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E löl já ró ban 
 
izs gá ló dás a ink és gyak or la tunk gyúj tó pontj á -
nak kit er jeszté se a Szín ház (és a Fi lm, a Pop 
vagy a Vi deó) kör én túl a Per form ansz ra, az zal 

a kihí vás sal és iz ga lom mal ke csegt et, hogy oly an je -
len sége ket azo no sít ha tunk, ame lyek túl lép nek 
egyetl en mé di u mon, és ál ta luk meg tu dha tunk va la -
mit a színj át szás ról mint olyan ról, a né zôs ég rôl mint 
olyan ról, és így a „lé te zés rôl” mint olyan ról is: a per -
for mansz nem má sod la gos vál to za ta va la mi lyen el -
sôd le ges va l óság nak, ha nem ön ál ló jog gal ren del -
kezô „bi ro da lom”. 

Még pe dig olyan bi ro da lom, amely ha mar o san 
ki fogy a meg hód í tan dó vi lág ok ból: a per form ansz 
„vi lág egye te me” hír hed ten tág1, és ha tá rai olyannyi -
ra a vé gte len be tûnn ek, hogy neh éz len ne bár mi lyen 
pon tot is tal ál ni, ahol így szól hat nánk: állj, itt már 
az él et (vagy vala mi más ôs régi „ál lap ot”) kez dô dik. 

Ke vés kor társ szo cio ló gus vagy pszi cho ló gus ké -
pes el ke rül ni, hogy az em beri va gy más fajta vi sel -
ke dés le írá sa köz ben a per for mansz me ta fo rá ival él -
jen; a Poszt-mo dern iz mus, a Dek onst rukc ió vagy a 
(mindk et tô jüket me g ha tá rozó) Kvan tum-el mé let 
ke vés fil o zó fu sa tud ja el ke rül ni, hogy az új tu dat -
áll a pot le írá sa köz ben olyan fo galm a kat ve gyen 

igény be, mint a szín da rab, a ját ék vagy a dr á ma. 
Min dedd ig ig en me ta fo ri kus (hasz nos sôt ké -
nyelmes hi vat ko zás) és egy irá nyú ma radt a perfor -
mansz új pa ra digm a ti kus stá tu szá nak a szár   maz ta -
tá sa: tudjuk, hogy mennyit ér a per for mansz a 
Deko nst ruk ció szá mára, de mit nye rünk mi be lô -
le? Ma már is me rô  sek az ok az esz kö zök, ame lyekk -
el a per form ansz lát ta el a fi lo zó fi át, a szo cio ló gi át 
és a pszi cho ló giát: a sze repek, álar cok, szín terek fo -
galm á val, tük rök kel, meg ket tô zôd és sel…. Ford ít -
suk meg a foly a ma tot: te gyük a kvan tum-elm é le tet, 
a de konst ruk ci ót és a poszt-mo der niz must bi ro dal -
munk vizs gá la tá nak esz kö ze i vé, ám így csak azt ta -
lál juk, amit a leg jobb esz kö zök szün tel en kí nál nak: 
sem mi újat, csak va la mi olyat, am it min dig is tud -
tunk, ami mind ig is ott volt, de amit most már lát -
unk is, és el kezd hetünk vele szem be néz ni. A Kvan -
tum-el mé let mik roszk ó  pon ke reszt ül meg ha tá ro -
zatl an nak, re la tív nak és el lent mondá sos nak lát ja a 
vi lá got; a jö vô fe lé el ru gasz  ko dott Po szt-mo derni z -
mus elv á lasz tott nak és ki hagy á sos nak; a min den 
beve tt hi e rar chi át felfor ga tó, a mö göt tük ál ló le egy -
szer û sí té sek et megké r dô je lezô De konst ruk ció pe dig 
meg ket tô zött nek, iro ni kusn ak és a kö zé ppont já tól 
meg fosz tott nak. A sze repe ken, álar co kon és más 
„ket tôs ség e ken” túl, nem ez volt az, amit a per for -
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* Az an gol „per for mance” fo gal ma, ame lyet általában elô adáské nt szo kás fordítani, leg a  lább há rom dol og ra von at koz tat -
ható: 1. egy konk rét szín há zi elô adás ra; 2. a happeningekkel rok o nít ha tó és a hatvanas-het ve nes évek ben vi rág ko rát élô 
mû vé sze ti for má ra; 3. bár mi lyen per for mat ív em beri te vé keny ség re (pél dául is ko lai óra, temp lo mi mi se, fu tball VB, bí ró -
sági tárgyalás, bor ot vál koz ás a tük ör elôtt stb.) Mi vel az itt ol vas ható írá sok ban a „per fo r man ce” több nyi re a har ma dik, 
vagy is a leg szé lesebb ér te lemb en sze re pel, cél szer û nek lát szik me gtar ta ni és írásképileg ma gya ríta ni. Ily módon új ter -
minu s sal gaz da go dik a ma gyar szín há ztu do mány szó tára. (A ford í tó meg jegyz é se.) 

1 „Mi a pe rfor mansz? Egy szín da rab? Vagy tán cos ok moz gá sa? Kon cert? Az, amit a TV-ben lá tunk? Cir kusz és kar nev ál? 
Sajtó kon fe ren cia, am e lyet a min de nko ri el nök tart? A pá pa el le ni me rényl et, amint a mé dia be mu tat ja – vagy an nak a pil -
la natnyi vissza ját szása, ahogy Lee Harv ey Os wal dot lel övik? És mi kö zük van egy ál ta lán ezek nek az ese mé nyek nek a 
rituá lé hoz, egy a Var só kö rü li erd ôk ben Gro tows ki val töl tött hé t hez, vagy egy To e peng álar cos táncd rám á hoz, ah ogy azt 
Pelia tan el ôad ják Ba li szige tén? A per for manszt töb bé már nem ol yan könnyû meg ha tá roz ni és lo ka li zál ni: a fo galom és 
a struk tú ra kit er jed a hely egé szé re. Et ni kai és in ter kultu rá lis, törté nel mi és tör té nel mi et len, mû vé szi és rit u á lis, szo ci o -
lóg i ai és po li ti kai. A per for mansz a vi sel ke dés egy mód ja, a ta pasz ta lat egyik meg kö zel í té si le he tô sé ge: já ték, spo rt, esz té -
tika, tömeg szór a koz ta tás, kí sér le ti szín ház, sôt még enn él is tö bb.” Bro oks McN a ma ra és Ri chard Schechn er ál tal á nos be -
ve ze tô je a Pe r for mance Stu dies címû so roz at hoz, ame lyet a Per form ing Arts Jo ur nal Pub li ca ti ons adott ki New Yorkb an.



mansz min dig is hirde tett, az az hogy „két ér tel mû 
va gyok” [I am-bi gu ous]? 

Ig en cso dál ta Bran dót és Clift et mint szín észt, és 
kij e len tette: Csak azért csi nál om meg, mert eb ben 
a ke zemben van Mar lon Bra n do, aki azt mond ja 
„Baszd meg!”, a má sik ke zem ben pe dig Mont -
gomery Clift, aki azt mond ja „Se gíts!”. És va la hol 
a ket tô kö zött van Ja mes De an. (Denis Hop per)2 

Mon roe kis asszony az zal az eg é szen ren dkí -
vüli ado mánnyal rend el ke zik, hogy az egy ik pilla -
nat ban ké pes azt su gallni, hogy ô a leg huncu tabb 
kis ter em tés, a kö vetke zô ben pe dig azt, ho gy tö -
kéle te sen ár tat lan. (Lau ren ce Oli vier)3 

Mind en da ra bom két alapv e tô tu da táll a pot ból 
szár mazik… a mú landó ság és tar tós ság, az üres -
ség és a túl erôs je len lét, a vi lág irr e á lis át tets zô -
sé gé nek és ho má lyos sá gá nak, a fény nek és a sûrû 
sö tét ség nek az ér ze té bôl. (Io nesco)4 

A sil lai éj sza ka ke llôs kö ze pén fé nye sen 
rag yog a nap. (Ze a mi, a le gma ga sabb ren dû nó-
elô adást jel le mez ve)5 

A katha ka li szí nész mûv é sze tének csúcs -
pontj án ké pes har a got mut at ni az eg yik és bá na -
tot a má sik sze mé vel.6 

A kon certjei egy faj ta já ték ká ala kul nak, 
ahol ki kény sze rítik a kö zön ség bôl, hogy jó formán 
min den mon dat ban és geszt us ban ve gye ész re a 
ket tôs je len tést… Egy mást él te ti a bû nös és a 
szent… a tisz ta „Ma don ná val”, a szûz zel fo ly ta -
tott szex az on ban már más la p ra tart o zik. (Jo el 
Schw arts Ma donná ról)7 

Az át la gos né pes ség hez ké pest (szí nés zek 
és színé sz nôk) je len tôsen ma ga sabb há nyad(a) 
rés ze sí tette el ôny ben a ké tne mû irá nyult ság ot… 
A két nemû eg yén ké pes ar ra, hogy eg yszer re le -
gyen rá me nôs és egy üt té r zô, sz óki mon dó és 
közre mû kö dô… a ps zi cho lóg i ai két ne mû ség a 
ké tér tel mû ség el fog a dá sá ra utal.8 

Ha csak e né hány pél dát elem ez zük, már akkor is 
ne héz problé mák ra de rül fény: az ef fé le kétér tel mû -
ség szi mul tán vagy szuk cesszív? Ami pe dig a sze -
mio ti ka, a per cepci ós el mé let, ille t ve a ko g ni tív pszi -

cho ló gia prob lé má ját il le ti: szink ron ban vagy fáz i -
sok ban való sul meg a két ért el mû ség ta paszta la ta? 
Ol i vi er a szuk cesszi ó ra ut al (most az egyik kép, az -
tán az el len kez ô je), vag yis a klasszi kus he geli dia -
lek ti kára; Ze a mi vi szont az egy idejû ség re, va gyis a 
pa ra do xo nok klasszi kus zen ta pasz tal a tá ra. Az er ed -
mény azonb an bárme lyik (vagy mind két) eset ben 
az, hogy a két le het ô ség fel nem old ott, dia lek ti kus 
fe szült ség ben együtt lé te zik. Mi az, ami kor Mad on -
na azt ének li, hogy „Térd re ereszk e dem elôt ted”: az 
ima moz du la ta (miv el nyaká ban lóg a ke reszt), vagy 
fel kés zülés egy egé szen más fajta be tel je sül és re (mi -
vel fér fi tán cos ok csí pô je kö röz elôt te)? 

