
1. Be ve ze tô

An nak el le né re, hogy ez zel a kér dés sel Fis cher-
 Lich te köny ve már nem fog lal ko zik, a sze gény
szín ház és a per fon mansz mû vé szet teo re ti kus és

mód szer ta ni össze ve té se evi den sen ve ti fel és igény li
az ak tív kul tú ra je len sé gé nek va la mint a La bo ra tó -
rium ez zel kap cso la tos pa ra te at rá lis ku ta tá sai nak és
a per for ma tív ese mény nek össze ha son lí tá sát, a ket -
tô vi szo nyá nak vizs gá la tát is. (S itt mind járt utal nunk
kell ar ra, hogy a per for ma ti vi tás fo gal mát ezút tal is
az „El sô össze ve tés ben” mon dot tak sze rint, a fischer-
 lich tei szû kí tett ér te lem ben hasz nál juk.) En nek el -
vég zé sét el sô sor ban an nak felis me ré se in do kol ja,
hogy egy pa ra te at rá lis ese mény jel leg ze tes sé gei kö -
zött több olyat is ta lál ha tunk, amely – legalábbis el -
sô pil lan tás ra – ro kon sá got, eset leg akár azo nos sá -
got is mu tat a per for ma tív ese mény je len sé gei vel, sa -
já tos sá gai val. Hogy be ve ze tônk ben egyelô re csu pán
pél da ként em lít sünk né há nyat: legel sô sor ban ilyen
ma ga az ese mény „ese mény” jel le ge, de em lít het jük
az ese mény rész cse lek vé sei nek emer gen ci á ját is.
Vagy azt, hogy en nek az emer gen ci á nak a ré vén a
részt ve vôk ma guk is az ese mény al ko tói vá vál nak, s
az ese mény ben vég be me nô fo lya ma tok nagy ban ha -
son lí ta nak a per for ma tív ese mény „fe ed back- sza lag -
já nak” mû kö dé sé hez, stb. Min den kép pen szük sé ges
te hát, hogy ala po sab ban meg vizs gál juk eze ket (és a
töb bi ha son ló sa já tos sá got is) an nak ér de ké ben, hogy
a pa ra te at rá lis és a per for ma tív ese mény vi szo nyá ra
néz ve megala po zott megál la pí tá so kat te hes sünk.

E má so dik össze ve tés al kal má val könnyebb séget
je lent vi szont szá munk ra, hogy a per for ma ti vi tásra
vo nat ko zó kü lön bö zô sa já tos sá go kat elô zô fej te ge -
té seink ben, a sze gény szín ház szín já ték tí pu sá val
va ló össze ha son lí tás al kal má val már ele gen dôen
tisz táz tuk és alá tá masz tot tuk, ezút tal te hát elégséges
azok ra csu pán visszautal nunk. Így az össze ha sonlí -
tan dó te rü le tek egyi két kel lô kép pen meg ha tá rozott -
nak te kint het jük. Ám a je len le gi össze ve tés te ma -
ti ká ja és szer ke ze te még sem le het a ko ráb bi nak me -
cha ni kus megis mét lé se. Hi szen figye lem be kell ven -
nünk azo kat a lé nye gi kü lönb sé ge ket is, ame lyek
a sze gény szín ház szín já ték tí pu sa és a pa ra te at rá lis
ese mény kö zött ki mu tat ha tóak, mint pél dául az ak -
tí van cse lek vô rész vé tel köve tel mé nye, az al ko tó-
be fo ga dó vi szony meg szû né se, a szí nész ani má torrá
vá lá sa, stb… Ezért, az össze  ha son lí tás tel jes kö rû
volta ér de ké ben, a ko ráb bi össze ha son lí tás va la -
mennyi te rü le tét érin te ni kí ván juk ugyan, de azo -
kat, a tár gyunk el té rô jel le gé bôl kö vet ke zôen, né -
mi kép pen más lo gi ka és más sor rend sze rint, más
hang sú lyok kal fog juk tár gyal ni.

E meg fon to lá sok ból ere dôen te hát, alap ve tôen
a per for ma ti vi tás té ma kö rei nek sor ren di sé gét kö -
vet ve, a kö vet ke zôk ben rész le te seb ben (1) a részt -
ve vôi ak ti vi tás ter mé sze tét és a két je len ség eb bé li
vi szo nyát, (2) a részt ve vôk kö zös ség gé vá lá sá nak
kér dés kö rét, (3) a tes ti kon tak tus te rü le tét, (4) az
emer gen cia je len sé gét, va la mint (5) a részt ve vôi ta -
pasz ta lat és él mény, azaz a ha tás té ma kö rét fog juk
meg vizs gál ni. Szük ség te len nek tart juk ugyanak kor
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részt ve vôi ak ti vi tá sa az ese mé nye gész ala kí tá sá ra
irá nyu ló, ad dig a pa ra te at rá lis ese mény részt ve vôi
ak ti vi tá sa a részt ve vô re ma gá ra irá nyul. Ilyen for -
mán te hát a pa ra te at ra li tás ese té ben nem a per for -
ma tív ese mény egé szé re ha tó „fe ed back- sza la gról”
be szél he tünk, ha nem do mi nán san a részt ve vô sa -
ját lét ál la po tá ra (vissza)ha tó fo lya mat ról, ame lyet
en nél fog va nem is te kint he tünk a per for ma ti vi tás
„fe ed back- sza lag”-fo gal má val azo nos nak, vagy az
ál tal le fe dett je len ség nek.

Vé ge ze tül pe dig ab ban is alap ve tô kü lönb sé get
kell lát nunk, hogy – ép pen a fen tebb el mon dottakból
ere dôen – a per for ma tív ese mény csu pán le he tôséget
és ins pi rá ciót ad a részt ve vô jé nek, hogy ak ti vi tá sa
foly tán be kap cso lód jon a „fe ed back- sza lag” mû kö -
dé sé be, s te vé keny sé gé vel a kö zö sen lét re ho zott ese -
mény me ne tét be fo lyá sol ja. Ám eb bôl kö vet ke zik
az is, hogy ez az ese mény, a má sok ak ti vi tá sa foly -
tán ak kor is vég be megy, ha tör té ne te sen egy-egy
részt ve vô je passzív szem lé lô ma rad. Ez zel szem ben
vi szont, a pa ra te at rá lis ese mény részt ve vô jé nek ak -
tív nak kell len nie ah hoz, hogy a sa ját lét ál la po tát
mó do sí tó fo lya mat vég be men jen, ha ezt nem te szi,
sa ját vi szony la tá ban sem mi sem tör té nik meg. A pa -
ra te at rá lis ese mény te hát nem csu pán le he tô vé te -
szi és ins pi rál ja a részt ve vô je ak ti vi tá sát, ha nem ter -
mé sze té bôl adó dóan elô fel té te le zi azt.

A per for ma tív és a pa ra te at rá lis ese mény részt -
ve vôi ak ti vi tá sá nak mi nô sé ge után te hát ezen ak ti -
vi tás cél ja és irá nyult sá ga te kin te té ben is alap ve -
tôen el len té tes jel leg ze tes sé ge ket kell megál la pí ta -
nunk, és azt is le kell szö gez nünk, hogy a pa ra te -
at rá lis ese mény ben nincs je len a per for ma ti vi tás
„fe ed back- sza lag ja”, amely pe dig a per for ma ti vi tás
lét ele me, ha nem he lyet te egy más funk ció val és irá -
nyult ság gal bí ró fo lya ma tot fe de zünk fel. Mindezek
már elô re ve tí tik azt is, hogy az ese mé nyek „kiemelt
részt ve vôi” te kin te té ben is je len tôs kü lönb sé ge ket
ta lá lunk majd.

2.2. A per for mer és az ani má tor

M i vel írá sunk ele jén már elô re bo csá tot tuk, hogy
a per for ma tív ele me ket al kal ma zó szín já tékok
és a pa ra te at rá lis ese mény kö zöt ti kü lönb sé -

ge ket nem tár gyal juk, így most nem ve het jük figye -
lem be azon szí né szi- szín já té ki megol dá so kat, mint
a szí nész-sze rep vi szony meg for dí tá sa, a szí nész tes -
ti va ló sá gá nak elô tér be he lye zé se, a tes ti kor lá tok
ki hang sú lyo zá sa vagy a ke reszt be sze rep osz tás, illet -
ve ezek kom bi ná ciói, ame lyek a per for ma tív esz -

kö zö ket al kal ma zó szín já té kok kö ré be tar toz nak.
Je len eset ben te hát nem a per for mer és a szí nész,
ha nem a per for mer és az ani má tor te vé keny sé ge
kö zöt ti kü lön bö zô ség meg ha tá ro zá sa a felada tunk.

Nyil ván va ló, hogy ezt a kü lönb sé get a részt ve -
vôi ak ti vi tás jel leg ze tes sé gei el len té tes vol tá nak vi -
szony la tá ban fe dez het jük fel. Amíg ugyanis a per -
for mer alap ve tô felada ta a per for ma tív ese mény „fe -
ed back- sza lag já nak” bein dí tá sa és mû köd te té se a
kö zös(sé gi) fo lya mat ér de ké ben, ad dig a pa ra te at rá -
lis ese mény ani má to rá nak ab ban lát hat juk a felada -
tát, hogy a részt ve vô ben, mint egyén ben zaj ló fo lya -
ma to kat in dít sa be és bon ta koz tas sa ki. (Mi vel ezt
fen tebb már meg vi lá gí tot tuk, most megelég szünk
az zal, hogy te vé keny sé gét csu pán ilyen meg kö ze -
lí tô mó don fog lal juk össze.) A funk ciók te kin te té -
ben te hát a kü lönb ség máris nyil ván va ló vá vált.

A funk ciók kü lön bö zô sé gé bôl ere dôen to váb bi
el té rést tár ha tunk fel e felada tok be töl té sé nek me -
to do ló giá já ban is. Bár ter mé sze te sen nem ki zá ró -
la gos ér vénnyel, de a ko ráb ban hi vat ko zott Fis cher-
 Lich te- könyv megannyi pél dá ja (hogy csak az Abra -
mo vic- per for mansz ra utal junk konk ré tan) és más
ta pasz ta la tok alap ján, ál ta lá nos ság ban azt mond -
hat juk, hogy a per for mer in kább a „kö zön sé ge” azaz
az ese mé nyen részt ve vôk egé sze irá nyá ban te vé -
keny ke dik. A „fe ed back- sza lag” te hát do mi nán -
san(!) a per for ma tív ese mény a per for me re – mint
az ese mény „cent ru ma” – és az egyes részt ve vôk kö -
zös sé ge kö zött mû kö dik. Ugyanilyen do mi nan ciá -
val azt is megál la pít hat juk, hogy a per for mer ál tal
lét re ho zott „cent rum-e se mény” (vagy ha úgy tet -
szik „ese mény-cent rum”) és ez zel együtt a per for -
mer cent rá lis hely ze te, a per for ma tív ese mény so -
rán, ál ta lá ban felerô sö dik. Har mad részt pe dig, a
ko ráb biak ból ere dôen, azt is ki je lent het jük, hogy
te vé keny sé gé vel a per for mer he te ro gén, azaz egyé -
ni leg vál to zó és irá nyu kat te kint ve eset leg akár
„szét tar tó”, gon do la ti, asszo ciá ciós, azaz tu da ti folya -
ma to kat in dít meg a részt ve vôk ben.

Mie lôtt azon ban a pa ra te at rá lis ese mény ani má -
to rá nak a fen tiek kel el len té tes vol tát fej te nénk ki,
né mi ki té rôt kell ten nünk. An nak ér de ké ben
ugyanis, hogy a pa ra te at rá lis ese mény ez irá nyú jel -
leg ze tes sé geit megál la pít has suk, legelô ször is ezen
ese mény cse lek vé si szint jei vel kell pon to sab ban
tisz tá ban len nünk. Vagyis tud nunk kell, hogy a pa -
ra te at rá lis ese mény egyik alap ve tô sa já tos sá ga, hogy
két, egy más sal pár hu za mo san zaj ló és egy más sal
szo ros köl csön ha tás ban ál ló cse lek vé si szin tet fog -
lal egy ség be. Ezek egyik – mond hat ni „bel sô” – cse -
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ki tér ni mind azon je len sé gek re, ame lyek a per for -
ma tív ele me ket al kal ma zó szín já té kok kal kap cso -
la to sak, ugyanis azt nyil ván va ló nak ve het jük, hogy
a pa ra te at rá lis ese mény nek ezek kel sem mi fé le ele -
mez he tô vi szo nya nem le het, lé vén, hogy a pa ra te -
at rá lis ese mény, mint tud juk, nem elôadás.

2. A részt ve vôi ak ti vi tás

E z a kér dés kör mind járt az egyi ke azok nak,
amely ben a pa ra te at rá lis és a per for ma tív ese -
mény kö zött alap ve tô ha son ló sá got, ne tán eset -

leg azo nos sá got is fel té te lez he tünk. En nek rész le -
te sebb vizs gá la tá hoz azon ban két te rü le tet is át kell
te kin te nünk, ame lyek egyi ke a részt ve vôi ak ti vi tás
ter mé sze te, je le sül a cse lek vé sek spon ta nei tá sá nak
jel le ge, a má sik pe dig az ese mény kiemelt je len tô -
sé gû „részt ve vô jé nek”, azaz a per for mer nek és a pa -
ra te at rá lis ese mény ani má to rá nak ak ti vi tá sa.

