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szín há zi ren de zé sei a ka rá cson kôi és kons tan cai
szín há zak hoz kö tôd nek, 1978-ban pe dig a bu ka -
res ti Kis szín ház (Te at rul Mic) szer zôd te ti. Eb ben
az idô sza ká ban szin te ki zá ró lag gö rög és re ne szánsz
klasszi ku so kat ren dez, „re per toár ja” 1986-ban bôvül
egy Gol do ni-da rab bal. Mint ké sôbb lát ni fog juk, e
klasszi kus mû fa jok máig meg ha tá roz zák da rab vá -
lasz tá sait. Shakes peare, a gö rö gök és az olasz ko -
mé dia ha gyo má nyai (Mo lière- ren de zé sei ben is) vé -
gig kí sé rik pá lyá ját, kiegé szül ve az ope ra mû fa já val.

1992-ben a Bu land rát igaz gat ja, de már a ki lenc -
ve nes évek ele jé tôl a cra i o vai szín ház zal va ló köz -
re mû kö dé sei szá mí ta nak a leg je len tô seb bek nek.
Cra i o ván 1989-ben ren de zett elô ször, és a je len
éva dig új ra és új ra vissza tért ide (töb bek kö zött Se -
ne cát, Eu ri pi dészt, Aisz khü loszt, Shakes peare-t)
ren dez ni. A ki lenc ve nes évek ele jén meg for dul a
Rîmni cu Vâlce a -i szín ház ban is.

1996-ban a fran ciaor szá gi Li mo ges-ban te le pe -
dik le, ahol két és fél éven ke resz tül sa ját szín há zi
mû he lyét ve ze ti. Ezt kö ve tôen új ra sza bad úszó ként
kezd dol goz ni, s mind a mai na pig nem vál lalt új -
ra szín ház igaz ga tást. Át te le pü lé sét kö ve tôen egy re
gyak rab ban for dul meg kü lön bö zô nyu gat- eu ró pai
szín há zi mû he lyek ben és ope ra há zak ban: ren dez
Fran ciaor szág ban, Ang liá ban, Skó ciá ban, Né metor -
szág ban és Ma gyaror szá gon is.

2001-tôl kez dô dôen Nagy sze ben ben is gya ko ri
ven dég, itt szü let nek a posztd ra ma ti kus pa ra dig -
ma fe lôl néz ve leg je len tô sebb nek te kint he tô ro má -
niai ren de zé sei, be leért ve a Ko lozs vá ri Ál la mi Ma -
gyar Szín ház zal kop ro duk ció ban lét re ho zott Pan -
ta gru el só gor nô jét is. Tíz év alatt hét szer ren de zett a
Ra du Stan ca Szín ház ban, a ku ta tá sunk szem pont -
já ból az egyik leg je len tô sebb nek tet szô elôadás, a
Faust is itt szü le tett.

A két ez res évek tôl egy re hang sú lyo sab ban moz -
dul el a posztd ra ma ti kus szer kesz tés mód és tech -
ni kák irá nyá ba, mi köz ben vál to zat la nul nyo mon -
kö ve the tô ren de zé sei nek egy né mi leg klasszi ci zá -
lóbb és drá ma köz pon túbb vo nu la ta is. Ha két vég -
le tet kel le ne meg ha tá roz ni elôadá sai kö zött, ak kor
egyik ol da lon a Pan ta gru el só gor nô jét és – rész ben
– a Faus tot, a má sik ol da lon pe dig a 2005-ös lon -
do ni vagy – még in kább – a 2011-es deb re ce ni Sca -
pint hoz nám fel pél da ként.

E je len ség akár vissza lé pés nek is tûn het a poszt -
d ra ma ti kus pa ra dig má ból a klasszi ku sabb rep re -
zen tá ci ó szín ház irá nyá ba, te kin ve, hogy pél dáink
kö zött a posztd ra ma ti ku sak a ko ráb biak (a Pan ta -
gru el só gor nô je 2003-as, a Faust pe dig 2007-es). Va -

ló  já ban en nek nincs kö ze az elôadá sok kro no ló giá -
já hoz, sok kal in kább Purcáre te mû vé szi at ti tûd jé -
hez, aki so sem a mód szer hez, az esz té ti ká hoz vá -
laszt da ra bot, ha nem el len ke zô leg: a da rab hoz vá -
laszt mód szert, esz té ti kát és min dig új, sa já tos meg -
kö ze lí tést. A lát szat el le né re ren de zé seit nem egy
kö zös szer kesz tés mód vagy mun ka mód szer kö ti
össze, ha nem a ké pek és lá to má sok sa ját sze rû sé ge,
ame lyek Purcáre te kéz je gyét olyan könnyen felis -
mer he tô vé te szik. Mun ka mód sze rét vi szont az
adott feladat hoz vá laszt ja meg, és pró ba fo lya ma tai
en nek tük ré ben le het nek klasszi kus felépí té sûek
(az ol va só pró bák tól az em lék pró bá kig be zá róan a
szo kott úton ha lad va), de akár tel jes egé szé ben
imp ro vi zá ció ra, kí sér le te zés re épü lô mun ka fo lya -
ma tok is. Elôb bi re a Sca pin- ren de zé sek, utób bi ra a
Pan ta gru el só gor nô je a leg jel lem zôbb pél da.

Purcáre te min dig a da rab ból és az adott feladat -
ból in dul ki. Ha nincs da rab, ha pél dául pusz tán
„Rabe lais nyo mán” dol go zik, ak kor mun ka mód -
sze ré be és pró ba fo lya ma tá ba „min den be le fér”. Ha
a da rab mond juk egy bur ján zó ro man ti kus drá mai
köl te mény, mint a Faust, ak kor már csak majd nem
min den fér be le, és az sem mindegy, hol, ho va és
mi kor. Ami kor a da rab zárt ke re té ben va gyunk, a
tér is szi go rúan sza bá lyo zott ma rad, csak egy-egy
pil la nat ra nyí lik ki, meg sej tet ve mintegy a mö göt -
tes te ret. Kü lön bö zô lé nyek jár nak ugyan át egyik
tér bôl a má sik ba, fe sze ge tik a va ló ság és a va ló sá -
gos tér ha tá rait (még hoz zá min den irány ból: alul -
ról, ol dal ról és há tul ról is), csa pó aj tó kat nyi to gat -
nak, de a meg kép zô dött tér kon ven ciót so sem bont -
ják le. Ki zá ró lag a da rab ál tal ki je lölt he lyen, a Wal -
pur gis -éj lá to más so ro za tá ban sza ba dul hat el az a
posztd ra ma ti kus po kol, amely egy fe lôl szem be sze -
gül a rep re zen tá ció val, más fe lôl azon ban „il le del -
me sen” vár a so rá ra mindad dig, amíg ma ga a drá -
ma szín pad ra nem in ti. A drá ma Purcáre te szín há -
zá ban elen ged he tet le nül fon tos, de csak ad dig,
amed dig Purcáre te ma ga an nak te kin ti. Min dig alá -
ve ti ma gát a da rab bi zo nyos szer ke ze ti, gon do la ti,
nar rá ci ós ele mei nek és tech ni kái nak, de a vá lasz -
tás jo gát, hogy me lyek nek ve ti alá ma gát és me lyek -
nek nem, min den kor fenn tart ja. A Sca pin ese té ben
te hát nem egy tu da tos esz té ti kai irány vál tás ból, ha -
nem a da rab jel le gé bôl kö vet ke zik, hogy nincs he -
lye ben ne a fék te len imp ro vi zá ció nak, az asszo cia -
tív épít ke zés tech ni kák nak, csakis a ma te ma ti ká -
nak, a pon tos ság nak, a ki szá mí tott ság nak.

