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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

ALDONAJAWĹOWSKA
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ér té ké nek te kin tett kü lön bö zô kul tu rá lis for mák
lét re ho zá sa? Ter mé sze te sen legin kább a tár su la tok
hoz tak lét re új ér té ke ket. Azon ban a meg vizs gált
je len sé gek vá lasz té ka elég szé les volt – be leért ve
né hány ezer em bert –, a leg job bak te hát nem a tár -
sa dal mi vá kuum ban te vé keny ked tek. A fiata labb
vagy gyen gébb tár su la tok al kot ták a pe re mét en -
nek a kul tu rá lis al ko tó kör nek, an nak ár nyé kai vol -
tak. A moz ga lom ke re tein be lül dol goz tak, el fo gad -
va an nak alap ve tô ér té keit. Az idô seb bek a fiata -
lab ba kat a START -on bí rál ták (de bü tá ló szín há zak
fesz ti vál ja) – „mû he lye ket” szer vez tek, a Mû vé sze -
ti és Prog ram ta nács ban fog lal tak he lyet. Ily mó don
zaj lott a ha gyo má nyok átadá sa is a moz ga lom foly -
to nos sá gát és ko hé zió ját nyújt va.

Az egye te mi szín há zak nak két szem pont ból
gon dol ha tó el a lé te zé sük: az in téz mé nyes szín ház
és a kö ré jük felépü lô tár sa dal mi moz ga lom. A szín -
ház kö ré cso por to su ló em be rek in teg rá ció já nak
szint je el té rô volt a tár gyalt év ti zed kü lön bö zô kor -
sza kai ban. A moz ga lom ki bon ta ko zá sa kor nôtt a
kö zös cé lok és ér té kek irán ti ér zé keny ség. Felélén -
kült a kap cso lat a tár su la tok kö zött. Amint a moz -
ga lom be leol vadt egy in téz mény be, meg me re ve -
dett. Az egy ség ér ze te meg gyen gült, vi szont so sem
oly mér ték ben, hogy az egye te mi szín ház kör nye -
ze té nek tel jes dezin teg rá ció já ról be szél het nénk.

Miért dön töt tem úgy, hogy a kor szak 1970-tôl
1980-ig tart son? Ezek a ke rek év szá mok az egy re
nö ve ke dô tár sa dal mi krí zis hul lám két leg kiemel -
ke dôbb pont ját jel zik, mely idô szak kez de te nyit -
ja, vé ge pe dig zár ja a szín ház nak ezt a bi zo nyos
kor sza kát. Ek kor tes te sült meg legin kább az ér dek -
lô dé sem tár gyát ké pe zô je len ség: a „több, mint szín -
ház”. 1956-tól a hat va nas évek vé géig az egye te mi
szín ház meg jár ta azt az utat, mely a mû vé sze ten kí -
vü li cé lok nak tel jes ség gel alá ren del ve (Ki tû nik a
kor szak ból az Stu den ki Te atr Saty ry ków (STS) pél -
dá ja), a kortárs egye te mes dra ma tur giá ból, irodalom -
ból, köl té szet bôl ins pi rált ku ta tá son át a mû vé szi
kí sér le te zé sig ve zet, és amely el he lyez te az egye te -
mi szín há zat a vi lág avant gárd szín há zai kö ré ben.

Az utol só idô szak, ami a hat va nas évek má so dik
fe lé re te he tô, ke vés ér dek lô dést mu ta tott a kör nye -
zô vi lág rea li tá sai iránt. 1970-ben az egye te mi szín -
ház mint „al kal ma zott mû vé szet” szó lalt meg. A va -
ló ság hoz a szín ház köz ve tí tô esz kö zein keresztül vi -
szo nyult, a sa ját nyel ve ze té vel és sze mé lyes ta pasz -
ta la tok átala kí tá sá val fe jez ve ki a vi lág ról alkotott
vé le mé nyét. 1980 le zár ja a szín ház nak azt a kor sza -
kát, ami kor él vez te az egye te mi if jú sá gi szer ve zet

tá mo ga tá sát. Mind a va ló ság, mind a tár sa dal mi tu -
dat gyö ke res vál to zá sai nak ered mé nye képp, ab ba a
kor szak ba már nem volt vissza út. Ez a tíz éves sza -
kasz elég hosszú, hogy meg ra gad has suk a moz ga -
lom kiala ku lá sá nak fo lya ma tát, fej lô dé sét és buk ta -
tóit. Egy ben ez az idô elég ar ra, hogy mér le gel jük,
mennyi re volt tar tós a vizs gált je len ség és mennyi -
re gya ko rolt ha tást a ben ne részt ve vô nem ze dék
gon dol ko dás mód já ra. Ez töb bet je lent an nál, mint -
hogy az egye te mi szín ház nem várt ki tar tás sal to -
vább foly tat ja a mû kö dé sét. Ma rad tak ve te rá nok,
lét re jöt tek új tár su la tok. A krak kói Ro tun da klub
meg szer ve zi a Szín há zi Re mi nisz ten ci át, a ko ráb bi
Szem le vagy Vi ta min tá já ra. A Len gyel Diák szö vet -
ség mel lett a Kul tu rá lis Mi nisz té rium és szó ra koz -
ta tó ipa ri vál lal ko zá sok ad nak tá mo ga tást.