Kiin du lás ként idéz zük fel új ra, hogy a per for -
ma tív ese mény meg szün te ti a já té kos ra és né zô re
tör té nô megosz tott sá got, azaz a per for ma tív esemény
a né zôt is „já té kos sá” eme li, s így az eseményen je -
len lé vô ket az ese mény részt ve vôi vé ho mo ge ni zálja.
Eb ben a te kin tet ben a per for ma tív ese mény te hát
tel jes azo nos sá got mu tat a pa ra te at rá lis ese ménnyel,
hi szen, a pa ra te at rá lis ku ta tá sok egyik alap ve tô
kiin du lá si pont ja is ép pen az volt, hogy fel szá molja
az elôadás szí nész re és né zô re va ló megosz tott ságát,
s hogy az egyet len el vá rás, amelyet a részt ve vô jé -
vel szem ben tá masz tott, az ép pen a cse lek vô rész -
vé tel volt. Mé lyeb ben vizs gál va azonban ezt a fel szí -
ni azo nos sá got, e cse lek vô rész vé tel minô sé gét is te -
kint ve, mar káns kü lönb sé ge ket fe dez he tünk fel.

2.1. A részt ve vôi ak ti vi tás mi nô sé ge és cél ja

Amint a per for ma tív ese mény részt ve vô jé nek ak -
ti vi tá sá val kap cso lat ban már elô zô írá sunk ban
rá mu tat tunk, az a részt ve vôi ak ti vi tás nem a

sze gény szín ház ter mi no ló giá ja sze rin ti imp ro vizáció,
ha nem rög tön zés jel le gû te vé keny ség. Egy részt an -
nak alap ján te kin tet tük-te kint het tük an nak, mert
ezt a rög tön zés jel le gû cse lek vést gon do la tok, asszo -
ciá ciók ál tal megin dí tott nak, te hát vég sô so ron az
agy ál tal ve zé relt nek ta lál tuk, más részt pe dig azért
is, mert ki mu tat tuk, hogy a per for ma tív ese mény
részt ve vô je ese té ben nem fel té te lez het jük azt a kép -
zett sé get, amellyel vi szont a sze gény szín ház „szent
szí né sze” ren del ke zik, hogy a sze gény szín ház termino -
ló giá ja sze rin ti imp ro vi zá ciót meg tud ja valósítani.

A pa ra te at rá lis ese mény részt ve vô je kap csán vi -
szont ép pen azt ál la pít hat juk meg, hogy a részt ve -
vô ép pen az ese mény fo lya ma tá nak so rán jut azok -
nak az is me re tek nek, kész sé gek nek a bir to ká ba,
ame lyek nek a „szent szí nész” (és a pa ra te at rá lis ese -
mény ani má to ra is) elô ze te sen már a bir to ká ban
van. Eb bôl vi szont nyil ván va lóan kö vet ke zik, hogy
a pa ra te at rá lis ese mény részt ve vô je ép pen ség gel
olyan ké pes sé gek bir to ká ba jut eb ben a fo lya mat -
ban, ame lyek a sze gény szín ház ter mi no ló giá ja sze -
rin ti imp ro vi zá ció spon ta nei tá sá nak, az agy mér le -
ge lô-i rá nyí tó funk ció já nak megelô zé sét cél zó cse -
lek vés nek az irá nyá ba tart, s nem pe dig az ilyen jel -
le gû tu dat funk ció kon ala pu ló rög tön zés irá nyá ba.
(A fél reér té sek el ke rü lé se ér de ké ben azt is hoz zá
kell ten nünk eh hez, hogy a „szent szí nész” imp ro -
vi zá ció ja és a pa ra te at rá lis ese mény részt ve vô jé nek
spon tán cse lek vé se kö zött nem ilyen ala pon te he -
tünk kü lönb sé get, ha nem an nak okán, hogy az
imp ro vi zá ció cél orien tált sá gát és a spon tán cse lek -
vés ön be tel je sí tô jel le gét meg kü lön böz tes sük egy -
más tól.) Mindeb bôl lát ha tó, hogy bár a rész vé tel
té nyé bôl ere dôen a per for ma tív és a pa ra te at rá lis
ese mény azo nos nak tû nik ugyan, e rész vé tel mi nô -
sé gét te kint ve nem hogy kü lönb sé get, de ki fe je zet -
ten el len té tes jel le get ál la pít ha tunk meg.

Szin tén je len tôs el té rés re vi lá gít ha tunk rá, ha a
részt ve vôi ak ti vi tás mi nô sé ge után, an nak cél ját
vesszük ala po sabb vizs gá lat alá. Amint ugyanis azt
ko ráb ban már megál la pí tot tuk, a per for ma tív ese -
mény részt ve vôi ak ti vi tá sá nak cél ja az ese mény „fe -
ed back- sza lag já nak” bein dí tá sa és mû köd te té se.
En nek a „fe ed back- sza la gnak” az el sôd le ges funk -
ció ja, hogy a per for ma tív ese mény tar tal ma, fo lya -
ma tai a részt ve vôk ál tal köz vet le nül is be fo lyá sol -
ha tók ká vál ja nak, azaz az ese ményt ma gát a részt -
ve vôk ala kít has sák. Ezért, hogy a per for ma tív ese -
mény nek alap ve tô fel té te le és lét ele me en nek a
„fe ed back- sza la gnak” a mû kö dé se, s eb bôl kö vet -
ke zik az is, hogy a per for ma ti vi tás ré vén a részt ve -
vôk vé gül is olyan ese mény ré sze sei vé vál nak, ami -
lyet kol lek tí ve kiala kí ta nak ma guk nak.

Ez zel szem ben a pa ra te at rá lis ese mény részt ve -
vôi ak ti vi tá sá nak cél ja nem egy, a kol lek tí va ré vén
és ál tal lé te zô ese mény köz vet len ala kí tá sa, ha nem
a részt ve vô sa ját, egyé ni lét ál la po tá nak meg vál toz -
ta tá sa. Más kér dés, hogy ez a te vé keny ség – mi vel
más in di vi duu mok vi szony la tá ban zaj lik – vé gül
egy kö zös(sé gi) él ményt is ered mé nyez, vagy
legalábbis ma gá ban hord ja en nek le he tô sé gét, de
az le szö gez he tô, hogy míg a per for ma tív ese mény
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ki mu tat ha tó azon ban, hogy a ku ta tás fo lya ma tá ban
mindez ho gyan szo rul a hát tér be, s vé gül ho gyan
re du ká ló dik a pa ra te at rá lis tér az ese mény hely szí -
néül szol gá ló üres te rem re, amely ben a ku ta tá sok
utol só pro jekt jei, a „Vir rasz tás”, a „Han gos me di -
tá ció” és „Az em be rek fája” zaj lott. Miu tán pe dig
ezút tal a per for ma ti vi tás jel leg ze tes sé geit a pa ra te -
at rá lis ese mény „vég sô” sa já tos sá gai val szán dé koz -
tunk össze ha son lí ta ni, kü lönb ség ként ezút tal azt a
tényt kell megál la pí ta nunk, hogy míg a tér ke ze lé -
sé nek kér dés kö re a per for ma ti vi tás ese té ben re le -
van ciá val bír, ez a re le van cia a pa ra te at rá lis ese -
mény vo nat ko zá sá ban – a tér vég sô kig re du kált
volta miatt – nem áll fent.

Amennyi ben en nek megál la pí tá sá val, a fizi kai
tér kér dé sén túl lép ve a részt ve vôk nek kö zös ség gé
ala kí tá sát mé lyeb ben is vizs gál juk, to váb bi el té ré -
sek re de rít he tünk fényt. Megál la pí tot tuk már, hogy
ilyen pers pek tí vá ban alap ve tôen el té rô a két ese -
mény részt ve vôi nek hely ze te, és eb bôl ere dôen az
ese mény ben va ló rész vé te li le he tô sé ge is. Vagyis,
hogy a per for ma tív ese mény, a „fe ed back- sza lag”
mû kö dé se ré vén le he tô sé get te remt az ese mény
részt ve vô jé nek a cse lek vô rész vé tel re (amellyel
azon ban nem fel tét le nül kell él nie), ad dig a pa ra -
te at rá lis ese mé nyen a rész vé tel alap fel té te le az ak -
ti vi tás vál la lá sa (amely min den részt ve vô re néz ve
egyaránt kö te le zô). Eb bôl kö vet ke zôen a per for ma -
tív ese mé nyen, több szö rö sen is sok fé le le het az
egyé ni rész vé tel jel le ge. Több szö rö sen, mert egy -
részt a cse lek vô rész vé tel mér té ké ben (a tel jes és
fo lya ma tos passzi vi tás tól a to tá lis és fo lya ma tos be -
kap cso ló dá sig) áll elô tel jes kö rû va ria bi li tás, más -
részt, mert ez a rész vé te li in ten zi tás is vál to zó le -
het az ese mény so rán, har mad részt pe dig a rész vé -
tel irá nyult sá ga vo nat ko zá sá ban is gya kor la ti lag
kor lát lan a va riá ciók szá ma, at tól füg gôen, hogy az
egyes részt ve vôt mi lyen tu dat tar ta lom (gon do lat,
öt let, asszo ciá ció, stb.) in dít ja cse lek vés re. A per -
for ma ti vi tás kö zös ség te rem tô tö rek vé sé nek ezek
alap ján te hát az a lé nye ge, hogy részt ve vôi nek kö -
rét több szö rö sen is he te ro gén kö zös ség gé ala kít sa,
s e kö zös sé gi lét nek ép pen a he te ro ge ni tá sát hang -
sú lyoz za ki és ta pasz tal tas sa meg.

A pa ra te at ra li tás ak tív rész vé tel re vo nat ko zó kö -
ve tel mé nyei bôl vi szont egé szen más je len sé gek kö -
vet kez nek. Ott ugyanis – eb ben a kon tex tus ban
vizs gál va – min den részt ve vô ak tív, és mindegyik
a sa ját lét mód já nak ala kí tá sa ér de ké ben te vé keny -
ke dik, ám de mindegyik ugyanaz zal az irá nyult ság -
gal, cél lal és me to di ká val te szi ezt. Vagyis: nem áll

fent va ria bi li tás a rész vé tel mér té ké ben (amit vi -
szont sem mi kép pen sem té veszt he tünk össze az
ak ti vi tás in ten zi tá sá val!), hi szen az ak ti vi tás (cse -
lek vô rész vé tel) té nye és fo lya ma tos sá ga mind -
annyiuk ra igaz. Nem áll fent va ria bi li tás to váb bá a
rész vé tel irá nyult sá ga te kin te té ben sem, hi szen
min den részt ve vô, vég sô so ron, a ma ga vi szony la -
tá ban – no ha nem tu da tos, ha nem spon tán cse lek -
vé sek kel és az ani má tor ál tal orien tál tan – ugyanar -
ra a cél ra, ugyanar ra a lét ál la pot ra „tö rek szik”.
A per for ma tív ese mény he te ro ge ni tá sá hoz ké pest,
a pa ra te at rá lis ese mény te hát a részt ve vô egyé nek
ilyen szem pont ból ho mo gén nek mond ha tó kö zös -
sé ge kiala kí tá sá ra tö rek szik. Eb ben meg ôr zôd nek
ugyan az egyes részt ve vôk egyé ni sa já tos sá gai, de
az azo nos lét ál la pot és az egyé ne ket össze kap cso -
ló har mó nia összes sé gé ben vé gül is ho mo ge ni zál -
ja ezt a kö zös sé get, s e kö zös sé gi lét ben ép pen ezt
a har mo ni kus ho mo ge ni tást hang sú lyoz za ki és ta -
pasz tal tat ja meg. Ez a sa já tos sá ga pe dig a pa ra te at -
rá lis ese ményt in kább a sze gény szín ház né zô ha tá -
sá val hoz za ro kon ság ba, sem mint a per for ma tív
ese mény he te ro ge ni tá sá val, amellyel esze rint ép -
pen ség gel el len tét be ke rül. Fel tét le nül hang sú lyoz -
nunk kell azon ban, hogy ezen el len té tes ség megál -
la pí tá sa ko ránt sem je len ti va la mi fé le ma ga sabb-
vagy ala cso nyabb- ren dû ség megál la pí tá sát egyik
vagy má sik je len ség gel kap cso lat ban, nem ér ték -
rend te hát, csu pán te o re ti kai tény.