Ez zel elér kez tünk a rep re zen tá ció prob le ma ti -
ká já hoz, amely ép pen Purcáre te egyér tel mû ka te -
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A ro mán szín ház meg ke rül he tet len, nagy ha tá sú
al ko tó já nak – egy szer s mind a vi lág szín ház
egyik leg je len tô sebb mes te ré nek –, Sil viu

Purcáre te nek sa já tos, könnyen felis mer he tô, de an -
nál ne he zeb ben leír ha tó vagy ka te go ri zál ha tó al ko -
tói kéz je gye, ren de zôi vi lá ga van. Szce no grafikus
szer kesz tés mód ja és épít ke zés-tech ni ká ja, me to ni -
mi kus és me ta fo ri kus (te gyük hoz zá: poé ti kus) je -
len tés kép zé sei a posztd ra ma ti kus pa ra dig má hoz
kö tik. A rész le tek ben, az egyes elôadá sok lo gi ká ja
kö zöt ti kü lön bö zô sé gek ben, nem utol só sor ban pe -
dig a rep re zen tá ció hoz va ló vi szo nyá nak elôadás -
ról elôadás ra vál to zó jel le gé ben el mé lyül ve azon -
ban e megál la pí tás már ko ránt sem olyan nyil ván -
va ló, mint ami lyen nek el sô re tû nik. Purcáre te több
szem pont ból is „kü lö nu tas posztd ra ma ti kus”, ami
azon ban ko ránt sem je len ti azt, hogy ne len ne e pa -
ra dig ma kép vi se lôi kö zé so rol ha tó (amint
egyébiránt ma ga Leh mann is ide so rol ja).

A to váb biak ban ar ra te szek kí sér le tet, hogy
Silviu Purcáre te szín pa di vi lá gát a leh man ni posztd -
ra ma ti kus esz té ti ka fe lôl kö ze lít sem meg: el he lyez -
zem ôt a kortárs al ko tók so rá ban, meg ha tá roz zam
mind azt, ami ben jel lem zôen posztd ra ma ti kus, il -
let ve ami ben úgy szól ván „ati pi kus” je len ség nek szá -
mít, Leh mann posztd ra ma ti kus „stí lus je gyeit”, jel -
pa no rá má ját kö vet ve nyo mon né hány ren de zé sé -
ben. Mindezek mel lett vizs gá lom ren de zé sei ben a
repre zen tá ció prob lé má ját, s eh hez kap cso ló dóan
a da rab vá lasz tást, a cso port mint kö zös ség sze re -
pét, il let ve igyek szem a köl tôi szín ház – min de zi -
dá ig hiá nyo san defini ált – fo gal má val is össze füg -
gés be ál lí ta ni.

Utób bi ter mi nust ré szint az ati pi kus nak tû nô
vo ná sok te kin te té ben tar tom fon tos nak beemel -
ni, ré szint pe dig azért, mert a ma gyaror szá gi kri -
ti kai dis kur zus ban gyak ran em le ge tett poé ti kus,
köl tôi jel leg hang sú lyo zá sa szem pont já ból is hasz -
nos nak tû nik.

Né hány szó ban Purcăre té rôl

P urcáre te, no ha több ször is igaz ga tott már szín -
há zat, sa ját be val lá sa sze rint in kább af fé le „uta -
zó ren de zô”. Nem pusz tán sza bad úszó, ha nem

– Tom pa And rea ta lá ló ki fe je zé sé vel él ve – „a szín -
pad vi lág pol gá ra” (Tom pa 2009:54). Ro má nia szá -
mos szín há zá ban ren de zett már, Bu ka rest tôl
Râmni cu Vâlce a ig, Ka rá cson kô tôl (Pi at ra Ne amt)
Cra i o vá ig, Nagy sze ben tôl Ko lozs vá rig, a ki lenc ve -
nes évek má so dik fe lé tôl azon ban jó val töb bet dol -
go zik kül föl dön. Fran ciaor szág ban él, ahol több
éven át volt a li mo ges-i szín ház igaz ga tó-fô ren de -
zô je, de Né metor szág ban, az Egye sült Ki rály ság -
ban, és Ma gyaror szá gon is gya ko ri ven dég. Utób -
bi te kin tet ben az er dé lyi ma gyar szín ház mû vé szet
szá má ra is kiemel ten fon tos al ko tó, aki egyaránt
ha tás sal van a ro mán, a ro má niai ma gyar és a ma -
gyar szak má ra is.

Szín há zi vi lág pol gár ként azok kö zé a meg ha tá -
ro zó mes te rek kö zé tar to zik, akik a ro mán szín há -
zat ak tív pár be széd be tud ták ál lí ta ni a leg je len tô -
sebb nyu gat- és kö zép- eu ró pai szín há zi kul tú rák -
kal, még hoz zá – és ez legalább olyan fon tos, mint
a pár be széd té nye – egyen ran gú part ner ként. Általa
és a ro mán ren de zôi is ko la hoz zá ha son ló kép vi se -
lôi ál tal a ro má niai szín ját szás je len van és ál ta lá -
nos elis mert ség nek ör vend kül föl dön, mint ahogy
szá mos kortárs nyu gat- eu ró pai tech ni ka, megol dás
és esz té ti kai szem pont is ál ta la/ál ta luk je le nik meg
a ro má niai szín há zi élet ben. Purcáre te még sem af -
fé le „ré vész”, aki nek az vol na leg na gyobb ér de me,
hogy kap cso la tot te remt a ro mán és a nem zet kö zi
szín há zi vi lág kö zött, ha nem au to nóm és össze té -
veszt he tet len mû vé szi kéz jeggyel ren del ke zô szín -
há zi mes ter, aki sa ját mû vé szi koz mo szá val ré -
ve(ke)n in nen és túl mar káns, sa ját utat kép vi sel.

Purcáre te 1974-ben vég zett a bu ka res ti Szín ház
és Film mû vé sze ti In té zet ren de zô sza kán. El sô kô -

BES SE NYEI GE DÔ IST VÁN

Posztd ra ma ti kus jel leg ze tes sé gek
Sil viu Purcáre te ren de zé sei ben
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Ez az igény egy fe lôl a posztd ra ma ti kus szín ház -
nak a rep re zen tá ció hoz va ló vi szo nyá ban gyö ke re -
zik, más fe lôl Purcáre te sa já tos vi szo nyá ban a rep -
re zen tá ció hoz és a rep re zen tá ció tár gyá nak meg vá -
lasz tá sá hoz, amely tárgy több nyi re nem azo nos ma -
gá val a drá má val, ha nem an nak (nem tör té ne ti,
ha nem kul tu rá lis) kon tex tu sá ra is vo nat ko zik.
Nem(csak) a drá má hoz vi szo nyul rep re zen tá ló mó -
don, ha nem ah hoz is, amit a drá ma az egye te mes
kul tú rá ban „je lent”. De még mie lôtt ezt az utób bi,
Purcáre te ren de zôi fel fo gá sá ra ál ta lá no san és sa já -
to san jel lem zô at ti tû döt mé lyeb ben meg vizs gál -
nánk, egy kér dés ere jéig ér de mes vissza ka nya rod -
ni elôb bi megál la pí tá som hoz. Miért vá laszt ja a
posztd ra ma ti kus szín ház és az ennyi ben posztd ra -
ma ti kus nak te kint he tô Purcáre te is szí ve sen a
klasszi kus drá ma iro da lom re me keit, és miért tar -
tóz ko dik gya kor ta a poszt mo dern szö ve gek tôl?