A könyv ben hasz nált ter mi no ló gia is ma gya rá -
zat ra szo rul. A be ve ze tés ele jén az egye te mi szót
idé zô jel ben hasz nál tam. Az „egye te mi szín ház” el -
ne ve zést va ló já ban ke vés sé tar tom sze ren csés nek.
Még hoz zá azért, mert az egye te mi tár su la tok nem
csak az egye te mis ták ból áll nak, legalábbis nem ki -
zá ró lag csak be lô lük (leg gyak rab ban olyan egye te -
mis ták vol tak, akik azért, mert még nem fe jez ték
be a ta nul má nyai kat, vagy szü ne tel tet ték azt, tel -
jes ség gel a szín ház nak szen tel ték ma gu kat). S azért
is, mert ez a szín ház nem szín há zi kör nye zet ben
mû kö dik, nem tö re ke dik ar ra, hogy az aka dé miai
kör nye zet fô prob lé mái val fog lal koz zon, vagy az -
zal, hogy sa ját egye te mi kö zön sé ge le gyen. El len -
ben az gyak ran elô for dult, hogy el le he tet le nül tek
eb ben a kö zeg ben. Nem ez a kör nye zet ké pe zi en -
nek a szín ház nak a tár sa dal mi bá zi sát. Az egyet len
oka az el ne ve zés nek a Szo cia lis ta Len gyel Diák szö -
vet ség tá mo ga tá sa. Azon ban fel me rül a kér dés, va -
jon az egye te miek kö zé so rol ha tóak-e azok a szín -
há zak, me lyek hi va tá sos stá tuszt sze rez tek, mint a
Lódz -i Te atr77, a poz nan -i Nyol ca dik Nap Szín há -
za vagy a var sói Moz gás aka dé mia. (Ha egy irány -
zat hoz so rol juk eze ket a szín há za kat, egyér tel mûen
in do kol ja a moz ga lom hoz va ló csa to lá su kat szín -
há zi for máik kö zel sé ge.) A ter mi nus kér dé sé rôl a
kri ti ku sok és az al ko tók is ha son ló kép pen vé le ked -
tek. Te hát új ra és új ra vissza tér tek ah hoz, hogy
meg pró bál ják el fo gad ni a fo gal mat, vagy új el ne -
ve zést ta lál ni rá: „nyi tott szín ház”, „fiatal szín ház”,
„a fiatal ér tel mi ség szín há za”, „al ter na tív szín ház”.
Ezek a kí sér le tek a het ve nes évek ele jén in dul tak
el, és az év ti zed má so dik fe lé re erô söd tek meg. Ko -
ráb ban ki zá ró lag az „egye te mi szín ház” ter mi nus
volt hasz ná lat ban. Je len leg in kább fiatal szín ház ról
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a kul tú ra to váb bi ele meit. Alap já ban vé ve eb ben a
kul tú rá ban sem mi sem men tes lel ki je len tés tôl, fon -
to sabb al ko tó ele mei nek mû kö dé se sem hor doz ma -
gá ban fruszt rá ciós ér zést, cél ta lan sá got, kény szert.
[…] az au ten ti kus kul tú ra nem ért egyet az zal, hogy
az em be re ket úgy ke zel jék, mint egy gé pe zet ré -
szeit, mint olyan egy sé get, amely nek egyet len lét -
jo go sult sá ga a kol lek tív cé lok szol gá la ta, hogy olyan
lény nek te kint sék, aki nem va ló sít ja meg ön ma gát,
vagy aki messze áll a tö rek vé sei tôl és ér dek lô dé sé -
tôl. A sa ját krea ti vi tá sá val és ér zel mi mo ti vá ciói val
va ló köz vet len ta lál ko zás nak az em be ri cse lek vés
ural ko dó ré szét kell ké pez nie, min dig több nek kell
len nie, mint bár mely cél kol lek tív esz kö zé nek.”1

A kul tú rá nak ez a ke vés bé szo cio ló gia irá nyult -
sá gú jel lem zé se egy 1924-ben író dott szö veg bôl
szár ma zik, amely nek szer zô je egy szé les kö rû tu do -
má nyos né zô pon tot kép vi sel, át fo gó né ven a kul -
tu rá lis ant ro po ló giát. Az idé zet vá lasz tás nem vé let -
len. Pont az úgy ne ve zett pri mi tív tár sa dal mak vizs -
gá la ta já rult hoz zá a tech no ló giai fej lô dés, a le zaj -
lott és az em be ri ség szá má ra je len tôs, ad dig nem
ta pasz talt élet szín vo nal-nö ve ke dést és fej lesz té se -
ket ered mé nye zô vál to zá sok dia da lá ba ve tett hit
megin gá sá hoz. Az „el ve szett pa ra di csom” au ten ti -
kus kul tú rá ja utá ni vágy te hát nem új ke le tû. A nö -
vek vô csa ló dott ság el le né re a ve ze tô ci vi li zá ciók
egy re job ban dia dal mas kod tak. A ro kon szen vem
te hát nem egye dül ál ló. Az ato mi zá ció nak va ló el -
lenál lás ar ra tö re ke dett, hogy egy köz pont kö rü li
kul tu rá lis ren det épít sen ki, az élet kü lön bö zô for -
máit egy ség be fó ku szál ja, és mindezt szá mos tár -
sa dal mi cse lek vé sen ke resz tül és a „hi va ta los kul -
tú ra” ha tár te rü le tein te gye. Ezek leg gyak rab ban val -
lá si vagy pa ra val lá si és mû vé szi vagy – más kép pen
– al ter na tív tár sa dal mi kö zös sé gek, ame lyek Len -
gyelor szág ban is ki bon ta koz tak a het ve nes évek -
ben. Le het sé ges, hogy rés ke let ke zett a káosz ban
azál tal, hogy a va ló di kul tú rá val szem ben felépült
egy ki csi, külön ál ló, alá ren delt, ön tör vé nyû egy -
ség, amely ab ba beépül ve az el sô lé pést ké pez te a
káosz le küz dé se fe lé. Úgy vé lem, hogy ezt a lé pést
ép pen a fiatal szín ház tet te meg.