A fizi kai tér le he tô sé gei nek re le van ciá ja és a
részt ve vôk kö zös ség gé ala kí tá sá nak fo lya ma tai és
ered mé nye után, a har ma dik lé nye ges kü lönb ség a
részt ve vôk kö zös ség gé ala kí tá sá nak szán dé ká ban
fe dez he tô fel. Azt mond hat juk ugyanis, hogy a per -
for ma tív ese mény nek e he te ro gén kö zös ség lét re -
ho zá sa ki fe je zett cél ja, hi szen ép pen en nek ér de -
ké ben te rem ti meg a né zô rész vé te li le he tô sé gét,
en nek ér de ké ben mû köd te ti lé nye gi ele mét, a „fe -
ed back sza la got”, en nek ér de ké ben ke re si és hasz -
nál ja a fizi kai tér le he tô sé gét, és így to vább. Más a
hely zet azon ban a pa ra te at rá lis ese mény fo lya ma -
tá ban, ahol az ese mény ani má to ra nem a részt ve -
vôk kö zös ség gé ala kí tá sá ra tö rek szik, ha nem az
egyén tény le ges cse lek vé sei és fo lya ma tai spon ta -
nei tá sá nak se gí té sé re. Azaz a per for ma ti vi tás kö -
zös ség re irá nyult te vé keny sé gé vel szem ben ép pen -
ség gel az egyes in di vi duu mok ban vég be me nô fo -
lya ma tok áll nak a te vé keny sé ge kö zép pont já ban.
En nek kö vet kez té ben, a lét mód és az in di vi duá lis
cse lek vé sek har mó niá ja, mond hat ni, in di rekt mó -
don hoz za lét re a kö zös sé get, an nak lét re jöt te má -
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lek vé si szint je a részt ve vô nek az a cse lek vé si fo lya -
ma ta, amellyel passzív, be fo ga dói lét ál la po tá ból ak -
tív, al ko tói ál la po tá ba jut el; amely nek so rán fel -
hagy a hét köz na pi vi sel ke dé si szo ká sai val, „le ve ti
élet-maszk jait” és spon tá nul rea gá ló, or ga ni kus test-
lé lek egésszé vá lik, krea tív és har mo ni kus vi szony -
ba ke rül ön ma gá val (és a kör nye ze té vel is). A má -
sik – mond hat ni „kül sô” – cse lek vé si szint je pe dig
mind az a konk rét (mo to ri kus és/vagy akusz ti kus)
fizi kai cse lek vés és an nak mi nô sé ge (di na mi ká ja,
rit mu sa, stb.), amely a bel sô fo lya ma to kat ki vált ja,
be fo lyá sol ja és ugyanak kor ér zé kel he tô vé (lát ha tó -
vá-hall ha tó vá) is te szi azo kat. Mi vel pe dig ez utób -
bi cse lek vés esze rint a részt ve vô lé nye gi cse lek vé -
sé nek „anya gi va ló sá ga”, hor do zó ja és ma ni fesz tá -
ló ja is egy ben – a meg kü lön böz te tés ér de ké ben –
a két fé le cse lek vé si szint bôl ez utób bit „ve hic le- cse -
le kvés nek” ne vez zük a to váb biak ban.

Össze ve té sünk höz vissza tér ve te hát, a per for -
ma tív ese mény per for me ré vel el len tét ben, a pa ra -
te at rá lis ese mény ani má to ra – a részt ve vô „ve hic -
le- cse le kvé sé nek” és tény le ges cse lek vé sé nek szét -
vá lasz tá sa foly tán – for má li san ugyan a „ve hic le-
 cse le kvé sek” szint jén, ám azon ke resz tül, az ál tal,
lé nye gét te kint ve te hát mégis az egyes részt ve vô
tény le ges fo lya ma tai ra irá nyul tan te vé keny ke dik.
Ugyanak kor a fo lya mat ban va ló „cent rá lis hely ze -
te” az ese mény kez de tén a legerô sebb, s a fo lya mat
elô re ha lad tá val egy re in kább hát tér be ke rül. Eköz -
ben pe dig az ani má tor a részt ve vôk a megosz tott -
ság nél kü li lé te zé sé nek és a spon tán cse lek vé sé nek,
ha nem is ho mo gén, de min den kép pen egy ne mû,
egy lé nye gû ál la po ta eléré sé hez ve ze tô, azaz „össze -
tar tó” fo lya mat elôidé zé sé re tö rek szik, amely
ugyanak kor nem tu da ti (gon do la ti, asszo ciá ciós),
ha nem spon tán cse lek vé sek ben rea li zá ló dik.

A per for mer és az ani má tor funk ció já nak e há -
rom té nye zôs össze ha son lí tá sa foly tán te hát ar ra az
ered mény re ju tot tunk, hogy a „kiemelt részt ve vôk -
nek” (1) mind a te vé keny sé gük irá nyát és „cent rá -
lis” hely ze tét, (2) mind a részt ve vôk bôl ki vál ta ni
kí vánt ak ti vi tás szét- il let ve össze tar tó vol tát, he te -
ro ge ni tá sát és egy lé nye gû sé gét il le tôen, (3) mind
pe dig ezen ki vál tan dó ak ti vi tás ter mé sze tét – tu da -
ti il let ve spon tá nul cse lek vô jel le gét – te kint ve is
kü lönb sé ge ket kell megál la pí ta nunk.

Vé ge ze tül pe dig, ha a per for mer nek és az ani -
má tor nak a te vé keny sé gét ma gát vesszük mód szer -
ta ni vizs gá lat alá, azt lát juk, hogy a per for mer nem
csu pán tu da ti (gon do la ti, asszo ciá ciós) ere de tû cse -
lek vé se ket in dít meg a részt ve vôk ben, ha nem ezt

ugyanilyen, a tu dat ban gyö ke re zô mó don is va ló -
sít ja meg. Azaz rög tö nöz: a részt ve vôk tu da ti in dít -
ta tá sú cse lek vé sei re ugyanilyen in dít ta tá sú cse lek -
vé sek kel vá la szol. Ez zel szem ben a pa ra te at rá lis ese -
mény ani má to ra, aho gyan ki mu tat tuk már, a „ve -
hic le- cse le kvé sek bôl” ere dô, spon tán cse lek vé sek
im pul zu sai ra ma ga is spon tán cse lek vé sek kel rea -
gál; azaz felada tá nak meg va ló su lá sa nem tu da ti, ha -
nem spon tán cse lek vé sek út ján rea li zá ló dik.

Összes sé gé ben te hát megál la pít hat juk, hogy a
per for ma tív és pa ra te at rá lis ese mény, lát szó la gos
azo nos sá ga el le né re, mind részt ve vôi ak ti vi tá sá ban
– an nak jel le gét, cél ját és a cse lek vô rész vé tel le -
het sé ges sé gét il let ve elô fel té te le zett vol tát te kint ve
–, mind pe dig „kiemelt részt ve vô jé nek”, a per for -
mer nek és az ani má tor nak te vé keny sé gé ben – funk -
ció ju kat, funk ció juk meg va ló sí tá sá nak me to di ká -
ját, to váb bá cse lek vé seik me to di ká ját il le tôen –
egyér tel mû el len té te ket tár tunk fel. En nél fog va ki -
mond hat juk, hogy a per for ma tív és a pa ra te at rá lis
ese mény kö zött, legalábbis a részt ve vôi ak ti vi tás te -
kin te té ben, egyes fel szí ni ha son ló sá gok el le né re,
lé nye gi kü lönb sé gek van nak, a két je len ség te hát
nem azo no sít ha tó, de még csak nem is ro ko nít ha -
tó egy más sal, a köz tük lé vô ilyen kap cso lat csu pán
fel szí ni és lát szó la gos.

3. A részt ve vôk kö zös ség gé vá lá sa

Arészt ve vôk kö zös ség gé ala kí tá sa szem pont já -
ból, a per for ma ti vi tás ese té ben min den kép pen
figye lem mel kell len nünk a fizi kai tér jel leg ze -

tes sé gei re. Aho gyan ugyanis a per for ma ti vi tás és a
sze gény szín ház össze ve té se kor lát tuk, a per for ma -
ti vi tás gya kor ta él a fizi kai tér va ria bi li tá sá val, vagy
spe ciá lis kom po zí ció já nak kiala kí tá sá val, vagy nem
elôadá si (per for ma tív) cé lú te rek le he tô sé gei nek ki -
hasz ná lá sá val. És ez ter mé sze te sen nem csak a per -
for ma tív ele me ket hasz ná ló szín já té kok ese té re igaz
(ame lyek kel, mint mon dot tuk, je len leg nem foglal -
ko zunk), ha nem az ar te fak tu mot lét re nem ho zó per -
 for man szok, ak ciók, stb. vo nat ko zá sá ban is. Ezért
te hát a je len le gi össze ve té sünk ben ki kell tér nünk rá.

An nál is in kább, mert a pa ra te at rá lis ku ta tá sok
kez de ti sza ka szá ban, a „Spe ciá lis pro jekt” ide jén, a
pa ra te at rá lis ese mény ma ga is bô ven élt a ter mé -
sze ti (vagy ter mé szet kö ze li) kör nye zet va ria bi li tá -
sá nak és spe ciá lis kiala kí tá sá nak (pre pa rá lá sá nak)
le he tô sé gei vel, il let ve az ere de ti leg nem per for ma -
tív te rek le he tô sé gei vel va ló kí sér le te zés sel, le gye -
nek azok nyi tott te rek vagy zárt he lyi sé gek. Az is
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mak kal. Ez te hát a per for ma tív ese mény fo lya matá -
ban meg je le nô sze mio ti kai emer gen ci a. A pa ra teatrá -
lis ese mény „ve hic le- cse le kvé se” vi szont ele ve jelen -
tés nél kü li, mi vel csu pán „ön ma gáért va ló” (és nem
„ön re fe ren ci á lis”!) funk cio na li tás, azaz egy hor do -
zó. A részt ve vô tény le ges (ko ráb ban „bel sô” cse lek -
vé si szint ként em lí tett) cse lek vé sei pe dig szin tén
nem bír nak sem mi fé le je len tés sel, hi szen csu pán
„ál lo má sai” egy a részt ve vô ben le zaj ló fo lya mat nak.
A pa ra te at ra li tás ese té ben nincs te hát sem mi, amit
de sze mi o ti zál ni kel le ne-le het ne, azaz – sze mi ó zis
hí ján – sze mio ti kai emer gen ci á ról sem be szél hetünk.
Amíg te hát a per for ma tív ese mény fo lya ma tai ban
a je len té sek emer gen ci á ja ilyen for mán je len va ló és
fon tos sa já tos ság, ad dig a pa ra te at rá lis ese mény fo -
lya ma tai ból ez a je len ség tel jes ség gel hiányzik.

A sze mio ti ka te rén egy to váb bi kü lönb ség re is
rá vi lá gít ha tunk, ha a két fé le ese mény -e gész ben rejlô
„ki fe je zés-i gény” le he tô sé gét te kint jük át. E „ki fe -
je zés-i gény” alatt azt a szán dé kot ért het jük, amellyel,
és amely sze rint az ese mény összes sé gé ben va la mi -
nek a rep re zen tán sá vá kí ván vál ni. En nél fog va ön -
ma gá ban vé ve is li mi ná lis fo ga lom, mert ez a szán -
dék nem ar ra irá nyul, hogy az ese mény nek egyet -
len je len tést vagy egy je len tés ud vart ad jon, ám lé -
té vel, ön re fe ren ci á li san mégis tö rek szik egy – akár
csak idô le ge sen vagy pil la nat nyi lag va lós – ál la pot
rep re zen tá ció já ra, nyil ván va ló vá té te lé re, „ki mon -
dá sá ra”, ha úgy tet szik. A sze mio ti ka és a részt ve -
vô re gya ko rolt ha tás ha tár te rü le tén he lyez ke dik el
te hát, s hogy ön ké nye sen bár, de mégis in kább a
sze mio ti ka te rü le té hez kap csol juk, an nak in do ka,
hogy a je len sé get in kább az ese ménnyel, mint sem
a részt ve vô vel gon dol juk össze füg gés ben áll ni.

Eb ben a te kin tet ben, Fis cher- Lich te sza vai val él -
ve, azt mond hat juk, hogy a per for ma ti vi tás: „Az
elôadá so kat2 nem az em be ri élet jel ké pé nek és le -
ké pe zé sé nek te kin ti, ha nem élet nek és ez zel egyide -
jû leg az élet mo dell jé nek is. Meg mu tat ja, hogy min -
den egyes részt ve vô nek az és olyan az éle te, ami és
ahogy az elôadás ban le ját szó dik, még hoz zá nem -
csak me ta fo ri kus, ha nem szó sze rin ti ér te lem ben
is”.3 A per for ma tív ese mény te hát az ép pen je len -
lé vôk éle té nek rep re zen tá lá sa és rep re zen tá ló dá sa,
amely túl azon, hogy he te ro gén és emer gens össz -
kép (és ön kép), a szó sze rin ti ér te lem ben vett va -
ló ság is. Szem pon tunk sze rint pe dig most ez szá -
munk ra a leg fon to sabb, mert ez hor doz za a pa ra -

te at ra li tá stól va ló el té rést. A pa ra te at rá lis ese mény -
ben ugyanis nem ezt az élet-a zo nos sá got, ha nem egy
lét mód nak egy má sik lét mód tól va ló kü lön bö zô sé -
gét lát juk – s a ko ráb biak sze rint egyál ta lán nem
emer gens mó don – meg je len ni; egy olyan or ga ni -
kus lét mód rep re zen tá ció ját, amely me rô ben más,
mint a hét köz na pok ál ta lá nos és el fo ga dott nak te -
kin tett lét mód ja. S en nek a kü lön bö zô ség nek a kö -
vet kez té ben azt a to váb bi el té rést is megál la pít hat -
juk, hogy amíg – ana ló giá ban a részt ve vôk kö zös -
ség gé ala kí tá sá val – a per for ma ti vi tás nak cél ja e rep -
re zen tá ció lét re ho zá sa, ad dig a pa ra te at rá lis
ese mény nek el sôd le ges cél ja ezen or ga ni kus lét -
mód meg ta pasz tal ta tá sa, nem pe dig a hét köz na pi -
tól va ló el té ré sé nek rep re zen tá lá sa, mely utób bi így
csak mintegy „mel lé ke sen” va ló sul meg. Így te hát,
akár a két ese mény fo lya ma tait, akár az ese mény -
e gé szek sa já tos sá gait vizs gál tuk is, a sze mi ó zis
emer gen ci á ja te rü le tén va ló já ban el len té te ket fe -
dez het tünk fel.