Egy részt a drá má hoz va ló sa já tos, a rep re zen tá -
ciót eluta sí tó és esz té ti kai ér te lem ben né mi képp el -
len sé ges vi szony ra ve zet he tô vissza ez a ten den cia,
más részt a poszt mo dern drá ma posztd ra ma ti kus
„fel dol go zás ra” va ló gya kor la ti al kal mat lan sá gá ra.
Ez az „al kal mat lan ság” sem mi kép pen nem a drá -
mák rossz mi nô sé gé bôl fa kad, amint azt oly kor a
posztd ra ma ti ku sok kö zé so rol ha tó al ko tók is han -
goz tat ják, ha nem in kább a drá mák jel le gé bôl.
A „prob lé ma” kulcsa fel té te le zé sem sze rint az iro -
dal mi de konst ruk ci ós tech ni kák ban ke re sen dô,
ame lyek hez az tán meg le he tô sen ne héz új ra de -
konst ru á ló mó don vi szo nyul ni, im már szín há zi esz -
kö zök kel.

A posztd ra ma ti kus szín ház nem csak hát tér be
szo rít ja, esz köz ként hasz nál ja és átér tel me zi a dra -
ma ti kus szö veg elôz ményt, de egé szé ben is a rep -
re zen tá ció der ri dai ér te lem ben vett be zá ró dá sát
mu tat ja (v.ö. Der ri da 1994: 3–17): nem egy in va -
riáns va rián sa ként te kint ön ma gá ra. A drá ma
posztd ra ma ti kus átér tel me zé se so rán a cse lek ményt
is gya kor ta de konst ru ál ja, de ugyanezt te szi a
kortárs drá ma is, ami kor klasszi kus szö ve gek hez
vagy szer ke ze ti struk tú rák hoz vi szo nyul de konst -
ru á ló mó don.

A poszt mo dern drá ma gya kor ta „megelô zi” a
szín há zi al ko tót a de konst ruk ci ó ban: már aze lôtt
le bont ja sa ját szer ke ze tét, hogy a szín ház egyál ta -
lán hoz zá lát hat na eh hez a feladat hoz. Ugyanak kor
frag men tál, szi nesz te ti zál, de hie rar chi zál, és gya -
kor ta már ele ve ma gá ba kó dol ja a szi mul ta nei tást
is. Eh hez adó dik hoz zá az a tény, hogy a kortárs
drá ma – amint ar ra Purcáre te is utal az idé zett in -

ter jú ban – még nem ágya zó dott be iga zán az egye -
te mes kul tú rá ba: ka no ni zá ció ja még fo lya mat ban
van. A transz tex tu a li tás alak za tai ré vén azon ban
épp úgy vi szo nyul a nagy klasszi ku sok hoz, akár
tex tu á li san is ma gá ba épít ve azo kat (in ter tex tus,
me ta tex tus, pa ra tex tus), mint ahogy a posztd ra ma -
ti kus szín ház is vi szo nyul hoz zá juk. A kortárs drá -
ma te hát úgy szól ván el ve szi a posztd ra ma ti kus al -
ko tó ke nye rét azál tal, hogy ön ma gá ba kó dol ja a
posztd ra ma ti kus szín ház jel lem zô tech ni káit. A da -
rab vá lasz tást be fo lyá so ló té nye zô, hogy a de konst -
ru ált alak za tok de konst ruk ci ó ja éppoly prob lé más,
mint a de hie rar chi zált struk tú rák de hie rar chi zá ci -
ó ja, vagy a szi mul ta nei tás meg sok szo ro zá sa. Ez a
kér dés annyi ban is ta nul sá gos le het, amennyi ben
rá mu tat a de konst ruk ció egyéb ként ké zen fek vô
kor lá tai ra és ha tá rai ra is: ar ra az egy sze rû tény re,
hogy a de konst ruk ci ó hoz min de nekelôtt egy konst -
ruk ció ra van szük ség, még pe dig le he tô leg egy már
ka no ni zált, és a ká non ban elô ke lô he lyet el fog la ló
konst ruk ció ra.

Mindazonál tal, Purcáre te ese té ben nem a de -
konst ru á lás irán ti olt ha tat lan vágy a leg fon to sabb
té nye zô a da ra bok meg vá lasz tá sá ban és a klasszi -
ku sok irán ti von zó dá sá ban, ha nem sok kal in kább
a da ra bok kul tu rá lis kon tex tua li zá lá sa, te hát a ká -
non ban el fog lalt he lyük.

A kul tú ra mint tér

A kon tex tua li zá lás nem tör té ne ti sí kon, nem a
reá lis tér idô sík ján tör té nik: te hát szó sincs ar -
ról, hogy Purcáre te a da ra bok megírá sá nak

vagy a da rab ese mé nyei nek ko rá ba ágyaz ná elôadá -
sait. Mint min den purcáre tei gon do lat, ez a kon -
tex tus ba ágya zás is alap ve tôen a ké pek és lá to má -
sok sík ján tör té nik meg, és az elôadá sok konk rét
szce no gráfiájá ban ma ni fesz tá ló dik. Purcáre te, aki
sa ját be val lá sa sze rint is a vi zuá lis dra ma tur giát ré -
sze sí ti elôny ben, és min dig a lát vány ból in dul ki,
a kul tú rát is mint te ret ér zé kel te ti. Leg fon to sabb
ren de zé sei nek te re szin te min dig a kul tú ra te re is
egy ben. Nem köz vet le nül a da rab ból szár ma zik, és
nincs kö ze a drá ma be li szer zôi uta sí tá sok hoz, de
megidéz egy erô tel jes, at mosz fé rá já ban a da rab vi -
lá gá hoz iga zo dó, mégis abszt ra hált vi lá got. De mi -
bôl áll nak ezek a te rek? Gyak ran az eu ró pai kul tú -
ra rom jai ból, ma rad vá nyai ból: a Faust ba rok kos-
ro ko kós bel te re éppúgy meg ha tá roz ha tat lan, mint
a Sca pi né. Utób bi egy ta ta ro zás alatt ál ló, mégis
„üze me lô”, olasz ká vé ház-tér, amely sok száz éves
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go ri zá lá sá nak, „fel cím ké zé sé nek” egyik fô aka dá -
lyát ké pe zi. A to váb biak ban fon tos nak tar tom kü -
lön is tár gyal ni e prob le ma ti kát an nak ér de ké ben,
hogy ár nyal tabb ké pet kap junk Purcáre te nek a rep -
re zen tá ció val szem be for du ló posztd ra ma ti kus pa -
ra dig má hoz fû zô dô, he lyen ként am bi va lens (de
egyál ta lán nem kö vet ke zet len) vi szo nyá ról.