Med dig ter jed ki a be mu ta tott je len ség? S mely
sza bá lyok ha tá roz zák meg az idô ke re teit? Elem zé -
sem egy fe lôl az úgy ne ve zett „egye te mi szín há zak -
kal” fog lal ko zik, ame lyek az 1970-tôl 1980-ig tartó
idô szak ban mû köd tek a Len gyel Diák szö vet ség,

majd ké sôbb a Szo cia lis ta Len gyel Diák szö vet ség
pat ro ná lá sa alatt, és a szer ve ze ti alap finan szí roz ta
ôket; más fe lôl azok kal a hi va tá sos szín há zak kal,
ame lyek eb bôl a moz ga lom ból ne ve lôd tek ki, és
ab ban a pil la nat ban vál tak hi va ta los sá, ami kor a
tár su la tok mû vé szi né ze tei és ve ze tô esz méi vég sô
for mát öl töt tek. Az egy év ti zed át fo gó vizs gá lat ban
né hány száz egye te mi szín ház „for dult elô”. Azért
csak „elô for dult”, mert kö zü lük szá mos rö vid ideig
lé te zett, né hány már a pre mier elôtt felosz lott. Így
ne héz pon to san meg ha tá roz ni a szá mu kat. Hoz zá -
ve tô le ge sen azt mond hat juk, hogy egyen le te sen
két száz alatt ma radt a szá muk. (Ha egy tár su lat fel -
osz lott, he lyé be lé pett egy má sik.) Eb bôl a nagy
szám ból csu pán a je len tôs szín há za kat vá lo gat tam
ki a kö vet ke zô szem pon tok alap ján: mû vé szi rang -
juk (a gyen ge szín há zak nak, bár a leg han go sab ban
hir det ték az esz mé jü ket, nem volt rá esé lyük, hogy
ha tást ér je nek el), sa ját prog ram juk meg fo gal mazá -
sá nak érett sé ge, tu da to sí tott sa ját kul tu rá lis és mû -
vé szi ön ál ló ság, a moz ga lom hoz va ló tar to zás érzete,
fe le lôs ség tu dat az egész moz ga lom iránt, meg  ha táro -
zott cé lok, a cse lek vés ered mé nyes útjának kutatása.
Szó val van nak szín há zak, ame lyek meg ha tá roz ták
a vizs gált je len ség egé szé nek ar cu la tát, me lyek ta -
pasz ta la tá ra at tól füg get le nül hi vat koznak a fiata -
lok, hogy kö vet ték-e ôket, vagy meg pró bálták a saját
kon cep ció ju kat szem beál lí ta ni ve lük. A színhá zak
ki vá lasz tá sá ra még egy té nye zô volt ha tás sal. Nem
em lí tem azo kat a tár su la to kat, ame lyek kel nem kerül -
tem köz vet len kap cso lat ba. Bo csás sák meg ne kem
a fiatal al ko tók, ha né mely fon tos tár su la tot vagy
elôadást ki ha gyok. Ta lán nem sok ilyen eset lesz.

Az egye te mi szín há zak kör nye ze tét az em be rek -
nek az a kö re al kot ta, aki ket Ste fan Mo raws ki ta lá -
lóan „mû vé szek men ti” cso port nak hív. A leg kö ze -
leb bi ba rá tok és szim pa ti zán sok kö re fô ként a hi -
va tá sos szín há zak kör nye ze té bôl ke rült ki: szín há -
zi kri ti ku sok, fiatal ér tel mi sé giek, tény le ges vagy
po ten ciá lis ren de zôk, szí né szek, dísz let ter ve zôk,
írók, köl tôk stb. Szín há zi te vé keny sé gek kel kap -
cso la tos tes tü le tek részt ve vôi, fesz ti vá lok saj tó tá -
mo ga tói vagy egész egy sze rûen sa ját kri ti ku sok, bí -
rák, né ha még elôadá sok együtt mû kö dôi is vol tak
azok az em be rek, akik bôl leg gyak rab ban a fesz ti -
vá lok zsû ri je összeállt.

