos határai mögé hatolt. Sok darabjában
művészeti vagy irodalmi kritikákból kiemelt
hosszú részletek találhatók. A nemrégiben kelet-
kezett és 1984-ben a Theatre for the New York
Cityben előadott Act and the Actor (A színész és
a színjátszás) címe például Harold Rosenberg
művészeti kritikus azonos című könyvéből szár-
mazik. A darab azzal kezdődik, hogy az egysze-
rűen csak Olvasónak nevezett szereplő hosszú
részletet olvas fel Annette Michelsonnak a Film
Culture-ben megjelent egyik 1966-os esszéjéből.
Ez a prológus olyan szerzői megjegyzés
felolvasásával folytatódik, amely a darab kelet-
kezéséről szól. Az ugyanis egy még nagysza-
básúbb, de bemutatatlan darabból származik
(még egy szöveg, amely az előadott szöveg hát-
terében lebeg), amely olyan kérdéseket tett fel,
hogy „Mi történne, ha eggyé olvadna Jacques
Derrida és Preston Sturges? Mi lenne, ha De-
leuze és Guattari Ernst Lubitschot tanulmányoz-
ná...?". A prológus arra a következtetésre jut,
hogy a jelenlegi darab „kísérlet azon probléma
analízisére", hogy vajon az amerikai populáris
kultúra és tömegtájékoztatás konvenciói
„nevezhetők-e archetípusoknak".17

Maga a darab „klasszikus" amerikai filmekből
idézett vagy azok által inspirált jelenetek egymás-
ba szőtt töredékeinek tucatja, amelyeket kritikák-
ból vett részletek szakítanak meg. A töredékek
sohasem állnak össze a cselekménnyel és a
szereplőkkel együtt illuzionisztikus valósággá,
mégis koherensek, mert a szöveg mögötti szö-
vegek kulturális narratívánk részei. Megadjuk
magunkat e források élvezetének, és ez a meg-
adás ravaszul megerősíti a források kulturális
erejére vonatkozó - a darab végén feltett - kriti-
kus kérdést.

Chin szövegeket szórt a közönség elé: köny-
veket, újságcikkeket, filmeket, regényeket, kriti-
kákat. Korábban keletkezett Apopleptic Fit(Szél-
ütés) című darabja táncszínházi kritikákból vett
különféle idézeteket, illetve Djuna Barnes Éjerdő
és Yasunari Kawabata Beauty and Sadness

Daryl Chin: Act and the Actor. Kézirat. New York,
1984.

ELVÁRÁSHORIZONT: E. Husserl és H. G.
Gadamer nyomán H. R. Jauss fogalma. (Lásd Az
irodalomtörténet mint az irodalomtudomány
provokációja. Helikon, 1980/1-2. 8-39.) A szín-
házi gyakorlatra alkalmazva az előadás nézőinek a
speciális közös helyzetből fakadó elvárásait'

jelenti a mű hagyományos irodalmi megítélése, az
uralkodó divatirányzatok és az egyéni értelmezés
hátterével. Az elváráshorizontot a színház
esetében árnyalhatja a nézőnek a színház háttér-
működéséről való tudása (rendezői pályázatok,
kritikusdíj stb.), a színészhez mint idolhoz való
viszonyulása (a film reklámszerepe), a
management kulturális propagandája (mondjuk, a
József Attila Színház A miniszter félreléppel). (J.
M.)

FONOCENTRIZMUS: a hang és a beszéd köré
szervezettséget jelenti, Derrida szerint a logo-
centrizmus egyik legjellemzőbb formája. A nyu-
gati (metafizikus) gondolkodás az írással, a ki-
mondott (közvetlen) szó tisztaságát elhomályosító
(közvetítő)eszközzel szemben előnyben részesíti
a beszédet, mert az igazsághoz (az eredethez)
közelebb állónak tartja. Derrida viszont
megingatja ezt a hierarchiát, és a beszédet, illetve
a szűk értelemben vett írást egyaránt a nyelv, az'

ősírás származtatott formájának tekinti. Szerinte
a filozófia is csak az írás egy fajtája, ezért állításai
sem a logika, az ész és az igazság, hanem a nyelv
' retorikája alapján strukturálódnak. (K. K. Á.)

GRAMMATOLÓGIA: Derrida kreálta műszó, amely
az írott jel „tudományát" jelöli, és a nyelvészettől,
illetve a szemiológiától való megkülönböztetést
szolgálja. Elgondolása szerint az írás' nem a
valóság leírása vagy reprodukálása céljából,
hanem pusztán önmagáért, öngerjesztő módon
történik. (Jó példája ennek Joyce Finnegans Wake
című regénye.) Olyan tevékenység, amely sui
generis megteremti a saját (nyelvi) valóságát, nem
pedig a jelentés közvetítésének áttetsző médiuma
vagy az élő hang helyettesítője. Az íráson kívül
nincs semmi, így ez a différance, a
szükségképpen instabil referencialitás
megnyilvánulásának a helye. (K. K. A.)
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(Szépség és szomorúság) című művének
cselekményéből előadott részleteket illeszt
[„f i ts"] egymáshoz. Chin a „jellemből" és a „cse-
lekményből" vékony, majdnem áttetsző dramati-
kus felszínt hoz létre, amelyen átüt a különböző
szövegekből szőtt és róluk való beszéd. Chin
legtöbb darabjában nem a dramatikus, hanem a
textuális világgal foglalkozik.

Chin saját darabjait mindig társával, Larry
Quallsszal együtt rendezi. A velük dolgozó hű és
tehetséges színészek csoportja olyan színpadi
beszédmódot fejlesztett ki, amely meglehetősen
különbözik a jelenbeli, épp akkor keletkező meg-
nyilatkozásként elfogadott kifejező beszédtől.
Chin színészei inkább halkan, sietősen és hang-
súlyok nélkül beszélnek, félúton a spontán be-
széd és az olvasás között. Chin tehát még játék-
stílusban is aláássa a jelenlét illúzióját, hogy
emlékeztessen bennünket: az ő előadásai mindig
a - félelemmel vegyes tiszteletben tartott - szö-
vegek árnyékában állnak, és ezek a szövegek
rendszerint a színházon kívül születnek.

A beszéd helyének a textualitás „mássága"
által történő elfoglalása sokféle formát ölthet.
Míg az ilyenfajta gyakorlati megoldások eredete
részben az 1970-es évek posztmodern tánccal és
kísérleti filmekkel teli világára vezethető vissza
(Chin esetében bizonyosan közvetlen hatásról

van szó), addig a színházban ez a jelenség oly-
annyira elterjedt, hogy nem ajánlatos egyetlen
irányzattal vagy stílussal összefüggésbe hozni.
Nem korlátozható az avantgárd vagy kísérleti
színházra, ahogy azt Christopher Durang The
Marriage of Bette and Boo-ja (Bette és Boo há-
zassága) is mutatja. A darabban, amelyet 1985
tavaszán a Public Theatre-ben mutattak be, Matt,
a fiú, Thomas Hardy regényeivel foglalkozó diák,
aki gyakran előrelép, és a tárgytól látszólag eltérő
dolgokat mond a közönségnek a The Mayor of
Casterbridge (A casterbridge-i polgármester) cí-
mű regényről vagy Hardy „nem enyhülő pesszi-
mizmusáról".18 Ez a dramatikus kritika olyan
példája, gyakorlatilag mind a darabon kívül, mind
azon belül, amely lehetővé teszi, hogy egy-szerre
olvassuk szatíraként és tragédiaként. Matt a
közönséghez intézett első beszédében kijelenti,
hogy csak az írás képes rendet teremteni a csa-
ládi élet káoszában, és hamarosan látni fogunk
egy kísérletet ilyen írásra. „Ha egyszer számba
vettük ezeket a részleteket... akkor az általánosí-
tásokat olvashatóan le kell írni és tanulmányoz-
ni" - mondja Matt, jelezvén, hogy a következő
jelenet lesz a tanulmányozás tárgya. Az, hogy a

18 Christopher Durang: The Marriage of Bette and Boo.
Kézirat. New York, 1985.

Robert Wilson: the CIVIL warS, Rotterdam
(1983)

premieren Matt szerepét maga az író játszotta,
csak megerősíti azt a szándékot, hogy a sze-
replők spontán beszédét úgy kell tekintenünk,
mintha azokat az írott forma által meghatározott
látásmód zárójelbe tenné.

Végül az írás és társa, az olvasás képei egyre
növekvő gyakorisággal tűnnek fel a színház kí-
nálta előadás-kulisszában. Richard Foreman
díszlete a színpadon keresztülhúzott betű- és
szófüzéreivel évekre térkörnyezetet teremtett a
textualitás számára, mintha a beszéd, amit hal-
lanunk, és a cselekmény, amit szemlélnünk kell,
az írásban foglalna helyet. Nemrégiben a Woos-
ter Group és Stuart Sherman darabjai közvetle-
nül az előadás szövetébe olvasztották az írást és
az olvasást.

Korábban már írtam a Wooster Group felolva-
sásairól (azaz az olvasás színpadra állításáról).19

Az L. S. D. négy része egyre inkább annak vizs-
gálatává vált, hogy mennyire lepheti el az elő-
adást mindaz, amit elutasít - vagyis az írás és az

19 Elinor Fuchs: Performance as Reading. Performing
Arts Journal, No. 23., vol. VIII., no. 2., 1984.
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olvasás -, miközben még megőrzi színházi ere-
jét. 1981 óta Stuart Sherman előadóművész
olyan, a szövegről és a textualitásról szóló mű-
veket hozott létre, amelyek dramatikus szövegek
bizonyos részleteit használják vizuális kompozí-
ciójuk részeként. Tizennyolc perces, néma
Hamletjének hátsó fala a shakespeare-i
szövegből kivágott és tőrszerű alakban
felragasztott sorokkal volt dekorálva. Hamlet
szerepét öt, a Hamlet egyes példányait cipelő
színész játszotta. Csehov című, 1985-ös
előadásában a központi díszlet-elem egy
kétdimenziós cseresznyefa-csoport volt, amely
Csehov darabjainak felnagyított lapjaiból állt.
Más bútordarabok is szöveggel voltak borítva, és
két, feketébe öltözött díszletmunkás a színpad két
oldalán ülve Csehov-darabokat olvasott. A
drámákból magnószalagra rögzített sorok által
képzett háttér előtt a színészek némán mo-
zogtak. A nézők figyelme a gesztusoktól akarat-
lanul is a felvett hanghoz vagy a színpadi tárgya-
kon lévő szöveghez ugrott. Az előadás csúcs-
pontján eldőlt a szövegekből álló facsoport, és
egy pillanatig hagyták, hogy a néző elmerengjen a
színpadképen, azon túl pedig a szövegből kivágott
világon. Amint Ranyevszkaja művelt világa
áldozatául esett a Tőkén nyugvó fejszének,
ebben a képben felelevenedett a nézői élmények
utáni nosztalgia. De ezúttal a veszteség érzése a
történetet elbeszélő szöveg elbukásán alapult.

Robert Wilson legutóbbi együttműködése
Heiner Müllerrel, a kelet-berlini drámaíróval a the
CIVIL warS (A polgárháborúk) negyedik felvoná-
sán, először adott művének egyfajta textuális
sűrűséget. A felvonás számtalan idézettől hem-
zsegett, amelyek a „magas kultúrából", például
Shakespeare, Racine, Voltaire, Goethe és Müller
saját műveiből származtak. I. Frigyes Vilmos úgy
jelent meg, hogy éppen a fiának, Nagy Frigyes-
nek írta hírhedt levelét, amelyet egyidejűleg fel is
olvastak. A textualitás iránti új keletű érdek-
lődésével párhuzamosan, Wilson néhány, az
írást idéző erős képet is teremtett, mint például a
hatalmas kosztümben lévő Fehér Írnok figuráját
a második jelenetben, vagy a nyolcadik jele-
netben a nyolc megnyújtott Fekete Írnokét, akik
úgy mozogtak, mint megannyi lúdtoll.