Da rab vá lasz tás és rep re zen tá ció

S il viu Purcáre te szce no grafikus és a rep re zen tá -
ció kér dé sé hez kü lön bö zô mó don vi szo nyu ló,
at tól ese ten ként el té rô mér ték ben el for du ló,

egy szer re klasszi ci zá ló, ded ra ma ti zá ló és mégis drá -
ma köz pon tú ren de zôi vi lá ga a ro mán szín ház egyik
leg sa ját sze rûbb, össze té veszt he tet len al ko tói kéz -
je gyét vi se li ma gán. Mie lôtt a rep re zen tá ció hoz va -
ló vi szo nyá nak tár gya lá sá ba bo csát koz nék, fon tos
új ra hang sú lyoz ni, hogy ne he zen ka te go ri zál ha tó
ren de zô rôl van szó. Nem vé let len, hogy ma ga Leh -
mann is mindössze egyet len al ka lom mal hoz za szó -
ba a ne vét, a „posztd ra ma ti ku sok” kö zé so rolt al -
ko tók és mû he lyek név so rá ban (Leh mann
2009:19), ahol azt is le szö ge zi, hogy a so ron kö -
vet ke zô be- és fel so ro lás nem vo nat ko zik fel tét le -
nül az al ko tói élet mû vek egé szé re.

Ezen a pon ton ér de mes szó ba hoz ni a Posztd ra -
ma ti kus szín há zat ért azon kri ti ká kat és el len vé le -
mé nye ket, ame lyek va la mi fé le nor ma ti vi tást vél nek
fel fe dez ni Leh mann rend sze ré ben (v.ö. Ste ge mann
2010).1 Ezek a kri ti kák annyi ban le gi tim nek tekinthe -
tôk, amennyi ben a Posztd ra ma ti kus szín ház író ja való -
ban ke vés figyel met szen tel bi zo nyos, ál ta la poszt -
dra ma ti kus nak ítélt al ko tók nak, akik nek szín pa di
nyel ve és épít ke zé se né mi képp „ki lóg” a rendszerbôl.

Anél kül, hogy a leg könnyebb utat vá laszt va ki -
kez de ni pró bál nám ezt az át fo gó és a kortárs
elôadá sok je len tôs tö me gé re ér vé nye sen vo nat koz -
tat ha tó esz té ti kai rend szert, Purcáre te kap csán ér -
de mes meg je gyez ni, hogy a szín ház tu dós mint ha
va ló ban job ban figyel ne a „nagy mû he lyek”, a „fon -
tos je len sé gek” vizs gá la tá ra, mint a szó klasszi kus
ér tel mé ben vett „nagy mes te re ké re”. Élet mû vek re,
ren de zôi kéz je gyek re, sa já tos szín pa di nyel vek re
ott figyel legin kább, ahol azok a posztd ra ma ti kus
esz té ti ka tük ré ben úgy szól ván „ti pi ku sak”, ezál tal
pe dig a rend szer al ko tást szol gál ják. A rend szer al -
ko tás szá má ra hasz nos nak mu tat ko zó pél dák irán -

ti fo gé kony ság és az „ati pi kus” vo ná sok figyel men
kí vül ha gyá sa ad hat ma gya rá za tot ar ra, hogy miért
is „vesz te get” olyan ke vés szót a leg fon to sabb
kortárs ro mán szín há zi mes te rek re (Ser ban ra is csak
va la mi vel töb bet, mint Purcáre te re), vagy pél dául
Va szil jev re is.

De mennyi re posztd ra ma ti kus Purcáre te ren de -
zôi vi lá ga? Mennyi ben posztd ra ma ti kus az al ko tói
at ti tûd je, il let ve a rep re zen tá ció hoz va ló vi szo nya?
S mi lyen a vi szo nya az iro da lom hoz, „a szer zô höz”,
ho gyan és mit rep re zen tál? E kér dé sek meg vá la szo -
lá sa azért is prob lé más, mert Purcáre te re épp azon
„ki vé te lek” egyi ke ként te kint he tünk, akik re az idé -
zett ki té tel is vo nat ko zik. Azok egyi ke te hát, akik -
nek nem csu pán élet mû vük egé szét nem le het
egyér tel mûen fel cím kéz ni a posztd ra ma ti kus esz -
té ti ka véd je gyé vel, de még egyes elôadá sai kon be -
lül is gya kor ta va la mi fé le ket tôs sé get vagy köz tes -
sé get figyel he tünk meg.

Annyi ban per sze már a da rab vá lasz tá sai te kin -
te té ben is könnyen össze füg gés be hoz ha tó más
„posztd ra ma ti ku sok kal”, amennyi ben ô is fo ko zott
ér dek lô dést mu tat a pred ra ma ti kus szín ház szö ve -
gei, (az an tik drá mai ha gyo má nyok) iránt, ame lyek
egy nem (úgy) rep re zen tá ló, nem (úgy) rea lis ta és
nem (úgy) drá ma köz pon tú szín há zi gya kor lat fe lé
„te re lik” az al ko tó kat. Az a tény, hogy a gö rög drá -
mák nem sa ját vi lá gu kat hoz zák lét re, ha nem egy,
már a mi to ló gia és a rí tus ál tal pre for mált vi lá got
mu tat nak fel (és mû fa ji lag is ab ból szár maz nak),
ön ma gá ban is egy más, nem egé szen a dra ma ti kus
ha gyo mány nak meg fe le lô rep re zen tá ció-sé mát hor -
doz ma gá ban, s ezál tal mintegy „ked vez” a posztd -
ra ma ti kus tö rek vé sek nek.

Ugyanak kor jel lem zô Purcáre te re az a szin tén
sa já to san posztd ra ma ti kus tö rek vés is, amely a dra -
ma ti kus szín há zi ha gyo mány leg ked vel tebb és leg -
je len tô sebb szö ve gei nek átér tel me zé sé re irá nyul.
A nagy klasszi ku sok, Shakes peare, Mo lière, Cse -
hov irán ti fo gé kony ság – a kortárs szö ve gek ro vá -
sá ra. Ez a posztd ra ma ti kus at ti tûd ép pen a poszt -
mo dern szö ve ge ket ke rü li, ha csak nem ma ga hoz -
za lét re azo kat, ki fe je zet ten egy konk rét elôadás
szá má ra: ez eset ben azon ban nem drá mát, ha nem
szö veg köny vet ké szít. Purcáre te, amint azt több -
ször is hang sú lyoz za (Wurtz 2002: 19–29), nél kü -
löz he tet len nek érez egy faj ta idô be li tá vol sá got a
szö veg és az ál ta la ren de zett elôadás kö zött.