Mennyi ben volt min den tár su lat ra jel lem zô az
ál ta lam is mer te tett szín há zi moz ga lom leg na gyobb

1 E. Sa pir. Kul tu ra, jezyk, oso bo wosc. Wy bra ne ese je (Kul tú ra, nyelv, sze mé lyi ség. Vá lo ga tott esszék.), szerk.: B Sta nosz, R. Zimand,
Var só, 1978, 181, 183.
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a fô szo cio ló giai prob lé ma, amiért meg pró bál ják az
ér té ke ket kü lön bö zô tu laj don sá gok men tén cso por -
to sí ta ni. (pl.: lel ki, anya gi, ön cé lú, inst ru men tá lis).

Az ilyen tö rek vé sek szá má ra elér he tet len cél ként
je len ne meg, hogy egy más mel lé ál lít sa nak olyan
ér té ke ket, mint pél dául az au to ma ta mo só gép, az
igaz sá gos ság, a szép ség és a de mok rá cia. Azon ban
ép pen ezek nek az ér té kek nek a rend sze re zé se ma -
rad ki a szo cio ló giai vizs gá la tok gya kor la tá ból. És
nem is le het más képp, mert ha a szub jek tív né zô -
pon tot fo gad juk el az ér té kek kel kap cso lat ban, le -
he tet len né vá lik, hogy pon to san meg ha tá roz zuk az
ér té kek kü lön bö zô tu laj don sá gait anél kül, hogy a
szá mos em be ri szük ség le tek rôl szó ló el mé let va la -
me lyi ké re ne hi vat koz nánk.

Ér té kek alatt bi zo nyos esz mé ket ér tek, ame lyek
szá má ra a vo nat koz ta tá si pont min dig az azt meg -
ha tá ro zó kul tu rá lis rend szer, szisz te ma ti kus és egye -
di egy ség. Esz me, ami ob jek ti vi zá ciós fo lya ma tok
so rán vá lik kö zös sé gi vé, va la mely em ber cso port szá -
má ra kö zös ként. Pél dául az igaz sá gos ság, a sza bad -
ság és a jog esz méi. Füg get le nül at tól, ho gyan ér tel -
mez zük ezt az ob jek ti vi zá ciós fo lya ma tot, az ér tékek
kér dé se a kul tú ra lé nye gi kér dé sei kö zé tar to zik.
Ezek az ér té kek a vi lág ról al ko tott legál ta lá no sabb
gon do la tok ban gyö ke rez nek, a mí to szok, vi lág né -
ze tek, ideo ló giák ala poz zák meg ôket. Az ér ték tu -
dat min dig ak kor je le nik meg, ami kor lét re jön a
szük sé ges rend szer, vagy ami kor ön ma guk nak és a
kör nye zô vi lág nak az egy ség ál tal el fo ga dott ér tel -
me zé sén be lül kiala ku ló kö zös „ve le” vagy „el le ne”
ér zés hoz za azt lét re. Ezért úgy vé lem, hogy en nek
a „ve ze tô” ér ték nek a re konst ruk ció ja a „sta tisz ti kai
át la gok kal” táb lá zat sze rûen tör té nô be mu ta tás he -
lyett in kább egy je len tôs ana lí zist kö ve tel meg, mely
fô képp az adott cso port szö ve gein vagy a vizs gált
tár sa da lom más je len tôs meg nyil vá nu lá sain ala pul.

A töb bi fo ga lom ma gya rá za tot nyer azok ban a
fe je ze tek ben, ame lyek ben meg je len nek. Úgy gondo -
lom, hogy en nek kö szön he tôen sok kal át lát ha tóbb
lesz a szö veg az ol va só szá má ra. Igye kez tem olyan
nyel ve ze tet hasz nál ni, mely tel jes mér ték ben kö zös
kom mu ni ká ciós esz köz zé vál hat szá mom ra és azok
szá má ra is, akik rôl szól. Nem ve ze tek be erôl te tett
leíró ka te gó riá kat an nak ér de ké ben, hogy az objektív
megfigye lô kül sô szem pont já ból tud jak vizs gá lódni.

A könyv alap tö rek vé se min de nekelôtt ob jek tív
ke re tek kö zé he lyez ni a vizs gált kö zeg te vé keny sé -
gé nek ered mé nyeit. Ezek az ered mé nyek az elôadá -
sok (me lyek je len tôs ré szért több ször lát tam), azok
szín pa di leírá sai és meg ren de zé sük. Bi zo nyos ese -