A Wooster Group, Sherman, Wilson és Müller
mindezen előadásaiban megjelenik az, ami a ko-
rábbi avantgárd művekben elképzelhetetlen lett
volna, vagyis annak elfogadása, hogy a kultúra
elkerülhetetlenül a nyelvben és az írásban létezik.
Ugyanakkor ezek a művészek csökkentették is az
írás hatalmát azáltal, hogy önálló színpadi elem-
ként nyíltan színpadra hozták. Az előadás pedig
se nem a logocentrikus dilemmának a hagyomá-
nyos színházra jellemző megjelenítése, se nem
lázadás ellene (ami egyébként is önmegadásban
végződik), hanem, mondhatni, stratégiai benne-
foglaltságra való törekvés.

Manapság úgy tűnhet, hogy a szöveg át-
értékelődése a társadalomban általános konzer-
vatív ellenreakcióval összefüggésben történt. De
amit látunk, nem írható le a textualitáshoz való
„normatív" visszatérésként, mert többé nem
egyértelmű, hogy a szöveg külseje annak, ami-
nek belseje a cselekvő jellemek életének repre-
zentációja. Valójában a Jellem hitelességébe
[authenticity] vetett hit gyengülése tört utat a
textualitás elmúlt évtizedben bekövetkező puszta
megjelenésének. Az írás megerősítette önmagát,
de a jellem és a spontán beszéd mögül leple-
zetlenül lépett elő. Az átmenet sok tünete közül
az egyik éppen a színész különválasztása a
hangjától. Wilson, Foreman, Breuer, illetve most
már időről időre Serban, Sellars, Pina Bausch és
mások munkáikban mikrofonokat és
hangszórókat használnak, gyakran úgy, hogy
nem könnyű egy bizonyos hangot társí-tani
ahhoz a testhez, amelyből ered, ahogy abban
sem lehetünk biztosak, hogy a hang élő vagy
rögzített-e.

A színház mindig is a hiány jelenléte és a
jelenlét hiánya. Ez a két elem minden mozgásá-
ban benne van, de mostanáig ezek a mozgások
fonocentrikus határok közé szorultak. Mondhat-
ni, hogy a. kortárs színházban és különösen az
előadásokban szemtanúi lehetünk a spontán be-
szédre törekvő színházi vállalkozások kudarcá-
nak, az eredetiségre [origination], hatalomra/
szerzőségre [authority] és hitelességre [authen-
ticity] - röviden a Jelenlétre való minden igé-
nyükkel együtt. Ez a mozgás egyenlő annak a
meghatározó hierarchiának a virtuális dekonst-
rukciójával, amely a színházat a reneszánsz óta
fenntartotta. Ahogy Chantal Pontbriand az elő-
adásról [performance] írja: a színház felfedte a
„metafizikával szembeni averzióját".20 Derrida
felteszi a nagy kérdést, hogy vajon a filozófia a
logocentrikus metafizika támogatása nélkül is
filozófia tud-e még maradni. Elérkeztünk már a
színházban ehhez a kérdéshez?

„Presence and the Revenge of Writing. Re-
Thinking Theatre After Derrida." Performing Arts
Journal, 1985/9. 163-173.

Fordította: Kékesi Kun Árpád

20 Chantal Pontbriand: The eye finds no fixed point on

which to rest... Ford.: C. R. Parsons. Modern Drama,
25/1. 1982. Pontbriand megkülönbözteti a színház „je-
lenlétét" [presence] és az előadás [performance] „je-
lenidejűségét" [presentness]. Azt gondolom azonban,
hogy azok a darabok, amelyek itt tárgyalásra kerültek,
és sok olyan is, amely hely hiányában nem került
tárgyalásra, szintén arról (az általam Hiánynak neve-
zett) „nem-megfogalmazottságról" [disarticulation]
tesznek tanúbizonyságot, amelyet ő az előadásban fel-
fedez.

INTERTEXTUALITÁS: a színházban, Julia
Kristeva feltételezése szerint (Semiotiké. Paris,
Seuil, 1969.), egy szöveget nem steril
magányában, hanem csakis az általa megidézett
és/vagy életre hívott szövegek együttesében
érdemes értelmez-ni. A színházi intertextualitás
(szövegköziség) a szövegkezelés é a színpadra
állítás folyamatában jelenhet meg. A dramatikus
textúra tartalmazhat idézett szövegbetéteket
(Zsótér Faustjában Schwab idézi Goethét, Zsótér
Esterházyt), amelyek segíthetnek az előadás
hangnemének pontosításában (parodisztikus,
ironikus, klasszikus stb.). A rendezés pedig
felhasználhat más-honnan már ismert vizuális
megoldásokat, hogy trendbe sorolódjon (Alföldi
Sirályában a hollywoodi és a brit 'függetlenek képi
világa), vagy éppen tisztelegjen mesterei
megoldásai előtt (a tér- és színészzavaró elem
Majornál és Székely-nél). Az idéző és az idézett
intertextuális viszonya egybecsengeti a: kettő
ritmusát, erősítik vagy' éppen ellentételezik
egymást, s így mindenképpen kikényszerítik a
színházolvasat többértelműségét. P. Pavis
ugyanakkor kiemeli, hogy a rendezések társadalmi
vagy politikai kontextusba helyezése nem
speciálisan intertextuális tulajdonság. (J. M.)

ÍRÁS: mint derridai fogalom le kíván számolni a
beszéd és a hang privilégiumával, és vonatkozik
mindenféle inskripcióra, sőt mindarra, a m i i
inskripciót hozhat létre. Az írás többé már nincs
alárendelve a logosznak, nem a jelölő jelölője (a
szó nyomtatott megfelelője), hanem a differenciát
artikuláló, az eredet elkülönböződését kifejezésre
juttató nyelvi szövet. Az ősírás pedig kulturális
jelek és inskripciók olyan rendszere, amely a
beszédet és az írást mindenkor megelőzi, azaz
bármiféle megnyilatkozás előfeltétele, a
gondolkodást és a tudást egyáltalán lehetővé' tevő
forma. (K. K. A.)

ÍRHATÓ-OLVASHATÓ: a terminuspárt R. Barthes
az S/Z című kötetben használta először két szö-
vegtípus megkülönböztetésére. Az olvasható
szöveg (a klasszikus szöveg) passzívan befogad-
ható (olvasható), de nem írható újra. Az írható
szöveg ellenben aktív közreműködést, azaz a
szöveg újraírását követeli az olvasótól. Az írható
szöveg befogadásakor az olvasó nem fogyasztó-
ja, hanem előállítója lesz a jelentésnek. Barthes
az S/Z-ben Balzac Sarrazine című elbeszélését,
egy olvashatónak tartott szöveget értelmez. Az
értelmezés végére azonban világossá válik, hogy a
Balzac-történet is írható szöveg. Barthes értel-
mében tehát az olvashatóság/írhatóság nem szö-
vegtulajdonság, hanem az olvasás/értelmezés
módja. (Kovács Sándor: Dekonstrukciós termi-
nustár. Helikon, 1994/1-2.)
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Aki a modern dráma klasszikus örökségét
próbálja megbecsülni, annak kezdettől fogva
részint finoman pontatlan, részint pedig
archaikus fogalmak definiálásának
problémájával kell szembenéznie.¹ E túl-
ságosan is hívogató alkalom arra csábít, hogy
kibogozzuk az e fogalmakhoz kötődő kétértelmű-
ségeket, próbára tegyük paradox jelentéseiket és
szemantikai gazdagságukat. Mert csak a
szavakkal való játék, a Theodor W. Adornónak
oly kedves negatív dialektika teszi lehetővé,
hogy feloldjunk bizonyos ellentmondásokat, és
lerázzunk néhány régi megszokást. E fogalmak
mindegyike felidéz egy önmagával ellentétes,
helyesbítő vagy legalábbis tőle különböző
szempontot, amely viszonylagossá teszi
jelentését.

1. A modern, a klasszikus és a posztmodern
három olyan paradigmát képez, melyek gyak-
ran zavarosak, s a priori nehezen definiálha-
tók. A színház esetében legpontosabb megkü-
lönböztető ismérvük nem a színpadra állított
szöveg eredete, hanem a színházi használat és
a mise en scéne lehet.
2. A dráma, mely a színház írott megtestesü-
léseire (a dramatikus szövegre) utal, nem
nyújt kielégítő keretet annak megértéséhez,
hogy voltaképp mi a modern a színházban.
3. A klasszikus szemben áll a modernnel és
újabban a posztmodernnel. Ezen határvona-
laknak és a modernitás ezen túlhabzásának
vizsgálatával kívánom igazolni azt a parado-
xont, hogy a posztmodern színház képtelen
definiálni önmagát a klasszikus normákhoz
való visszanyúlás nélkül. Ebben Roland
Barthes-nak (1979) a klasszikus mű és a mo-
dern szöveg között tett megkülönböztetésére
fogok támaszkodni.
4. Az örökség egyszerre polgári és marxista
fogalom. A színház tekintetében a mise en
scéne-re, az előadás hagyományaira és a szö-
vegek interpretációjára utal; a dramatikus
szövegek esetében pedig a felhasználható
dramaturgiai formákra. A posztmodern szín-
ház, úgy tűnik, egyáltalán nem hajlamos oda-
figyelni a textuális vagy színházi örökségről

E tanulmány első megjelenése Modern Drama, 39. 1.
(1986. március).

szóló beszédre, amelyet nem tekint többnek,
mint technikai értelemben vett emlékezetnek,
bármikor hozzáférhető és újrafelhasználható
memóriabanknak.
Ezzel ellentétben a színház fogalma lehetővé

teszi, hogy egymás mellé rendeljük a klasszikust,
a modernt és a posztmodernt, figyelembe véve
a színész, a színpad és a közönség konkrét gya-
korlatát - egyszóval a specifikus színházi meg-
nyilatkozást, amely jelentősen változik az időben.

Az alábbi dolgozat címe tehát - éppúgy a
dialektika, minta provokáció kedvéért - a követ-
kezőre változik: „A posztmodern színház tex-
tuális memóriája." A fogalmak magyarázata ér-
dekében e cím minden komponensén végigme-
gyek, hogy definiáljam a kapcsolatot egyfelől a
modern és posztmodern színház, másfelől a
klasszikus színház között, illetve bebizonyítsam
azt a paradoxont, miszerint a posztmodern szín-
ház átdolgozva helyreállítja a klasszikus öröksé-
get, mert saját identitásának felépítéséhez
klaszszikus normákra van szüksége.