1 Amely nor ma ti vi tás egé szen biz to san nincs be le kó dol va, leg fel jebb a leh man ni esz té ti kai rend sze re zés bôl kiin du ló kri ti -
kai, el mé let írói, eset leg szín há zi gya kor lat ban ér he tô tet ten.
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Purcáre te két ség kí vül ma ga is le mond a kon ven -
cio ná lis rep re zen tá ció ról, de nem a konk rét ság irá -
nyá ba moz dul el, és biz tos kéz zel húz za meg lá za -
dá sa ha tár vo na lait – e ha tár ki je lö lés pe dig egy ben
ars po e ti ca is. Purcáre te, aki nem hisz a po li ti kai és
ak ció szín ház ban, a min den hol bur ján zó per for ma -
ti vi tás kí sér le te zô út jai ban, és nem akar ja át hág ni
az ön ma ga ál tal ki je lölt ha tá ro kat, nem a konk rét -
ság, ha nem az abszt rak ció és a sti li zá ció irá nyá ba
moz dul el (v.ö. Wurtz i.m.). Szín há zá ban nincs he -
lye a va lós be ha to lá sá nak, a je lek szi go rú ön re fe ren -
ci a li tá sá nak vagy a be fo ga dói és al ko tói po zí ciók át -
já rá sá nak (v.ö. Leh mann 2009: 116–121). A tisz ta
teat ra li tás út ját vá lasz tó Purcáre tét af fé le klasszi ci -
zá ló poszt mo dern ként te kint het jük ugyan, kon ven -
cio ná lis rep re zen tá ció ra vi szont még azok ban az ese -
tek ben sem tö rek szik, ame lyek a Faust Wal pur gis -
é je vagy a Pan ta gru el só gor nô je fe lôl szem lél ve már-
már kon zer va tív nak tûn nek: ren de zé sei még
ezek ben az ese tek ben sem a dra ma ti kus szö veg ben
író dó szim bo li kus ren det te szik je len va ló vá, ha nem
egy, a drá ma vi lá gá ból és kul tu rá lis kon tex tu sá ból
kö vet kez te tett lo gi ká val épü lô sa ját ren det épí te nek.

Va ló já ban a Sca pin ese té ben is a drá má ból kiin -
du ló, de au to nóm és a sa ját lo gi ká já hoz hí ven öntör -
vé nyû ér tel me zést lá tunk, nem pe dig a drá ma vilá -
gá nak kon ven cio ná lis rep re zen tá ció ját. Épp az a
meg  té vesz tô ben ne, hogy már-már a klasszi kus rep -
re zen tá ci ó szín ház ál cá ját mu tat va rep re zen tál ja a
mo lière -i szö veg he lyett a ren de zô sa já tos Mo lière -
ol va sa tát. Eb ben a kon cep ció ban ép pen az a csalóka,
hogy a ko ráb ban em lí tett pél dák kal el len tét ben itt
nem „kor ta la nok” a jel me zek sem. A dísz let ugyan itt
is a kul tú ra te ré re utal, de csak mint al lú zió, amely
megen ge di a konk rét ér tel me zést, mi köz ben meg
is bont ja azál tal, hogy egy fax gé pet emel be a mû
vi lá gá ba, még hoz zá dra ma tur giai lag kiemelt helyen.

A jel me zek te hát vi szony lag be ha tá rol ha tók,
ahogy rész ben a tér is: az öt ve nes-hat va nas évek
Olaszor szá gá ban érez zük ma gun kat ál ta luk.
Ugyanak kor egy olyan Olaszor szág ban, amely ben
Sca pin ide gen elem: az an gol vál to zat ban – és eb -
bôl a szem pont ból, úgy gon do lom, ez a si ke rül tebb
ver zió – egy va ló di, ma ró és fe ke te hu mo rú brit, a
ma gyar vál to zat ban pe dig egy vér bô, sod ró egyé -
ni sé gû és egyébiránt szat má ria san dif ton gi zá ló ma -
gyar. Elôb bi megol dás annyi ban sze ren csé sebb,
amennyi ben az ol va sat sa ját sze rû sé gét erô sí ti: a Mo -
lière alak ját is felidé zô, idô sö dô, meg fá radt, kis sé
kiégett mû vész-arc he tí pust ké pe zi meg, aki éle te
utol só pro duk ció já ra ké szül.

Az abszt ra há lás te hát itt is meg tör té nik, és a tér
mint a kul tú ra te re té te le zô dik. Purcáre te ugyanis
nem a da rab cse lek mé nyé hez, ha nem jel le gé hez, stí -
lu sá hoz, kul tu rá lis kon tex tu sá hoz vá laszt te ret. Köz -
is mert tény, hogy Mo lière- re erô sen ha tott a com -
me dia dell’ ar te, mellyel iro dal mi és szín há zi vo na -
lon is szo ros kap cso la tot tar tott: 1658-ban pél dául
az egyik is mert pá ri zsi olasz com me dia dell’ar te tár -
su lat tal egye sí tet te sa ját tár su la tát. Ha pe dig a da rab
az olasz ko mé dia ha gyo má nyain ala pul, ak kor a da -
rab te re egy olasz ká vé ház lesz – de nem a da rab
cse lek mé nyé nek ide jé bôl vagy a com me dia dell’ar -
te hôs ko rá ból. A tér jel leg ze tes sé gei a hu sza dik szá -
zad kö ze pé re utal nak. A deb re ce ni elôadás ban a ne -
ve ket sem vál toz tat ja meg, nem tér vissza a fran cia
név vál to za tok pro to ti pi kus olasz elô dei hez (pl. Sca -
pi no), és a drá ma szö ve gé ben is meg hagy ja a hely -
re és idô re vo nat ko zó jel zé se ket. A Purcáre te ál tal
konst ruált fiktív koz mosz ban pe dig egyál ta lán nem
kü lö nös, még csak nem is gya nús, ha egy hu sza dik
szá za di olasz ká vé ház ba be sé tál egy gas co gne-i, egy
an gol, egy ma gyar, mint ahogy az sem, hogy min -
den sze rep lô fran cia ne vet vi sel. No ha a tér kvá zi-
rea lisz ti kus – Purcáre te más te rei hez ké pest min -
den kép pen az –, fel sem ve tô dik ben nünk, hogy
rea lis ta ér tel me zé si stra té giá kat kö ves sünk. A Sca -
pin jól pél dáz za azt, aho gyan Purcáre te még ak kor
is meg ke rü li a kon ven cio ná lis rep re zen tá ció le he -
tô sé gét, ha egyéb ként rész ben rea lis ta esz kö zök bôl
épí ti fel abszt ra hált és teát rá lis fiktív koz mo szát.