A per form ansz ké tér tel mûs é gé nek mint olyan -
nak a je len sége nem mar adt ész re vét len, de mind -
ed dig kor lát oz ták va gy túl gyors an be sor ol ták va -
laho vá a ha tás kö rét és a je len tô sé gét. Brecht „ta lál -
má nyá nak” te kint he tô az olyan két ér tel mû sé ge ket 
szán déko san te rem tô szín ját szás – el ôadás mód –, 
am e lyek a né zô ket ra ci o nál is, di al ek ti kus vizs gá ló -
dás ra pr o vo ká ló el lentmo n dá sok fel fe dé sét szolgá l -
ják – de csak an nyi ban, hogy kü lönle ges – pol i ti kai 
– funk ci ót tu lajdo nít ne ki. A sze mi oti kai ké tér tel -
mûség mint olyan fe lül múl ja és meg elô zi azt a di -
dakt i kus be so rol ást, amely an nál a te ore ti kus/gya -
kor la ti szín házi em ber nél ta lál ha tó meg (és meg is 
kell ta lálni, ha a per for mansz mint olyan ál ta lá nos 
jell em zô jérôl van szó), akiv el Br echt szem be ál lí totta 
ma gát, nev e ze te sen Szta nyisz lavszk ij nál. Cse hov-
ren dez é sei köz ben Szta nyisz lavsz kij rend sze res en 
két ér telmû sé get, fesz ült sé get ter em tett akö  zött, amit 
mon da nak és amit lá tunk, vagy aközö tt, amit egy 
sze rep lô ki fe jez és amit a „szer zô” (a meg jegyz é se i -
ben) imp li kál. Szta nyisz lavsz kij úgy ren dez te meg, 
hogy mikö z ben Iri na a Há rom nô vér ben s óvá rog va 
be szél Moszk vá ról, Ver si nyin egy pap  ri ka jan csi-ba -
bá val ját szik, és cin tá nyér já nak össze  ütô dé se iro -
nikus kom men tárk ént alá ás sa a lány pá to szát; ami -
kor pe dig Ver sin yin kezd el „fi lo zof ál ni arr ól, hogy 
mi lyen lesz az él et két- va gy há ro mszáz év múl va, a 
Tuz en bach ál tal tek ert zon go ra verk li nyi kor gá sa foly -
ton meg sza kít ja a gon do la ta it”.9 
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2 Idé zet egy te le víz i ós do ku ment um film bôl. „James Dean. The First Ame ric an Te e na ger.” Go od Ti mes Ent erp ri ses 
3 A nagy her ceg és a tán cos nô cí mû film b emu ta tó ja al kal má ból ren dez ett sajtó kon fere n cia a New Yor ki Pla za ho tel ben. 
4 Toby Co le (szerk.): Playw rights and Playw righ ting. New York, 1961. 145. 
5 Ze a mi: On the Art of the Noh Dra ma. Prin ce ton, Prin ce ton Un i ver sity Press, 1984. 120. 
6 Iyer K. Bha ra ta: Ka t ha ka li. Lon don, 1955. 82. 
7 Christo p her Reid: „The Virg in and the Vi xen.” Na ti o nal Times, 1985. aug usz tus 23. 
8 Jan Evan Meshko ff: Psyc ho lo gi cal And rogyny and Jun gi an Typo logy in Prof es si o nal Act ors and Actr es ses. Ph.D.-disszer tá ció, 

San Di e go, Un i ted Sta tes Inte r na ti o nal Uni ver sity, 1984. 71, 73f. 
9 Ed ward Br a un: The Dir ec tor and the Sta ge. Lon don, Met hu en, 1982. 69.



Per sze le het ér vel ni amel lett, hogy ez „Br echt 
meg e lôl e ge zé se” volt, vagy Szta nyisz lavsz kij (és Cse -
 hov, ak i nek a szö ve gei te le van nak olyan „szi mul -
tán” je le ne tekk el, amely ben egyik sz ín iro ni kus an 
utal a má sikra) már ki hasz nál ta a két ér tel mû ség ér -
te lemte rem tô ere jét. A szem i o ti kai két ér tel mû ség ug -
yan is (ta lán a leg jo bb, de min den képp a leg egy sz e -
rûbb) le het ô sé get nyújt(ja) ar ra, ho gy ren de zôk, il -
letve egyéb szer zôk me gússzák ön maguk tel jes hát -
tér be szo rít á sát, és kom men tá tor ként tol a kod ja nak 
el ô tér be. Rend szer e sen így alk al maz ták és al kal maz -
zák ezt ma is a fil mekben – már Brecht el ôtt, ké sôbb 
viszont az ô tek in té lyév el: az elle nt mon dó je lek ren -
de zôi ma nip u lá ci ója a le het sé ges szem an ti kai me zô 
csök ken té sé nek leg ál ta lá nos abb mód ja lett. (Emi att 
azon ban nem tû nik el a két ér tel mû ség, cs ak mél -
yebb szint re süllyed: le het, hogy az „üze net” így egy -
ér tel mûbb, de a pa ra  do xon, hogy ren de zôk ma nipu -
lál ják a kö zön sé get a „szab ad” dön tés ér de ké ben, ar -
ra ut al, hogy min den el ha tá ro zás csak új és mé lyebb 
pa ra doxo no kat ered mén yez.)  

A po li ti kával – vagy más ideo ló gi ákkal – fog lal -
kozó te o re ti kus ok va ló színû leg szí ve sen fog ad ják a 
para do xon egy ér tel mû üze net té re du ká lá sát (sôt 
szük sé gük is van rá a maga biz toss ág hoz); jóll e het 
ezt elv ben el kell uta sí tani, vagy leg alább is le lep lezni, 
mint a ré gi kul tu rá lis két lép csôs ség pusz tán új válto -
za tát. Tud ni il lik sem mi sem jel lemzi olyan sajátosan 
a nyu ga ti kul tú rát, mint a biná ris zárt ság ra te tt kény -
sze rí tô ere jû ez redvé gi tö rek vé sek. Vég sô soron min -
den el mé let fi lo zo fi kus, és mi n den fi lo zóf ia te o lógiai: 
mi u tán Mark C. Tay lor a Te o ló gia de konst rukci ó ja 
címû írá sáb an negy ven alap ve tô ke t tôs sé get so rol fel, 
ame lyek a nyu gati szel lemi ku l tú rát jelle m zik (Örök -
ké  va ló ság/Idô, Lét/Lev és, Ál lan dó ság /Vál to zás, Ere -
det/Után zás, Ko moly ság/Já ték), azt ír ja:  

A filo zó fi á hoz, szel le mi iker testv é ré hez ha son -
lóan, a te o ló gia sem te kin ti eze ket az el len té te ket 
egyen ran gú nak. Elu ta sítja an nak lehe tô sé gét, 
hogy az ell en té tes foga l mak bé ké sen él je nek 

együtt. Vál to zat la nul elôny ben ré sze sí ti az egyik 
fo gal mat, mik öz ben le ér té ke li a pár ját.10 

Tay lor (és a De konst ruk ció egé sze) a nyu ga ti kultú -
ra lo goc ent rizmu sá nak, a Szö veg is me re tel mél e ti pa -
ra dig ma ként tör ténô el fog adá sá nak tu laj don ít ja ezt 
a kü lö nös el já rást, el vég re a vi lág mint szö veg el gon -
do lá sa von ja ma ga után azt a fel té tele zést, hogy szer -
zô  vel is bír – köv et ke zésk épp uralt, ér tel mes és cél -
irá nyos. Sôt azért van, hogy ol vas sák. De amint arra 
Der ri da rá mu tat: az zal, hogy a sza vak min dig el tör -
lik az esem é nyek és élm é nyek egye di sé gét, il let ve 
osztá lyok vagy ka te gó riák csa lárd biz ton sá gáv al he -
lyet te sí tik ôket, az ol va sás ak tu sa meg ismé t li az írás 
ak tu sának fik ció ját.11 A nyelv, a szö veg így a for mák 
id e á lis vi lá gát te rem ti meg: „fát”, ami kor csak fák 
van nak, „em bert”, amik or csak em be rek; és mi vel 
az egye di do log va ló sz í nû leg so has em le het olyan 
tö ké le tes, mint az ál ta lá no sí tott absztra k ció, szükség -
képp le is ér té ke lô dik: az esem é nyek ki zá ró lag ala -
csony abb rend û ek lehe t nek a rend sze rek nél, csak -
úgy, mint az élm é nyek az ér tel me zés nél, az idô -
szakos pe dig az örök kéva ló nál.  