KLASSZIKUS MŰ
VAGY MODERN SZÖVEG?
A mű és a szöveg

Mielőtt felvázolnánk a posztmodern színház de-
finícióját - a fogalmat manapság mind gyakrab-
ban használják metodológiai óvatosság nélkül² -
, a klasszikus szöveg fogalmát kell megvizsgál-
nunk, visszatérve Barthes klasszikus mű és
avantgárd szöveg-teóriájához. A klasszikus mű
vagy szerző történeti definíciója hagyományosan
a régi, a jelentől távoli idők eléggé bizonytalan
képzetéhez kötődött. Nehézségek akkor adód-
nak, ha a klasszikus szöveg inherens strukturális
sajátságait keressük: lényegében a historicitás
szerepét kell megbecsülnünk a szöveg jelentés-
képző folyamatában, a különböző kontextusokba
és eltérő történelmi pillanatokba ágyazott
konkretizációban, különös tekintettel a recepció-
ra és a jelentésnek az olvasó vagy a néző általi

2 Főképpen Benhamou és Caramello (1977); Féral et
al. (1985).

meghatározására. A szöveg konkretizálása, a je-
lentés meghatározása a recepció tényezőitől
függ, ugyanakkor nem zárható ki belőle a színre-
vitel és a szöveg egyedi belső struktúrája. A
konkretizációs kör végén abba a helyzetbe kerü-
lünk, hogy jelentést adhatunk a „legrégibb" (a
legklasszikusabb) vagy a legújabb (a legmoder-
nebb) szövegnek; ez a specifikus jelentés, úgy
tűnik, nagymértékben viszonylagossá teheti a
klasszikus és a modern közötti különbséget. Két-
ségtelenül nagy a kísértés, hogy a klasszikus
szöveget úgy tekintsük, mint amelyet csak a
nagyobb időbeli távolság különböztet meg az
összes többitől, vagy - ahogy a kortárs mise en
scéne gyakori példái mutatják - mint a kortárs
szövegeknél nyitottabb és termékenyebb
szöveget, ahol a megnyilatkozások kontextusa
determinálja és pontosabban behatárolja a
jelentést. Barthes óva int a kísértéstől, hogy a
„kronológiai szituáció" alapján tegyünk
különbséget klasszikus mű és modern szöveg
között:

„A Szöveget nem szabad meghatározott
tárgyként elgondolnunk. Értelmetlen volna szö-
vegek és művek materiális elválasztását megkí-
sérelni. Különösen vigyáznunk kell, nehogy azt
mondjuk, hogy a művek klasszikusak, míg a
szövegek avantgárdok. Megkülönböztetésük
nem történhet a modernitás nevében összeállí-
tott durva lista alapján, hogy aztán eldöntsük, az
egyes irodalmi produkciók »belül vannak-e avagy
kívül«, az időrendben elfoglalt helyük alapján.
Egy nagyon régi mű is tartalmazhat »vala-micske
szöveget«, míg a kortárs irodalom jó része
egyáltalán nem szöveg. A különbség a
következő: a mű konkrét, egy könyvhelyet tölt ki
(például a könyvtárban); a Szöveg ellenben egy
módszertani mező." (Barthes 1979: 74.) (A műtől
a szöveg felé. In: A szöveg öröme. Osiris, 1996.
68. Kovács Sándor fordítása.)

Az ellentét, melyet Barthes ugyan nem hagy
jóvá, a következőképpen áll fel:

mű szöveg
klasszikus modern
olvasható írható
lineáris szöveg térbeli szöveg
egyszerű szöveg nehéz szöveg

Ez az eléggé törékeny ellentétsor minden pil-
lanatban a felborulás veszélyével fenyeget, mivel
a mű modern és a szöveg klasszikus. Eleve meg-
alkuvás minden törekvés, mely a klasszikus mű-
vet textuális értelemben specifikálná. A művagy
szöveg sem a régi és modern, sem az ódivatú és
avantgárd közötti ellentéttel nem azonos. Mind-
két kondíció mindenekelőtt textuális, azaz más
szövegekhez való viszonylatában definiált, figye-
lembe véve eltérő produktív és receptív viselke-
désüket. A klasszikus mű és a modern szöveg
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A POSZTMODERN SZÍNHÁZ ESETE
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meghatározásakor csak néhány kritériumra szo-
rítkozunk3.

A klasszikus szöveg olvashatósága az olvasó
csekély mértékű erőfeszítésére épít a cselek-
mény, a karakter és a narratív logika felismeré-
sében - természetesen ha nem vesszük figye-
lembe a megfejtésnek ellenálló klasszikus nyelv
homályosságát és a változatokat, melyeken egy
darab a történet meghatározása során átmegy.
Noha a klasszikus szöveg első látásra egyszerű-
nektűnhet, rendkívül bonyolulttá válik, amint az
elsőnek kínálkozó, szó szerinti jelentéssel elége-
detlenül rászánjuk magunkat az újraolvasásra.
Ugyanakkor ha elfogadjuk azt az elképzelést,
hogy a modern szöveg jelentése nem több, mint
ami hipotézisekben és az olvasási folyamat nyílt
pályáin rekonstruálható, akkor ez a szöveg teljes
mértékig a befogadó által felépített séma szerint
olvasható, vagyis mind a nehézség, mind a több-
értelműség örökre elenyészik. A szöveg „térbeli-
sége" - textuális testének finom kis hajszálerei -
nem lesz más, mint egyszólamú és egyszerűsí-
tett olvashatóság.

A nehézség visszafordítható és relatív kritéri-
um; minden szöveg nehéz, amennyiben elvárja
az olvasótól, hogy felismerje a meghatározatlan-
ság, a kétértelműség és az ellentmondás terüle-
teit. Ez a fajta nehézség paradox jellegű, hiszen
amint megfejtették és működtették, megszűnik
létezni. A kérdés tehát az, hogy végső soron mi
hozza létre a szövegben rejlő nehézséget. Talán a
klasszikus nyelv érthetősége? A múltbéli és a
jelenbéli olvasók elváráshorizontjának megválto-
zása? A történet lehetséges logikája? A megha-
tározatlan területek kitöltése? Maga a nehézség
fogalma - szerepe és értékelése - történetileg
változó, hiszen a recepció társadalmi kontextu-
sától és a gyakran pszichologikusnak csúfolt
tényezőktől is függ, minta vágytól vagy a hajlan-
dóságtól arra, hogy a szöveget egyik vagy másik
szinten olvassuk, az ebből következő textuális
hangszereléstől, mely biztosítja, hogy ugyanaz a
szöveg különböző olvasatokat hozzon létre, s
végül az elhatározástól, hogy a szöveget ilyen
vagy olyan célból olvassuk: van, aki a történetet
követvén jut tévútra, mert a textuális megnyilvá-
nulásokat maradéktalanul a fikciók világába át-
fordítva figyelmen kívül hagyja a mű (auto-)
textuális szerkesztettségét; van, aki a történet és a
szöveg nyitottságát kívánja sokszorozni; s van, aki
egyetemi értekezést, zsurnaliszta beszámolót akar
írni, vagy cikket egy marxista vagy lacanista
folyóirat számára.

A klasszikus szöveget jellemző kritériumok
relativitása, sőt felcserélhetősége és a művet
szöveggé tevő instabilitás ellenére (mely nem

A kővetkező három oldal A szövegtől a színpadig: a
kifordított történelem című tanulmányomból származik.

Kodikas/Codes7 (1984).

zárja ki annak lehetőségét sem, hogy a modern
szöveg máris klasszikus mű legyen abban az
értelemben, hogy kezdettől fogva a magától ér-
tetődő jelentés klasszikus momentumára redu-
kálták), megkockáztathatjuk néhány olyan krité-
rium felsorolását, amelyek korántsem örökre
szólóak vagy logikailag rögzítettek, egyszerűen
tanúsítják a klasszikus szöveg észlelésének és
befogadásának mai módjait:

1. A klasszikus szöveg önkéntelenül is ideolo-
gikus: a világos, magával ragadó cselekmény, a
beszélők különféle diszkurzusaiban a feszültsé-
géből szemernyit sem vesztő írásmód homogén
homlokzata mögött ott rejtőznek a kódok és a
mechanizmusok, amelyek működésben tartják.
A klasszikus írás tökéletes és behatárolt minősé-
gei abban a mértékben feledtetik el a működését
irányító kódok uralmát, amennyiben a klasszi-
kusság tiszta értékkritériumává válnak: olyan
szöveggé, amely formai tökélye révén képes el-
feledtetni történelembe ágyazottságát. Az ilyen
szövegben a valószerűség és a meggyőzés
technikái arra szolgálnak, hogy elhitessék
velünk a „valós történetet", a hús-vér szereplőket;
elfeled-tessék, hogy a szöveg és működése
hozza létre a realitáseffektusokat. A kritikai
olvasatnak - csakúgy, mint a színház esetében
a mise en scéne-nek - az volna a feladata, hogy
leleplezze a kódokat, és hangsúlyozza - a
groteszk vagy a barokk irónia eszközeivel - e
kódok koholt és művi természetét.4

2. A klasszikus szöveg és intertextusa közötti
kapcsolat szintén jelentős, nemcsak azért, mert a
poétika kötelezi a szerzőt, hogy híven az antik-
vitásra tárnaszkodjon, s maga csakis azt találja
ki, ami feltétlenül szükséges, hanem azért is,
mert igen hosszú azon jelen nem lévő szövegek-
nek a sora, melyeket elvben mindenkinek ismer-
nie kellene. Ez az intertextuális referencia annyi-
ban fontos, amennyiben megakadályozza, hogy
az ezen referenciákról mit sem sejtő kortárs ol-
vasó megragadja a klasszikus szöveg funkcióját.
Így megtörténhet, hogy bizonyos filozófiai vagy
akár irodalmi szövegek más szövegek átalakítá-
sát és újraolvasását idézik elő.

4 Alain Girault megfogalmazásához igazodva. Girault
ellenszerül autotextuális formák használatához folya-
modik, hogy megszabadítsa az ideológiát átlátszó ter-
mészetétől: A kódok láthatóak maradnak, a teatralitás
megőrzi a „realitás" (nyilvánvaló vagy lényegi) autonó-
miáját, az átlátszóság hatásai azonban nem működnek
többé. A színházi -- vagy művészi - forma „jelentésfo-
lyamattá" válhat, és így már nem lesz egy állítólagos
eleve létező jelentés felfedésének eszköze. Ez
„decentrálást" hoz magával, miáltal az ideológia bizo-
nyos távolságba kerül, láthatóvá válik. A kódok tudato-
sítása ugyanakkor azt is előidézi, hogy megszabadítjuk
őket a „természetes" buroktól, amelybe az átlátszóság
ideológiája bezárni vélte őket.

ITERABILITÁS: a Derrida-Searle-vita egyik köz-
ponti fogalma. Derrida a latin iter (ismét) és a
szanszkrit itara (másik) szavakból eredezteti; az
iterabilitásban aZ ismétlődés és a különbözés
kapcsolódik össze. A fogalom a nem-önazonos-
ságon alapuló ismétlést jelenti, szemben az egy-
szerű ismétlés (repeatability) metafizikus fogal-
mával, amely az ismételt elem azonosságát föl-
tételezi. (Kovács Sándor: Dekonstrukciós termi-
nustár. Helikon, 1994/1-2.)

JELENLÉT-HIÁNY: olyan bináris oppozíció, amely
általában a beszéd és az írás ellentétének
leírására szolgáL A beszéd ugyanis feltételezi a
beszélő jelenlétét, az írás viszont az íróét nem.
Derrida szerint azonban a jelenlétet mindig csak
egy általánosított hiány (távollét), a différence
által konnotált különbözés és elhalasztódás, a
múlt és a jövő relációja jelöli ki. A hang nem
közvetlenül hozza világra a gondolatot, hiszen a
beszéd pillanata, a megnyilatkozás eredetének
ideje a folyamatos elkülönböződésnek alávetett,
és a kimondott sZó is olyan anyagi forma, amely
éppúgy más formáktól való differenciáin keresztül
működik, mint írott társa. (K. K. Á.)