A Faust ban mindez még nyil ván va lób ban tet ten
ér he tô: no ha a Wal pur gis -éj posztd ra ma ti kus lát -
vány- és hang or giá ját megelô zôen, de azt kö ve tôen
is, egy vi szony lag be ha tá rolt tér ben tart ja a já té kot,
an nak el le né re, hogy idôn ként meg nyit ja, át jár ha -
tó vá te szi a te ret, fe sze get ve an nak szûk kor lá tait,
egyál ta lán nem tö rek szik kon ven cio ná lis, drá ma -
köz pon tú rep re zen tá ció ra. Sem a tér, sem a jel me -
zek, sem a sze rep osz tás – elég ha csak a nôi, pon -
to sab ban hím nôs Mefisztó ra gon do lunk –, sem a
ka rak ter for má lás nem vi szo nyul rep re zen tá ló mó -
don Goe the Faust já hoz, azaz nem a drá mát idé zi
meg, te szi je len va ló vá a szín pa don. A tér rôl, a jel -
me zek rôl már ej tet tünk szót, a ka rak ter for má lás -
ról pe dig csak annyit tar tok fon tos nak itt meg je -
gyez ni, hogy a két fô sze rep lôt le szá mít va se ma ti -
kus, Mefisztó ese té ben pe dig gyors és hir te len, lé -
lek ta ni lag rea lis ta mó don ne he zen iga zol ha tó
vál tá sok ból épít ke zik. Ráadá sul Faust nem fiata lo -
dik meg, sze rel me tár gyául azon ban egy, a fiatal -
sá got meg tes te sí tô kis lányt vá laszt.
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múlt nyo mait vi se li ma gán. Le pusz tult tér, amely -
ben je len van a ba rokk vi lá ga, klasszi cis ta ele mek,
az 1960-as éve ket idé zô be ren de zé sek, kel lé kek
(pél dául a te le fon) és jel me zek, de ugyanak kor egy
fax gép is. A Faust le pusz tult ba rokk ter mé ben lap -
to po zó diá kok lát tán ugyanaz az ér zé sünk tá mad,
mint ami kor a Sca pin -e lô a dás ban meg pil lant juk a
fax gé pet, ame lyen ke resz tül fon tos üze net ér ke zik:
„A ci gá nyok el ra bol ták Zer bi net tet”.

Ha kö ze lebb rôl meg aka runk ha tá roz ni egy ef -
fé le te ret, alig ha nem a kul tú ra (el vont) te ré re kell
gon dol nunk elô ször. Nem ar ról van itt szó, hogy
egy le la kott, szá mos tör té nel mi kor ban átala kí tott,
ta ta ro zott/át ren de zett rea lis ta tér rel ta lál ko zunk.
Nem csu pán a tör té nel mi ér te lem ben vett rom lás
je leit lát juk, sôt tu laj don kép pen nem is ér zé kel jük
le rom lot tak nak eze ket a te re ket. Még pe dig el sô sor -
ban a jel me zek miatt, ame lyek szin tén nem kö tôd -
nek kortárs rea li tá sunk hoz, s nem azt su gall ják,
hogy egy rég rôl „örö költ”, el ha nya golt tér ben mai
em be rek él nek, a kul tú ra már-már rá juk om ló rom -
jain. An nak el le né re sem, hogy a bra vú ro san megal -
ko tott kör nye zet a fent em lí tett asszo ciá ció kat is
fel kí nál ja, és föl te he tôen tu da to san idé zi fel ben -
nünk az ér tel me zés ezen le he tô sé gét is. Ha azon -
ban kö ze lebb rôl meg vizs gál juk eze ket a te re ket, rá -
jö vünk, hogy a legel szán tabb rea lis ta ma gya rá zat-
kí sér le tek is med dôk Purcáre te vi lá gá val szem ben,
mert kép te le nek kiak náz ni mind azo kat a je len tés -
le he tô sé ge ket, ame lye ket te rei kí nál nak.

Mi lye nek hát ezek a te rek? Vál lal tan teát rá li sak,
ame lyek a szín há zi ön reflexi ó nak ked vez nek, a va -
lós be ha to lá sa vagy az ak tua li zá lás he lyett, hi szen
Purcáre te szá má ra nem az ak tuá lis, ha nem az örö -
kér vé nyû prob lé mák ér de ke sek. Nem ér dek li a po -
li ti kai vagy az úgy ne ve zett tár sa da lom tu da tos szín -
ház, sok kal in kább a zárt, gyak ran ön reflexív fiktív
vi lá gok (v.ö. Tom pa 2006). Ugyanak kor Purcáre -
te ren de zé sei nek jel lem zô te re nem pusz tán ön -
reflexív tér, de abszt rakt és kor ta lan is. A szán dé -
ko san kü lön bö zô ko rok ra uta ló ele mek kö zül egyik
sem ke rül túl súly ba; nem érez het jük egyér tel mûen
azt, hogy pél dául a har min cas évek ben já runk, a
ba rokk ból ránk ma radt épü let ben. Egy el vont te -
ret lá tunk, amely rea lis ta ele mek bôl és álom sze rûen
sti li zál tak ból egyaránt épít ke zik, amely ma gán hor -
doz za az em be ri kul tú ra és az em be ri kép ze let jel -
leg ze tes je gyeit. A kul tú ra te ré ben já runk, amely
egy szer s mind a szín ház te re is, ab ban az ér te lem -
ben, ahogy Ba nu már köny ve cí mé ben is utal a Cse -
resz nyés kert re (egy szer re hely re és da rab ra), mint

szín há zi kö zeg re: „Szín há zunk, a cse resz nyés kert”
(Ba nu 2006).

Purcáre te Cse resz nyés ker tet ül tet a cse resz nye fa
kö ré: a kul tú ra te rét eme li a klasszi kus faus ti,
shakes peare-i vagy mo lière -i mû vi lá ga kö ré: vég -
sô so ron an nak a kul tu rá lis koz mosz nak a szín há -
zi ek vi va len sét, amely bôl ma ga a mû szár ma zik. Ily
mó don nem a da rab fiktív te ré nek rep re zen tá ció -
já ra tö rek szik, ha nem a kul tú ra te ré nek rep re zen -
tá ció já ra.

A lá za dás alá za ta

P urcáre te af fé le „alá za tos lá za dó ként”, de autonóm
(új ra)ér tel me zô ként vi szo nyul a dra ma ti kus
tex tus hoz és a szer zô höz. Faust-kri ti ká já ban

Tom pa And rea is meg jegy zi ró la: „Purcáre te most
sem adap tál ja a mû vet, azaz nem ír ja át, ô a szerzôt
és szö ve gét min dig tisz te li, csak erôs kéz zel ala kít -
ja, húz za, for mál ja a ma ga ké pé re.” (Tom pa 2009)

No ha Purcáre te bát ran meg húz za, és ha tá ro zot -
tan ala kít ja, át struk tu rál ja, sôt, ese ten ként ven dég -
szö ve gek kel és szí né szi imp ro vi zá ciók ból szár ma -
zó szö veg rész le tek kel is gaz da gít ja elôadá sai szö -
ve gét – né mely új ra for dí tás, mint pél dául a ma gyar
Sca pin ese té ben pe dig fino man adap tál is –, a mû
szel le mé tôl még ott és ak kor sem tér el, ahol a be -
tû jé tôl el ru gasz ko dik. Az el ru gasz ko dás mér té ke
szin tén vál to zó, a feladat és a rep re zen tált szö veg -
elôz mény szab ja meg en nek kor lá tait.

A fen ti megál la pí tá sok tük ré ben ma gá tól adó -
dik a kér dés: mennyi ben posztd ra ma ti kus az az at -
ti tûd, amellyel Purcáre te kö ze lít az iro dal mi szö -
veg elôz mény hez?