Épp ez el len ti l ta ko zik a Poszt-mod er niz mus: fik -
 tív konst ruk ci ó ként lep le zi le a szö veg et és így meg -
álljt pa ran csol a könyv be fe jez é se fe lé tar tó fe jet len 
ro ha nás nak. Nem ok nél kül: a kul tú rán kat, am ely 
ne ur o ti ku san (pa rano i ás mó don) an ti ci pál va la mi -
fé le jö vô beli utó pi át, amelyb en meg szû nik az Idô 
vers eny fu tása, vé get ér a Ter mé szet pro dukti vi tá sa, 
meg ol dód ik az os z tá lyok kö zöt ti el len tét és a ne mek 
közö t ti konf lik tus, az a vágy jel lem zi, hogy vég ül el -
érk ez zen va la mi lyen pa ra dox o non tú li ál la pot ba, és 
vissza térj en a ke rek egész ség ere deti anya mé hé be. 
Pe r sze mind annyi an elj u tunk ide, csak épp en ha -
láln ak hív ják. 

A sz í nház és a tör té nelm ünk fo lya mán fel buk ka -
nó pa ra te át rális per for man szok gya nús stá tu sza épp 
ab ban ke re sen dô, hogy kö vetk e ze te sen fel for gat ják 
ezt az egész tö rek vést, új ket tôs sé gek et és új két sége -
ket hoz va lé t re vég nél kül, és foly ton le ránt va a lep -
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10 Mark C. Tay lor: Er ring. A Post mo dern A/Th e o logy. Uni ver sity of Chi ca go Press, 1984. 9. 
11 Neil Post man ír ja az Am u sing Ou r sel ves to De ath (Lon don, 1986) cí mû köny véb en: „még az el ne ve zés leg egy sze rûbb aktusa 

is olyan do log, amely gon dolk o dás ra kész tet – össze ha son lí tás ra, bi zon yos kö zös tu laj donsá gok k ivá lasz tá sá ra, a kü lönb -
ségek fi gyel men kí vül hagyására és egy kép ze letb e li ka te gória fel áll í tá sá ra. A ter mé szet ben nem lé te zik ember vagy fa. 
 A vi lág  eg ye tem nem kí nál ilyen ka te gó ri á kat és le egys ze rû síté se ket, csak áram lást és vég te len vál to za toss á got.” Post man 
szá má ra ez a nyom ta tás fel sôbb ren dûsé gét jele n ti a vi de ó val szemb en, a Szö veg kor sza kát a per form ansz új kor sza ká val 
szem ben, ne ve  ze te sen azt, hogy az utób bi ak „a vég te len válto za tos ság egye dis é ge i nek doku men tá lás át és ün nep lé sét jelen -
tik. A nyelv ért he tôvé te szi ôket.” (72) A fik ci ó ként fel is mert dol gok irán ti ilyen noszta l gia tisz tán lát ha tó vá te szi, ho gy a 
vi lág mint szö veg el tûnô pa ra dig mája iránti saj ná lat egy ben a ha mis biz ton ság irán ti saj nál at is, amely et éppen ez [ti. a 
vi lág mint szö veg par a dig má ja – a for dí tó megjegyzése] te rem tett, de nem terve zés vagy szán dék os csa lás, ha nem azon 
egy sze rû fo lya mat által, hogy a nyel vet a vi lág ol va sá sá nak re n del te alá.



let ar ról a vi lá gról, am ely csak azért di nam i kus és te -
rem tô, mert ket té ha sadt. Amin nem csak a kon flik -
tu sok csel ek mé nyei nek és szerep lô i nek kivá lasz tá -
sát, sôt nem is a sze replôk mint szí né szek és szere -
pek, a kel lé kek és dísz le tek mi nt tár gyak és je lek 
kett ôs ér zé ke lés ét ér tem. A fel forga tás sokk al ele -
mibb, on to lo gi kusa bb: am it bár mely pe rfor mansz 
lét re hoz, az oly an itt, ami nem iga zán „itt”, és ol yan 
most, ami nem iga zán „most”, vagy is az idô és a tér 
szün telen a „kü lönbs ég” sz int je i re bom lik.  

Er re azon nal vissza té rek, mert a per for mansz oly 
mó don tört é nô megn e ve zé se, mint a kü lönbség ra -
di ká lis és funda men tá lis te rem té se, már ö nma gá ban 
tö bb re utal, mint hogy a te o re ti zál ás kor társ De konst -
ruk ci ós fáz isa és a „Poszt-mo dern” mint kor társ ön -
meg ha tá ro zás saj át ideál is mód ja ként elôny ben ré -
szes í ti a per for mans zot. Még en nél is ra diká li sab ban 
utal ar ra, hogy a per for mansz nak, mint min den 
egysé ges tö rek vés alap ve tô fel for ga tó jának a szer e -
pe, alig ha nem ol yan si kert ara tott az eg zisz tenc i á lis 
két ér tel mû ség tu da tá nak fo lya ma tos fenn tar tá sá ban, 
hogy a ré gi kul turá lis pa ra digm át most már fel vált -
hatja az új. Még pe dig olyan, amely ah e lyett, hogy 
meggyóg yí ta ná a szét has adt vi lá got, inká bb meg -
fordí t ja az el jár ást: fel rob bantja az egy sé ge ket, a két -
ség mag ját pe dig el ül te ti mind en bi zo  nyoss ág ba, a 
pa ra do xont min den ig a zság ba, a kü lönb ség et min -
den id en ti tásba. „A per for mansz ko ra” – de nem mint 
el te rel és vagy komm en tár, ha nem mint a vi lág lá tá -
sá nak és meg él é sé nek alap ve tô mód ja. Sôt még az 
él ve ze té nek is. 
 

El szó ra koz ni a két ér tel mû ség gel 
 
„szép új vi lág” ôs la ko sai a hi va tá sos szó ra koz -
ta tók. A „szó rak oz tat” [en ter tain] ige új abb an 
egy hi va tás tá mo ga tás át vagy fenn tar tá sát jel en -

ti, ez ért szer e pe az ide o ló giai meg erô sí tés re vagy 
pusz tán a – kar ne vá li – helyb en ha gyott en ged élyre 
kor lá to zó dik. A szó azon ban ere deti leg azt je len tet -
te, hogy „kö l csö nö sen meg tar ta ni”, és nem vé let le -
nül kon no tál ja a kü szö bön ál lást (en ter*) és a köz -
tes ség et (ent re**): amint a fen ti id é ze tek su gall ják, 
sem Jimmy De an, sem Ma rilyn, sem egy nó-, sem 
egy kat ha kali-szí nész nem pró bál ta meg so ha leegy -
sze rû sí te ni lé te zése pa ra do xonj át, in kább az el len -
ke zôj ét kí ván ta el ér ni – nyit va hagy ni az elle n té tek 

kö zött tá ton gó ûrt, és el len állni ann ak, hogy ô maga 
vagy más va la ki egyet len, egy séges „én” le hes sen. 
Dean és Mon roe élet rajz írói kény sze re det ten ker es -
ték a „va ló di” Jimmy-t és az „iga zi” Ma rilynt a két -
ér telmû me gnyil vá nu lá sok mö gött: hosszan és szív -
szo rí tó an ír tak a ski zof rén i á juk okoz ta le lki szenv e -
dés rôl. Ma guk az elô adók az on ban ny il ván tud ták, 
ho gy az ôs ál la potu k ról van szó, és nem csak az ere -
jük tit ká ról, ha nem e „má sik vi lág” raj tuk kí vü li ôs -
la ko sa i nak, vagy is a köz ön ség nek a gyö ny ö ré rôl.  

Egy szer meg pró bált am ti po lo giz ál ni a fôbb kö -
zön ség-sze re pe ket: kuk ko lók, szem ta núk, es küd tek, 
diák ok, a cs ô cse lék, a hit kö zös ség, szö ke vé nyek a 
bör tön bôl (vagy az el me gyó gyin té zet bôl), kép mu ta -
tók… Min den eset ben ki derü lt, hogy a né zés akt u -
sa ma ga is alap vetô en ké tér telmû, leg alább is ab ban 
az ér te lem ben, hogy a né zôk (az elô adókh oz ha son -
lóan) mi n dig a közve tí tô sze re pét töl tik be legk e ve -
sebb két vi lág kö zött. Épp a köz ve tít és ak tu sa éb -
reszt mély kétsé get mind annyi uk ban, és míg más 
„va ló sá gok ban” ez eg ziszt en ci á lis szo rong ást okoz, 
ad dig a szí nház ban, amely a le het s é ges bi ro dal má -
ra kor lá to zó dik, él ve ze tes és kedv csi ná ló le het.  