Kér dés kö rünk egé szé re néz ve is le von hat juk
tehát azt a kö vet kez te tést, hogy a fel szí ni azo nos -
sá gok mel lett, a per for ma tív és pa ra te at rá lis ese mé -
nyek lé nye gét te kint ve, mind a konst ruk ció emer -
gen ci á ja, mind pe dig a sze mi ó zis emer gen ci á ja kö -
zött kü lön bö zô sé gek ál la pít ha tók meg. Az ese -
 mény -e gé sze kre vo nat koz ta tott „ki fe je zés-i gény”
li mi na li tá sa ugyanak kor már át ve zet ben nün ket az
utol só rész le te seb ben vizs gá lan dó te rü let re, a részt -
ve vô re gya ko rolt ha tás kér dés kö ré re.

5. A részt ve vô re gya ko rolt ha tás:

öb bek kö zött az ed dig ki fej tet tek nek is kö szön -
he tôen, nagy va ló szí nû ség gel ki mond hat juk,
hogy ezút tal a két je len ség kö zöt ti kü lönb ség

már mar kán san ki raj zo ló dik. A lát szó la gos azo nos -
ság ugyanis mindössze annyi, hogy egyik ese mény
sem je len tés sel, ra cio ná li san ér tel mez he tô és ér tel -
me zen dô tar ta lom mal szol gál részt ve vô je szá má ra,
ha nem mind a per for ma tív, mind pe dig a pa ra te -
at rá lis ese mény ér zé ki-in tui tív ta pasz ta lást biz to sít
szá muk ra. Ezen túl me nôen azon ban, e ta pasz ta lás
mind két eset ben más-más mó don rea li zá ló dik, és
más-más irány ban is hat.

A per for ma ti vi tás ese té ben ugyanis ez a ta pasz -
ta lat a he te ro ge ni tás, a sok fé le ség, „a vi lág va rá zsos -
sá gá nak” meg ta pasz ta lá sát je len ti. A „vagy-vagy”
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sod la gos fon tos sá gú csu pán, s ha son lóan „mel lék -
ter mék”-jel le gû, amint az elôadás, a pro duk ció lét -
re jöt te volt a sze gény szín ház ku ta tá sai ban. A pa -
ra te at rá lis ese mény kö zös ség te rem té sé nek ez az in -
di rekt volta és má sod la gos sá ga pe dig me rô ben el -
len té tes a per for mer nek a he te ro gén kö zös ség
lét re ho zá sá ra irá nyu ló köz vet len tö rek vé sé vel, azaz
a per for ma tív és a pa ra te at rá lis ese mény ilyen szem -
pont ból is egy más sal el len té tes sa já tos sá gok kal bír.

Miu tán te hát a részt ve vôk kö zös ség gé ala kí tá sá -
nak ké rés kö rén be lül, mind a fizi kai tér sze re pé -
ben, mind pe dig a kiala kí tan dó-kiala ku ló kö zös -
ség jel le gé ben, mind pe dig a kö zös ség kiala kí tá sá -
ra va ló tö rek vés te kin te té ben el len té tes sa já tos sá -
go kat ál la pí tot tunk meg a per for ma tív és
pa ra te at rá lis ese mény kö zött, ki mond hat juk, hogy
a két ese mény ilye tén össze ha son lí tá sa sem ho zott
olyan ered ményt, amely a per for ma ti vi tás és a pa -
ra te at ra li tás kö zöt ti lát szó la gos ro kon sá got, ne tán
azo nos sá got iga zol hat ná.

4. A konst ruk ció és a sze mi ó zis emer gen ci á ja

Akonst ruk ció és a sze mi ó zis emer gen ci á ja te kin -
te té ben egy újabb olyan te rü let vizs gá la tá hoz
ér kez tünk, amely ben a per for ma tív és pa ra te -

at rá lis ese mény lát szó lag azo nos sá got mu tat. Az
emer gens jel leg ugyanis mind két ese mény nek ta -
gad ha tat la nul sa ját ja, hi szen a részt ve vô cse lek vé -
sei nek ki szá mít ha tat lan sá ga ak kor is be kö vet ke zik,
ha a részt ve vô tu da ti in dít ta tás ból, te hát rög tön zô
jel leg gel cse lek szik, s ak kor is, ha a cse lek vé se spon -
tán jel le gû. Ezen a szin ten a két je len ség te hát egyér -
tel mûen azo nos egy más sal.

A fel szí nen ta lált azo nos ság a konst ruk ció vonat -
ko zá sá ban mé lyeb ben is iga zo lód ni lát szik, ameny -
nyi ben konst ruk ción az ese mény elô re el ha tá ro zott
és meg szer kesz tett bel sô rend jét, szer ke ze tét – pon -
to sab ban en nek hiá nyát – ért jük. Ám, ha ez zel
szem ben konst ruk ció nak te kint jük azt a vég ered -
mény ként(!) lét re jö vô-meg szü le tô szer ke ze tet is,
ame lyet a pa ra te at rá lis il let ve a per for ma tív ese -
mény a fo lya ma tai ál tal lét re hoz, ak kor azt kell
mon da nunk, hogy mind két ese mény ren del ke zik
ilyen konst ruk ció val, de azt is hoz zá kell ten nünk,
hogy mind két ese mény más-más konst ruk ciót hoz
lét re. Az el té rés megál la pí tá sá hoz te hát ezt a még
mé lyeb ben ha tó más sá got kell meg vizs gál nunk.

A ko ráb ban mon dot tak ból kö vet ke zôen, a per -
for ma tív ese mény ál tal lét re ho zott konst ruk ció nem
más, mint a he te ro gén kö zös ség bel sô he te ro ge ni -

tá sa s egy szer s mind az al kal man ként lét re ho zott
kö zös sé gek egy más hoz vi szo nyí tott he te ro ge ni tá -
sa is. Ami bôl vi szont egye ne sen kö vet ke zik, hogy
a per for ma tív ese mény ál tal idô rôl idô re lét re jö vô
konst ruk ció ma ga is emer gens ter mé sze tû. Mind a
lét re jö vô he te ro gén kö zös ség sa já tos sá gai (leg fô -
kép pen a per for ma tív ese mény cent ru má ban ál ló
per for ma tív cse lek vé sek hez va ló lel ki-szel le mi at -
ti tûd je), mind pe dig e kö zös ség he te ro ge ni tá sá nak
sa já tos sá gai (pél dául ak ti vi tá sá nak mér té ke, irá nya,
in ten zi tá sa, stb.) egyaránt ki szá mít ha tat la nok.
Ugyanak kor a pa ra te at rá lis ese mény vo nat ko zá sá -
ban azt lát juk, hogy an nak ho mo ge ni tá sá ból kö -
vet ke zôen, a vég ered mény ként meg szü le tô szer ke -
zet elô re prog nosz ti zál ha tó. (Ter mé sze te sen, bi zo -
nyá ra nem kell kü lön hang sú lyoz nunk, hogy mind
a per for ma ti vi tás, mind a pa ra te at ra li tás ese té ben
si ke re sen vég be me nô és egé szé ben meg va ló sí tott ese -
mé nyek rôl be szé lünk.) An nak el le né re ugyanis,
hogy spon tán és in di vi duá lis cse lek vé sei emer gens
fo lya ma to kat ered mé nyez nek, aho gyan már az ani -
má tor te vé keny sé gé nek elem zé se kor azt megál la -
pí tot tuk, ez az emer gens fo lya mat „me der ben tar -
tott”, azaz az ani má tor ál tal, a megosz tott ság nél -
kü li lét mód és al ko tói ta pasz ta lat har mó niá ja irá -
nyá ba orien tált. Az így meg szü le tô szer ke zet te hát
egy olyan „konst ruk ció”, ame lyet min den al ka lom -
mal, a spon ta nei tás sza bad sá gá val cse lek vô in di vi -
duu mok egy más sal har mo ni kus vi szony rend sze re
al kot. Amíg te hát a per for mer cél ja, hogy a per for -
ma tív ese mény emer gens fo lya ma tai ré vén emer -
gens szer ke ze tû vég ál la pot hoz jus son, ad dig az ani -
má tor cél ja, hogy a pa ra te at rá lis ese mény emer gens
fo lya ma tain ke resz tül egy konk ré tan meg ha tá roz -
ha tó vég ál la pot meg szü le té sé hez já rul jon hoz zá.
Lát ha tó te hát, hogy a konst ruk ció fo gal má nak ki -
ter jesz té se ese tén, a per for ma tív és a pa ra te at rá lis
ese mény kö zött, a lét re jö vô-meg szü le tô szer ke zet
te kin te té ben el vész a fel szí ni azo nos ság, s he lyét
egy el len té tes vi szony ve szi át.

Ugyanilyen mó don, mé lyebb re kell men nünk a
sze mio ti kai te rü let vizs gá la tá ban is, bár a két esemény
kü lön bö zô sé ge azért itt ha ma rabb meg mu tat ko zik.
A per for ma ti vi tás a per for ma tív ese mény ak ciói nak
de sze mi o ti zá ci ó já ra, azaz ar ra törk szik, hogy je len -
tés nél kü li vé te gyen bi zo nyos – egyéb ként je len -
tés sel „fel ru há zott” vagy „fel ru ház ha tó” – cse lek vé -
se ket, gesz tu so kat, ép pen an nak ér de ké ben, hogy
az ön re fe ren ci á lis ak ciót a töb bi részt ve vô tet szé se
és sze mé lyi sé ge sze rint „ru ház has sa fel” je len tés sel,
vagy kap csol has sa össze asszo cia tív (je len tés)tartal -

T

2 Em lé kez zünk rá, hogy Fis cher- Lich te ezt a fo gal mat a per for ma tív ese mény je lö lé sé re hasz nál ja. – A. V.
3 Eri ka Fis cher- Lich te: A per for ma ti vi tás esz té ti ká ja. Bu da pest, Ba las si Kiadó, 2009. 284. For dí tot ta: Kiss Gab riel la.
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len tô sé gûek le het nek. Le szek Ko lan kie wicz sza vai -
val él ve egy új al ko tói ak ti vi tás szü le té sé nek le -
het(t)ünk ta núi, egy kéz zel fog ha tóan je len lé vô
pszi cho szo ciá lis funk ció meg va ló sí tá sá nak, s nem
pe dig egy mû vé sze ti ág in no va tív gya kor la tá nak.6

6. Zá ró gon do la tok

é ge ze tül pe dig – amint tet tük ezt az el sô össze -
ve té sünk zá rá sa ként is – kí sér le tet kell ten -
nünk az el mon dot tak összeg zé sé bôl kö vet ke -

zô, ám azo kon túl mu ta tó, ál ta lá no sabb gon do la tok
össze fog la lá sá ra is. Amíg azon ban elô zô írá sunk vé -
gén a sze gény szín ház elôadás-szer tar tá sát he lyez -
tük el egy tá gabb rend sze re zé si szisz té má ban
(avagy, mond hat ni: a sze gény szín ház „in teg rá lá -
sá val” tá gí ta nunk si ke rült ezt a szisz té mát), ad dig
ez zel a mind két írást le zá ró gon do lat sor ral, azo kat
a kér dé se ket vet het jük fel, ame lyek az össze ve té -
sek kap csán e rend sze re zé si szisz té má val mint
egésszel kap cso la to san (ám szin te nyil ván va lóan)
me rül nek fel. Ter mé sze te sen az ezek re a kér dé sek -
re adan dó vá la szo kat nem le het sé ges itt és most
meg fo gal maz nunk; ah hoz sok kal ala po sabb vizs -
gá ló dás ra len ne még szük ség. Ám ta lán már a kér -
dés fel ve tés is rá vi lá gít hat „szín ház”-fo gal munk to -
váb bi tisz tá zá sá nak szük sé ges sé gé re és elô re ve tít -
he ti e pon to sí tás le het sé ges út já nak-mód já nak „kez -
de mé nyeit” is.