tek ben filmek, pon to sab ban az elôadá sok leírá sá -
nak filmes kí sér le tei, me lyek a kö zön ség ta lál ko zók
alap ján a tár su la tok ál tal meg te rem tett kö ze get rög -
zí tik. Sze re pel nek itt a tár su la tok kü lön bö zô prog -
ram jai nak meg je lent pub li ká ciói, me lyek ben kü -
lön bö zô in for má ció kat, anya go kat tett köz zé a Len -
gyel Diák szö vet ség és a Szo cia lis ta Len gyel Diák -
szö vet ség; és szín há zi prog ram fü ze tek ben sze rep lô
elôadás-be ve ze tôk. Ezen túl a szín há zi moz ga lom
prog ram já nak meg nyil vá nu lá sait hor doz zák még a
moz ga lom ré szét ké pe zô köz le mé nyek, pro to koll
ülé sek vagy egyéb nép sze rû sí té si mód sze rek.
A moz ga lom te vé keny sé gé nek do ku men tá ciói:
jegy zô köny vek, nyi lat ko za tok, fel vé te lek, je len té -
sek, vi ták, stb. Az elôadá sok ban vagy szö ve gek ben
köz vet le nül nem rög zí tett kiegé szí tô anya gok so -
kév nyi kör nye zet ta nul mány alap jául szol gál tak szá -
mom ra. Az egye te mi szín ház már az STS óta fog -
lal koz tat. Ezért 1973-tól kezd ve szisz te ma ti ku san
össze gyûj töt tem az anya go kat a té má val kap cso lat -
ban. Nem ve zet tem táb lá za tot, sem cél zott in ter jú -
kat nem ké szí tet tem an nak ér de ké ben, hogy meg -
tud jam: „va ló já ban mi rej lik a dol gok mö gött?”,
nem a nyil vá nos ság ra ho zott mo ti vá ció kat vagy az
„ob jek tív” oko kat te szem köz zé. Te hát nem rej tett
struk tú rá kat rep ro du ká lok. Le het sé ges, hogy lé tez -
nek ilye nek, de szá mom ra nem ez az ér de kes. Ar -
ról írok, ami ki fe lé is meg mu tat ko zott, csak azért,
hogy az tán be lép jen a kul tú ra te rü le té re és ha tást
gya ko rol jon rá. Nem te kin tem ke vés bé fon tos nak
a moz ga lom tár gyalt te vé keny sé gei nek tu da tos me -
cha niz mu sait a „nagy em be rek” – köl tôk vagy írók
– bi zal mas éle té nek rész le tes vizs gá la tá nál. Akár -
mi lye nek is vol tak ezek a fo lya ma tok vagy ap ró
rész le tek, nem ezek ha tá roz zák meg az egye te mi
szín ház vagy más mû vé szek és al ko tók kul tu rá lis
je len tô sé gét. Se gí tô in for má ciók kal lát tak el te hát
a részt ve vôk kel va ló be szél ge té sek és ta lál ko zók,
me lye ken eb ben a kö zeg ben ide gen ként, oly kor va -
la me lyik „tes tü let”, zsû ri, Ta nács, stb, tag já nak sze -
re pé ben, de leg gyak rab ban társ né zô ként vet tem
részt. Az anya gok je len tôs ré sze egy ku ta tá si prog -
ram ke re té ben gyûlt össze, mely nek so rán a Len -
gyel Tu do má nyos Aka dé mia Fi lo zófiai és Szo cio -
ló giai In té ze té nek Élet stí lus Elem zô Köz pont ja a
len gyelor szá gi élet stí lust vizs gál ta.

A könyv cél ja te hát a fiatal szín há zat mint össze -
tett je len sé get be mu tat ni. Mû vé szet ként, moz ga -
lom ként és in téz mény ként, a mû vé szi és tár sa dal -
mi te vé keny sé ge men tén ha lad va, mely te vé keny -
ség cél ja, hogy kiala kul jon egy kul tu rá lis egy ség,
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be szé lünk. Az „egye te mi” szó el ve té sé nek kí sér le -
te el le né re sem mi lyen el ne ve zés nem lett tel jes kö -
rûen el fo ga dott. Más te rü le tek kü lön bö zô el ne ve -
zé sek kel ha tá roz zák meg ezt a szín há zat. Nem aka -
rom meg sér te ni az el fo ga dott kon ven ciót, így nem
kí sér lek meg egy sa ját szem pon tú el ne ve zést be ve -
zet ni, mert ja vas la tom az elô zôek sor sá ra jut na. Te -
hát az „egye te mi szín ház” meg ne ve zést hasz ná lom,
ami kor a ko ráb bi idô szak ra hi vat ko zok, és a „fiatal
szín ház” szó kap cso lat tal a ké sôb bi idô szak ra uta -
lok, mert a leg gyak rab ban er rôl a té má ról szó ló gya -
kor lat tal ez van össz hang ban. Meg le pô len ne itt
hasz nál ni a „hi va ta los kul tú ra” na gyon gya ko ri
meg ha tá ro zá sát. Ez ab ból a nyelv bôl szár ma zik,
amit a fiatal szín ház al ko tói na pon ta hasz nál nak,
va la mint az egye te mi kul tú ra ak ti vis tái is. A „hi va -
ta los kul tú rá val” nem a „nem hi va ta los kul tú ra” áll
szem ben, ha nem egy sze rûen az egye te mis ták és
más al ter na tív cso por tok kul tú rá ja, akik rôl az el sô
fe je zet ben lesz szó. „Hi va ta los” – te hát in téz mé nye -
sí tett, „me rev”, a tö meg kom mu ni ká ciós esz kö zök
ere jé vel ural ko dik. Cél zot tan ke rü lök szá mos hasz -
nált és el hasz nált szo cio ló giai fo gal mat, mint pél -
dául a „vi lág né zet”, „ma ga tar tás”, „ér ték rend”. Fô -
képp azért, mert nél kü lük el tu dom ke rül ni, hogy
kiüre sed jen a vizs gált je len ség leírá sa és in terp re -
tá ció ja. Nem va gyok bi za lom mal a tu do má nyos
nyelv iránt, amely – saj nos – gyak ran vál toz tat ja sa -
ját kul tu rá lis szó kin csét, ezál tal pró bál ja megaka -
dá lyoz ni az al ko tó kat, hogy el he lyez hes sék ma gu -
kat a kö zö sen meg ta pasz talt va lós vi lá gon be lül.
En nek a bi zal mat lan ság nak bô vebb ki fej té se egy
má sik könyv té má ja. Te hát rit kán és a ru tin ból
hasz nált nyelv nek kö szön he tôen je le nik meg a „vi -
lág né zet” szó. Nem azért, mert nem mél tá nyo lom
a vi lág né zet filo zófiai prob le ma ti kái nak sú lyát, ha -
nem a nép sze rû sé ge miatt, ami vel a pe da gó giai gya -
kor lat ban a szó ren del ke zik, és amellyel a tö meg -
pro pa gan da ke ze li. Ezen kí vül gyak ran hasz ná lom
az „ön tu dat” szót. Ér tel me zé sem ben ké pes ség ar -
ra, hogy fennál ló ér zel mi ál la po tunk el le né re ész -
re ve gyük azo kat a fon tos té nye ket, ame lyek min -
dig „va la mi miatt van nak”. Ha te hát az egye te mi
szín ház vi lág né ze té nek fej lô dé sé rôl be szé lek, az
annyit tesz, hogy az al ko tói va la mit kö zö sen elértek,
mi köz ben felis mer ték sa ját el ke rül he tet len, ál talános
ha tá su kat, mely nek kö vet kez té ben túl ha lad tak az
eg zisz ten ciá lis em be ri té nye zô kön, a vi lág né ze tet
meg ha tá ro zó he lyen és idôn, és a konk rét törté nel -
mi, tár sa dal mi, po li ti kai kö rül mé nye ken egyaránt.