Ezt a gyöny ört csak az utób bi idô ben kezd ték ele -
mez ni – a nyu gati kul túr á ban fô leg a pszi cho ana li -
tik us techn i kák ált al –, még pe dig a kés lel te tett csúcs -
pont egyik for má ja ként, ez ért mind en egyéb ké tér -
tel mû je len ség hez ha son lóan az ab nor má lis dol gok 
bi rod al má ba utal ták. Egy ki dol goz ott el mé let fel ál -
lí tá sáh oz, am ely mind a pe rfor mansz, mi nd pe dig 
az ál ta la ki vál tott gyö nyör két ér tel mû sé gév el szá mol, 
oly an kul tú rá ra kell irá nyí  ta ni a fig yel mün ket, amely -
tôl tá vol áll az el lent m on dás tól va ló fé lelem, és eg -
zisz  tenc i á lis alap  ként el ism e ri azt. A két  ér tel mû ség 
és az ál ta la ki vált ott gyö nyör el sô teo re ti ku sa va ló -
szí nû leg Ze a mi volt a ti zen ne gye dik szá zad ban.  

A leg ma ga sabb ren dû nó az, ami kor é jfél kor ra -
gyog a nap: a kép zen, a nyelv me ta fo ri kus, uta ló és 
onto lo gi kus, de az él mény ki vál tá sára vo natk o zó 
hátr a ha gyott uta sí tá sok tech ni ka i ak, pon to sak, is -
me  re tel mé le ti ek, és mind egyi kük egy-egy el hinte tt 
két ér tel mû ség bôl szár ma zik: 

Több dol got is em lít hetü nk az zal kap csol at ban, 
hogy a szí nész mi ként hasz nál ja a tes tét a sz í npa -
don. Gyen gé den kell oda he lyez nie a lá bát, ah ová 
erôt el je sen moz dul. Ami kor vi szont erô sen lép, 
nyu ga lomb an kell tart a nia a fel sô tes tét.12 

8

E

** „En ter”, az az bel ép ni (ango lul). (A for dí tó me gjegy zése) 
** „Ent re”, az az kö zött (fran ciá ul). (A ford í tó meg jegy zé se) 
12 Zeami: i.m. 58.



Ezt a pon tos szem i o ti kai rész le tet a két ér tel m ûsé gek 
egész uni ver zu ma ve szi kö rül: a maszk nem il lesz -
ke dik az ar choz, és lát ni en ge di az áll kap csot; a fi a -
tal lányt öreg em ber játssza; a hi dat, amely egy sti li -
zált, fest ett fe nyô fá hoz ve zet, az old al só fal nál há rom 
„iga zi” fe nyô hatá rol ja; a szín ház zárt té r ben ta lál ha -
tó, de a szín pad nak fe de le van… Az ilyen faj ta vi -
zuál is két ér telmû sé ge ket di na mik us két ér tel mû ségek 
egé szí tik ki: ahogy az elô adás ha lad elô re, vi lá gos sá 
vá lik, ho gy a hang ar ra szol gál, hogy meg te remt se a 
csend bör tö nét, a gesz tus és a moz gás pe dig ar ra, 
hogy ki váj ja a nyu gal o mét. A két ér tel mû sé  gek a 
rend szer min den ele mére ki terj ed nek: húsz év 
gyako r lat – egyetl en elô a dá sért; szigo rú fe gye lem – 
a spon ta nei tás el nye rés é ért…13 

A nó cs ak úgy ta pasz ta lha tó meg és fogl al ha tó el -
mél et be, mint a ké tér tel mû sé gek kid ol go zott és 
össze füg gô rend szere, ám el len áll ha tunk an nak a ki -
hí vásn ak, ho gy az egés zet a zen nek tu lajdo nít suk, 
amely min den esz té ti kai form á ban egy szer re leple -
zi le a kettô sé ge ket, és pró bál kö zöt tük vagy raj tuk 
túl va la mil yen he lyet el fog lal ni. Le vo nható te hát az 
a kö vet kez te tés, hogy a nó egye dü lál ló mó don ja -
pán, mert raj ta kí vül hol ke res né még a szín ház a 
csúcs pon to kat nem a han gok vagy szé les gesz  tu sok 
vib rá ló özö né ben, ha nem az el len kezô jé ben: azok -
ban a pil lana tok ban, amik or „sem mi sem tö r té nik”.14 
Ezek a pil lan a tok azon ban nem vet nek vé get a két -
ér tel mû ség nek, sok kal ink ább a pa rado xon csúc sa -
i nak ne vez he tôk, mert az ef faj ta nyu ga lom nem sta -
ti kus: a para doxon nem ke rül meg hal adás ra, ha nem 

mind en nek a leg mé lyebb szint jére süllyed, am ely a 
ko n cent rált ener gia „sta ti kus di na miz mu sa”.  

Jóll e het a leg ma ga sabb ren dû esz té ti kai tapa sz ta -
lat a ju talma, ez a pil la nat csak egy pél dája an nak, 
amit Ze a mi „vi rágzó” pil la na tok nak hív. Ezek nek a 
jel lem zôje mi n dig a fe szült ség, ne ve ze tes en az után -
zás és az ih let, a meg szo kás és az újd on ság, egy ha -
gyo má nyos „kata” pon tos rep ro du ká lá sa és még is, 
ve le egy idô ben, an nak kü lön leg es sé ge kö zött.  
A nób an ezek az el lent mon dá sok so ha sem ke rül nek 
le egy sze rû sít és re vagy meg hal adás ra, in kább „fel füg -
gesz tôd nek” – amely már ön ma gá ban is két ér tel mû 
fog a lom, mert va lam it fel füg gesz teni an nyit tesz, 
hogy egy szerre el törö l ni és meg ny új ta ni. A fog a lom 
nem Ze a mit ól, ha nem Heg el tôl szár ma zik, ak i nek 
újon nan fel fe de zett dia lek ti káj á ban min  den két ér -
tel mû ség ol yan idô sza kos ál la po tot te remt, amely -
ben két erô nem re du kál ó dik le egy re, ha nem ell en -
té tétôl meg tisz tít va, ám kü lönb sé gé ben meg ôriz ve, 
együtt él egy más sal.15 

Per sze sok min den más is el mond ha tó a nó ról és 
a heg e li di a lekti ká ról, de az a le het ô ség, hogy két 
kul tu rá li san ennyi re kü lön bözô fi lozó fia – egy részt 
a zen, más részt He gel – kap csol at ba ho zha tó eg ymás -
sal, arra ösz tö nöz, hogy to váb blép jünk: az idé zett 
pil lan a tok a mi szín há zunk szá mára is is me rô sek – 
úgy mint „a fe l fo ko zott élet pil la na tai”, amel yek rôl 
Ye ats írt, vagy a kon cent rált nyu ga lom és cs end pilla -
na tai, ame lye ket Ma e terl inck ker e sett.16 Ezek a nyu -
ga ti drám a í rók, ren de zôk, szí né szek és né zôk elôtt 
is mert ek, és a mi kult ú ránk ban is kezd ik el mé let be 
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13 Vö.: Tats u ro Ishii: „Ze ami’s Matu re Tho ughts on Ac ting.” TRI. 12. 2. Summ er, 1987; Ku nio Kom pa ru: The Noh The at re. 
New York, 1983. 

14 „A né zôk gyak ran meg jegy zik, hogy sok szor ak kor ha tá sos az elô adás, ami kor semmi sem tör tén ik. … ha azt mond juk, 
ho gy egy színé sz nem csi nál sem mit, va ló já ban két fi zi kai ak ció kö zöt ti szü net rôl be szé lünk. Ha me g vizs gál juk, hogy 
miért le het ol yan lebi lin cse lô az a szü net, am i kor sem mi sem tör té nik, min den bi zonnyal úgy ta lál juk, hogy azért, mert 
a mû vész lé nyeg é ben nem csök ken ti a bel sô fe szültsé get.” Ze a mi: i.m. 96f. 

15 A né met te r mi nus az „Auf he ben”, am ely egy szer re je lent ér vényt e le ní tést és meg nyúj tást: ol yan álla pot ba ho zást, am ely -
ben két fo ga lom vagy erô nem bé kül ki eg ymás sal, ha nem in kább meg ôr zik az in teg ri tá su kat és a kül önb sé gük et, de – 
idény le ge sen – meg tisz tul nak az el len tétt ôl. A ter min us dön tô jel en tôs ség gel bír a he ge li di a lekt i ka meg ér tés é ben. 