6.1. „Mit je lent a szó: »Szín ház«?

z elô zôek ben ugyanis négy olyan szín já té ki je -
len ség össze ve té sét vé gez tük el, ame lyek kö -
zül há rom szín mû vé szet ként ha tá roz za meg

ma gát. Ám ha a szá mom ra még min dig a legel fo -
gad ha tóbb nak (és legel fo ga dot tabb nak is) tû nô
bent le y -i definí ci ót al kal maz zuk rá juk – va la ki
olyan va la kit ját szik, aki nem ô ma ga, s más va la -
ki pe dig né zi ezt (azaz tu da tos al ko tó ja és be fo ga -
dó ja van) – máris ki de rül, hogy a pa ra te at rá lis ese -
mény mel lett a per for ma tív ese mény sem fe lel meg
en nek a kri té rium nak, azaz a négy je len ség bôl va -
ló já ban csak ket tôt te kint he tünk szín já ték nak.
Ugyanak kor vi szont mind a négy je len ség két ség -
kí vül szín já té ki esz köz tár ré vén va ló sul meg
(amennyi ben ezen a fo gal mon ter mé sze te sen nem
csu pán a szín já ték tár gyi esz kö zeit és a dro me na-

 le go me na ket tôs sé get, ha nem leg fô kép pen a „más
va la ki vé” vá ló em ber szín já té ki cse lek vé sét is értjük).
Máris elôt tünk áll te hát a kér dés lé nye ge: Vajon to -
vább ra is al kal maz ha tó-e a ko ráb bi, s ál ta lam ma
is el fo ga dott nak gon dolt szín já ték- definí ció (s ebben
az eset ben a per for mansz mû vé sze tet nem te kint -
het jük szín já ték nak), avagy a szín já ték-fo gal munk
hasz ná la tát a szín já té ki esz köz tár meg lé té tôl tesszük
füg gô vé (s eb ben az eset ben szín já ték nak kell te -
kin te nünk a pa ra te at rá lis ese ményt is, ame lyet vi -
szont már Gro tows ki is a szín ház ha tá rain tú li nak
te kin tett, s el ne ve zé se is in nen ered)? Ráadá sul: bár -
me lyik vál to za tot fo gad juk is el, óha tat la nul az az
ér zé sünk tá mad, hogy megíté lé sünk nem elég gé
megala po zott, va la mi, va la hol „nem stim mel”.

Ezt a za var ba ej tô hely ze tet csak fo koz za, ha az
ed di giek ben vizs gált négy szín já té ki je len sé gen túl -
ra, a szín já ték tör té ne té nek ko ráb bi kor sza kai ra is
te kin tünk. Hogy csak ta lá lom ra ve gyünk két to váb -
bi pél dát: Va jon mennyi ben te kint he tünk szín já -
ték nak egy olyan re ne szánsz fel vo nu lást pél dául,
amely ben min den fé le masz kák vesz nek részt, más -
nak mu tat ják ma gu kat, mást ját sza nak, mint akik
va ló já ban, s ezt má sok né zik is, ám e fel vo nu lás -
nak nincs nar ra tí vá ja, s nem kí ván kö zön sé gé nek
sem mi egye bet sem meg je le ní te ni. Vagy szín já ték -
nak te kint he tô-e an nak a „szí nész nek” a já té ka, aki
egy szak rá lis szer tar tás ré sze ként, az is ten ség „sze -
re pé ben” já ték cse lek vést va ló sít meg, e cse lek vé sé -
nek „né zôi” is van nak, ám ugyanak kor nyil ván va -
ló, hogy mindez egy val lá si ese mény ré sze. Lát ha -
tóan mind ket tô szín já té ki esz köz tá rat hasz nál, sôt
a tu da tos al ko tói és be fo ga dói vi szony rend szer
meg lé te is nyil ván va ló, mégis ugyanaz az ér zé sünk
tá mad: akár szín já ték nak te kint jük eze ket az ese -
mé nye ket, akár nem, megíté lé sünk nem iga zán
megala po zott.

To váb bi pél dák fel so ro lá sa nél kül is világos te -
hát, hogy olyan prob lé má val ál lunk szem ben,
amely nem kor lá to zó dik össze ve té sünk négy szín -
já té ki je len sé gé re, ha nem en nél ál ta lá no sabb, és a
je len leg hasz ná la tos szín já ték-fo gal munk pon to sí -
tá sát te szi szük sé ges sé. Azaz – Gro tows ki hoz ha -
son lóan – mi is fel te het jük ma gunk nak a kér dést:
Mit je lent a szó: „szín ház”? S e kér dés fel ve tés szük -
sé ges sé gét nyil ván va lóan az in do kol ja, hogy a per -
for mansz mû vé szet meg je le né se és a ve le kap cso la -
tos el mé le ti rend szer(ek) erô tel jes el ter je dé se szük -
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di cho tó ma el ve té sét, il let ve az „is-is” re lá ció val va -
ló be he lyet te sí té sét, amely részt ve vô jét „ar ra bá to -
rít ja, hogy pró bál jon meg új (a „vagy-vagy” lo gi ká -
ja he lyett az „is-is” sze rint mû kö dô) vi szony ba ke -
rül ni ön ma gá val és a vi lág gal, to váb bá pró bál jon
meg az élet ben is él ni ön nön ma ga per for má lá sá -
nak azok kal a mód jai val, ame lyek re a mû vé szi
elôadá sok ban lát pél dát.”4 A per for ma tív ese mény -
ben szer zett részt ve vôi ta pasz ta lat te hát rész ben ar -
ra ins pi rál, hogy fo gad juk el ma gun kat és a min -
ket kö rül ve vô vi lá got olyan nak, ami lyen, rész ben
pe dig ar ra, hogy ezen el fo ga dás alap ján pró bál juk
meg ön ma gun kat „per for mál ni” eb ben a vi lág ban,
azaz él ni a dol gok ba va ló „be le szó lás”, az élet fo -
lya ma tai nak ala kí tá sa jo gá val és le he tô sé gé vel. Ne
vi tas suk most en nek tár sa dal mi hasz nos sá gát vagy
ne tán prob le ma ti kus vol tát, hi szen ez egyér tel mûen
szo cio ló giai, pszi cho ló giai eset leg filo zófiai sík ra te -
rel né a gon do lat me ne tet (no ha két ség te len, hogy a
je len ség ilyen as pek tu sok ból is vé gig gon dol ha tó,
sôt vé gig gon do lan dó). Szak ma i- te o re ti kai te rü le -
ten ma rad va e he lyett in kább azt rög zít sük, hogy
ez az orien tá ció egy részt to le ráns-megen ge dô, más -
részt pe dig ext ro ver tált irá nyult sá gú.

Ez zel szem ben, mint lát tuk, a pa ra te at rá lis ese -
mény ta pasz ta la ta egy, a hét köz na pi (a va lós) vi lá -
gé tól el té rô, má sik, har mo ni ku sabb lét mód meg -
ta pasz ta lá sá nak le he tô sé ge, amely nem az el fo ga -
dás ra, ha nem el vá rá sok (dön tôen az ön ma gunk kal
szem be ni el vá rá sok) meg lé té re és ön ma gunk megis -
me ré sé re, a ben nünk és köz tünk lé vô har mó nia
erô sí té sé re ins pi rál ben nün ket. Ehelyt is el te kint -
ve a kér dés szo cio ló giai, stb. di men ziói tól, eze set -
ben az ese mény ál tal nyúj tott orien tá ciót ke vés bé
megen ge dô nek (sôt el vá rá so kat tá masz tó nak) és ki -
fe je zet ten int ro ver tált irá nyú nak te kint het jük.

A né zô re gya ko rolt ha tás jel le ge kö zöt ti kü lönb -
ség te hát máris nyil ván va ló vá vált, s ez zel együtt
nyil ván va ló vá lett a két fé le ese mény tár sa dal mi
funk ció ja kö zöt ti el té rés is. Hi szen amíg a per for -
ma ti vi tás ese mé nye a va ló vi lág sok fé le sé gé bôl ere -
dô „va rá zsos sá gát” ta pasz tal tat ja meg ve lünk, ad -
dig a per for ma tív ese mény az zal az ön ma gunk kal
és a ben nün ket kö rül ve vô vi lág gal va ló har mó niá -
ból ere dô „va rá zsos ság gal” is mer tet meg ben nün -

ket, amely akár a va ló sá gos vi lág sa ját ja is le het ne.
A „va ló já ban ilyen va rázs la tos” és az „ilyen va rázs -
la tos is le het ne” azon ban me rô ben más di men ziók
fe lé tart és alap ve tô di ver gen ciát je löl. Nem kér dés,
hogy mind ket tô ar ra tö rek szik, hogy ott ho no sab -
ban érez hes sük ma gun kat a vi lá gunk ban, ám az
sem kér dés, hogy ezt mind ket tô egé szen más mó -
don kép ze li meg va ló sít ha tó nak. Az pe dig, hogy me -
lyi ket tart juk-vél jük al kal ma sabb nak, már va ló ban
a filo zófia tárgy kö ré be tar to zó, s ugyanak kor in di -
vi duá li san el dön ten dô kér dés.

Össze gez ve lát ha tó, hogy min den lát szó la gos ro -
kon ság vagy azo nos ság el le né re, (1) mind a részt -
ve vôi ak ti vi tás, (2) mind a részt ve vôk kö zös ség gé
vá lá sa, (3) mind a konst ruk ció és a sze mi ó zis emer -
gen ci á ja, mind pe dig (4) a részt ve vô re gya ko rolt
ha tás te kin te té ben je len tôs el té ré se ket, sôt el len té -
te ket is megál la pít hat tunk; to váb bá, hogy a részt -
ve vô re gya ko rolt ha tás kü lön bö zô sé ge egy, már a
filo zófia szint jén meg fo gal ma zó dó kü lön va ló ság -
hoz ve ze tett ben nün ket. S ha ez így tör té nik a te -
at rá lis jel le gû per for ma tív ese mé nyek vi szony la tá -
ban, a ko ráb ban mon dot tak sze rint, fo ko zot tan így
kell len nie az egyéb per for ma tív ese mé nyek (sport -
ese mé nyek, gyû lé sek, vil lám csô dü le tek, stb.) vi -
szony la tá ban is. Le von hat juk te hát mindeb bôl azt
a vég kö vet kez te tést, hogy a fischer- lich tei, szû kí -
tet ten ér tett per for ma tív ese mény va ló já ban sem -
mi ben sem ro ko nít ha tó vagy azo no sít ha tó a pa ra -
te at rá lis ese ménnyel, s a ket tô össze mo sá sá nak sem -
mi fé le te o re ti kai alapja nem le het. A pa ra te at rá lis
ese ményt te hát nem so rol hat juk a per for ma tív mû -
vé sze tek kö ré be. Mi több azon ban, még a mû vé -
sze tek kö ré be sem iga zán, s ez, a filo zófiai szin tû
kü lön va ló ság mel lett, a két je len sé get teo re ti ku san
is el vá lasz tó vég sô érv is egy ben. A szû keb ben ér -
tel me zett per for ma ti vi tás ugyanis mû vé szet ként
defini ál ja ön ma gát (Eri ka Fis cher- Lich te is ilyen
ala pon és eb bôl a meg kö ze lí tés bôl tesz kí sér le tet a
per for ma ti vi tás esz té ti ká ja meg fo gal ma zá sá ra), míg
az ak tív kul tú ra kul túr szo cio ló giai funk ció já nak
be töl té sé re hi va tott, li mi ná lis ter mé sze tû pa ra te at -
rá lis ese mény, amely nek bár le het nek esz té ti kai di -
men ziói is (aho gyan ezt Mar ga ret Cro y den meg is
jegy zi5), ám ezek csak eset le ge sek és mar gi ná lis je -

V

A

4 Fis cher- Lich te: i.m. 286. – Is mét je gyez zük meg, hogy Fis cher- Lich te az „elôadás” szót a per for ma tív ese mény je lö lé sé re
hasz nál ja. – A. V.

5 „…bi zo nyí tot ta: negy ven em ber kö zös moz gá sa a ter mé sze tes te vé keny sé gen túl már esz té ti ku mot is lét re hoz.” – Mar ga ret Cro y -
den: „Wha te ver Hap pe ned to Jer zy Gro tows ki?” The New York Times, 1980. ja nuár 24. va sár nap, 7. A La bo ra tó rium arc hív
anya gai ból, in dex: 108.

6 Lásd: Le szek Ko lan kie wicz: „Trans cen ding The at re” in: On the Ro ad to Ac ti ve Cul tu re – Pub li ká ció ra nem ke rü lô, kon fe ren -
cia-se géd anyag. Wroc law, La bo ra tó rium In té zet, 1979. 3.
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– S ugyanígy a sze gény szín ház ese té ben: cél ja eléré -
sé re, a szín há zi szer tar tás meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben, csak és ki zá ró lag a szín já té ki esz köz tá rat
(ráadá sul, mint tud juk, an nak is egy vég le te sen
kor lá to zott for má ját) hasz nál hat ja le he tô ség ként.