LOGOCENTRIZMUS: Derrida kultúrakritikájának
egyik legfontosabb terminusa. A bevett gondol-
kodásnak azt a tulajdonságát ragadja meg, ame-
lyet Derrida - Heidegger nyomán - a jelenlét
metafizikájának nevez. A logocentrizmus az a i
hiedelem, hogy létezik egy rendszeren kívüli kö-
zéppont, amely Meghatározza, érvényesíti, rögzíti
a nyelvi jelentést, de önmaga minden kételyen felül
áll. E logosz jelenlétének erejét a Bibliaszavai
bizonyítják: „ Kezdetben vala az ige." Derrida sze-
mében ezen idealista álláspont lebontása a
dekonstrukció egyik legfontosabb feladata. Derrida
aforisztikus megállapítása szerint „semmi sincs a
szövegen kívül". Az elgondolás hátteré ben ott áll
Lacan elmélete is, amely szerint maga a tudatalatti
is anyelv szabályai szerint épül fel, azaz a nyelv
nemcsak a tudatos gondolkodást, hanem a
tudattalant is megelőzi: nincs gondolkodás a
nyelven kívül. Következésképp a nyelv, a nyelvi
szocializáció is a hatalom, az elnyomás eszköze.
Ez ellen közvetlenül nem sokat lehet tenni (a
színházi gyakorlatban pedig különösen keveset), a
posztmodern kritika azonban jórészt ennek
tudatosítása - az önmaga által használt nyelv
érvényességére való folyamatos rákérdezés- révén
éri el sajátos hangját és eredményeit. (J. M.)
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Ez a főnixszöveg, vagyis a klasszikus mű nem
képes mindig oly módon újraszületni, hogy meg-
újítsa rá vonatkozó megértésünket. Valójában, s
ez sokkal prózaibban hangzik, a kortárs hallgató
sosem lehet biztos benne, vajon múltbéli vagy
kortársi szövegként érti-e. A századok során e
szöveg krónikusan félreértődik (mal entendu);
hallgatójában (még inkább, mint olvasójában)
furcsán ismerős érzés ébred, amikor Moliére vagy
Marivaux nyelvével találkozik (bár, más-részről,
Shakespeare és Goethe egymást követő
újrafordításaiban megvan az a paradox képesség,
hogy alkalmazkodjanak a francia nyelv fej-
lődéséhez és képkészletéhez). A klasszikus fran-
cia nyelv olyan, mint egy homályos üvegtábla
köztünk és a szöveg létrehozta fiktív világ között. A
világ és a diszkurzus között nincs többé közvetlen
és kölcsönös kapcsolat. A hallgató kénytelen
odaadóbban figyelni és folyamatosan meg-
kérdőjelezni a szöveg és a világ közötti viszonyt,
azaz a szöveg ideológiai dimenzióját. Ehhez a
dimenzióhoz csak akkor érkezhet el, ha a szöve-
get artifaktumként (artifact) fogja fel. Ekként te-
remtődik kapcsolat a szöveg és az ideológia
között (mely utóbbi a szöveg működésének
konstitutív eleme). A forma tudatában, mely per-
sze ellenáll minden kísérletnek, amely láthatóvá
akarná tenni, az olvasó/néző valószínűleg olyan
mély és rejtett jelentőséget tulajdonít a szöveg-
nek, amelyről egy historizáló olvasat nem is ál-
modhat. A színházi megnyilatkozás formáján
végzett minden munka - a barokk irónia kódjai, a
túlzottan retorikus vagy énekelt beszéd, a sze-
replő teatralizációja - odavezet, hogy a klasszikus
francia nyelv átlátszatlanná válik, és szédítő
mélysége meghallgatására késztet. Ennek ered-
ményeképpen, a róla kialakult hagyományos
képpel ellentétben, a klasszikus diszkurzus nem
tündököl ama tisztaság fényében, mely a nyelvet
a világ hű tükörképévé teszi.5

A klasszikusok kritikája és a mise en scéne
interpretációja hosszú ideig úgy tett, mintha az
idők során semmi más nem rakódott volna a
szövegekre, csak néhány réteg por; s hogy a
szöveg elfogadhatóvá váljék, elég volt megtisztí-
tani, megszabadítani a lerakódásoktól, amelyeket
a történelem, az interpretációs rétegek és a
hermaneutikai üledék hagytak maguk után a lé-
nyegileg érintetlen szövegen. A klasszikus szöveg
e fantomképe nemcsak abba az irányba fejlődhet,
hogy megkísérlik archeológusi pontossággal
rekonstruálni az előadás történelmi körülményeit,
hanem az előadás stílusának modernizációja felé
is (klasszikusok modern ruhában, a kortárs
hétköznapokra utaló anakronisztikus
csecsebecsék). A szöveg „leporolása" minden
esetben együtt jár azzal az idealista hiedelemmel,

5 A tisztaságról folytatott vitát lásd Barthes-nál (1966:
27-35.).

mást is próbálni. Többet is tehetünk a por
egyszerű letörlésénél: magát a tárgyat is meg-
változtathatjuk. Egy csodálatos módon meg-
őrzött váza mindig hasznos lehet. Egy dráma
egészen más. Itt maga a tárgy akkor is alap-
vetően átalakul, ha a szöveg teljesen érintet-
lennek látszik. Nem olvashatjuk ugyanúgy,
ahogy azok az olvasók, akiknek írták. Amit mi
olvasunk, egyfajta emlék; újra megjelenítőd-nek
életünkben az eltorzított elemek - azaz
voltaképpen az egyéni és a szociális test közötti
kapcsolatok." (Vitez 1977: 45.)
Fontosnak tűnik, hogy a klasszikus szöveg
olvasásakor képesek legyünk a „por" historici-
zálására, ahelyett hogy figyelmen kívül hagy-
nánk, vagy éppen a szőnyeg alá söpörnénk. Ez a
gyakorlat eléggé közel áll a fordításhoz, mely a
forrásszöveg változatát hozza létre az új olvasó
nyelvén, aki előtt így megnyílik a választás lehe-
tősége: az egyik a fordításadaptáció, amely, hogy
elkerülje a fordítandó szöveg szolgai másolását,
a szöveget új kulturális kontextusba helyezi; a
másika betű szerinti fordítás, mely az
idegenség-
érzet kialakulása és az idiomatikus veszteségek
ellenére megőriz valamit a forrásnyelv retoriká-
jából és világnézetéből.

3. Akárcsak a fordításokat, a klasszikusok ol-
vasatát is mindig jelentésvesztés vagy inkább a
jelentésaspektusok teljes destrukciója kíséri. A
minden új olvasat után megmaradó textuális
elemek helyett pontosabb lenne a meghatároz-

Racine: Andromaché -Antoine Vitez 1971-es
rendezésében

mely szerint a klasszikus nyelv korrekciója ele-
gendő a fiktív világ, valamint az objet fixe-szé, a
régi és új idők elegyévé redukált ideologémák
szintjének eléréséhez. Szerencsére nem sokáig
váratott magára a dramaturgok és rendezők re-
akciója a kritikának e statikus felfogására, mely
a mise en scéne-t a nagytakarítással azonosítja.
Alain Girault (1973: 79.) észrevétele szerint „a
leporolási művelet feltételezi az ember változat-
lanságának idealista filozófiai felfogását. A »le-
porolás« végeredményben »dehistoricizálás«, a
történetiség tagadása (felszíni reflexióvá, »por-
rá« való redukálása)." A „leporolás" tagadása
magában foglalja a történeti kimozdítás feltétele-
zését, amely a formális elkülönülés tudatával
sokkolja a közönséget, s ez voltaképpen a külön-
böző világnézetek elkülönítése. Brecht (1967:
112.) írja, hogy Piscator, miután színre vitte
Schiller Haramiákcímű darabját, azt mondta ne-
ki: „azt keresse, mivel hívhatná fel a színházból
távozó emberek figyelmét, hogy százötven év
nem kis dolog."

A mai dramaturgiai reflexiók nem adnak helyt
a leporolás mint „varázslatos megoldás" szédü-
letének. Antoine Vitez saját munkáinál elutasítot-
ta ezt a gyakorlatot:

„Ha valaki »leporolásról« beszél, akkor azt
hiszi, hogy a por felhalmozódott valamin: egy
érintetlen tárgyon, amelyet valaki elhagyott, s
amelyet a megtisztítás és fényezés után valaki
újra megtalálhat. Pontosan ez történik a mű-
alkotásokkal is. A port ott lehet hagyni, és tenni,
amit addig - a Comédie-FranQaise hosszú ideig
halmozta a porrétegeket, s a port csak új réteg
viasszal álcázta -, de meg lehet
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hatatlanság és a kétértelműség olyan zónáiról
beszélni, melyeket képesek vagyunk részlegesen
befoltozni vagy részlegesen eltávolítani. A klasz-
szikus szöveg - mint általában az irodalmi szöveg
- rendelkezik egyrészről a fikcióvilág kia-
lakulásához nélkülözhetetlen, beprogramozott,
strukturális kétértelműségekkel, másrészről olyan
kétértelműségekkel, melyek ugyanazon szöveg
konkretizációs változásaiból fakadnak. Az első
fajta kétértelműségnek érintetlenül kell maradnia.
Feloldása ugyanis a feszültség és felfedezés
mechanizmusának lerombolásához vezetne; leg-
főképpen pedig leegyszerűsítené és (partizán
módon) leleplezné az implicit ideologémákat,
melyeket a szöveg önkéntelenül is saját történel-
mi helyzetével összhangban artikulál. Ez a feladat
olykor (igen) hasznos, de főként csak az iroda-
lom és az ideológia teoretikusai számára.

A második fajta kétértelműség a befogadás
körülményeiben bekövetkező megjósolhatatlan
módosulásokból nő ki - a megnyilatkozás és a
befogadás közötti időbeli és kulturális elmozdu-
lásból -, aminek egyik fő oka a befogadás társa-
dalmi kontextusai között szélesedő szakadék, a
másika szöveg keletkezése és befogadása között
eltelt idő. Nem könnyű például beszéde vagy
viselkedése alapján egy szereplő társadalmi mi-
liőjét vagy csoportját megállapítani, miként azt
sem, hogy beszéde összeegyeztethető-e egyál-
talán a maga társadalmi gyökereivel. Ez a nehéz-
ség nem strukturális kétértelműség, hanem a
meghatározatlanság egy új zónájának a terméke,
mely átalakítja cselekményolvasatunkat. A klasz-
szikus szöveg, melynek befogadásához már
nincs használati utasításunk, gyakran olyan szö-
vegként jelenik meg, amelyet a kétértelműség és a
rejtély stratégiája szerint konstruáltak, s ezáltal
érdemén felüli jelentőséghez jut. Íme a klasszikus
szöveg sikerének újabb oka: a történelmi,
földrajzi és társadalmi távolság; az enigmák és
kétértelműségek megjelenése, melyek a mind ez
idáig monoszemikus művet összetetté és eldönt-
hetetlenné változtatják. Amennyiben a szöveg új
konkretizációja során a mise en scéne képes a
meghatározatlanság új zónáit sejtetni és közöttük
lehetséges jelentés-nyomvonalakat szervez-ni,
akkora klasszikus dramatikus szöveg vissza-
szerezheti a múló időben és a banális interpretá-
ciók során megkopott fényét. Az újrahasznosítás
e jelensége új életre keltheti a klasszikus szöve-
get, oly módon, hogy ezt az életet nem az állandó
és változatlan jelentés, hanem a változás és az
alkalmazkodás alapozza meg.

A klasszikus művek ezen jellegzetességei - s
főképp az a lehetőség, hogy modern szöveg
módjára lehet velük bánni - késztetik a mise en
scéne-t arra, hogy megkérdőjelezze a klasszikus
és a modern fogalma közötti történeti és elméleti
különbséget. Egy klasszikus mise en scéne-je
éppúgy lehet modern, mint posztmodern (ahogy

hamarosan látni fogjuk), s egy kortárs szöveg
mise en scéne-je is lehet divatjamúlt, és (bizo-
nyos esetekben) meggátolhatja, hogy a szöveg
felmutassa újdonságát és modernitását. A mo-
dernizmus és, a fortiori, a posztmodernizmus óta
a színházi gyakorlatban legradikálisabban a
rendező és a szöveg viszonya változott.