16 Me gha lad ná e láb jegy zet ker e te it, ha bár mi lyen rész letes vagy át fogó nyugati an a ló gi á val szolgá l nánk, mind azo nál tal fontos 
látni, hogy ez a je lenség nyu ga ton szint én is mert és gyak ran fe lis mert: 
Az expre sszi o nis ták kö zött (pél dá ul Tol ler ál tal, aki olyan „idô t len pil la na tokr ól” ír, amely ben hall juk az „Uni ver zum 
Csend jét”) (Toby Cole [szerk.]: Playw rights and Playw righ ting. New Yo rk, 1961. 218.) 
Coc te au által („A köl tô nek tárg ya kat és érz el me ket kell ki emel ni az ôket rejtô fáty lak és köd mö gül; ol yan hirt e len, ol yan 
mez te le nül és gyorsan kell be mut at nia ôket, hogy az em be rekn ek fáj jon a fel is me ré sük”: „a leg na gyobb fe lfo ko zott ság 
pil la nat a i ban a dra ma tik us köl té szet ké pes ki fe jez ni az ér zé keny ség nek ezt a sa já tos ská lá ját”) (u. o. 241, 259.) 
Ma e ter link ál tal („Ab ban a re mény ben mentem oda [a szí nház ba], hogy egy sz e rû min de nna pi lé te zé sem szép sége, nagy -
sá ga és ko moly sága majd egyet len pill a nat ra meg vi lá go sodik el ôt tem… egyike az emelkedettebb élet azon kül ö nös pil -
la na ta in ak, ame lyek leg si vár abb órái m ban ész revé t le nül szök nek el tô lem.” (u. o. 30.) ha sonl ó képp a „moz za nat ra”, a 
„pil la nat ra” tett ál landó uta lás a i hoz, azokn ak a csend vagy a nyugalom olyan pil la na ta i ként történô fel is me ré séh ez, amelyek 
vill ám sze rûen ér nek minket). 
Ye ats ál tal, aki úgy ír a szín ház ról, mint a „fel fo koz ott élet pil la na ta in ak” ott ho nár ól (u. o. 37.), vagy Io nesco ál tal (u. o. 145.)



fog lalni ôk et, neve ze te sen Eu ge nio Bar bá ról17 és Da -
ni el Berly ne ku ta tás a i ról van szó, amel yek az „ér dek -
lô dés fel fok o zott áll apo tát” ki vál tó élm é nye ket érin -
tik, még hozzá ol yan élmé nye ket, ame lyekn ek a kí -
sér le ti vizsg á la tok sze rint az ös sze tett ség, a fu r csa -
ság és az el len té tes ség a jell em zô je.18 

Ez a ku ta tás még gy e rek ci pô ben jár: a sze mi o tika 
fô fe lada ta ma nap ság az, hogy ta nul má nyozza a je -
len  sé get, ám ah hoz, hogy ezt meg te gye, erô sen zá -
ró  jel be kell ten nie sa ját kul tu rál is kon di cion ált sá gát, 
hi szen a per for manszból sz á rma zó él mén yek el -
lentmo n dá sos két ér tel mû ség e it ha gyo mán yo san „fel -
old ja” az a ti pi ku san nyu ga ti fo lya mat, amely nek so -
rán egy fo galmat el ôny ben ré sze sí tünk egy má sik -
kal szem ben. A szín játsz ás ról mint olyan ról azt felt -
é te le zik, hogy va lam i képp az au ten ti kus lé te zés el -
len téte va gy leg al ább is az el áru lá sa; a sze rep ek rôl és 
az álar cok ról pe dig azt, hogy az ar cok kal és én e kkel 
szem ben ko moly ta lan meg alk u vás ról van szó: az 
aute n ti ci tást csak va lam i nek az el uta   sí tá sa ré vén le -
het e lér ni. Mag uk az elô adók azon ban min dig is tud -
ták, hogy mily en se ké lyes az ilyen eg ziszt en ci a lis ta 
ro man ti ka: a szer ep-álarc nem je lenti az au ten tik us 
én el áru lá sát, me rt ez ut ób bi csak az elôb bi vel együtt 
ke rül meg ta pasz ta lás  ra, pon tos ab ban vá lik meg ta -
pasz tal ha tó vá. Az én nem a szer ep ját szás sal el len tét -
ben kel et ke zik és ke rül meg ta pasz ta lásra, ha nem vele 
egy id ô ben. Vala mi elô adás á nak az elsô d le ges ta -
pasz ta la tát sem mi nem fe jezi ki job ban, mint fe nt 
idé zett egyik for rá sunk: va ló színû, hogy Ma rilyn szel -
le mi leg tisz telet re mélt ó nak pró bált mu tatko z ni azál -
tal, hogy Go et hé tôl idé zett, de az idé zet hez fûz ött 
meg jegyz é se kétség kí vül nag yon sze mé lyes ma radt, 
ami kor a Li fe Ma ga zine-ben (1962. augu sz tus 3-án) 
k ije len tet te:  

Goet he azt ír ja, hogy „A te hetség ön ma gá ban fej -
lô dik”, és ez tény leg igaz. Van en nek val a mi fé le 
tit ka a szám od ra [for yo urse lf], amely be csak 
egyetl en pil la natra av a tod be az egész vil á got, 
még ped ig ami kor ját szol. (k iem e lés tô lem – D.G.) 

Más szava k kal, a köpe ny és az ála rc, ame lyek egy 
szer ep hez ta r toz nak, nem je lentik az aut en ti kus én 
ál cáz á sát vagy lep le zé sét: mind ket tô csak a má sik 
mia tt le het sé ges, sôt szüks é ges a má sik hoz. Az a ter -
mék et len vi ta, amely akö rül zaj lik, hogy az elô adók 
vaj on azért vá laszt ják a hi vatá su kat, me rt nincs én-

tu da tuk vagy azért, mert cs ök kent ér tékû eg ó val ren -
delk ez nek, el vé ti a lé nye get (és cs ak úgy old ható fel 
– min den eg yéb két ér tel m ûsé g hez ha sonló an –, ha 
e lut a sít juk az ál lás fogl a lást az egyik po zí ció mel lett 
szem ben a má sikkal): el ját szan dó szer e pek nél kül 
az én so hasem tud na ját sza ni vagy cse le kedni [act]; 
én hi á nyá ban vi szont nincs a já ték nak va gy cse lek -
vés nek al anya. A sze rep el ját szá sa ve le egy idô ben 
ak ti vi zál ja az én-tu da tot: en nek per sze a per for mansz 
el mé le té nél jóval na gyobb a je len tô sége, de az elô adók -
 tól ta nul hat juk meg, hogy a vála sz tás a ki zá rólag 
autent i kus ének eg zisz ten ci a lis ta apot e ó zi sa és azon 
be hav i o ris ta ál lí tás közö tt, mi sze rint cs ak sze re pek 
léte z nek, el vé ti a lé nye get (ame ly re Mar ilyn utal): a 
sze rep leh e tô vé te szi, hogy az én a ma ga me rész sérü -
lé keny sé gé ben – egyetlen pil la natra – elôbukkanjon. 

Biz o nyá ra ez – a mer ész sé rü lé keny ség – le het 
szín ház unk ban (és filmj e ink ben) a „fel fo koz ott ság 
pil la na ta i nak” a tit ka, azon túl pe dig a per for mansz 
ta lán leg fon to sabb mai üze ne te szá munkra, ak ik a 
min dent u dás hag yo má nyos gôg je, ille t ve új fé lel mek 
és két sé gek közö tt lé te zünk meg oszt va. Mert mi a 
mer ész sé rü léke ny ség, ha nem két ér telmû ség – az 
erô és a gyen ge ség együtt élé se, bá tor ság a ve re ségben, 
az erô sek vég ze tes vét sége: vi rág a si va tagban, 
szalma szál a szél ben, Oi di pusz, An tig o né, fél e lem és 
rész vét: a je len ség egy idôs Arisz tot e lésszel.  
 

A ket tôs ségen túl 
 
ó val meg hala d ná egy spek u la tív ta nul mány kere -
te it an nak „beb i zo nyí tá sa”, ami mel lett most csak 
ér vel nék, nev e ze te sen, ho gy va la mi féle al ap ve tô 
két ér tel mû ség min den cse lekmé ny és jel lem 

(vagy is min den szer zô), meg for má lás, ko re og ráfia, 
szer keszt és (vagy is min den re n de zô), szí nészn é zô 
vi szony (vagy is mind en szín já ték), „vi rág zó pil la nat”, 
fé le lem és rész vét, fel füg gesz tôd és (vagy is minden -
faj ta szem lé lés) el en ged het et len fe l té te le. Nem is 
annyi ra az a kér dés, hogy mi ként leh et ne beb i zo -
nyíta ni en nek a meg lé tét, han em hogy mit tu dunk 
kez de ni ve le. A mi kul túr ánk ban po zit ív, mert ha -
gyomá nyos mód on a „meg ket tô zés” a meg ve ten dô 
dolg ok jel lem zôje (két szí nû, két ku la csos ság, pof á ra 
ejt*), és az egyen let sze rint: két érte l mû ség = ket tôs -
ség = csa lás.  
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17 Vö.: Eugenio Bar ba; Dra ma Re vi ew. XXVI. 2. 1982; N. Sa va rese (szerk.): Ana to mia del te at ro. Flo ren ce, 1983. 
18 Vö.: Dan i el Berly ne: Conf lict, Aro u sal and Cu rio sity. McGraw-Hill, 1960; „Ef fects of Nov elty and Oddity on Vi sual Se lective 

At ten tion.” Brit ish Jo ur nal of Psych o logy. LXVII. 2. 175-180. 
* Az an gol szö vegben a „do ub le-faced”, a „do uble-de a ling” és a „do ub le-cross” ki fe je zés ek sze re pel nek. (A for dí tó meg jegy zése)
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A mar xist ák, akik a he geli di a lek ti kán ne velk ed -
tek, ed dig is ké pe sek vol tak a ké tér tel mû ség meg ra -
ga dá sára, és ôk (csa kúgy, mi nt a per form ansz ide o -
ló gi ai szer e pé vel fogla la tos kod ók) ak ár el is kö te -
lezhe tik ma gu kat Brecht út törô mun ká já nak foly ta -
tá sa mell ett, és ki hasz nál hat ják a je lens ég po li ti kai 
le he tôs é gét: a kétk e dés, az eli de ge nítés és a le lep le -
zés szub ver zív ere je ként be töl tött sze re pét.  