– A szak rá lis szer tar tás ese té ben is mét ar ra jut ha -
tunk, hogy van nak más esz kö zei is (pl. az ima,
vagy kö zös ima, ének lés, stb.) ar ra, hogy sa já -
tos cél jait elér je. A ben ne vég be me nô „pre te at -
rá lis ese mény” te hát a szer tar tás nak azon speciá -
lis ele me, amely szín já té ki esz köz tá rat használ.

– A re ne szánsz fel vo nu lás – amennyi ben a ko ráb -
ban le szû kí tett mó don, kar ne vá li jel leg gel, ért -
jük – szin tén bír más le he tô sé gek kel is (pl. az
ün nep lés egyéb mód jai), hi szen iga zi funk ció ja
va ló já ban a „tör vé nyes nor ma sze gés” a min den -
na pi sza bály rend szer bôl egy más sza bály rend -
szer be va ló át lé pés, ame lyet – ezút tal – a fel vo -
nu lás ban vál lalt „szerep” út ján va ló sít meg.
(Csak zá ró jel ben je gyez zük meg, hogy ilyen ala -
pon ezt a fel vo nu lást akár a per for ma ti vi tás egy
ko rai meg je le né sé nek is te kint het jük.)

– S ugyanez a hely zet a „jel zôs” szín já té kok ese té -
ben is, hi szen a hoz zá juk kö tô dô társ mû vé sze -
tek mindegyi ké nek ren del ke zé sé re áll a sa ját
mû vé sze ti esz köz tá ra is, így azo kat, a társ mû vé -
sze tek olyan spe ciá lis al ko tá si ként is fel foghatjuk,
ame lyek meg va ló sí tá sá hoz, sa ját esz köz tá ruk
mel lett, te at rá lis esz köz tá rat is(!) hasz nál nak.

A fen tiek – eset leg kis sé el ha mar ko dott, de a vizs -
gált pél dák ál tal min den kép pen in do kolt – ál ta lá -
no sí tá sá val te hát egy olyan szem pont rend szer hez
ju tunk, amely nek alap ján a „szín já ték” szó szû kebb
fo ga lom kö rét azon szín já té ki je len sé gek szá má ra
„tart juk fenn”, ame lyek nek cél jaik meg va ló sí tá sá -
hoz ki zá ró lag(!) szín já té ki esz köz tár áll a ren del ke -
zé sük re il let ve csak ilyet hasz nál nak. Azon szín já -
té ki je len sé ge ket (ame lyek te hát be le tar toz nak a
szín já ték tá gabb fo ga lom kö ré be) pe dig, ame lyek
egy má sik mû vé sze ti ág hoz vagy egyéb ese mény-
kör höz is kap cso lód nak, (s an nak a más mû vé szet -
nek/ese mény nek cél jai eléré sé hez más, sa já tos esz -
köz rend szer is a ren del ke zé sé re áll) a szín já ték-fo -
ga lom li mi ná lis te rü le té re so rol juk.

Is mé tel jük meg azon nal: ko ránt sem ál lít juk,
hogy mindez va ló já ban és bi zo nyí tot tan így is van,
hi szen eh hez an nak iga zo lá sa len ne szük sé ges, hogy
eb be a „koor di ná ta rend szer be” min den(!) szín já té -
ki je len ség el he lyez he tô. S hogy ez e pil la nat ban
még ko ránt sem biz tos ra ve he tô, ar ra ele gen dô pél -

dául hoz nunk a báb szín há zat, amely rôl je len leg –
ala po sabb elem zés hí ján – nem pon to san el dönt -
he tô, va jon a szû kebb szín já té kok kö ré be vagy a li -
mi ná lis te rü let re so ro lan dó-e be. Azt vi szont ki je -
lent he tô nek vé lem, hogy a fel vá zolt meg kö ze lí tés
vé gig gon dol ha tó út és ko moly se gít ség le het fo gal -
maink pon to sabb meg ha tá ro zá sá hoz.

6.2. A szín já té ki je len ség funk cio na li tá sa

má sik le he tô sé günk er re az egy re in kább szük -
sé ges nek tû nô fo ga lom tisz tá zás ra, ha a szín já -
ték tá gabb fo ga lom kö ré be tar to zó szín já té ki

je len sé gek funk ció ját vesszük vizs gá lat alá. En nek
az eled dig meg le he tô sen figyel men kí vül ha gyott
szem pont nak a kis sé rész le te sebb át te kin té sé hez
vi szont elô ször is azt kell pon to san tisz táz nunk,
hogy mit is ér tünk a funk ció fo gal mán.

Fen teb bi fel so ro lá sunk ban több ször is leír tuk,
hogy „cél jai meg va ló sí tá sa ér de ké ben”, a re ne szánsz
fel vo nu lást em lít ve vi szont a „va ló di funk ció ja” ki -
fe je zés sel él tünk, s ko ránt sem vé let le nül. A sza va -
kat ugyanis nem szi no nim ér te lem ben kí ván tuk
hasz nál ni (aho gyan egyéb ként ál ta lá ban a min den -
na pok ban is tesszük), ha nem más-más ér tel met ad -
va egyik nek és má sik nak is. Konk ré tan: a hasz ná -
la tuk kal ar ra pró bál tunk utal ni, hogy a szín já té ki
je len ség cél ja az a köz vet len ered mény, amely az
adott ese ménnyel/mû al ko tás sal elér he tô, a funk ció
pe dig egy tá gab ban vagy ál ta lá no sab ban ér tel mez -
he tô és köz ve tett „ha tás” ki vál tá sa (az adott funk -
ció be töl té se), ame lyet az adott ese mény/mû al ko -
tás ép pen a cél ja eléré se ál tal, an nak meg va ló sí tá -
sa ré vén ké pes ki vál ta ni. Össze ve té seink so rán már
meg kü lön böz tet tük eze ket, no ha ak kor a köz tük
lé vô lé nye gi kü lönb ség re nem mu tat tunk rá ilyen
ha tá ro zott ság gal. Sem mi kép pen sem árt ta lán, ha
ezt a kü lönb sé get ezút tal pél dák kal is meg vi lá gítjuk:

Amint az az egyik Fis cher- Lich te -i dé ze tünk bôl
is ki tû nik:

„Ami re sok tu dós hosszú ideig gon dol ni sem
mert, vagy amit nem akart beis mer ni, és amit
még ma is sok tu dós vi tat, azt a mû vé szek már
év ti ze dek óta ösz tö nö sen ér zik, s er re irá nyul
mû vé szi te vé keny sé gük. Ak cióik, per for man sza -
ik, ins tal lá cióik és a töb bi elôadás is azt a tit kos felis -
me rést tet ték a ma guk és a né zôk szá má ra meg ta -
pasz tal ha tó és átél he tô do log gá, hogy sem mi fö lött
sem ren del kez he tünk. Ezek ben az ese tek ben a részt -
ve vôk mind két cso port ja meg ta pasz tal hat ta és átél -
het te a vi lág va rá zsos vol tát, mely nek kö vet kez té -
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ség sze rûen (új ra?) ráirá nyít hat ja figyel mün ket a
szín ház-fo gal munk li mi ná lis te rü le tei re, ame lyek –
mint az pél dáink ból is ki tû nik – ko ránt sem új ke -
le tûek, vi szont ta lán még so ha sem volt ak ko ra
szük sé günk az ala po sabb vizs gá la tuk ra, mint ép -
pen mos ta ná ban. Fel te szem, hogy a per for mansz -
mû vé szet és -el mé let már em lí tett, lát vá nyos tér -
nye ré se mel lett sze re pe van eb ben más li mi ná lis je -
len sé gek nek (mint pél dául a pa ra te at ra li tás, de em -
lít het jük a ve tí tett ál ló ké pek és filmek szín já té ki
al kal ma zá sá nak szin tén nem ma kez dô dô, de ma -
nap ság is egy re ter je dô je len sé gét is), sôt ta lán még
a szín mû vé szet au to nó miá já nak s ez zel együtt az
ön ál ló szín ház tu do mány vi szony lag „fiatal” vol tá -
nak is. Mindezek azon ban csak alá tá maszt ják azt a
né ze tün ket, hogy a „szín já ték” sza vunk ál tal evi -
den sen le fe dett fo gal mi te rü let ha tár vi dé keit és az
ott ér vé nyes tör vény sze rû sé ge ket ala po sabb vizs -
gá lat alá ve gyük. S ép pen ség gel ez az a feladat, ame -
lyet itt és most nyil ván va lóan nem tu dunk el vé gez -
ni, ám a prob lé ma fel dol go zá sá nak le he tô sé gei te -
kin te té ben két le het sé ges irányt azért fel vet he tünk.

6.1. A szín já té ki esz köz tár meg lé te 
mint alap ve tô kri té rium

i köz ben te hát kel lôen in do kol tuk a prob lé -
ma megol dá sá nak szük sé ges sé gét, és – a je -
len leg el vár ha tó mó don – be ha tá rol tuk a fel -

tá ran dó te rü le tet, egy szer s mind azt is kör vo na la -
zód ni lát hat juk, hogy (egyik?) alap ve tô prob lé -
mánk, hogy a szín já té ki esz köz tár lé te/nem lé te –
amely megíté lé seink egyik alapja le het ne – túl sá -
go san tág ha tá ro kat en ged e megíté lés nek (no ha
máris szû keb be ket, mint az „együt tes tes ti je len -
lét”). Ugyanak kor, a fo gal mi te rü let li mi ná lis ré szé -
vel kap cso lat ban mon dot tak alap ján, ez a „tá gas -
ság” al kal mas le het ar ra, hogy e li mi na li tás „kül sô
ha tár vo na lá nak” te kint sük, azaz ki je lent sük, hogy
min den olyan ese mény, amely szín já té ki esz köz tá -
rat hasz nál, ez ál tal ben ne fog lal ta tik a szín já ték „vi -
lá gá ban”, pon to sab ban szól ván „szín ház” vagy
„szín já ték” sza vunk tá gab ban ér tel me zett(!) fo ga -
lom kö ré ben. En nél fog va össze ve té sünk és pél dáink
kö ré bôl mindegyik je len sé get e fo ga lom kör be tar -
to zó nak kell mi nô sí te nünk.

Ha ezek után a szín já ték-fo ga lom szû kebb ha tá -
rait ke res sük, egy sze rûen azt is mond hat nánk, hogy
azo kat pe dig a tu da tos al ko tó-be fo ga dó vi szony ha -
tá roz za meg, hi szen ez máris ki zár ja e szû kebb kör -
bôl a per for mansz mû vé szet és a pa ra te at ra li tás ese -

mé nyeit. Ek kor azon ban még to vább ra is ké te lyeink
ma rad ná nak a pél dáink ban em lí tett re ne szánsz fel -
vo nu lás sal és a szak rá lis szer tar tás pre te at rá lis ele -
mei vel kap cso lat ban. Ráadá sul – ha to vább tá gít juk
pél dáink kö rét – sok kal ke vés bé „ext rém” pél da ként
szol gá ló szín já té ki je len sé gek kel ta lál juk szem ben
ma gun kat: a „jel zôs” szín há zak so rá val, ami lyen a
tánc szín ház (be leért ve a ba let tet is), a moz gás szín -
ház, vagy a ze nés szín ház (amely be be le tar to zó nak
gon dol juk az ope rát, ope ret tet és a mu si calt is). A tu -
da tos al ko tó-be fo ga dó vi szony te hát nem ele gen dô
–, vagy legalábbis ön ma gá ban nem ele gen dô – alap
a szû kebb fo gal mi te rü let meg ha tá ro zá sá ra.

Legalábbis el gon do lás ra ér de mes szem pont rend -
szer hez ju tunk vi szont ak kor, ha azt kezd jük el
vizs gál ni, hogy az adott, a szín já ték tá gabb fo ga -
lom kö ré be tar to zó mû vé sze ti vagy egyéb je len ség -
nek van-e le he tô sé ge a szín já té ki esz köz tá ron kí -
vül más esz köz tár hasz ná la tá ra is, vagy ilyen al ter -
na tí va nem áll ren del ke zé sé re. Ezt a szem pon tot
pél dáink egy re tá gu ló kö ré re al kal maz va ugyanis a
kö vet ke zô ered mény re ju tunk:
– A per for ma ti vi tás fo gal mi vi lá gá hoz tar to zó per -

for mansz mû vé szet ese té ben azt lát juk, hogy a
per for ma ti vi tás nak cél jai meg va ló sí tá sá hoz más
esz köz tár is a ren del ke zé sé re áll: a szín já té ki esz -
köz tá ron kí vül hasz nál hat ja egyéb já ték cse lek -
vé sek esz köz tá rát (pl. sport ese mé nyek) il let ve
más (ál ta lá no sabb?) cse lek vé sek esz köz tá rát (pl.
vil lám csô dü le tek, nagy gyû lé sek, stb.) is. A per -
for man szo kat ezek sze rint te hát úgy is meg ha -
tá roz hat juk, mint a per for ma tív ese mé nyek azon
sa já tos tí pu sait, ame lyek szín já té ki esz köz tá rat
hasz nál nak.

