
 Még alig kezd tük el a ‘97-es évet, én még is a 
mil lenni um ra gon do lok. Gon do lata im már 
a jö vô ben ka lando z nak. Per sze tud om, a 

TDR pe r for mansz-ma gazin, meg, hogy a per for -
mansz sok kal több a szín ház nál, és így to vább. Az 
igazat meg vall va azon ban, szí vem ben a szín ház vé -
re lük tet. Sem mi más nem köt le (igen, hal lott am 
már éte lek rôl, az alv ás ról és a szexr ôl is) to tá li sab -
ban, in ten zí vebb en, mint a pr ó ba. És sem mi sem 
dob fel job ban ann ál az elô adás nál, am e lyet én seg -
í tet tem vilá g ra. Min den este az elôc sar nokban üd -
vöz löm az is me rôs né zô ket és fig ye lem az is me ret -
le ne ket. En nek a ve szély e i re bar á ta im már fi gyel -
mez tet tek, de ki va gyok éhez ve ezek re az ar cok ra. 
Az el ôadás alatt ké nyel met lenül fé sz ke lô döm, és 
bo r zasz tóan sze ret ném megs za kí ta ni az aktu á lis tör -
téné st. Iri gyelt em Ta de usz Kan tor véd jegy szerû je -
len lét ét a szín pad on. Hogy ma gá ról a fo lya mat ról 
be szél jek, Ka n tor az elô adás köz ben színé szei közt 
jár kál va, hol b eál lí tott egy kar tar tást az egy ik ol dal -
on, hol pedig sú gott val a mit egy szí nész nek a má -
sikon. 

Az élô színház be fe jez he tetlen. Min den egyes 
pil la nat á nak szük sége van ar ra, hogy va la mit más -
képp csi nálj a nak ben ne. A tö kéle tes ség ho riz ont -
ját so ha sem le het el ér ni. Amint né hány rés zle tet ki -
ja vítot  tunk, má sok kí ván nak fi gyel met. A fo lya ma -
tos vál toz(tat)ás javí t hat a pro duk ci ón, de en nek 
az el len ke zô je is el kép zelhe tô. Nem ez a lé nyeg. A 
szín ház élô, orga ni kus fo lya mat. A fo lyam a tos vál -
toz(tat)ás bel sô és szük ség szerû ter més ze te te szi 
éle tem alap ve tô rész évé. Moli è re-nek – iro ni kusan 
és pe rfor ma tív an - vé gül is me ga da tott az a sze ren -
cse, hogy szín pa don, (amennyi re tud om) A kép zelt 
be te get játszva hal jon meg. 

Ho gy mi vé lesz ez a mûvé szet az el köv et ke zô 
száz év ben? 

A szín ház töb bé már nem alapv e tô in for mác i ók 
és nem tár sa dalmi vi ták el sôd le ges ki fej e zô esz kö -
ze. A C-SPAN címû va sár nap reg ge li talk sh ow, és 

mindaz a nyil ván va ló azon na li ság, amit a te le vízió 
nyújta ni tud be nyo mult az egyik ol dalon; a per -
form ansz int i mi tá sa és egyed i sé ge pe dig a má si kon. 
A mo zi töl ti be a nagy sza bá sú nar ra tív szó rak oz ta -
tás sze re pét, és a pop ze ne ügyel a puszta lim bi kus 
ha tó e rôre. In nen néz ve, a szín há zat kiszorították 
ré gi fel ség te rü let e i rôl. Más részrôl a szín ház 
élettelisége még min dig egye dü lál ló. A szoros ér te -
lem ben vett sz í nház ról bes zé lek: nar ra tív szer ke -
ze tek élô elô adás ban, kö zön ség elôtt törté nô meg -
szó lal tatá sá ról. Ezek a nar rat ív szer ke zet ek áti ta -
tód tak ze né vel, és egy jól meg ren de zett mi se-en-
scène a tánc hoz köze lít. A szo ros ér te lem ben vett 
szí nház, azonb an, job bá ra olyan tör té netbôl áll, 
amely et a „mint há”-ban játszanak el. 
A sz í nház nem „uni ver zál is”. Különbözô tör té neti 
ko rok szá mos kultú rá já ban meg ta lál ha tó. Kö vet -
ke zés képp, akár ki is hal hat. De nem gondo lom, 
hogy ez be fog kö vet kez ni. Egy szer azt ír tam: a szín -
ház a hu szon egye dik szá zad von ós né gyes é vé vá lik. 
Ezt úgy ér tet tem, hogy a szín házn ak ki csi, de oda -
adó közönsége lesz. Az igé nyes ízlés szá má ra. A per -
fo r mansz hoz tar to zó, kü lön bö zô szó ra koz (tat)á sok, 
rí tu sok, lát vá nyos sá gok és megje le ní té sek fog lal ják 
majd el a rende l ke zés re ál ló te rület nagy rés zét – fo -
galmi, gaz d asá gi, és be fog adói szem pontb ól. Ke ve -
sen, és igaz án kis hely szí ne ken fo gunk szín há zat 
csi nál ni. Szá munkra él veze tet fog ad ni, de mag át a 
mûvészeti ágat nem fog ják na gyon fon tos nak te kin -
te ni a min den na pi kultúra j ólé te szem pontj á ból. 
Sze  ret ném azon ban új ra gon dolni ezt a konkl ú zi ót, 
még hoz zá egy még am bi ci ó zu sabb vég köv et kez te -
tés re mé nyé ben. És most az ol va só nak kell dön te -
ni, hogy olyan ob jek tí ven írok-e, ahogy cs ak tu dok, 
vagy úgy ér ve lek-e, mint a kedv e se megm en té sén 
fá ra do zó sze rel mes a bí ró ság on. 