Heg el azonb an a Fen o me no lóg ia aty ja is, és (ha 
egy szer az érin tô leg es pe rif é ri á ról a kö zép pontba ke -
rül) a per for mansz je len tôs szem lélt e tô esz kö ze lesz 
a Fe no me nol ó gia meg sok szoro zó dott, párh u za mos 
lé tel mé le tekbe ve tett ál ta lán os meggyô zô dé sén ek. 
El vég re a per for mansz ra jel lemzô itt-amely-nem-itt 
és mo st-am ely-nem-most pro vok a tív (no ha já té kos) 
mo dell je a meg ha tá ro zatl an, vi szonyl a gos vi lág eg -
ye tem nek, am ely ben az ak tu al i tás csu pán egye sí ti a 
meg sok szo rozó dott pot en ci a lit ás mind egyik leh et -
sé ges mani fesz tá ci ó ját.  

Ily mó don a Feno me no ló gia és a per fo r mansz a 
Kvan tum-el mé let je len té keny szö vet sé ges e i vé vál -
hat nak, mert az az alapv e tô meg ha tár o zat lans ág, 
amel yet a Kv an tum fiz i ka a ré szecs kék szint jén zajló 
élet kö zép po nt já ban felf e dez ni vél, term é szet tôl fog -
va „szín házi jel le gû”: a per form ansz te re lé nye gé ben 
has on ló képp meg hatá ro zat lan, hi szen egy szer re 
anyagi és kép ze let beli, ér zék elt és el gon dolt; a per -
forma nsz ide je lé nyeg é ben meg hatá ro zat lan, hi szen 
egy szer re je len és múlt ide jû, meg is mé tel he tet len, 
ugyan akk or meg is méte lt. 

A fe no me nol ó gi ai né zô pont kész sé ges en tu dó sít -
ja bár mely pe rfor mansz né zô jét ar ról, hogy a meg -
ta pasz talt vil ág cs ak „fel függ esz tett” vi lág: olyan itt 
és most, amely nem itt és most, rá adá sul, ahogy 
Schech ner meg fo gal maz ná, ez zel együtt nem nem-
itt és nem is nem-most:  

Mi n den ha tá sos per form ansz me gegye zik a „nem 
nem-nem” jell eg ze tess é gé ben: Oli vi er nem Ham -
let, de nem is nem-Ham let; já té ka köz tes he lyet 
fog lal el a más va laki vé ala ku lás meg ta gad á sa (= én 
én va gyok), il let ve an nak megt a ga dá sa kö zött, hogy 
ne ala kuljon más vala ki vé (= Ham let va gyok).  

Az elô adók kép zé se ol yan tech ni kák ra össz -
pont o sul, am e lyek nem más val a ki vé al a kít ják az 
em bert, ha nem leh e tô vé te szik, hogy az elô adó 
ide n ti tá sok kö zött játsszon vagy cse lek ed jék [act]; 

va la min ek az elô adá sa eb ben az é rte lem ben a kü -
szö bön ál lás pa ra digm á ja. 

Mi a kü szö bön ál lás, ha nem a szó sze rinti „kü -
szöb”, vagy is az a he ly, amely két má sik he lyet 
egy szer re el vá laszt és össze köt: a köz tes ség esszen -
ci ája.19 

A kü szö bön ál lás ere det i leg a ri tuá lé fo lya ma tá nak 
idény le ges áll ap o tát jel en tet te, ám Schech ner ki ter -
jesz tet te a je len té sét az ál tal, hogy té rbe li di men zi ót 
köl csön zött ne ki: így nem csak az egyik sz e rep bôl a 
má sikba va ló át lép és re von at ko zik, ha nem ar ra a 
helyre, amelyb en „mi” köz tes mó don lé te zünk, hi -
szen va la mi elô adás á nak a fo lya matá ban épp az a 
kül önb ség ér zé kelhe tô, hogy nem ala kít ja át az egyik 
va l ósá got (sze mélyt, te ret, idôt, dísz letet) má sik ká, 
han em meg mut at ja a di ale k ti kus kap cso lat u kat, a 
közt es sé gü ket. 

Más hol már ér vel tem amel lett, hogy a küs zö bön 
ál lásn ak ez az áll a po ta szükség sze rû vé tes zi, hogy 
leg a lább fo n to ló ra ve gyük a szín ját szás új – tri a di -
kus – el mé le tét, amely fel vál that ná a klasszi kus já -
ték el mé le tek ol yan el len té te zô ket tôs sé ge it, am e lyek 
va gy el tün tetik a szí nészt a sze rep ben, vagy tá vol sá -
got tar tat nak ve le.20 Ki zá ró lag a tria di kus mo del lek 
ké pes ek meg óv ni az ilyen bi ná ris össze omlás tól, sôt 
ar ra csá bí tan ak, hogy min den fé le du al iz mus ra ki ter -
jesszük ôket, és azt gya nít suk: min den kett ôs ség fe -
lül vizsg á lat ra szo rul, de nem az on fél reveze tô en meg -
nyug ta tó ké pessé gük mi att, hogy stab il és st a ti kus 
egy sé gek be tud nak oml a ni, ha nem épp el len ke zô -
leg: azért, mert min den kett ôs ség „va lój á ban” rej tett 
– és di na mi kus – hár mas ság. Bárm ely két fo ga lom 
szük ség kép pen elô hív ja a „kap cso lat” mint szük ség -
sze rû – har ma dik – té nyezô el gond o lá sát, am ely egy -
szer re kü lö nít el és ka p csol össze két egy máshoz tar -
tozó erôt vagy té nye zôt. A lé nyeg per sze az, hogy ez 
a szük ség sze rû har ma dik ten gely lé nyeg é ben szintén 
két ér tel mû, mert egy szer re össze kap csol és el kü lönít. 

Ezek vis zont (most már lát szik) azok a ten ge lyek, 
am e lye ken ül nünk és mo zogn unk kell, ha el len aka -
runk áll ni az össze om lásnak. A per formansz me gelôz 
min ket, his zen min dig is ily en har ma dik ten ge lyen 
ül tek a né zôk és az elô ad ók egyar ánt: az elôb bi ek in -
nen köz ve tí tet ték a per for mansz (le het ség es) vilá ga 
és a „val ó di” (ak tuál is) vi lág kö zötti di a lek ti kát, az 
utób bi ak pe dig err ôl a har ma dik ten gely rôl szem lél -
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ték a sze rep lô (vagy a sze rep) és az én (vagy a színész) 
kö zötti vál ta ko zó kap cso la tot.  

Az ily en triad i kus fel té te le zé se ket min ded dig 
freudi ne u ró zissá, te o ló gi ai spe ku lá cióvá vagy új-
tao is ta misz ti cizm us sá deg ra dál ták a mi szel le mi kul -
tú ránk ban: 

az Útb ól az Egy 
az Egy bôl a Ket tô 
a Ket tô bôl a Há rom 
a Há rom ból a tí ze zer do log 
a tíz e zer dol og mind há tán ci peli a jint 
és kar ja i ban hor dozza a jan got 
s az áradó lég zuh a tag egy másba mos sa ôket.21 

A De konst ruk ció le he tôvé te t te, hogy az ilyen el gon -
dolá so kat ko mo lyan ve gyük,22 ám a ma gok már a 
du a liz mus aty já nál, az az Pla tón nál el vann ak szór -
va, aki a Tim a i osz ban meg jegy zi: 

pusz tán ket tôt har ma dik nél kül meg fe le lô en 
egye sí te ni le het et len; kell, ho gy va la mi kö te lék 
le gyen kö zöt tük kö zé pen, am ely kett ô jü ket össze -
tart ja.23 

A rá kö vet ke zô ke reszt ény kul tú ra né mi leg meg ôriz -
te a tri a di kus fe l te vés nyo mát, még ha eg yéb ként 
foly vást meg osz totta is a vi lágot Is ten és az Ör dög, 
az Örök ké va ló ság és az Idô, a Szel lem és az Any ag 
kö zött (meg jegy zen dô azon ban, hogy a Szent lé lek – 
ak it Has san az Atyai s ten „poszt-mo dern” al ter nat í -
vá já nak tart24 – vis zony lag jele n ték te len árny ma rad 
a ma ga biz tos ran gelsô Atyá hoz és a ve le egyen ran -
gú part nerk ént ál ló Fiú hoz ké pest). 