Leh mann a rep re zen tá ci ó szín ház zal szem be nál -
ló ként ha tá roz za meg a posztd ra ma ti kus szín há zat,
amely nem a szö veg elôz mény hû rep re zen tá ció já -
ra tö rek szik, nem „tol má cso lás”, azaz a rep re zen -
tá ció – der ri dai (1994: 3–17) ér te lem ben vett – be -
zá ró dá sát mu tat ja. Az apa gyil kos ság meg tör tént, a
szer zô-is ten ha lott, a szín ház már nem az iro da lom
szol gá ló ja, tol má cso ló ja csu pán. Meg szü le tik az a
szín ház, amely – Leh mann sze rint – alap ve tôen el -
len sze gül a rep re zen tá ció nak. De mi lyen ér te lem -
ben és mennyi re?

Azt Leh mann sem ál lít ja, hogy a posztd ra ma ti -
kus szín ház min den eset ben (és tel jes mér té kig) há -
tat for dí ta na a rep re zen tá ció nak, in kább egy irányt,
egy ten den ciát (egy ben vég le tet) vá zol fel, amely a
konk rét ság, az ön re fe ren ci a li tás irá nyá ba tol ja el a
szín há zi gya kor la tot.
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ma zás mód, ha nem a hie rar chi kus struk tú rák ki fe -
je zé sé re is szol gál. A ké pek re épü lô me ta fo ri zá ció,
a szim bo li kus és szi nesz te ti kus szer kesz tés mó dok,
nem utol só sor ban pe dig a moz gás köl tôi sé ge eme -
lik szce ni kus köl te ménnyé ren de zé seit (Leh mann
2009: 128–129.), amely re ké sôbb még vissza té -
rünk a köl tôi szín ház fo gal ma kap csán.

A Pan ta gru el só gor nô jé re és a Wal pur gis -éj re
egyaránt jel lem zô a szin té zis meg vo ná sa: mi köz -
ben je lei, amint a Kan tot idé zô Leh mann ír ja, ar ra
kész tet nek ben nün ket, hogy sok min dent gon dol -
junk, nincs adek vát fo gal mi meg fe le lô jük (Leh -
mann 2009: 95.), te hát a je lö lô-je lölt struk tú rán
ala pu ló sze mi ó zis he lyett asszo cia tív és me to nimikus
kap cso la to kon ala pu ló, fô ként a rész-e gész fel cseré -
lé sén és ok-o ko za ti össze füg gé se ken ala pu ló me to -
ni mi kus struk tú rák ra épü lô sze mi ó zist mû köd tet.

A disz nó fe jû em be rek, a tûz kö pôk, a rab szol -
gák egyen jel me zét és -moz du la tait idé zô cso port -
moz gá sok mind felidéz nek je len té se ket, de nem
köt he tôk egyér tel mûen egyet len, nyel vi leg kó dol -
ha tó fo ga lom hoz sem, ezért for ma sze man ti ká juk
ke rül elô tér be (v.ö. Leh mann 2009: 96.). Ezen a
pon ton fon tos nak tar tom kiemel ni azt a leh man ni
megál la pí tást, mely sze rint „a szi mul tán je lek so -
ka sá ga mintegy a va ló ság meg ket tô zô dé se ként je -
le nik meg és lát szó lag hét köz na pi va ló ság ta pasz ta -
la tunk össze vissza sá gát utá noz za.” (Uo.)

Ami kor Purcáre te el vont te reit a kul tú ra te re -
ként ér tel mez tük, ame lyek a leg csa ló kább, lát szólag
rea lis ta (va ló já ban in kább hi per rea lis ta) ele mek bôl
kvá zi rea lis ta mó don épít ke zô elôadá sok ese té ben
sem fe lel nek meg a konk rét va ló ság te ré nek, s ami -
kor fiktív koz mosz ként utal tunk e sok je len té sû,
sok min den hez köt he tô tér szer ke ze tek re, ak kor ép -
pen ezt a vo nat ko zást jár tuk kö rül: a va ló ság meg -
ket tô zô dé sé nek ér ze tét kel tô, fiktív koz mosz felépí -
té sét, amely nem hû rep re zen tá ció ja a va lós vi lág -
nak, és nem is tö rek szik rá, hogy az le gyen. Nem
egy in va riáns va rián sa te hát, ha nem egy má sik in -
va riáns – vagy épp va riáns, amennyi ben a va ló sá -
got is an nak té te lez zük –, amely azon ban felidé zi
ama má si kat, és in ter tex tu á lis vi szony ban áll ve le.

E pon ton kell megem lí te nünk Purcáre te álom -
ké peit, az ál mok struk tú rá ját idé zô be széd mó dok
al kal ma zá sát (Leh mann 2009: 97). Mi vel, mint koráb -
ban megál la pí tot tuk, szí ve sen él a szim bo li zá ció,
szi nesz te ti zá ció és a vi zuá lis dra ma tur gia esz kö zeivel,
ugyanak kor gyak ran és erô tel je sen hi per bo li zál és
na gyít is, Purcáre te ké pei ak kor is hor doz zák az
álom  sze rû sé get, ami kor egyéb ként az álom képekben

va ló gon dol ko dás nem vá lik ki zá ró la gos vagy elsôd -
le ges tech ni ká vá. A Sca pin- Faust (Wal pur gis -éj) ten -
ge lyen ér zé kel te tett két vég let hez köt he tôen e vonat -
 ko zás ban is ket tôs sé get lá tunk: míg elôb bi re az
álom sze rû ké pek ben va ló fo gal ma zás a jel lem zô,
utób bi eset ben az álom sze rû ség szer ve zô elv vé emelke -
dik. Az álom „lo gi ká ja” asszo cia tív, és nagyban meg -
 ha tá roz za Purcáre te szce ni kus köl té sze tét, ame lyet
ô a reá lis és az ab szurd kö zöt ti ként ha tá roz meg:

„A vi zuá lis struk tú rá tól in du lok el, a lát vány -
szín há zat ré sze sí tem elôny ben. A tér ki vá lasz tá -
sa né ha in tui tív, más kor egy ta lál ko zás vagy a
vé let len mû ve. Leg több ször von za nak az elô re
nem lát ha tó dol gok, a leg na gyobb öröm mel ak -
ná zom ki a »balese te ket«. Ra gasz ko dom a me -
ta mor fó zis hoz, a tér átala kí tá sá hoz, meg pró bá -
lok egyen súlyt te rem te ni a reá lis és az ab szurd
kö zött.” (Cîntec, id. Kul csár 2013)

Szin tén a szce no gráfia kap csán em lí ten dô a je lek
sû rû sé gé vel va ló já ték (Leh mann 2009: 103–104)
és a szi mul ta nei tás is (Leh mann 2009: 102–103).
Mind ket tô Purcáre te ked velt tech ni ká ja, ame lyet
va la mennyi ál ta lunk pél da ként fel ho zott elôadás -
ban tet ten ér he tünk. A tér szû kü lé se és tá gu lá sa,
te lí tô dé se majd kiürü lé se a Faust ban, a kel lé kek el -
bur ján zá sa, majd a tér új bó li „le tisz tí tá sa” a Sca pin -
ben, a Pan ta gru el só gor nô jé nek jel bur ján zá sai (pl.
evô esz kö zök) és be szû kü lé sei, fó ku szá lá sai (akár
egy meg sem je le ní tett csir ké re) mind a túl bô ség
(ple tho ra) és a jel meg vo nás köz ti dia lek ti kus vál -
ta ko zást mu tat ják. Purcáre te ezt a tech ni kát azon -
ban nem csak vi zuá li san, de au di tív- szo no ri kus
szin ten is al kal maz za. A Sca pin kez dô je le ne té ben
pél dául egyik pil la nat ban csak halk, alá fes tô jel le -
gû ze ne szól rá dión ke resz tül, a má sik ban vi szont
min den elôz mény nél kül ki tör az au di tív „vi har”
(csö röm pö lés, dör gés, za ka to lás, stb.), hogy az tán
új ra le tisz tul jon a szo no ri kus tab ló, és csu pán egy
tá vo li ha jó kürt hang ját hall juk csön de sen.