– A pa ra- mû vé sze tek meg va ló sí tá sá hoz ugyan csak
ren del ke zés re áll nak egyéb (mû vé sze ti) esz köz -
tá rak, hi szen részt ve vô jé nek krea tív ta pasz ta la -
ta, ak tív és kö zös ség ben va ló al ko tói lé te zés mód -
ja nem csak szín já té ki cse lek vé sek út ján, de pél -
dául kö zös ze nei imp ro vi zá ció út ján is elér he -
tô. A pa ra te at rá lis ese ményt te hát úgy is
ér tel mez het jük, mint a pa ra- mû vé sze ti ese mé -
nyek azon sa já tos faj tá ját, ame lyek cél ju kat szín -
já té ki esz köz tár ré vén va ló sít ja meg.

– Az össze ve té seink ben ha gyo má nyos vagy drá -
mai ala pú szín já ték ként em lí tett ese mény ese -
té ben vi szont azt lát juk, hogy (s ne te kint sük ezt
tau to ló giá nak!) a drá mát szín re vi vô szín já ték -
nak, cél ja meg va ló sí tá sá ra (az iro dal mi mû meg -
je le ní té sé re), a szín já té kos esz köz tá ron kí vül más
le he tô sé ge nin csen.

M
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„na gyobb lép ték kel dol go zó” szem pont ról van szó.
En nek a szem pont nak a be ve ze té se – el sô pil la nat -
ban ta lán fe lü le te sebb nek is ne vez he tô – al kal ma -
zá sa azon ban nem len ne min den ha szon nél kül va -
ló. Túl azon, hogy az ô rend sze ré ben „a szín já ték
cél ja” – szem pont is össze mos ha tó vá te szi a fen ti
meg kü lön böz te tést, rend sze ré nek pre ci zi tá sa igen
sok szín já ték tí pus meg kü lön böz te té sét te szi le he -
tô vé (s kö ve te li is meg egy ben!), ami azon ban több -
nyi re nem könnyí ti meg az ál ta lá no sabb, na gyobb
lép té kû kü lönb sé gek ki mu ta tá sát. Már pe dig ha ilye -
ne ket ke re sünk, mind az a pre ci zi tás, ame lyet elem -
zé si szem pont rend sze ré nek fel tét len ja vá ra ír ha -
tunk, ép pen ség gel a hát rá nyá ra vá lik. Ezért len ne
sze ren csé sebb ta lán ezek ben az ese tek ben in kább
a funk ció szem pont jai sze rin ti „szín já ték tí pus-csa -
lá do kat” vizs gál nunk, ame lyek kel egyéb ként ed dig
is fog lal koz tunk. E „csa lá dok” ugyanis vi lá go sab -
ban kü lö nít het nék el egy más tól a drá mai ala pú
szín já té ko kat pél dául Gro tows ki sze gény szín há -
zá nak pro duk ciói tól (ame lyek, ne fe led jük, szin -
tén és min den eset ben drá mai alap ról in dul tak!),
vagy ép pen ség gel mar kán sabb kü lönb sé get raj zol -
ná nak pél dául az ok ta tó-ne ve lô funk ció val be mu -
ta tott is ko la drá mák va la mint a jel lem zôen val lá si-
is me ret ter jesz tô funk ció val bí ró pas siók és misz té -
rium já té kok kö zé. „Na gyobb lép té kük nél” fog va le -
he tô sé get biz to sí ta ná nak te hát ar ra, hogy – mai
szó val él ve – „más fel bon tás ban” te kint sünk a szín -
já ték mû vé sze té nek fej lô dé sé re. S ezen ke resz tül
ta lán ar ra is, hogy a mû vé sze ti ág sa ját, im ma nens
fej lô dé sét szín já ték-cent ri ku sab ban vizs gál juk, kis -
sé el kü lö ní tet teb ben at tól a fej lô dés tôl, ame lyet sok
száz éven át a drá ma mint iro dal mi mû sa ját fej lô -
dé se gya ko rolt a szín ház ra.8 Más, s ta lán pon to sabb
meg vi lá gí tás ba ke rül het ne a szín já ték kiala ku lá sá -
nak ma nap ság is meg le he tô sen ho má lyos kor sza -
ka, s va ló szí nû leg töb bet tud hat nánk meg mind -
azon ha tá sok ról is, ame lyet az írás be li ség kiala ku -
lá sa és ál ta lá nos sá vá lá sa gya ko rolt a szín mû vé szet -
re ép pen kiala ku lá sa egy fon tos sza ka szá ban.

Ugyanak kor – ha az imént em lí tett szem pont -
rend szer túl szûk im már a szín já ték fo gal má nak
meg ha tá ro zá sá hoz és a szín já té ki je len sé gek dif fe -
ren ciá lá sá hoz – az „együt tes tes ti je len lét” kri té riu -
má ra ala po zott „te at ra li tás- definí ci ót” túl sá go san
tág nak gon dol hat juk eh hez. Ha Schech ner nyo mán
a per for ma ti vi tást te kint jük új pa ra dig má nak (ben -

ne a szín já ték kal), egy olyan szem pont rend szert
kez dünk kö vet ni, amely ben a bent le y -i ér te lem ben
vett szín já ték már nem fo gal maz ha tó meg olyan
ön ál ló en ti tás ként, amely nek sa ját, min den egyéb -
tôl meg kü lön böz tet he tô sa já tos sá gai és tör vény sze -
rû sé gei van nak. Ha pe dig en nek for dí tott ját te kint -
jük mérv adó nak (az együt tes tes ti je len lé ten ala pu -
ló teat ra li tás pa ra dig má ját, ben ne a per for ma ti vi -
tás sal is) a szín já ték fo ga lom kö rét bô vít jük olyan
mé re tû vé, amely ben a bent le y -i ér te lem ben vett
szín já ték már mintegy „felol dó dik”, te hát szin tén
nem ra gad ha tó meg ön ál ló en ti tás ként. Bár hogy is
te hát, en nek a túl zott tá gí tás nak min den kép pen az
az ered mé nye, hogy a ko ráb ban szín já ték ként meg -
ha tá ro zott je len ség el ve szí ti az önazo nos sá gát,
amely nek kö vet kez té ben el ve szí ti az év szá za dok
után ne he zen ki ví vott au to nóm mû vé szet-vol tát is.

A fél reér té sek el ke rü lé se vé gett rög tön tisz táz -
nunk kell per sze, hogy sem mi ki fo gá sunk nem le -
het az el len, hogy kü lön bö zô mû vé szet el mé le tek
vagy esz té ti kák a szín já ték nál át fo góbb, ma ga sabb
szin tû ka te gó riák ban gon dol kod ja nak, s azok ban
a szín já té kot akár így, akár úgy el he lyez zék, amint -
hogy az el len sem emel he tünk szót, ha megint más
esz té ti kák pe dig még min dig a drá ma köz ve tí tô je -
ként ha tá roz zák meg a szín já té kot, hi szen bár me -
lyik gon do la ti kör ben szü let het nek (és szü let nek
is!) ki vá ló mû al ko tá sok. Ha ugyanak kor az au to -
nóm szín mû vé szet lét jo go sult sá ga mel lett fog la lunk
ál lást, s en nek le he tô sé gét ke res sük, a fen tiek alap -
ján be kell lát nunk, hogy a schech ner -i, vagy a
fischer- lich te -i el mé le tek el le ne hat nak en nek,
amint hogy a Lu ká csi „ket tôs tük rö zés” el mé le te is
ki zár ja a szín ház au to nó miá ját. Vég sô so ron te hát
en nek az au to nó miá nak a megôr zé sé re va ló tö rek -
vés in do kol ja azt, hogy egy olyan fo gal mi rend szer
kiala kí tá sán gon dol kod junk, amely már túl lép a
nap jaink ra szûk nek bi zo nyult ke re te ken, de
ugyanak kor még nem annyi ra tág, hogy az már ve -
szé lyez tet né az au to nóm szín mû vé szet ön ál ló en -
ti tás ként va ló meg ha tá ro zá sát. S vég sô so ron ezt a
ke ret rend szert vél het jük fel fe dez ni a fen tiek ben ki -
fej tett, a szín já té ki esz köz tár ki zá ró la gos vagy já ru -
lé kos hasz ná la tán és a (szín)já ték funk ción ala pu ló
fo gal mi és gon do la ti kör ben.

Amint lát ha tó te hát, e le he tô sé gek fel ve té se kor,
mint szán dék, sem mi kép pen nem me rül fel sem a
ko ráb bi, sem pe dig a mo dern- poszt mo dern mû vé -
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ben sa ját ma gát is a transz for má ció fo lya ma tá ban
lé te zô nek, át me ne ti lény nek te kint het te.
Bár a per for ma ti vi tás esz té ti ká ja az zal te szi meg -
ta pasz tal ha tó vá és átél he tô vé a vi lág is mé telt va -
rá zsos sá vá lá sát, hogy hang sú lyoz za az ön re fe -
ren ciát és le mond a megér tés rôl, leala cso nyí ta -
nánk, ha pusz tán fel vi lá go so dás-el le nes ten den -
ciá nak te kin te nénk. Mi köz ben meg je lö li an nak
a fel vi lá go so dás nak a ha tá rait, amely a vi lág meg -
ra ga dá sá nak és leírá sá nak cél já ból szük sé ges nek
tart hat ja a di cho to mi kus fo ga lom pá ro kat, mi -
köz ben le he tô vé te szi, hogy az em ber tes te sült
szel lem ként mu tat koz zon meg, egy „új” fel vi lá -
go so dás ha tá sá nak bi zo nyul. Nem ar ra szó lít ja
fel és ösz tön zi az em bert, hogy ural kod jon a (sa -
ját, il let ve ôt kö rül ve vô) ter mé sze ten. In kább ar -
ra bá to rít ja, hogy pró bál jon meg új (a „vagy-vagy”
lo gi ká ja he lyett az „is-is” sze rint mû kö dô) vi szony -
ba ke rül ni ön ma gá val és a vi lág gal, to váb bá pró -
bál jon meg az élet ben is él ni ön nön ma ga per for má -
lá sá nak azok kal a mód jai val, ame lyek re a mû vé szi
elôadá sok ban lát pél dát.7

Vagyis: míg a per for mansz köz vet len cél ja, hogy
részt ve vô je meg ta pasz tal ja sa ját lé nyé nek re la tív,
„át me ne ti lény” vol tát s a vi lág „va rá zsos”, a transz -
for má ció ál lan dó fo lya ma tá ban va ló ben ne lé vô sé -
gét, ad dig a funk ció, ame lyet e cél eléré sé vel be kí -
ván töl te ni, az hogy: pró bál jon meg új (a „vagy-vagy”
lo gi ká ja he lyett az „is-is” sze rint mû kö dô) vi szony ba
ke rül ni ön ma gá val és a vi lág gal, to váb bá pró bál jon meg
az élet ben is él ni ön nön ma ga per for má lá sá nak azok -
kal a mód jai val, ame lyek re a mû vé szi elôadá sok ban
lát pél dát. S ugyanígy kü lönb sé get te he tünk a sze -
gény szín ház köz vet len cél ja (a né zô nek a kí vá na -
tos nor má val, s en nek kö vet kez té ben az ön ma gá -
val va ló konf ron tá ció elôidé zé se) és be töl ten dô
funk ció ja (a nor mák megerô sí té se, az ön ma gun -
kon va ló vál toz ta tás s ezen ke resz tül a tár sa dal mi
vi szo nyo kon va ló vál toz ta tás ins pi rá lá sa). A pa ra -
te at rá lis ese mény te kin te té ben ez a cél/funk ció-
meg kü lön böz te tés tet ten ér he tô az al ko tói él mény,
az „ál ar cok le ve té se” ak tu sá nak, mint köz vet le nül
eléren dô cél nak és az en nek ré vén be tölt he tô funk -
ció nak, a „megosz tott ság nél kü li lét nek”, a kör nye -
zet tel va ló sza bad, ám mégis har mo ni kus kap cso -
lat nak a kü lönb sé gé ben. S bár ha kis sé ba ná lis for -
mu lá val ugyan, de meg ta lál hat juk a ket tôs sé get a

„ha gyo má nyos, drá mai ala pú” szín já té kok ese té ben
is, amennyi ben ezek köz vet len cél ját egy drá mai
mû szín re vi te lé ben, te hát egy iro dal mi al ko tás „köz -
ve tí té sé ben”, míg funk ció ját e „köz readás” miért jé -
ben (szó ra koz ta tás, er kölcs ne me sí tés, po li ti kai po -
le mi zá lás, stb. avagy ezek együt te se) lel het jük fel.