A t é r l eh e te t l en e gy ség e

A mai szerzők, úgy tűnik, nem képesek hasznát
venni a klasszikus dramatikus szövegnek. Elkép-
zelhetetlennek tartják az olyan drámát, amelyben a
szereplők között olyan dialógus folyik, mint a
köznapi beszélgetésben. A jelenség nem új: mint
Peter Szondi (1956) rámutatott, ez jelezte a mo-
dern dráma kezdetét valamikor 1880 körül, s
kitartott körülbelül 1950-ig. Mint a dráma krízi-
sének jelét a színházi kommunikáció és a dialó-
gusos beszéd széttörése jellemzi, amit megmen-
tési kísérletek (naturalizmus, társalgási darabok
vagy egyfelvonásosok, egzisztencializmus) vagy
a probléma megoldásának kísérletei (expresszi-
onizmus, epikus színház, montázs, pirandelliz-
mus stb.) követnek. Még az abszurd színház is
modernista megnyilatkozás (inkább, mint poszt-
modernista), hiszen még a nonszensznek is van
értelme, az is felidéz egy interpretációt, egy kon-
cepciót a világról. Adorno megfogalmazásában:

„Még az úgynevezett abszurd irodalomnak is
- legjobb képviselőinek műveiben - van köze
a dialektikához: nincs jelentés, de a jelentés
tagadása mindazonáltal fenntartja a jelentés
kategóriáját; ezáltal helyt ad az interpretáció-
nak, s követeli azt." (1970: 235.)
Adorno úgy folytatja, hogy az abszurd irodal-

ma után (s hozzátehetjük, a posztmodernizmus
előestéjén) már nem maga a jelentés vetendő el
mint szervezőelv, s nem is a filozófiaként fellépő
nonszensz: ,,A harmónia elve, bár a felismerhe-
tetlenségig megváltozott, továbbra is szerepet
játszik még az olyan művészetben is, mely fenn-
tartás nélkül átadja magát a hóbortoknak, mert a
hóbortos ötletek is csak akkor érnek valamit, ha a
művész »beszédmódjaként« mutatkoznak meg."
(1970: 235-36.)

Az új, posztmodern művészetben figyelembe
kell venni az új teljességet, de nem a megszóla-
lásokét, hanem azok megjelenéséét és elrende-
zéséét a művészi diszkurzusban.

Az 1960-as évektől kezdve ismét radikálisan
megváltozott a színházi felfogás (ez a változás
nem teszi lehetővé, hogy a jelent kizárólagosan
új posztmodern érának nevezzük). Már nem a
dialógus és a monológ, a kommunikáció és a
kakofónia, az értelem és a nonszensz vitájáról
van szó. Olyan szerzők, mint Peter Handke,
Michel Vinaver, Samuel Beckett és Heiner Müller,
már meg sem kísérlik a kommunikációs aktus

MEGNYILATKOZÁS/KIJELENTÉS: e fogalmakkal
a fordítás során P. Pavis és Elinor Fuchs
enunciation/utterrance terminuspárját igyekez-

tünk visszaadni. A megkülönböztetést megnehe-
zíti, hogy a francia énonciationt angolra olykor
épp utterance-ként fordítják, s ilyenkor a francia
énoncé angolul statement (esetleg sentence)
lesz. Az mindenesetre állandónak tűnik a külön-
böző szóhasználatokban, hogy az egyik fogalom
magát az elhangzó nyelvi egységet írja körül
(énoncé, utterance, nálunk kijelentés), míg a má-
sik a hangoztatás, a kimondás gesztusára utal,
annak folyamatában (énonciation, enunciation,
nálunk megnyilatkozás). (J. M.)

MISE EN SCÉNE: a színházelméleti szaknyelvben
P. Pavis kezdte diktatórikusan használni, s legin-
kább az Artaud-követők (Copeau, Ricoeur) defi-
níciójának megfelelően. Nem csak a megrendezés
vagy a színpadra állítás tényszerűségét jelen-ti. A
mise en scéne a színész közvetítésével a néző
definiálta színházi térben zajló szövegátalakítási
folyamat teoretikus egésze. Miután az angol
szövegben Is így, franciául, kurziválva áll,
fordítástechnikaillag is indokolt a megtartása. A
német színházelméleti iskola Erika Fischer-Lichte
és Helga Finter (egyébként erősen francia hatás
alatt álló) tevékenységéig az inszcenírozás,
inszcenálás kifejezést használta, így a magyar
szakirodalombah eddig ez szerepelt. (J. M.)

NYOM: Derrida használatában a différance ter-
méke, a különbség megjelenése és e megjelenés'
mozgása. Minden jel (az összes fonéma és
graféma is) más, önmagától elkülönböződő jelek
nyomait hordozza magában, de ezek a nyomok
nem jelenvalók, pusztán hiányuknál (távollétük-nél)
fogva, potenciálisan vannak jelen. Egyetlen jel sem
önmagában teljes, mert a nyomok, (konnotációk é$
asszociációk) révén számos más jelre utal. (K. K.
A.)

PALIMPSZESZT(US): olyan felület (papirusz vagy
pergamen), amelyet egynél többször használtak
írásra: az eredeti szöveget lekaparták vagy
eltávolították, és újat írtak a helyére. A kifejezés
dekonstrukciós használata arra utal, hogy nincs
„tiszta" szöveg, azaz a szövegek egymásra
(egymásba) íródnak, és nem a „valósággal",
hanem egymással állnak kapcsolatban. Ez a
jelenség a disszemináció, az eredménye pedig az
intertextualitás. (K. K. Á.)
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beszélőit utánozni, de megfejthetetlen szóözön-
be sem zárkóznak. Olyan szöveggel állnak elő,
amely - még ha magára ölti is a különböző
beszélők váltakozva kiejtett szavainak formáját -
már nem foglalható össze, nem fejthető meg, és
nem vezet cselekvéshez. Ez a szöveg egészként
lép a közönség elé, mintha egy globális vers
hullana az ölébe, amit kedve szerint magával visz
vagy ottfelejt. A tér egységének lehetetlennek
tűnő keresésében a szöveg megkísérli a vissza-
térést a dialógus előtti időkhöz, a „legkorábbi
színházi formákhoz":

„Minden szó magában szól, csak azok felé
fordul, akik vallásosan gyűltek össze meghall-
gatására; itt nincs mellékes kommunikáció; a
beszélő olyan teljességgel fordul a közönség
felé, amely kizár minden választ, odafentről
szól, kölcsönösség nélküli kapcsolatban."
(Blanchot 1969: 5.)

Ez a vallásos összegyűlés egy védett helyen,
ez az osztatlan közönséget megcélzó egyetemes
megszólítás és ez a szfinx, aki a szétszórt töre-
dékeket is képes újraolvasni, nem létezik többé.
Még akkor sem, ha olyan szerzők, mint Handke,
Duras és Gênet, megkísérlik felújítani a kapcso-
latot egy csoporttal, melynek tagjait összeköti a
vágy, hogy kollektíven- de nem feltétlenül katar-
tikusan - újraélje helyzetét egy olyan térben,
mely egész marad, szemben a színházi, családi,
társadalmi és egyéni megosztottságokkal. Az el-
lentmondásoktól és konfliktusoktól távoli, közös
esztétikai és társadalmi terep keresése persze
(mint látni fogjuk) szoros kapcsolatot feltételez
az örökséggel és a hagyománnyal, hiszen a szín-
ház - a színész, a díszlettervező, a rendező -
mozgatóereje nemcsak a kulturális örökség
(nagy szerzők, nagy klasszikus szövegek, a tár-
sadalmi és szimbolikus élet alapvető mítoszai),

A madarak tanácskozása Peter Brook rendezé-
sében (Párizs, 1979)

hanem a hangzás, a gesztusok és az intonáció
gyakorlatának öröksége is. Meg kell találnunk a
kapcsolatot test és gesztus, valamint a teljes
társadalmi és színházi hagyomány között. Mint
Vitez megjegyzi:

„A színpad a nemzet nyelv- és gesztuslabora-
tóriuma. A társadalom többé-kevésbé világo-
san látja, hogy a színháznak nevezett épüle-
tekben az emberek órákon át azon dolgoznak,
hogy bővítsék, tisztítsák és átalakítsák a köz-
napi élet gesztusait és intonációját, ... hogy
megkérdőjelezzék, válságba sodorják. Ha a
színház valóban a társadalom gesztus- és
nyelvlaboratóriuma, akkor egyszerre lesz a régi
kifejezési normák őrzője és a hagyomány
ellenfele." (1982: 8.)
Az egységes és egységesítő tér elfedi a szavak

eredetét, vagy relativizálja jelentőségüket. Vina-
ver A számítógép, „dráma hét részben" című
darabjában a többnemzetiségű házakban kilenc
szereplő vesz részt a szerencsétlen bajtársaival
folytatott dialógusban. Anélkül, hogy tudatában
lennének, mindegyikük hozzáteszi saját építőkö-
vét a multinacionalizmus épületéhez és mítoszá-
hoz, mely felszámolja önmagát, míg ők a túlélés-
ről és a helyreállításról álmodoznak. Müller Kvar-
tettjében férfi és nő szaporodik és sokasodik
férfivá és nővé, aminek következtében nehéz -
vagy éppenséggel lehetetlen - meghatározni, ki
beszél és kinek:

„Többé nem beszélhetünk pszichológiailag
azonosítható szereplőkről vagy személyekről
(personae) - noha hangsúlyozottan a darab
hagyományos adottságaiként jelennek meg,
hogy azután Müllernél igen szokatlan változá-
sokon menjenek át. A »Persona« eredetileg
»maszkot« jelent, és Müller művében a maszk
egyre inkább a lehetséges arcok és szerepek
kiemelt metaforája, mely megszünteti a sze-
mélyes arcot, a polgári társadalom és az ál-
lammarxizmus e fantazmagóriáját." (Schulz
1982)
Ez a diszkurzív tér, mely elutasítja a szereplő

szilárd tudatosságát, a rendező és a klasszikus
dráma közötti új viszonnyal is magyarázható.

Új viszony a klasszikus műhöz

Nem is annyira az emberről és a világban elfog-
lalt helyéről alkotott nézetek változtak, mint in-
kább a rendezők nézetei a klasszikus művekről.
A klasszikus és a modern periódust is magában
foglaló időszakkal ellentétben ma már senki sem
hisz a dramatikus szöveg rögzítettségében, illet-
ve a dialógust, a szereplőt, a drámai szerkezetet
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stb. uraló szabályok és előírások létezésében. Ezt
bizonyítja, hogy a nem elsődlegesen színpadra írt
szövegek felkutatása mennyire fellendítette a
narratív színházi kísérleteket (Aragon A bázeli
harangok-ján alapuló Catherine Vitez mise en
scéne-je; G. Lavaudant rendezése Denis Roche A
kis nőstényfarkas (Louve basse] című műve
nyomán; Hélene Cixous Ott [Lá]-ját felhasználó
Az érkező [L'Arrivante] Viviane Théophilides tér-
beállításában [mise en espace]). Felfedezték a
prózai szöveget, amely nem annyira cselekmény
vagy szerep alapjául szolgál, mint inkább egy
színházi olvasat kiindulásaként, amelyet különféle
olvasóinak improvizációi dramatizálnak többé-
kevésbé. A szöveg nem a „színházat csináló"
dialógusok privilegizált gyűjteménye, nem is
nyersanyag, amelyet a Brecht-hívők aggályok
nélkül kizsákmányolhatnak, s (természetesen)
nem is olvasott regény, melynek olvasója elkép-
zeli az elbeszélt eseményeket.

Az új dramatikus írás száműzi a színpadról a
társalgási dialógust mint a konfliktusra és be-
szélgetésre alapozott dramaturgia maradványát:
gyanús minden túl szellemesen összefűzött tör-
ténet, bonyodalom vagy cselekmény. A szerzők
és a rendezők kísérletet tesznek alkotásaik
denarrativizálására, azaz minden olyan narratív
hivatkozási pont megszüntetésére, amely lehető-
vé tehetné a cselekmény rekonstrukcióját. Olyan
friss szövegekben, mint J. C. Bailly A cepheusok
(Les Cépheides), L. J. Sirjack Szemet szemért
(Oeil pour Oeil), Bruno Bayen Álmodjunk, vá-
lasszunk? (Faut-il rêver, faut-il choisir?), E.
Corman és Philippe Adrien Franz Kafka álmai
(Réves de Franz Kafka) című alkotása, lehetetlen
fellelni az elbeszélés és a cselekmény élvezetét.