A biná ris me gosz tás ol yan mé lyen gyö ke rezik a 
kul tú ránk ban, ho gy a ter mé ket len str uk tu ra lis ta 
meg osztás em berö l tô nyi idejé ig tar tott, míg új ra fel -
fe dez tük a Struk tu ra list ák ere de ti át tör é sét, ne ve ze -
te sen azt, hogy nem az ele mek vagy a pá rok szá mí -
tanak ig a zán, ha nem a ka p cso la ta ik. Mind en je len -
tés re la ci o ná lis – és így „dra mat i kus”: nem vé let len, 
hogy J. G. Benn ettn ek a kul tu rá lis pa ra digm ánk teljes 
kö rû új ra gond o lá sá ra irá nyu ló tör ek vé se A dra mati -
kus vi lág egye tem (Lon don, 1954) cí met vá lasz tot ta, 
hogy amel lett ér vel jen: „min den kapcs o lat red u kál -
ha tó há rom füg get len elem kom bin á ci ó jára, ame -
lyek egy mást meg erô sí tô, me g ta ga dó vagy meg békí -
tô ha tás ok ként áll nak egy más mel lett.”25 

Leg utóbb né hány – szín há z-sze mi o ti kus öt le het -
ség es mó do zatra ter jesz tet te ki a har ma dik – re la -
 cio  nális – tenge ly po ten ci a li tás át,26 jól leh et a dön tô 
ténye zô nem az, hogy két elem hány kü lön bö zô mó -
don kap cso lódh at egy más hoz, ha nem an nak fel isme -
ré se, hogy ez a „har ma dik elem” nem kü lön ál ló egy -
ség, ha nem ten gely, nem en titás, ha nem lét ál la pot, 
in kább a ka p cso ló dás ak tusa, mint sem konk rét kap -
cso lat. Ki zá ról ag az ilyen ki e gyens ú lyo zó ak tus ok 
végre haj tá sa ré vén rem él het jük, ho gy megv a ló sítható 
a szük ség es pa rad ig ma vált ás, le szá mol va a ket tôs sé -
gek kel, ame lyek csak meg osz tód nak és szem ben 
állnak a di a lek tik us di nam iz must ki vál tó po la ri tások -
ká tör té nô át ér té ke lé sük kel. 

Ez az, amit a Per for mansz tu dott és al kal maz ott 
már jó val a De konstr uk ció el ôtt is: a szí nész és a sze -
rep lô „ket tôs sé ge” – vol ta képp – az elô adó és a sze -
rep olyan po la rit á sa, amely ben nem az egyik nek a 
mási k ban va ló el tû né se ke rül me gta paszt alás ra, ha -
nem össz já té kuk te rem tô di na miz mu sa. A szí nész 
és a né zô ka p cso la ta úg y szin tén nem ab ban áll, hogy 
az elôb bi me ge lô le ge zi a be fog adást vagy az utób bi 
meg ha tá roz za a je lent ést, ha nem ab ban, hogy a nézô 
a kap csoló dás ak tu sa ál tal kie gé szí ti az elô ad ók te -
vék eny sé gét. 

Va lam i hez kap cso lódni an nyit tesz, mint két 
elemet a felf üg gesz tett po ten cial i tás áll a po tá ban tar -
tani. Ezt az egész fo lya matot te r mé sze te sen az elô -
ad ók kezde mé nye zik, majd meg ter vez ik és le ve ze -
tik a jel zé sek to váb bí tá sát. Ze a minak a szí né szei  hez 
in té zett ta ná csa, amely ar ra vo natk o zik, ho gy a szó 
és a gesz tus vagy az al só- és a fel sô test moz gá sa kö -
zött mi ként for mál ják meg a kap cso la tot, csak egy 
ál tal ános sza bály pél dá ja: min den ren de zô és min -
den elô adó bi zony os fo kig el dönt he ti és el is dön ti 
a jel zé sek sor rend jét, így bi zon yos mérté k ben elôvé -
 te le zi a köztük le het sé ges kap cso la tok at. Ennyi ben 
min den per forma nsz fej tö rôk za var ba ej tô en gyors 
egy más után ját és so ro za tát vált ja ki: mi ért épp az a 
szín tart o zik ah hoz az al ak hoz, mi ért az a moz gás 
ahh oz a hang hoz, mi ért az a gesz tus az után a szó 
után…? Nor má lis eset ben az újabb je lek meg old -
ják a rejt vényt (a zárt ság azon ban so ha sem vég leges: 
még ha a per form ansz ki vá laszt is egy le hetô sé get, 
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a töb bi hal vány al ter na tí va ként és po tenc i á lis kr i ti -
ka ként meg mar ad: mind en mon da tot el le het mon -
da ni más képp, sôt más ge sz tu sok kal is le het kísérni: 
il yen vá lasz tás ai le het ô sé ge ket te remtü nk ak kor is, 
ha meg ta pasz tal juk, amit az elô adó vála sz tott, és 
azt, hogy a „töb bi” mind vé gig árn yék ként kí sért). 
Né hány rés azon ban so ha sem ke rül fel töl tés re: nincs 
mód ar ra, hogy Jimmy fel ál doz za Mar lont Mon tyért, 
hogy Marilyn vagy Ma donna fel ál doz za a szü zet a 
kis szu ká ért, vagy ho gy a nó álar cok egy nap il lesz -
ked je nek az ar choz: né hány rés so ha nem zá rul be, 
ép pen el len ke zôl eg – kite r jed és meg nyúlik. 

Az ilyen két ér tel mû sé gek két fô következ ménnyel 
járn ak: egy részt meg taga d ják azt a le het ô sé get, hogy 
bár mi lyen vég sô me gol dás biz ton sá ga ked vé ért vég -
leg le mondj a nak a har ma dik kapc so lat ter em tô ten -
gely rôl; má srészt pe dig te rem tô és di na mi kus jel -
legû ek. An nak el len ére, ho gy min den kett ôs ség egy -
szer re te rem ti meg két fo ga lom azo nossá gát és kü -
lönb sé gét, a ha r ma dik el em – a re lac i o ná lis teng ely – 
ha tá sára va gy azo nos ság gá om lik össze mind a kettô, 
vagy a kü lönbsé g bôl lét rejön a tisz ta po ten ci a li tás 
har madik ál la po ta. 

Az Apa és az An ya össze o mol hat a Szü lôb en vagy 
szét hasad hat a Gyerm ek re: a Per for mansz fo gal mai -
val, bár mely két el sôd le ges elem (a szín pad és a tár -
sa dal mi való ság; a sze rep és a szí nész; az álarc és az 
arc) egy másba omol hat (na tu ra liz mus, Met hod 
Acting), vagy min den el lent mon dás os po ten ci al i tá -
sá val együtt nap vi lág ra ke rül het. Nem kell hege li á -
nus nak len ni ah hoz, hogy be láss uk: az utób bi le he -
tô ség – az elle nt mon dás os ki ter jesz tés – az igaz án 
di na mi kus, sôt for rad al mi. El e gen dô né zôn ek len -
ni, ho gy tud juk: az il yen fel ol dat lan ket tôsség ráz 
fel min ket le gin kább szel le mil eg és ér zelm i leg egy -
aránt. De an erô sza kos véd te lensé ge, Mari lyn ár tat -
lan sze mérm et len sége, Ma don na szaj h a sze rû szü -
zes sége, egy nó-sz í nész ôsi frisse s sé ge, a szín ház át -
me ne ti je leni de jû sé ge, a film vak í tó anyag is ága, a 
vi deó nyil vá nos ma gá nya, a köt él tánc, a zs ong lôr 
eseté ben a fe szült sé get a ké tér tel mû ség tartja fe nn, 
és azonn al össze om lik, am int az el lent mon dás o kat 
fel oldj ák. Per sze tud juk, hogy az ilyen fe lol dás csak 
idény leges: fél meg ol dás és vé g sô sor on a haldok lás 
mû vé sze té nek rö vid gya kor la ta. A Dr á ma min dig is 
a válasz tás ról szólt, ám az így hirde tett eg zisz ten -
ciá lis sza bad ság csak elô já ték az ö ngyil kos ság hoz, 
mert minden vál asz tás két ké zen fek vô le he tô ség kö -
zül elôny ben ré sze sí ti az egyi ket, és megc son kít ja a 
má si kat. Va la mi nek az el ôadá sa azon ban – amíg csak 
fenn tart ják – el nyújt ja a fe szült ség et azál tal, hogy a 

két le het ô sé get a fel füg gesz tett meg ol dat lans ág ál -
la po táb an tart ja. Egy olyan vil ág ban, amely ben a le -
he  tô sé gek csökke n nek és az al ter na tí vák gyor san 
to va tûnn ek, ez az ak ti vi tás nem le het ér ték te len.  

Schech ner va la mi nek az elô adá sát a ket tôs ta ga -
dás (nem-nem) ál tal ha tá roz za meg, és nem kell 
mate  ma ti kus nak len ni ah hoz, hogy meg áll apít suk: 
ez visz ont meg erô sí tést ered mé nyez. A Per fo r mansz 
min den bi zonnyal ilyen me gerô sí té sekre ta nít hat 
min ket, és ho sszú tá von se gíth et át ala kíta ni az ön -
gyil kos pa ra no ia ko rát a vi dám ski zof rén ia ko rává.  

Jan us két ar cú, to váb bá a ka pu al jak és kü szö bök 
is te ne, va la mint, nem vé let le nül, a ja nu ár, az új év 
haj nalá nak ere dô je. 
 