In do kolt len ne te hát, e tár sa dal mi funk ció nak
is te kint he tô, de a köz vet len cél nál min den kép pen
tá gabb és ál ta lá no sabb, köz ve tett irá nyult ság nak a
meg kü lön böz te té se. Ezt pe dig a ko ráb bi pél dák
alap ján, vég sô so ron ab ban ra gad hat juk meg, hogy
cél nak te kint jük azt a konk rét „mit”-et (elôadást,
elôadás-szer tar tást, ese ményt s en nek köz vet len ha -
tá sát a né zô re/részt ve vô re), amit az al ko tó a szín -
já té ki esz köz tár hasz ná la tá val lét re kí ván hoz ni. Ez -
zel szem ben funk ció nak te kint jük e lét re ho zás
„miért”-jét, azt a köz ve tett, az egyén re és raj ta ke -
resz tül a kö zös ség re/tár sa da lom ra va ló, azaz pszi -
cho szo ciá lis be fo lyást, ame lyet az al ko tó az al ko -
tás/ese mény meg va ló sí tá sá val be kí ván töl te ni.

Ha pe dig ezt az el kü lö ní tést a tu da tos al ko tó-
be fo ga dó vi szony rend sze ren be lül kí ván juk meg -
fo gal maz ni,
– cél ként defini ál hat juk azt „mit”-et (mû al ko tást,

ese ményt), amely nek lét re ho zá sa ér de ké ben az
al ko tó az al ko tói te vé keny sé gét ki fej ti és a ren -
del ke zé sé re ál ló esz köz tá rat hasz nál ja, s ame lyet
a be fo ga dó „be fo gad”, azaz meg néz, meg hall gat,
részt vesz ben ne stb.

– funk ció ként pe dig azt a „miért”-et defini ál hat juk,
ame lyet az al ko tó az em lí tett „mit” lét re ho zá sa
ré vén be kí ván töl te ni s ugyanak kor azt a „miért”-
et is (hi szen e ket tô va ló já ban ugyanan nak a
funk ció nak a két ve tü le te!), amely nek okán a be -
fo ga dó az adott „mit”-et meg né zi, meg hall gat ja,
amiért részt vesz ben ne, s ami e be fo ga dás ré vén
vál to zás ra ins pi rál ja ôt ma gát s e vál to zás ré vén
a szû kebb vagy tá gabb kö zös ségre is ha tás sal van.

A cél és a funk ció fo gal má nak ilye tén el kü lö ní té se
ré vén, fel te he tôen máris nyil ván va ló, hogy ezál tal
a szín já ték tí pu sok meg kü lön böz te té sé hez ka punk
egy új, vagy legalábbis ko ráb ban nem kel lô figye -
lem mel ke zelt szem pon tot. Ha son ló ez né mi kép -
pen Szé kely György is me re tes szem pont rend sze -
ré nek pont jai hoz (kü lö nö sen an nak el sô pont já ra-
pont jai ra), ám ek kor az is rög tön nyil ván va ló le -
het, hogy an nál egy lé nye ge sen ál ta lá no sabb,

7 Lásd az el sô össze ve tés 53. in de xét! – Fis cher- Lich te: i.m. 286. – Kieme lé sek tô lem. – A. V.

8 Ar ra va ló te kin tet tel, hogy messze ve zet ne ben nün ket mos ta ni gon do lat me ne tünk tôl, ha a „fe jô dés/vál to zás/pil la nat nyi ál -
la pot” – kér dés kör meg vi ta tá sá ra tér nénk ki, et tôl ezút tal el te kin tünk.
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szet el mé le tek nek vagy esz té ti kai rend sze rek nek
ezen esz köz tár- és funk ció-szem pon tú ke ret rend -
szer rel va ló „le cse ré lé se”, s még azt sem sze ret ném
su gall ni, hogy ez utób bi – akár ké sôb bi, tel jes kifej -
té se ese tén is – ön ma gá ban jobb, tö ké le te sebb le -
het ne azok nál. Úgy vé lem azon ban, hogy bizonyos
ese tek ben és meg ha tá ro zott cél lal tör té nô al kal ma -
zá sa jól kiegé szít he ti a ko ráb bi vagy ké sôb bi definí -
ci ós me to di ká kat, és a szín mû vé szet au to nó miá já -
nak mind iga zo lá sa mind pe dig jö vô ben megôr zé -
se szem pont já ból igen hasz nos nak bi zo nyul hat.

*
Össze fog lal va te hát azt az esz köz tár-hasz ná lat és
szín já té ki funk ció irá nyá ban ket téága zó gon do la ti
ívet, amely a ko ráb ban össze ve tett négy szín já té ki
je len ség kap csán fel buk ka nó bi zony ta lan sá gok tól
idáig el ve ze tett, az aláb bi konk lú ziók ra jut ha tunk:

Nyil ván va ló vá vált, hogy a szín ház tu do mány fo -
ga lom kész le té nek to váb bi tisz tá zá sa so rán nem csu -
pán ar ra kell figye lem mel len nünk, hogy meg ha -
lad juk a ko ráb bi, az au to nóm mû vé szet fo gal mat le -
he tet len né te vô el mé le te ket, de ar ra is, hogy óva -
to san fo gad juk azo kat a teó riá kat is, ame lyek e
meg le he tô sen ne he zen ki ví vott au to nó miát a jö vô -
ben ve szé lyez tet he tik. A je len leg vá zolt fo gal mi és
gon do la ti ke ret nek ez te hát az alap ve tô cél ja, hogy
er re a két irá nyú prob le ma ti ká ra s az egyen súly tar -
tás szük sé ges sé gé re hív ja fel a figyel met (s ja va sol -

jon egy le het sé ges megol dá si irányt), s ezen be lül
kü lö nö sen ar ra, hogy a tu do mány ág ko ráb ban,
avagy ma nap ság evi dens nek tû nô alap fo gal mai nak
még pre cí zebb és kie gyen sú lyo zot tabb defini á lá sa
alap ve tô fon tos sá gú. Úgy vé lem, hogy ez a feladat
még hosszú idô re és je len tôs mennyi sé gû mun kát
je lent het majd az ilyes mi re haj la mos szak em be rek
szá má ra. A most leír tak tö rek vé se te hát egyelô re
nem le he tett más vagy több, mint a prob lé ma ex -
po ná lá sa és né mi ins pi rá ció (de sem mi kép pen sem
pro vo ká ció) e ta lán kis sé szá raz nak tû nô té má ban
va ló el mé lye dés re.

Re mé nyeim sze rint eb bôl az is nyil ván va ló lett,
hogy a fel ve tet tek in kább te kint he tôk (és te kin ten -
dôk) to vább gon do lás ra in dí tó fel ve té sek nek, hi po -
té zi sek nek, mint sem bi zo nyí tan dó vagy cá fo lan dó
té zi sek nek, ne tán máris meg ta lált nak hitt megol -
dá sok nak.

Vé ge ze tül ab ban is bí zom vi szont, hogy a prob -
lé ma ter mé sze tét és fon tos sá gát si ke rült kel lôen alá -
tá masz ta nom, amint ab ban is, hogy a ki fej tett gon -
do la tok ese té ben is si ke rült iga zol nom, hogy to -
vább gon do lás ra ér de me sek. S ha már ennyit si ke -
rült elér nem – az el sô lé pést is meg kell ten ni! –
bíz vást gon dol hat juk, hogy a leír tak hoz zá já rul hat -
nak a megol dás(ok)hoz is, ezen a mód szer ta ni nak
lát szó, ám szá mom ra mégis in kább szem lé let be li
kér dés nek tû nô te rü le ten.

Be ve ze tés

öny vem ál ta lá nos jel leg gel fog lal ko zik az „egye -
te mi szín há zi moz ga lom mal”, amely in du lá sá -
tól, az öt ve nes évek kö ze pé tôl erô tel je sen meg -

ha tá roz za a lengyel kul tú rát. A könyv nem mo no -
grafikus igé nyû ta nul mány, amely az összes in for -
má ciót tar tal maz za a moz ga lom ge rin cét al ko tó
szín há zak ról, de nem is tár sa dal mi vagy te rá piás
funk ció val bí ró szo cio ló giai elem zés. Ugyanak kor
nem is a szín há zak mû vé szi meg nyil vá nu lá sai nak
olyan tí pu sú elem zé se, mely ki zá ró lag mû vé sze ti
ke re te ken be lül ér tel me zi azo kat. Te hát mi rôl is szól
lé nye gé ben? Ar ra tet tem kí sér le tet, hogy so kol da lú
je len ség ként mu tas sam be az egye te mi szín há zat,
amely nem so rol ha tó sem a tár sa dal mi, sem pe dig
a mû vé sze ti te vé keny sé gek kö ré be. Több, mint moz -
ga lom, és több, mint szín ház. In téz mény, az élet és
a já ték he lye, sa já tos me ne dék a kí vül ál lók szá má -
ra. E könyv el sô sor ban kí sér let a kul tú rá nak, a vál -
to zó kul tu rá lis egy sé gek nek az el mé le ti be mu ta tá -
sá ra. Nem olyan, az „új kul tu rá lis mo dell rôl” ké szü -
lô ver bá lis jel le gû leírá sok for má já ban, ami lye ne ket
az el múlt évek ben ta nít vá nyaink so ro za to san gyár -
tot tak, ha nem az élet és az al ko tás sa já tos for máit
ku ta tó mû ve ken ke resz tül. A „kul tu rá lis egy ség” ter -
mi nus hasz ná la ta so rán beiga zo ló dott, hogy a „fiatal
szín ház zal” kap cso la tos ku ta tá sok el sôd le ge sen az
egy sé get felépí tô ele mek re kon cent rál nak: esz mék -
re és ve ze tô ér té kek re, az em be ri ak ti vi tás he lyes ér -
tel me zé sé re, az em be rek kö zöt ti ér té kes komuniká -
ció ra, a nyelv re, a ki fe je zés mód jai ra, eti kai nor mák -
ra és vi sel ke dé si min ták ra, az in téz mény rend szer re
és a kul tú ra ter jesz té sé re, to váb bá az eze ket az ele -
me ket át fo gó konst ruk ció ba ren de zô alap elv re. Az
ér zé kelt va ló sá got káosz nak te kin tik, amely ben csak
a rend se gít het ér tel met ad ni a kör nye zô vi lág nak –
így e szín ház mon da ni va ló já nak kö zép pont ja sem
kor lá to zó dik csu pán a fiatal ság prob lé mái ra.

A kiüre se dô kul tú ra, a csök ke nô lel ke se dés, az
alap ér té kek feladá sa ál ta lá no san ér zé kel he tô tü ne -
tek. Az esz mék leér té ke lô dé se, a kiüre se dett mo rá -
lis nor mák fel füg gesz té se és po zí ció vesz té se a
szank cio nál ha tat lan rosszal szem ben, a hi telt ér -
dem lô sza vak el tû né se, mé lyü lô el len tét a va ló ság
és an nak áb rá zo lá sai kö zött, a nö vek vô el szi ge te -
lô dés és a lel ki ér té kek el vesz té se ál lan dóan je len -
lé vô té mák mind a kortárs kul tú ra reflexi ó já ban,
mind a mû vé szi al ko tá sok ban. Ezek a prob lé mák
a fiatal szín ház meg nyil vá nu lá sai ban vissza tér nek
a lengyel va ló ság hoz, és – legalábbis bi zo nyos fo -
kig – hasz ná ra vál nak a ki bon ta ko zó fiatal al ko tók -
nak. Ép pen az imént meg ha tá ro zott ér tel me zé sek
al kot ják szá mom ra a je len sé get. Az imén ti hely ze -
tet be mu ta tó al ko tói kí sér le tek ki vé tel nél kül az zal
a re ménnyel ke cseg tet nek, hogy le he tô sé günk van
tu da to san for mál ni a vi lá gun kat – vagy legalább az
em be rek egy bi zo nyos cso port jait. So ha sem mind -
egy, hogy mi kor le het ez a re mény a szé le sebb tár -
sa da lom ré sze. Kö vet kez te tés képp az, hogy az ál -
lan dóan moz gás ban lé vô fo lya ma tok ki vé tel nél kül
el jus sa nak a kortárs kul tú rá ba, és hogy a „kul tu rá -
lis szi ge te ket” épí tô kü lön bö zô kí sér le tek bel sô fe -
nye ge tést je lent se nek, nem sze re pelt az ere de ti cé -
lok kö zött. Min dig is azok kal az esz mé nyi kul tú -
rák kal szim pa ti zál tam, ame lye ket az élet és az al -
ko tás el vá laszt ha tat lan volta jel le mez, tö mör ké pet
ad va a kö rü löt tünk lé vô vi lág ról, az egy sé ges gon -
dol ko dás ról és cse lek vés rôl. Olyan kul tú ra, amely -
bôl a sze mé lyi ség tel jes in teg ri tá sá ban for má lód hat
meg, amely ha tá ro zott ér te lem ben vett sa ját iden -
ti tás sal ren del ke zik, és nem bom lik el lent mon dá -
sos va ló ság ér tel me zé sek re, ér té kek re és sze re pekre.

„A ben ne rej lô tu laj don sá gok a har mó nia, egyen -
súly, megelé ge dett ség. Gaz dag vál to za tos sá got fe -
jez ki, ugyanak kor oly tö mör és egy sé ges for má ban
te szi ezt az élet tel kap cso lat ban, ami ér tel met ad a
ci vi li zá ció összes al ko tó ré szé nek, s hoz zá ren de li
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Több, mint szín ház
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