Azt hi szem, nem én va gyok az egyet len, aki az 
élô szín ház kom mu ni ká ci ó já nak in ten zitá sá ra és 
részt ve vô i nek egy más ra ha tó ér zé seire vá gyik. És 
nem is én va gyok az egyet len, aki él vezi az élô elô -
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adás (pe r for mance)2 me re dek vesz é lye it. Itt nem a 
szín pa don ö nma gu kat me g se be sítô szí nés zek rôl, 
vagy ép pen egy faj ta ultr a na tu ral iz mus ról bes zé lek, 
ha nem arr ól a köz ös mes ter sé gbeli jár tass ág ról, 
amely mag á ba fog lal ja a te rem tés és az el kö ve tett 
hi bák ki ja ví tás á nak akt u sát is. A mo zib an, ha a je -
le net nem sik e rül, újra lehet for gatni. A mo zik ban 
ve tí tett pr o duk tum a leg jobb je le ne tek nek a szer -
kesz tett fü zé re, me lye ket a szer kesz tôk és a ren -
dezô mun kája ren dez ett egys ég be, mi u tán a szí né -
szek már rég egy má sik pro duk ció ban vesz nek 
részt. A szín ház ban azon ban a sz í né szek, ter ve zôk, 
tech ni kus ok és üz let em be rek erô fe szí té sei nek har -
mo niz á lá sá ra van szük ség, mi vel a szín pad on töl -
tött né hány óra ma ga az ese mény, annyi ra köz vet -
len ül, amennyi re csak le het sé ges. Sejt he tik, jó ma -
gam a multi mé di á nak csak diszkr ét hasz ná lat át 
szere   tem a szín há z ban. Itt-ott egy mik ro fon, egy 
film  bejá t szás, az a fajta szimbi ó zis, am ely rôl a 
Woos  ter Gro up hí res. Sze ret ném me gô rizni a szín -
é szek el sôd le ges sé gét és egye dül létét: a „két sz ál 
desz ka és a szenv ed ély”-t. 
Ez a szín há zi gyak or lat nem tart ha tó fenn nagy -
számú né zô elôtt. Az én e lké p ze lé sem sze rint, tíz 
né zô nek kel le ne egy szí nész re jutni. Má sok töb bet 
akar nak. De ha a szín ház ban több mint ez er em -
ber van je len egy szer re, az alk a lom int i mi tá sa el ve -
szett. Ké rem ne hi vat koz za nak a klasszik us at hé ni 
tra géd ia fény ko ráb an összegyûlt hú sze zer kö rü li 
néz ôre, vagy ar ra a ké tez er em ber re, akik Sha kes -
p e a re szín há zá ban zsú  fo lód tak össze. Az elsô eset -
ben, ez a hú sze zer athé  ni al kot ta a vár os ál lam férfi 
kö zöss é gé nek jó  ré szét, akik eg ész ként ta pasz tal -
hat ták meg ö nma gu kat, va lami ol yan szin gu la ri tás -

ként, amely et mi már meg sem tu dunk kö ze lít e ni. 
Az Erzs é bet-kor ese té ben a szín ház elre n de zés mi -
att a né zôk et sok kal szo ro sabban össze tud ták pré -
sel ni, mint azt a mo dern szín ház épí té szet (nem is 
em lít ve az üg ye le tes tûzol tót) me gen gedné. És vé -
gül is, az ab szo lút szám csak ki bú vó. A mö göt te lé -
vô gon do la toké rt ér ve lek. Azért a színház épí té sze -
tért, amely le he tô vé te szi a szem élyes ka p cso la tot 
szí nés zek és né zôk kö zött. A né zôk ben ke let kezô 
ér zésé rt, misz e rint a kö zön ség min den egyes tag ja 
font os az el ôt tük zaj ló, meg oszt ott és for ró ese -
mény ben, mely elég kö zeli még a rossz száj szag ér -
zé ke lés é re is. 

Hogy lesz-e anya gi tá mog a tás erre a szín házra? 
Va ló színûleg nem. De az, hogy szükség van er re a 
ta paszt a lat ra, az ige nis re á lis. A temp lomb an – az 
élô szín ház leg kö ze lebbi test vé ré nél – ritka a ne -
vet és, kü lö nö sen a szar kasz ti kus, az ir o ni kus és a 
blasz fé mi kus faj ta. És az egy ház nem pár tol ja sem 
a ri deg tr a gé di át, sem pe dig az at e is ta szkep ti ciz -
must. A hi tet len ség, a csú fo ló dás és az él ve zet kü -
lön féle tó nu sa i val csak a szín ház ban ta lál koz ha -
tunk. Csak úgy, mint a cs ú nya be szédd el. Az zal, 
amely ik él, nö vek szik és hoz zá adó dik az iro da lom 
hom bár já hoz. Ha a sok fél e ség kor unk di vat sza va, 
bôví t sük ki je len tés ét annyira, hogy mag á ba fog -
lalja a szín há zi sok fé le ség szüks é ges ségét is. 

Eb bôl, úgy hi szem, a kö vet ke zô szá zad nak bô -
ven lesz ré sze. 

 
(Richard Schech ner: The atre in the 21st Ce n tury. 
The Drama Re vi ew, 1997/2. 7–8.) 

 
For dí tot ta: Im re Dé Zolt án
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2 Schech ner az an gol szász szer zôkhöz ha son ló an fel váltva használja a performance ki feje zést a szín há zi elô a dásra, a min -
den na pi élet ak tu sai ra és a „per form an ce art” je len sé gei re. (A fordító megjegyzése.)