Mind a modern - írott - szöveget, mind a
klasszikus - bemutatott - szöveget megfosztották
jelentésétől, legalábbis közvetlen mimetikus
jelentésétől, az eleve létező jelölttől, mely
könnyedén kifejezhető a színpadon. A szöveg
társadalomtörténeti vetületeinek, a múltban és a
jelenben hagyott történelmi lenyomatának kuta-
tása tilos, legalábbis a messzi jövőbe távolítandó:
hadd tegye fikcióvá, aki tudja. A jelentés talonba
került, vagy változatai szaporodtak meg, de nem
azért, hogy a dramaturgok, szociológusok és
rendezők győzhetetlen armadája kibontsa ezt a
jelentést abból, amit a darab kezdetén az első
olvasatból tudni vélünk.6

A valószínű jelöltek meghatározására irányuló
dramaturgiai elemzés helyett a jelentésfolyama-
tok a jelentések pluralitását célozzák: felnyitják a
dramatikus szöveget a színházi kísérletezés szá-
mára, anélkül, hogy elválasztanák a szöveg olva-
sását, jelentésének felfedezését és a színpadra

A következő oldal felhasználja A szövegtől a színpadig:
a kifordított történelem című tanulmányom rész-letét.

fordítást, mely megmagyarázhatja az előzőleg is
létező textuális jelentést. A szöveget kérdező
alanyként, kódok működéseként kezelik, nem
pedig szituációk és a mögöttes szövegre utaló
allúziók sorozataként, mely utóbbit a nézőnek
éreznie kellene. A szöveg úgy fogadható be, mint
egymásnak ellentmondó és válaszoló jelentések
sorozata, amely elenyészik, hogy a végső globális
jelentésben megsemmisítse magát. A jelen-
tésfolyamat nem hajlandó illusztrálni vagy iga-
zolni azt a valamit, amit az elemzés első, olvasás
általi konkretizációjában felfedezni vélt. A jelöltek
pluralitását biztosítja a színházi megnyilatkozók
(színészek, zene, az előadás ritmusa stb.) meg-
többszörözése; a színpadi rendszer hierarchiájá-
nak visszautasítása; ez utóbbi fő- és alrendsze-
rekre való felosztásának megszüntetése annak
elkerülése érdekében, hogy mind egyetlen fun-
damentális jelöltre korlátozódjék; és végül az
interpretáció elutasítása. Peter Brook, aki e
hermeneutikai elutasítás teoretikusaként lépett
fel, kijelentette, hogy a nagy művek formái -
például a shakespeare-i formák - ad infinitum
nyitottak az interpretációk előtt, „a formák szán-
dékosan meghatározhatatlanok, hogy kikerülje-
nek az interpretáció uralma alól." (1975: 87.)

A Barthes- és Kristeva-asszociációk ellenére
úgy tűnik, a szöveg jelentésének végtelen nyitott-
ságára való vágy nem egyéb, mint hatékony
fogás az állásfoglalás lehető legtovábbi elodázá-
sára, hogy ez a nehéz feladat áthárítható legyen
az olvasóra/nézőre. Azon a ponton, ahol a szín-
ház megkülönbözteti magát az olvasásra szánt
szövegtől, felfedheti vagy elrejtheti, amit a szö-
veg már úgyis kimondott. Két stratégia létezik:
megmutatni, amit nem mond ki (ezt sugallják a
historicizáló előadások); avagy, Vitez nyomdoka-
in járva, felülkerekedni a szöveg nyitottságán,
„nem egyetlen kritikátlan nézőpontot kifejleszte-
ni, hanem átadni magunkat a végtelen variációk-
nak", s így "létrejön a jelentések közötti kapcso-
lat". (1981: 4.) Ez a fajta mise en scéne a bújta-
tás-megmutatás, a szöveg és a színpad örök
játéka. A néző csak akkor férhet hozzá a
jelentéshez, ha megadja magát annak a
gyakorlatnak, amely mind a színházi jeleket,
mind a textuális jelölteket megfejti. Ezt az
irányzatot legjobban Vitez képviseli: „A néző
számára a színházi élvezet a kimondott és a
megmutatott különbségé-ben rejlik... vagyis mi
érdekelhetné őket a szín-házban? Ami érdekes,
az a különbség." (1974: 50.) „Izgalmas
feladatnak tűnik felkelteni a néző-

7 „A szöveg interpretálása nem jár együtt a többé-ke-
vésbé megalapozott és többé-kevésbé szabad jelentés-
alkotással; ellenkezőleg, a szöveg pluralitásához való
közeledést jelenti." (Barthes 1970: 11.) Kristeva meg-
határozásában a „jelentésfolyamat" (signifying practice)
olyan, „mint egy színpad, mely azt teremti meg, amit
szerkezetként megértettünk". (1969: 301.)

lom, amely egyesíti magában a logocentrizmus és
a phallocentrizmus kifejezést. Az utóbbi „a
phallosz köré szervezettséget" jelent, a feminista
kritika (többek között Julia Kristeva és Hélene
Cixous) kedvelt műszava, és olyan (patriarchális)
társadalmi formát denotál, amelyben a férfi nemi
szerv a hatalom és az erő forrásának a szimbó-
luma. A nyugati társadalmak többnyire phallogo-
centrikusnak tekinthetők, mivel a férfi-felsőbb-
rendűség és a ráció hatalma, illetve a nők feletti
szexuális befolyás általi ellenőrzés érvényesül
bennük. (K. K. Á.)

REPREZENTÁCIÓ: a színház-szemiológiai zsar-
gonban arra az elkülönbözésre irányítja a figyel-
met, amely egy, már létező autonóm műalkotás (a
szöveg) és a színházi bemutató között fennáll. A
reprezentáció' nem kelti életre a szöveget, nem
másodlagos a szöveg mögött. Egyedi és egyszeri
alkotói tevékenység, amely a színészek és a né-
zők közös jelen idejében és szcenikai terében
valósul meg. A reprezentáció fogalmát a hegeli
színház-definíció (Esztétikai előadások III. Aka-
démiai,1980.391.) szövegközpontú bűvköréből az
Artaud nyomán megszülető mise en scéne-
elemzések mentették ki, azt hangsúlyozva, hogy a
színházi alkotói folyamat nem egyszerűen vizu-
alizálja a szöveget, hanem jelenné változtatja, s
ekként az időbeliség érzékeltetésére felhalmozott
auditív és vizuális hatás megtöri a verbalitás
uralmát. (J. M.)

RETORIKA: dekonstrukciós elgondolása szakít az
ékesszólás és a meggyőzés elméletének ha-
gyományos felfogásával. Nietzsche Retorikáját
elemezve Paul de Man rámutat, hogy nem létezik
természetes, azaz retorikátlan nyelv, és a trópus (az
alakzat) nem pusztán díszítmény, hanem a par
excellence nyelvi paradigma. (Vö: A trópus
retorikája [Nietzsche]. Helikon, 1994/1-2.) A retorika
tehát a nyelv értelemteremtő ereje, a figurativitás
pedig nemcsak az irodalmi, hanem a tudományos és
a hétköznapi nyelvhasználat jellemzője is. $ mivel
minden szöveg állítja és egyben le is leplezi saját
retorikai eljárásait; „a dekonstrukció nem valami,
amit a szöveghez hozzáfűzünk, hanem a szöveg
elsődleges alkotó-ja." (Paul de Man: Szemiológia és
retorika. In: Szöveg és interpretáció. Szerk.: Bacsó
Béla. Budapest, é. n. 125.) (K. K. Á.)
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ben azt az érzést, hogy amit kimondanak, azt
nem mutatják meg." (1974: 52.)

Ezzel a megközelítéssel rögzítettük a szöveg
és az előadás közti különbséget (mind ez idáig az
előadása szövegolvasatból következett). A mise en
scéne ilyenformán érvényesíti (mise en valeur)

azt, amit Jean-Loup Riviére Vitez Racine-munká-
jára utalva úgy nevezett, „szövegpantomim":

„A folytonos váltások, az ugrások a két soro-
zat között annak érdekében, hogy a szövegből
(mely szavak együttese) gesztus váljék (azaz
olyan mozgás, amelyet az alexandrinusok
részletes ejtése hangsúlyoz), ami ugyanakkor
a színész testi gesztusaként, elmozdulásában
(s a vele való dialektikus/játékos viszonyban)
hozzájárul az új szöveg írásához, mely nem
más, mint az előadás." (Riviére 1971: 5.)

A ritmus hatástalanítása,
félreállítása, felszámolása

A klasszikus mű mise en scéne-jének vagy in-
kább vokális artikulációjának (mise en bouche)
az volna a dolga, hogy a globális megnyilatkozás
révén fizikai és lélegző életet leheljen a szövegbe.
A klasszikus dikció és verselés ritmusára, a vo-
kális és gesztikus tevékenységre vonatkozó
újabb kutatások arra hajlanak - mint Brook,
Mnouchkine (Shakespeare-ek), Vitez (Phaedra,

Britannicus) vagy Grüber (Berenice) példái mu-
tatják-, hogy felszámolják a szöveg első olvasat-
beli (megszokott vagy nyilvánvaló) ritmusát. A
színház és a színházi megnyilatkozás a színész, a
megszólalás új papja segítségével mitikus hely-
színné válik, ahol a ritmus felszámolása új jelen-
tést kényszerít a klasszikus műre.

A szöveget, még a klasszikus szöveget is,
felhasználják a kortárs mise en scéne-ben, de a
posztmodernizmus fényében már nem a letétbe
helyezett jelentés várakozik a mise en scéne-re,
hogy az kifejezze, interpretálja és átkódolja ezt a
problémátlan jelentést, amelyet a színház (drá-
maíró, rendező vagy színész) felkészültséggel és
türelemmel napvilágra hozhat. A szöveg jelentő
anyaggá vált, mely várakozik a jelentésre, a vágy
tárgyára, egyetlen hipotetikus jelentésre a sok
közül, amely csakis a megnyilatkozás helyzeté-
ben érzékelhető és konkretizálható, ez a helyzet
pedig a közönség és a mise en scéne közös
erőfeszítéséből jön létre (ahol a közönség a meg-
nyilatkozás befogadója).

A szöveg átértékelése és a jelentések kereszt-
útjának tekintett klasszikus művel való kísérlete-
zés stratégia, mely együtt jár a színházi és külö-
nösképpen a klasszikus reprezentációt uraló pa-
radigmában zajló változásokkal. Az előadás kö-
zéppontjában többé már nem a szöveg és a
cselekmény áll, nem is a tér és a színházi rend-
szer (a színpad-írás), mint a mise en scéne
klasszikus korszakában. Jelenleg az idő, a ritmus

és a dikció van a középpontban. A ritmus és a
prozódia válik a mise en scéne-ben azzá a jelen-
tésrendszerré, melyen az összes többi nyugszik.
Vitez - jellemző módon - így vélekedik: „Szere-
tem a prozódiát, szeretem a rímeket, s nekem
ezek sokkal fontosabbak, mint a puszta képek
sokkhatása, ami mögé a szürrealizmus óta a
kortárs költészet próbál elrejtőzni." (N.d.: 82.)

Mostanában óriási színházi kihívás az úgyne-
vezett természetes expresszív olvasat ritmusá-
nak felszámolása, s ezáltal a pusztán pszicholo-
gizáló vagy filológiai olvasat meghaladása annak
érdekében, hogy különféle „külső" ritmikus kép-
leteket lehessen a szövegre próbálni vagy eről-
tetni (lásd a Théátre du Soleil és Vitez munkáit a
XVII. századi francia klasszikusokkal).