A Poszt-mo dern iz mus fe lé? 
 
hí vó szó per sze szint én két ér tel mû ség et foglal 
ma gá ba, mert ho gyan ha lad ha tunk af e lé, ami 
már el múlt? A Poszt-mo dern ö nma gá ban is 

két es, sôt szem te len fo ga lom: két ér tel mû, mert a 
„mo dern”, amel yet mind en bi zonnyal he lyett e sí te -
ni szán dé ko zik, eg yszer re je lent „kor tár sat” és egy 
olyan meg ha tá ro zott mûv é szi moz gal mat, amely 
dek lar ál tan pas sé. Ha va la mi „mo dern”, az m anap -
ság annyit tesz, hogy ed dig lé te zett; a „poszt-mo -
dern” pe dig annyit, hogy még nem lé te zik: a poszt-
mode r niz mus leg fonto sabb je gye a kö tô jel, a gon -
do lat jel, ame lyek egya ránt ös sze kap csol nak és elkü -
lö ní te nek. Fenn áll ugyan a ve szély, hogy a poszt-
mo der net is he lyet te sí tik, ám olyan fo galo m ról van 
szó, am ely bôl je len leg hasz nos kö vet kez te té seket 
von hat unk le, ne ve ze te sen a ben ne re j lô fej lôd és -
elv fel té te lez é sét. El vég re mi mag unk is csu pán al -
tern a tí vák va gyunk: a je lek össze füg gés be ho zá sá -
nak ké pes sége (a har madik re la ci o nál is ten gely el -
fog la lá sa ahely ett, hogy eg yen ként re a gálná nk a 
jelensé gek re) az em ber egyik meg kül ön böz tetô 
jegye, az idô ál tal vé g re haj tott ug rás a fej lô désü nk 
so rán. Úgy tû nik, hogy az áll a tok csak eg yes je lek 
fel ism e ré sét ta nul ják meg (sôt biz o nyos fo kig ez -
zel a ké pes ség gel szül et nek). Ám a te vé keny sé gük 
ki zá ró lag az egy ér tel mû meg fe lelt e té sek azo nosí tá -
sá ra kor lá to zódik: egy há rom szög alak = só lyom, 
még ak kor is, ha cs ak kar ton pa pír ból; egy vö rös 
pont = az anya ál lat csô re, még ak kor is, ha csak a 
ku tató uj já ra fest ve. Más jel zé sek – amel yek két sé -
get éb reszt hetné nek az azo no sí tás sal és így a vi lág 
je len té sessé gé vel ka p cso latb an – lát szó lag so ha sem 
szû rôd nek be. Ahog yan Tinb er gen, a kís ér le tek ki -
vi te le zôje me gjegy zi: 
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Az ál lat „va kon” re a gál a tel jes kör nye zeti hely zet 
egy ré szére, mi köz ben más ré sze ket fi gyel men kí -
vül hagy, jól leh et az ér zék szerv ei tö ké le tes en ké -
pes ek vol ná nak azok be fo gad á sá ra.27 

Úgy tû nik te hát, hogy az ál lat ok nem ké pe sek össze -
függ  és be hoz ni a jel zé se ket, és így nem is tud nak a 
harm a dik ten gely rôl, csak progr am sze rû reak ci ó kat 
ad nak egyes fel ism ert in ge rek re. Ez zel szem ben az 
em ber ke z det tôl fog va ta nul ja an nak a ko m plex sza -
bá lyait, hogy mi ként ka p csol ja össze a kü lön bözô 
je leket, sôt az „egyet len” tárgy ból szár ma  zó kü lön -
fé le érz é ki in ge re ket: a vi zu á lis, az audi tív, a szag ló -
szer vi, az íz ek re vo nat ko zó és a takti lis üze netek 
meg le he tôs en el té rô ek és el lent mon dáso sak le het -
nek, sôt gy ak ran az ok is.  

Ját ék kal kez dôd ik az eg ész: Win noco tt munká ja 
igen jele n tôs, és az „át me neti tá r gyak” gyere kek ré -
szé rôl tör té nô els ôd le ges felf e de zé sét érin ti. Meg álla -
pí tá sa sze rint az ob jekt ív, ideg en vi lág fel fe de zé sét 
az emb er gye rek ese tében meg elô zi egy olyan sza -
kasz, amelyb en a „nem-én” még nem ig a zán kü lön -
ál ló, és az „én” ki ter jesz té se ként ke rül meg ta pasz ta -
lás  ra. El mé let é ben így a játsz ás ak tusa az objek tív 
va ló  ság ként fe l me rü lô dol gok fö löt ti fenn ha tó ság 
meg ta pasz ta lá sá nak sze re pét töl ti be, a já ték ped ig 
minden fé le kul tur á lis te vé keny ség és él mény ere de -
te, a vi lág te rem tô ki ter jesz tés é nek leg elsô meg ta -
pasz t alása. A já ték mi n dig két ér tel mû, mert az én és 
a kör nye zet, az ér zék e lés és az el gon do lás kö zötti 
„le het séges he ly” a te re pe: 

Csak annyit ten nék hoz zá, hogy fo gad juk el, to -
le rál juk, tiszt el jük a para do xont, és le he tô leg ne 
old juk fel so ha.28 

A mi kul tú ránk ed dig min dent me gtett azért, hogy 
el uta sít sa az ilyen meg kö ze líté st, el vég re a pa ra do -
xo no kat fel kell old a ni, a vi lág ped ig va lób an ér tel -
mes, ha egy szer si ke rül mind ent feld e rí te ni. Ezt a 
vég sô – rej tett de meg is mer hetô – rend be ve tett 
„new to ni” hi tet, am e lyet már szétzi lált a Kvant um -

fi zi ka, most egye tem le ge sen uta sít ja el a poszt-mo -
dern De konst ruk ció az zal az ered ménnyel, hogy a 
két ér tel mû ség tö b bé már nem vár fel ol dás ra, ha nem 
épp el len ke zôl eg: mind en egyéb „meg old ás” cs a lás -
ként ke rül le leple zés re. 

A te o ló gus számá ra ez azt je len ti, hogy Is ten ha -
lálá ról fog ír ni; a fi lo zófus szá mára azt, hogy a Hegel -
hez va ló visszaté rés rôl fog be szél ni; az elô adó pe dig 
a vál lát fog ja vo no gatni: „ mi eb ben az új?” Õk még 
is me rik is a mód ját ann ak, ho gyan kell il yen tu dással 
él ni, és ho gyan kell al kal maz ni, vagy is le het sé ges vi -
lá go kat te rem teni, és tu da tá ban len ni an nak, hogy 
csak ez ek „lé tez nek”. 

Ha a „poszt-mo dern” tö bb, mint a jö vô me gel ô -
le ge zés é nek div a tos szem te len sé ge, ha a De konst -
ruk ció több, mint el gyen gí tô ir ó nia, akk or mindkettô 
ann ak fel is me ré sé re szol gál, ho gy olyan kor ban 
élünk, amely – id e o ló gi ai, eg zisz ten ci á lis és fi lo zófiai 
okok ból ki fo lyól ag – vég re ké szen áll ar ra, hogy el -
uta sít sa a ket tôss é gek hie rar chi kus va gy egy sé ges 
meg ol dá sokra tör té nô össze om lasz tá sát, és azt is, 
hogy „tud juk le gy or san, és le gyünk túl raj ta”. A játszás, 
a já ték, az el lentm on dás, a fo lya mat, a pe rfor mansz 
és az ezek hez ha son ló fo gal mak túl sú lya a poszt-mo -
dern és a dek onst rukc ió diszk ur zu sá ban29 ar ra utal, 
hogy olyan ko r ba lé pünk, amely ben csak mé diumok 
(szem i ó zis, fel té te le zések, pa rad ig mák, mo del lek) lé -
tez nek, nem pe dig ont o ló gia, és csak élmé nyek (nem 
pe dig Én, ha cs ak nem egy szí nész pá lyá já hoz ha son -
ló, amely ál ta lunk el ját szott és újra  írt rész ek bôl áll): 
oly an vi lágba, amely ben a kü lönb ség pri mor di á lis 
(nem pe dig ôs egy ség) és az idô vég te len. Egy ilyen 
kor szám á ra a per for mansz az ideális mé di um és mo -
dell, a ké tér tel mû ség pe dig a ben ne zaj ló élet.  
 
(Thea t re Rese arch In terna ti o nal, 1989. Vo lu me 14. 
Num ber 1. 71-85.) 
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27 Idé zi: Ru pert Sh eld ra ke: A New Sci en ce of Li fe. Lon don, Pa la din, 1984. 174. 
28 Vö.: D. W. Win ni cott: Pl a ying and Re a lity. Lon don, 1971. xii. 
29 Csak eg yet len pél dát id é zek, Ih ab Has san összef og la lá sát: „A posztmodernizmus mint mûvé szi és fi loz ó fi ai, ero ti kus és 

társa dal mi je lens ég a nyi tott, já té kos, óhajtó, el vál asz tó, ki bil lent ett vagy meg ha tá ro zat lan for mák fe lé tart, to váb bá a töre -
dé kek disz kur zu sa, a tö rés ide o lógi á ja, a csend meg szól í tá sát meg szünte t ni kí vá nó akarat fe lé – ezek felé ta rt ugyan, de 
tu lajdon kép pe ni el lenté tü ket, a ve lük an ti te tik us va lós á go kat is im p li kál ja.” (In: Gar vin: i.m. 125.)