En nek fé nyé ben a ki vá lasz tás szük ség sze rû kiin -

du lá si pont ja az élet mód és eg zisz ten cia vizs gá la -
ta, és sa ját hely ze tük tár sa dal mi megíté lé sé nek kér -
dé se volt. Gyak ran szin tén meg je len nek a szö veg -
ben a „tu da tos eti ka”, a „mû vé szi”, a „po li ti kai” sza -
vak. Ez annyit je lent, hogy a kri ti ka ké pes mo rá li -
san vi szo nyul ni ön ma gá hoz, míg a po li ti kai
ak ti vis ták vagy mû vé szek egyaránt má sok kon cep -
ció já hoz vi szo nyul nak úgy, mint az élet kü lön bözô
te rü le tei nek tár sa dal mi gya kor la tá hoz. A tár sa dal -
mi ön tu dat meg ha tá ro zást itt né mi képp más je len -
tés ben hasz ná lom, mint a fen tebb sze rep lô „ön tu -
da tot”. Ab ban az ér te lem ben, hogy meg gyô zô dé -
sem sze rint egy né hány na gyobb cso port tal – je len
eset ben a lengyel tár sa da lom mal – kö zös, ön ál ló
egy ség jött lét re. Ez az ön tu dat kö zös tu dás a cso -
port hely ze té rôl, más cso por tok kal szem ben egy -
sé ge sen a múlt be li és ta lán jö vô be ni ese mé nyek rôl
és az egy ség fennál ló prob lé mái nak fon tos sá gá ról.

Prob lé mát je len tett szá mom ra, hogy a fent em -
lí tett el kép ze lés nél kü lö zi a tu do má nyos pre ci zi tást.
Nem tény le ges definí ci ó król van szó, csu pán in tui -
tív pró bál ko zá sok ról an nak a je len tés nek a kö rülírá -
sá ra, amely ben eze ket a ki fe je zé se ket gya kor ta hasz -
nál ják, és amely ér te lem ben én ma gam is hasz ná -
lom ôket. Te hát az ol va só vé le mé nye pon to sít ja eze -
ket a ki fe je zé se ket, gaz da gít va olyan je len tés sek kel,
ame lyek itt ki ma rad tak, és ame lyek ezek hez a sza -
vak hoz még tár sít ha tók. Az ér ték rend ter mi nus el -
ke rü lé se ér de ké ben elég gyak ran az „ér ték” szót
hasz ná lom. Ab ban az ér te lem ben, amely ben hasz -
nál ni szok ták, meg kü lön böz tet ve az em pi ri kus szo -
cio ló giai vizs gá la tok ban ál ta lá no san el fo ga dot tól,
így to váb bi ma gya rá zat ra szo rul. Ezek ben a vizs gá -
la tok ban rend sze rint egy na gyon szub jek tív né zô -
pont az el fo ga dott, mely ar ra az ered mény re jut,
hogy ér ték min den, amit az em ber fon tos nak tart
és va la mely sa ját szük ség le te szem pont já ból ér té -
kel. Az ér té kek te hát esz mék és tár gyak, tu laj don -
sá gok és tár sa dal mi rend sze rek, a kul tú ra for mái
(tu do mány, mû vé szet, val lás), de ugyanak kor ma -
gas mi nô sé gû ként meg je lölt anya gi ja vak (au tó, nya -
ra ló, stb.) is egy ben. Az ér ték ter mi nust et tôl az ér -
tel me zés tôl meg fosz ta nám, mi vel – ter mé sze tes mó -
don – így min den a fo ga lom hasz ná la tá tól el té rôt
ne vez het nénk „vi szony la gos szük ség le tek nek”, akár
tár gyak irán ti, akár az élet cél ból in dul nak ki. Az „ér -
ték”, ilyen ér te lem ben leíró ka te gó ria ként, le he tet -
len né te szi, hogy az adott kul tú ra lé nye gét és a fel -
me rü lô leg fon to sabb bel sô fo lya ma to kat – bi zo nyos
alap ve tô mód sze rek kel – együtt vizs gál juk az azt
lét re ho zó em be rek kel. Eb bôl a ne héz ség bôl adó dik
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ve zé si le he tô sé gek kel ren del ke zik – nagy for má tu -
mú – mû vé sze ti ese mé nyek te kin te té ben, ha nem
mé dia esz kö zök kel is (saj tó, kiadó, fel ve vô gép, stb.).
Az egye te mi kul tú ra, mint egy ség, egy in téz mény
volt, és en nek az egy ség nek hoz zá ren delt szer ve -
ze té vé vált a szín ház. Eb ben a fe je zet ben igyek szem
meg vi lá gí ta ni, mi az alapja a szín ház-moz ga lom és
az in téz mény rend szer kö zöt ti konflik tus nak, amely
az elôb bi lé te zé sé nek alapja lett.