ÖRÖKSÉG VAGY EMLÉKEZET
Polgári vagy
szocialista örökség

Köztudott, hogy az öröklés témája tabunak szá-
mít a jobb kispolgári családokban, és nem is ok

nélkül, hiszen egy közeli hozzátartozó halálának
révén anyagi javak hirtelen megszerzését jelenti,

s azt a benyomást kelti, mintha valaki mások
tulajdonából jutna meg nem érdemelt haszon-
hoz. Hasonlítsuk össze - próbaképpen - ezt a

rossz lelkiismeretet a kortárs mise en scéne lel-
kiismeretével, amikor klasszi-

kus művek formájába és tema-
tikájába ütközik, s ráadásnak

még ott van azok előadás-tech-
nikája és színházi hagyománya

is. Még egyszer különbséget
kell tennünk kétfajta örökség

között. A polgári örökség felfo-
gásában az irodalom, főként a
klasszikus irodalom, nem más,

mint tapasztalatok, formák és
stílusok kincsesháza, amely

csakis ösztönzőleg hathat min-
den új korra, hiszen kipróbált
és egyetemes modellt képvi-

sel, ráadásul formai tökély és
kétségbevonhatatlan emberis-
meret jellemzi. Ez a Régiek ti-
pikus álláspontja a Modernek-

kel szemben, akik, lám, nem
törődnek a megszerzett ta-

Hada Strancar Racine Phaed-
rájának címszerepében, ren-
dező: Antoine Vitez
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pasztalatokkal, nem bíznak a régi receptekben. A
színházban az örökség tisztelete éppúgy megje-
lenik a színházi hagyományok imádatában és
reprodukciójában, mint abban a törekvésben,
mikor a mise en scéne-ben a lehető leghűsége-
sebben utánozzák a darab első bemutatása ide-
jén teremtett hagyományokat.

A marxista örökség (Marx, Lenin, Plehanov,
Lukács vagy Brecht alapján) jogot formái a bur-
zsoá örökség felhasználására és a szocialista
kultúra eszméinek erősítésére azáltal, hogy kivá-
lasztja az örökség pozitív elemeit, melyeket an-
nak idején a náluknál erősebb erők elnyomtak:
ilyen például a feudális korszakban a burzsoá
eszme körvonalazódása. Az örökség ilyenformán
szelektív: a reakciós múltból is elő lehet
bányászni mikroszkopikus progresszív elemeket.
Es hódoló is: nagyra lehet becsülni a klasszikus
formákat és technikákat; lehet dicsérni, ahogy
Marx tette, a görög művészet máig ható
aspektusait. Es militáns is: ki lehet ragadni azt,
amit az azonnali politikai harc magáévá tehet
(Piscator, Brecht); és hajlékony is: az öröklés és
„progresszív tartalma" a történelmi helyzet vagy
a párt sugallta irányítással a rövid lejáratú direk-
tívákkal összhangban változhat. A klasszikus
egyetemesség és a burzsoá hatalom ilyetén
öröklődése ritkán eredményez formális megúju-
lást, azaz ritkán kérdez rá a fortiori a tartalom és a
forma kapcsolatára. A legjobb esetben (Brecht) a
dramaturgia és a mise en scéne rálel egy
formára, mely nem pusztán a burzsoá művészet-
től öröklött jelek visszájára fordítása, hanem egy
olyan módszer feltalálása, amely által megítélhető,
értékelhető és átformálható a múlt.

Hagyomány és hagyományok

A színházi gyakorlat, szemben a drámával, szük-
ségszerűen beíródik a hagyományba, mert az
intézmény, melyben kifejlődik, materiális kény-
szerek összegződése, és ki van téve a múlt és
jelen más színházai felől érkező hatásoknak.
Egyes intézmények - legfőképp a Comédie-
Francaise - a repertoár és az előadásmódok
örökösének tartják magukat, ezek megőrzését
tekintik hivatásuknak: jó példa erre a XVII. szá-
zadi francia klasszikusok interpretációja. Fran-
ciaországban Artaud, Copeau vagy Jouvet óta
minden klasszikus mise en scéne felújítása a
Comédie-Francaise vagy általában a hivatalos
intézmények által meghamisított hagyományok
kritikájából jött létre. Copeau „közelíteni akart az
igazi hagyomány műveihez, s meg akarta fosztani
őket azoktól a kötődésektől, melyekkel az el-múlt
három évszázad hivatásos színészei terhelték
meg őket". (1976: 73.) Vilar 1955-ben már sokkal
szkeptikusabb volt némely régi elméleti formák
rekonstrukciós lehetőségeit illetően:

„Azt kérdezitek, lehetséges-e a szerző életé-
ben bemutatott előadáshoz híven helyreállítani
ezeket a formákat. Es ha igen, ezek a re-
konstrukciók megőriznek-e valamit művészi
érdekességükből? Es vajon van-e még erejük e
színházi formáknak arra, hogy meghódítsák a
mai közönséget? Válaszoljuk meg e kérdé-
seket grosso modo. Ez a fajta tevékenység
gondos kivitelezésben mindig érdekes, a szín-
házi mesterembernek legalábbis. De nem hi-
szem, hogy birtokunkban lennének azok az
eszközök, melyekkel lehetséges lenne például
a kirobbanó Comédie Italienne - a témák és a
lazzi- életre keltése a kortárs közönség előtt.
Ez a sajátos színészi művészet meghalt a szí-
nészekkel együtt. Egy olyan hagyományon
belül keletkezett, melynek szóbeli átadása
(inasévek, kísérletek, rutinok) lényegre törőbb
és hatékonyabb minden írott közvetítés-nél
(Gheraldi és mások munkái)." (1969: 59-60.)
A szó és gesztus általi közvetítés, mely a

színházban az írott közvetítésnél sokkal megbíz-
hatóbb, magában még egyáltalán nem biztosítja
az örökség és a hagyomány tiszteletét, hiszen
fennáll az a jelentős veszély, hogy csak informá-
ciótörmelék, „bitek" és olcsó fogások közvetí-
tődnek. Jouvet (1951: 165.) (és az ő nyomán
Vitez) erősen hangsúlyozza, mennyire nehéz a
hagyomány szellemét örökölni. Különbséget tesz
egyfelől a hagyományok, azaz „fogások, bitek...
és szeszélyek", az elődök újabb és újabb
másolatai, másfelől a hagyomány között, amely
másként mondva nem egyéb, mint a színház
története, „próbáinak, előadásainak, műveinek és
színészeinek folyamatossága". Vitez ugyan-
ebben a szellemben (1978: 51.), kritikai távol-
ságtartással próbálja újra feltalálni a hagyo-
mányt: „Újra kell alkotnunk a hagyományt, hogy
ne tudjon becsapni bennünket. Ha újra feltaláljuk a
hagyományt, egyidejűleg kritikusan mutatjuk fel;
elfogadjuk konvencióját, de nem hiszünk benne."
Vitez nyomán felismerhetjük ennek a fajta mise
en scéne-nek az elszánt (poszt)modern attitűdjét.
A megoldás nem a hagyomány megőrzése (ez
még a Comédie-Francaise-ben is lehetetlen
feladat), s nem is lényegének megismerése
(Copeau, Jouvet), s főként nem (felesleges is
mondani) a szocialista realista végkifejlet
csavarintása (Brecht), hanem hogy a modern
aktivitást a klasszikus hagyományba foglaljuk. A
jelenlegi „posztbrechti" kétely a sűrű gazdasági-
politikai-társadalomkritikai kommentártól teljes-
séggel elborított szociológiai mise en scéne iránt a
Vitezéhez hasonló elképzelésekből nőtt ki,
amelyekben öröklés és hagyomány közötti kap-
csolat többé nem a burzsoá kisajátítás vagy a
szocialistafeloldódás, hanem a hagyományok és
a kódok intertextuális használatának függvénye.
Mind a klasszikus művekkel dolgozó avantgárd

RITMUS: P. Pavis használatában nem egyszerű-
en az előadott szöveg nyelvi, retorikai vagy poé-
tikai tagolását jelenti, hanem olyan központi szer-
kesztő elvként funkcionál, amely az előadás egé-
szét tartja össze. Az Artaud utáni színház (A.
Vitez, Ariane Mnouchkine, M. Vinaver) a vizua-
litás és a tér jelentésalkotó szerepe mellett kipro-
vokálja az auditív faktor elemzését is, hiszen ez,
néha kizárólag csak ez (például Wilson rendezé-
seiben), az időbeliség megjelenítésének észlel-
hető eszköze. A ritmus nemcsak az előadás
hosszát határozza meg, de jelen van a díszletben
(E.G. Craig és A. Appia tervei), a színészi gesz-
tusban amely P. Pavis megfogalmazásában „a
rendezés ritmusának fizikai reprezentációjává"
válik az effektekben. „A ritmus a térbe vizualizált
idő." (Pavis ritmustanulmányát lásd a SZÍNHÁZ
1997. májusi számában.) (J. M.)

SZERZŐ HALÁLA: Barthes azonos című esszéjé-
hez kapcsolódó gondolatkör, amely tagadja, hogy
a szerző saját szövegének abszolút eredete,
magyarázata és végső hivatkozási alapja volna.
Foucault szerint (Mi a szerző? Világosság,
1981/7. 31.) a szerző „pszichológiai projekciója
mindannak, amit mi magunk művelünk a szö-
veggel", azaz olyan hipotézis, amely (a Paul de
Man önéletírásában vizsgált prosopopeia trópu-
sa által, vö: Az önéletrajz mint arcrongálás. Pom-
peji, 1997/2-3.) személyt (arcot és hangot) vetít a
szöveg mögé, illetve azonosítja vele a nyelvtani
alanyként álló ént. A posztstrukturalista elmélet a
szerző szándékaitól és gondolataitól független-né
vált szöveg, a befogadó és az ő aktívtevékeny-
ségének elsőbbségét hangsúlyozza, hiszen
„minden szöveget örökké itt és most írnak", ezért
annak „egységét nem az eredete, hanem a
rendeltetése adja". (Roland Barthes: A szerző
halála. In: A szöveg öröme. Budapest, 1996. 53.
és 55.) (K. K. A.)

SZÍNHÁZ-SZEMIOLÓGIA: drámaszöveg és/vagy
előadás-elemzési technika, amely a színházi al-
kotók és a színház nézői közötti jelentésfolyamat, s
főként annak formális megszerkesztettségének
leírására vállalkozik. A színház-szemiológia a
szemiotika módszereivel a jelentés keletkezésé-
nek menetét szándékszik rögzíteni; a vállaltan
deskripciós kerétek nem értelmezik a mű és a
művön kívüli világ viszonyait.
A saussure-i és a peirce-i jeltudomány elemeit
először a Prágai) Kör gondolkodói vetítik színházi
eseményekre (Zich, Mukařovsky, Bogatirjev,
Honzl), s innen, a harmincas évektől datálódik a
színház-szemiológia három alapvető kijelentése:
1. a színpadon minden jelként értelmezendő; 2.
a színházi jel kettős természetű, hiszen jelölője
egyszerre valós és fiktív személy; 3. a színházi jel
alapvetően ikonikus természetű, hiszen jelentés-
e
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mise en scéne, mind Wilson, Foreman és Laurie
Anderson posztmodern művei ilyen módon
használták a kódokat.

A posztmodern színház öröksége

Már felhívtuk a figyelmet arra, mennyire nehéz
érzékletesen megmagyarázni a színházi öröklés
működési módját. A drámánál viszonylag
könnyű modernitás és hagyomány viszonyát
megfigyelni, s ugyancsak könnyű azt vizsgálni,
miként Szondi tette, ahogyan az expresszionista
vagy epikus színház megtagadta és átigazította a
dramatikus formát. De mi a helyzet a mise en
scéne-nel? A textualitás nyoma, azaz színházi
megtestesülése (színi utasítások, lazzi, dialógu-
sok, külső leírások, színházi események) sosem
kielégítő, hiszen e nyom csak az előadás üledéke,
s ugyan ki akar üledéket örökölni? Igy nem kell
túlságosan bánnunk, hogy a posztmodern szín-
ház és mise en scéne lemond textuális és drama-
turgiai örökségéről, s inkább az előadás-hagyo-
mányokat szívja magába - s főként a színpadi
megszólalás teatralizációjának egyedi és mulan-

dó eseményét, melyet Helga Finter „a történelmi
színházi gyakorlatvívmányának" (1985: 47.) ne-
vezett:

„Ez a fajta színház posztmodern, amennyiben
a haladásba és az eredetmítoszokba vetett
elvakult hit nevében nem rombolja le a törté-
nelmi színházi gyakorlat vívmányait, ahogy
ezt a történeti avantgárd megtette. Inkább
jelekként dramatizálja a teatralitás alkotóele-
meit. Ez a negatív folyamat nem rombolja le,
hanem dekonstruktív gesztusában inkább lét-
rehozza saját metadiszkurzusát...

A posztmodernizmus, a dekonstrukció gya-
korlataként értelmezve, szemiotikus kapcso-
latot tart a történelmi hagyománnyal és önnön
hatásával, azaz gyakorlata létrehozza saját
metadiszkurzusát, s ezáltal megnyílik a jelek
végtelensége felé, és érzékelhetővé teszi saját
hatásának feltételeit."(1985: 67.)

Jelenet a Mnouchkine rendezte II. Richárdból
(Théâtre du Soleil, 1982)

A fenti definíciók szerint a történelmi avant-
gárd (modernizmus) és a posztmodernizmus
közötti különbség a következőkben foglalható
össze: ez utóbbi nem érzi szükségét vala-mely
dramaturgia vagy világnézet tagadásának
(szemben például az abszurd színházzal); magá-
ra rója saját dekonstrukciója véghezvitelének fel-
adatát oly módon, hogy immár nem egy temati-
kus vagy formális hagyományba írja bele magát,
hanem megnyilatkozásának önreflexív öntuda-
tába, azaz önnön funkciójába- mintha minden
tartalom és forma elvesztette volna jelentőségét
a funkció tudatosságának, vagy ahogy Adorno
mondaná (1970: 236.), a „művészi diszkurzus
rendjének" (die Redeweise der Künstler)
szempontjából. Igy megszólalásai-nak
tematikus inkoherenciája ellenére a poszt-
modern mű megnyilatkozásaiban fenntart bi-
zonyos koherenciát; s gyakran nagyfokú egy-
szerűséggel, sőt naivsággal él, szervezőelvként
pedig egyfajta harmóniával, amely megszervezi
a művet, „legalábbis enyészpontjában". (Adorno
1970: 236.)

Az önszemlélés narcisztikus folyamata
(Hutcheon 1980) a posztmodern műben, mely
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büszkén elhatárolja magát minden tartalmat
érintő hatástól és örökléstől azáltal, hogy a tar-
talmat saját homeosztatikus és örökmozgó me-
chanizmusának tudatosságára redukálja, nem-
csak azon művek megkülönböztető jegye, ame-
lyeket e mechanizmus jelölésére hoztak létre
(mint Wilson I Was sitting on my Patiója), de a
klasszikus művek mise en scéne-jeibe is gyakran
beépítik. Igy Grüber Berenice-ében (1980.
Théátre des Amandiers) Claude Lemaire díszlet-
terve felhívja a figyelmet a színház önmagára
irányuló reflexiójára, amikor egy kisebb szín-
padot helyez el a nagyobbon, s egyes esemé-
nyek ott játszódnak. Néha, mint Vitez Britanni-
cusában, a színész idézőjelbe teszi magát, ka-
csint, és a barokk iróniát, a dagályosságot és a
helyzetekből fakadó pátoszt végletekig fokozza.
A megnyilatkozás öntudatossága minden
esetben elmegy egészen a jelentés megha-
tározásáig, addig a pontig, ahol a megnyilatkozás
a témák és a motívumok kifejtésének élősködő-
jévé válik.

A posztmodern színház és a mise en scéne
viszonya a klasszikus örökséghez nem a témák
ismétlésében vagy elutasításában jelenik meg,
hanem egy másik viszony feltalálásában, ame-
lyet leginkább a számítógép memóriájához ha-
sonlíthatnánk. A posztmodern színház el tudja
raktározni a kulturális referenciákat, amelyeket
az információ repetitív és banális bitjeire redukált
(mint a reklámnyelv, az ideológia vagy a köznapi
beszélgetés). A bitek memóriában való tárolását
két beszélő hajtja végre, akik teljesen egyforma
szintaktikus sablonokat ismételnek (Wilson: I
Was Sitting on my Patio..., Golden Windows).
Ennek eredményeképpen minden információbit
úgy viselkedik, mint egy gyorsan elraktározható
és azonnal hozzáférhető formula. A
memóriabank e jelensége mellé, mely felváltja a
klasszikus mű súlyos örökség-re vonatkozó
kulturális utalásait, odaállíthatjuk az előadás
megőrzését vagy megismétlését célzó jelölési
rendszer visszautasítását is. Adorno szerint a
művek maradandóságának vélelmezése tulajdon
kategóriájának egy eleme; éppoly mulandó, mint
a polgári korszak, s egyes korszakok és nagy
művek egyáltalán nem ismerik:

„Beethoven az Appassionatát befejezve való-
színűleg azt mondta, hogy még tíz év múlva
is játszani fogják. Stockhausen koncepciója,
amely szerint a hagyományos módon nem
tárolt, hanem nyers materiális formájukban
azonnal bemutatott elektronikus darabok ma-
tériájukkal együtt eltörölhetők, rendkívüli mű-
vészetelméleti gondolat, amely nagy dolgokra
tör, de ugyanakkor készen áll rá, hogy elhajít-
sák." (Adorno 1970: 265.)
Stockhausen zenéjét, miként Wilson színhá-

zát, sem lekottázni, sem megismételni nem lehet.

Semmit nem őrizhetünk meg róla, csak a néző
többé-kevésbé szétszórt érzékelését és az ismétlé-
sek és allúziók többé-kevésbé egységes és
össze-fogott rendszerét. A bemutatott mű örökre
elvész. Paradox módon éppen a már-már tökélyre
fejlesz-tett technikai sokszorosíthatóság korában
válik tudatossá a színház efemer és
sokszorosíthatatlan természete s a kotta
reprodukciójára, az előadás
megismételhetőségére való törekvés hiábavaló-
sága. A színház nemcsak örökli a médiában és
banális hétköznapi beszélgetésekben napraké-
szen hömpölygő információmorzsákat, de saját
magát is felajánlja kölcsönzésre, asszociációra,
öröklésre. Emlékezete kimeríthetetlen, de rövid
távú.

A művet a hagyományhoz vagy az örökléshez
kötő köldökzsinór elvágása elvezetett a történe-
lem, a ,,,humanizmus végének" (Schechner
1982) és az ember végének felemlegetéséig; az
emberének, aki Foucault megfogalmazásában
(1966: 398.) „úgy tűnik el, mint a tengerparti
homokba rajzolt arc". Igaz, hogy a Samuel Be-
ckett, Peter Handke vagy Botho Strauss szöve-
geiben megjelenő emberek mintha elvesztették
volna önazonosságukat, legalábbis körvonalai-
kat. Az emberi lény már nem individuumként
jelenik meg, akit a radikális színpadi bánásmód
és a minden kérdésre válaszolni tudó társada-
lomtörténeti magyarázat helyez el a történelem-
ben. Továbbá nem szám, nem kód, nem elidege-
nedett lény vagy abszurd viselkedésmód - mint
a hasonnevű színházban -, nem fuldokló, máso-
kat másoló s végül nemis didaktikus lény, hanem
inkább gép, amely kiüríti a szöveget, anélkül,
hogy valószerű helyzetekbe keverednék. Ekként
az Über die Dörfer, a legújabb Handke-előadás a
Théátre National de Chaillot-ban - a látszat elle-
nére - nem mutat be személyiségüket vagy gyö-
kereiket kereső individuumokat. A diszkurzus
kibontatlanul hagyásával, a beszédre képtelen-
nek tűnő beszélők sorozatával, még ha azért
gyűltek is össze ugyanabban a faluban, hogy
utolsó erőfeszítést tegyenek a kapcsolatfelvé-
telre, a szöveg olvashatatlanná és összemér-
hetetlenné vált, mint egy folyó vagy egy irdatlan
dramatikus költemény: „A forma az tör-vény, és
a törvény az hatalmas és felemel... bízd magad
erre a dramatikus költeményre. Indulj el, hogy
mindig találkozhass vele. Menj faluról falura."
(Handke 1981)

A szereplő, az örökség és az emlékezet
eltörlése nem az emberiség végét idézi elő,
ahogy a félreértett strukturalista jelszavak
hitetnék el velünk, h a n e m -s nem biztos, hogy
ez jobb -- a diszkurzus lavináját, mely nem
kötődik többé a világban látható tetthez; olyan
örökség ez, amely úgy hullik az örökösök fejé-
re, hogy nem adja meg az elfogadás, a vissza-
utasítás vagy a legjobb részek kiválasztásának
lehetőségét.

képzése közmegegyezésen alapul (például so-
sem mentjük meg a színpadon haldoklót).
Az előadás leírhatóságát a színházi jelek egységei
teszik lehetővé. T. Kowzan nyomán tizenhárom
minimális jelcsoportot különböztetnek meg (a
drámaszöveg, a színész teste, mozgása, hangin-
tonációja, a smink, a díszlet, a fény stb.), amelyek
egymástól függetlenül, de egymással viszonyban is
állva erősítik az előadás globális jelentését. A
színház-szemiológia újabb irányzatai igyekeznek
elkerülni a végtelenségig aprózódott jelek'

leírhatatlan káoszát, s helyette inkább a jelek
globális szcenikai képét keresik, éppen ezért jelek
felsorolása helyett, U. Eco kifejezésével, azok
jelölő funkcióiról beszélnek, amelyek csak a néző és
a színházi alkOtó kölcsönös, a szemiózis ered-
ményeként létrejött viszonyában létezhetnek. Erre
az inventív értelmezésre azért is volt szükség,
mert az egyre' inkább taxonomikussá váló
szemiológia belefáradt a jelek színpadi vagy szín-
padon kívüli voltának meghatározásába, a tény-
leges tárgyak és a megismerés tárgyának, a kód-
nak megkülönböztetésébe. Igy a nyolcvanas
évekre a színház-szemiológia kortárs irányzata
(Erika Fischer-Lichte, K. Elam, Anne Ubersfeld, M.
Corvin) R. Barthes nyomán inkább az előadás'
látványtextúráját rögzíti; azt a jelenséget, ahogy az
előadás létrehozza és fejleszti a konvenciókon
alapuló, de azt meghaladó, saját, egyedi és egy-
szeri színházi kódjait. (J. M.)

TEATRALITÁS-TEXTUALITÁS: a teatralitás el-
sődlegesen a textuális létezés ellentéteként hasz-
nálatos fogalom, banális szinonimája a látvá-
nyosságnak, a vizualitásnak, a térbeliségnek. A
színház-szemiológia értelmezésében a teatralitás
szakkifejezés: a színházi megnyilatkozás fo-
lyamatát jelöli, hangsúlyozza annak művi voltát, a
reprezentációkettős (a színész és a szerep)
vizualitását. Örökös vita folyik arról, vajon tetten
érhető-e a drámaszövegbe kódolt teatralitás,
megfogalmazhatók-e törvényszerűségei, s hogy a
dramatikus szövegnek specifikumként hordoznia
kell-e egyáltalán a színpadra állíthatóság le-
hetőségét. A teatralitás fenti értelmezése melles-
leg rámutat a realista-naturalista színház és szín-
játszás státusának naivitására - nem véletlenül,
hiszen az elmélet a posztmodern színházi éra
produktumait elemzi. (J. M.)