Be fe je zés kép pen vissza té rek ah hoz a prob lé má hoz,
me lyet ko ráb ban már je lez tem eb ben a be ve ze tô -

ben. A cé lom ez zel a könyv vel, hogy be mu tas sam
azt a je len sé get, hogy mi lyen volt a fiatal szín ház a
ma ga sok fé le sé gé ben és ar ra va ló tö rek vé sé ben,
hogy ural kod jon a kör nye zô vi lág káo szán. Mi lyen
sa ját megol dást kí nált er re a káosz ra? Ez az össze -
fog la ló mû vá laszt ad a kér dés re.

(Al do na Jawlows ka: Wiecej niz te atr. Wstep. 1986,
5–18., Panstwo wy In sty tut Wy daw ni czy, War sza -
wa, Wy da nie pierw sze)

For dí tot ta: Mak sai Ág nes
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amely le he tô vé te szi, hogy rá ta lál junk az élet mód
al ter na tí vái ra, és hogy kö vet ke ze te sen hely re hoz za
és el lenáll jon a „hi va ta los kul tú ra” ál tal köz ve tí tett
vi lág kép nek. Sze ret ném to váb bá nép sze rû sí te ni ezt
a bi zo nyos szín há zi moz gal mat. Ke vés sé is mert és
nem ér té kelt, még azon em be rek kö ré ben sem, akik
ér de kel tek a kul tu rá lis prob lé mák te rén. En nek ért -
he tô okai van nak. Kö zü lük az egyik bi zo nyá ra a
nyel vi aka dály. Az úgy ne ve zett szé les kö rû pub li ci -
tás szá má ra, ami a ha gyo má nyos szín há zi nyel vet
be ve zet te, az avant gárd szín há zi ki fe je zés mód kö -
ze gé vel va ló érint ke zés (amely min de ne set re már
idô sebb, mint ma ga az avant gárd) sok ként ha tott.
Az ért he tet len elôadá so kat eluta sí tot ták. A má sik
ok az el szi ge telt ség. A szín ház, ahogy az egész egye -
te mi kul tu rá lis moz ga lom is, ta lán csak a ze ne ki -
vé te lé vel, a sa ját zárt kö rén be lül mû kö dött, amit
ma guk az egye te mis ta al ko tók hoz tak lét re, és
amely nek in téz mé nyes ter je dé se a Len gyel Diák -
szö vet ség (ZSP v. SZSP) tá mo ga tá sán: klu bo kon,
szem lé ken, fesz ti vá lo kon, sa ját kiad vá nyo kon (belsô
hasz ná lat ra), stb., va la mint a be fo ga dó kon: a rész -
ben tu do má nyos kör nye ze ten, a ma gas fo kon, hiva -
tás sze rûen a mû vé szet tel fog lal ko zó em be re ken,
más al ko tó kon, ba rá to kon, ba rá tok ba rá tain alapult.

Az egye te mi szín há zak nak, az aka dé miai kó rus -
tól, tánc együt tes tôl el té rôen, tu da to san kor lá to zott
le he tô sé geik vol tak más kö ze gek kel kap cso lat ba
lép ni, és a moz ga lom felada tai kö zé tar to zott, hogy
ki har col ja ma gá nak a jo got a sa ját nyil vá nos ság
meg szer zé sé re. Még egy oka van, hogy en nek a
szín ház nak kor lá toz ták a nép sze rû sé gét. A részt ve -
vôk nek er re szük sé gük volt. Nem szó sze rin ti ér te -
lem ben – fel vett stí lus ban bo hóc kod ni a ré mült kö -
zön ség nek és ab ból lét re hoz ni va la mi „lufit”, rö vi -
dé le tû di vat volt és rég fel hagy tak ve le. A fiatal szín -
ház így rá kény sze rült az ön ér té ke lés re, a sa ját
lé tük höz és kör nye zô vi lág hoz va ló vi szo nyuk ér -
té ke lé sé re, a na pi ru tin ból va ló ki sza ka dás ra. (Ter -
mé sze te sen a leg jobb elôadá sok ról be szé lek.)

Sze ret ném, ha ez a könyv szim pá tiát éb resz te -
ne a fiatal szín ház al ko tói iránt, nem csak az is me -
rôik és a szak ma kö ré ben, ha nem az ér dek lô dôk
szé le sebb kö ré ben is, hi szen ez az élô és au ten ti -
kus ré sze a kul tú ránk nak.

A könyv a kö vet ke zô ré szek bôl áll:
El sô fe je zet – „A fiatal szín ház és az al ter na tív

kul tú ra” – be mu tat ja a kul tú rá ról va ló gon dol ko -
dás mód ját, a mû vé sze ti sze re pe ket és he lye ket a
kortárs vi lág ban, a hat va nas évek til ta ko zó moz gal -

mai ból kiala ku ló mû vé sze ti avant gárd jel leg ze tes -
sé geit. A fiatal szín há zat a kul tú ra kri ti ka szé le sebb
irány za tain be lül kell meg vizs gál ni, és fel ku tat ni
újí tá sai nak for rá sait. Elô ször is, ha az „al ter na tív
kul tú ra” irány za tai ba so rol juk a lengyel kí sér le te -
ket, ér de mes rá mu tat ni ar ra, hogy a fiatal szín ház
kiala ku ló je len sé ge nem ad ta át ma gát tel je sen en -
nek a gon dol ko dás mó dok nak és nem azo no sult ve -
le, bár be fo lyá sol ta az al ter na tív kí sér le te zés és a
fiatal szín ház mun kás sá gán be lül szá mos áb rá zo -
lást egyér tel mûen ins pi rál tak az ide so rol ha tó mû -
vé szek. Az al ter na tív kul tú ra lett a leg kö ze leb bi vo -
nat koz ta tá si pont, pó lus, amely re hi vat koz nak, de
ugyanak kor nem kö ve tik.

A má so dik fe je zet – „Az elôadá sok vi lá ga” – a
mû vei ken ke resz tül kí sér li meg be mu tat ni a fiatal
szín há zi al ko tó kat. Ez a fe je zet a ki vá lasz tott elôadá -
sok re konst ruk cióit tar tal maz za, mely azok szer zôi -
nek, ren de zôi nek elem zé sei ál tal, a fiata lok ta pasz -
ta la tai sze rin ti va ló vi lá got fe di fel az „elôadás vi lá -
gá nak” struk tú rái se gít sé gé vel. A be mu ta tást, mely -
nek cél ja, hogy de monst rál jam az ol va só nak, mi a
„fiatal szín ház”, az elôadás vi lá gá nak vég sô ér telmezé -
se zár ja, kiemel ve a leg fon to sabb szer ve zô ele meket,
vissza tér ve a te ma ti ká hoz, mely a fiatal al ko tó kat
ins pi rá ló mû vé sze ten kí vü li cé lok meg ha tá ro zá sa.

A har ma dik fe je zet – „Szín ház-moz ga lom” – tar -
tal maz za a fiatal szín ház nem csak mû vé szi, ha nem
tár sa dal mi je len ség ként va ló elem zé sét. Igyek szem
meg raj zol ni a tár sa dal mi moz ga lom vizs gá la tá nak
fô el mé le ti ke re teit, amely nek cél ja meg fo gal maz -
ni kiala ku lá suk és fej lô dé sük kö zös vo ná sait. Ezek
fé nyé ben le he tô ség nyí lik meg ra gad ni a szín ház-
moz ga lom sa já tos sá gait, be mu tat va itt an nak 1970-
tôl 1980-ig tar tó tör té ne tét. Ez a tör té ne lem ta nús -
ko dik a szín há zi moz ga lom mû vé szet ben ki fe je zô -
dô, esz mék kel tel jes ség gel összeol va dó tar tal má ról.

A ne gye dik fe je zet – „Szín há zi in téz mény rend -
szer” – kü lön bö zô mó do kon mu tat ja be a szo cio -
ló gia ál tal is meg fo gal ma zott in téz mé nyi prob le ma -
ti kát. En nek fé nyé ben a szín ház gaz da sá gi és szer -
ve ze ti hát te rét aka rom be mu tat ni, mely nek ke re -
tein be lül él és mû kö dik – te hát a diák kul tú rát.
Eb ben az egy ség ben for má ló dik meg egy új esz té -
ti kai kon cep ció, a lengyel kul tú ra szá má ra je len -
tôs, kü lön bö zô te rü le tek rôl fel buk ka nó mû vek re
vo nat ko zóan – iro da lom, kép zô mû vé szet, ze ne.
Ezen a kon cep ción be lül más eti kai kó dex és élet -
stí lus ala kul ki, mint amely a több sé gi tár sa da lom
ál tal el fo ga dott. Lét re hoz za a kul tú rá ban az el lenál -
lás és a rész vé tel sa já tos for máit, és nem csak szer -