A Faust ban ugyanez tör té nik a tér rel: míg egyik
pil la nat ban Faust egye dül ma rad a ha tal mas, ba -
rokk tér ben, nem sok kal ké sôbb ne he zen be ha tá -
rol ha tó túl vi lá gi lé nyek ha da özön li el a szín pa dot.
Mar gi tot, a vágy tár gyát sem egy, ha nem mind járt
hét kis lánnyal he lyet te sí ti be a ren de zés, akik közül
Faust vá laszt ja ki a ne ki tet szôt, hogy ké sôbb új ra
mind del kap cso lat ba lép jen, kö rül ve gyék, a ruháját
hú zo gas sák. Mar git ból kol lek tív sze rep lôt te remt
azál tal, hogy a je le ket meg sok szo roz za – a jelen té -
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Anél kül, hogy rész le te seb ben ele mez nénk a tér,
a hang, a ka rak te rek és a sze rep osz tás je len tô sé gét,
vi szo nyát a drá ma vi lá gá hoz, a fen tiek alap ján is
megál la pít hat juk, hogy Purcáre te szín há za nem
rep re zen tá ci ó szín ház. De ak kor miért be szél tünk
ko ráb ban Purcáre te rôl, mint „klasszi ci zá ló poszt -
mo dern rôl”, aki a rep re zen tá ció kér dé sei ben is úgy -
szól ván óva tos du haj, aki min dig és min den kö rül -
mé nyek kö zött tisz te li a szer zôt és mû vét?

Amiért Purcáre te a hû sé ge sebb hût le nek kö zé
so rol ha tó, az a szö veg tisz te let ben tar tá sa, a cse lek -
mény ve zér vo na lai nak kö ve té se. De ami még ezek -
nél is fon to sabb: az a mû vé szi at ti tûd, amely to -
vább ra is a drá ma ol va sa tát kí ván ja köz ve tí te ni –
még ha nem is a drá mát ma gát akar ja rep re zen tál -
ni –, s nem pusz ta esz köz ként te kint a drá má ra,
ame lyet sa ját gon do la tok in terp re tá lá sá nak egyik
esz kö ze ként vet be. Purcáre te, akit ko ráb ban Tom -
pa And rea nyo mán szín há zi vi lág pol gár nak ne vez -
tünk, nem pusz tán el kép ze li a kul tú ra te rét, szín -
há zunk cse resz nyés kert jét, de al ko tó ként ben ne is
él. Nem ta gad ja meg a ga da me ri alap té telt, mi sze -
rint mind annyian ben ne ál lunk a ha gyo mány ban
(v.ö. Ga da mer 1984: 201), és cél ja nem a ha gyo -
mány föl tét len de konst ru á lá sa.

Posztd ra ma ti kus je len sé gek 
Purcăre te ren de zé sei ben

z elô zôek ben fel tér ké pez tük Sil viu Purcáre te
sa já tos vi szo nyát a rep re zen tá ció kér dé sé hez,
ki mu tat va a posztd ra ma ti kus gon dol ko dás és

esz té ti ka jel lem zôit eb ben a mû vé szi at ti tûd ben,
ati pi kus vo ná so kat is ke res ve an nak ér de ké ben,
hogy mind azo kat a vo nat ko zá so kat is tet ten ér jük,
ame lyek te kin te té ben Purcáre te va ló ban klasszi ci -
zál, egy fé le szer zô- és mû köz pon tú posztd ra ma ti -
kus ként jár el.

Az el kö vet ke zôk ben ar ra is kí sér le tet te szek,
hogy Leh mann „né zôi kis oko sá nak” fo gal mi há ló -
ját se gít sé gül hív va (Leh mann 2009: 95–121), a
posztd ra ma ti kus szín ház né hány jel lem zô megol -
dá sát és je len sé gét is ki mu tas sam Purcáre te ren de -
zé sei ben. Ugyanak kor legalább ak ko ra figyel met
pró bá lok szen tel ni az ati pi kus vo ná sok nak, mint a
ti pi ku sak nak, an nak ér de ké ben, hogy Purcáre te sa -
já tos ren de zôi vi lá gát ne ejt sem ál do za tául a ka te -
go ri zá lás kény sze ré nek.

Ha Purcáre tet a posztd ra ma ti kus esz té ti ka fe lôl
kö ze lít jük meg, ak kor alig ha nem a szce no grafikus
szín ház fo gal ma men tén te het jük legelô ször (v.ö.
Leh mann 1999–2000: 46–60). A szce no gráfia és a
vi zuá lis dra ma tur gia a leg meg ha tá ro zóbb jel leg ze -
tes sé ge és szer kesz té si el ve Purcáre te ren de zé sei -
nek (Leh mann 2009: 108–110.). Purcáre te, sa ját
be val lá sa sze rint min dig a lát vány ból in dul ki, és
ké pek ben gon dol ko dik:

„Én ál ta lá ban ké pek ben fo gal ma zom, ami ket au -
di tív ha tá sok kal egé szí tek ki. Ek lek ti kus a stí lu -
som. Ez a faj ta vi zuá lis fo gal ma zás mód el mé le -
ti szem pont ból ide jét múlt. El len ke zik az új és
krea tív szín há zi el mé le tek kel. En gem azon ban
a vég le te kig vitt vi zua li zá ció se gít ab ban, hogy
job ban ki fe jez hes sem ma gam. Azt hi szem, hogy
eb ben az eset ben egy sze mé lyes szín ház fel fo gás -
ról van szó.” (Cîntec 2011: 40–41)

Purcáre te mû vé sze té ben te hát sa ját be val lá sa sze -
rint is kiemelt je len tô ség gel bír a szce no gráfia. Egy -
részt azért, mert ele ve ké pek ben gon dol ko dik – ak -
kor is, ha a kép nem szo rít ja ki a szö ve get –, amely
nyil ván kép zô mû vész múlt já ból is ere dez tet he tô.2

Más részt – és a mi szem pon tunk ból ez a fon to sabb
–, mert egyes ren de zé sei ben a kép a szö veg he lyett
is szer vez ni ké pes az elôadást. A Pan ta gru el só gor -
nô jé ben vagy a Faust Wal pur gis -é jé ben az au di tív
ha tá sok mel lett, és azo kat is megelôz ve, a vi zuá lis
dra ma tur gia a fô ko hé ziós és szer ve zô erô, amely
he lyet te sí te ni tud ja a szö ve get és a szö veg dra ma -
tur giát. Az em lí tett két pél da te kin te té ben helyt ál -
ló a megál la pí tás: „a vi zuá lis dra ma tur giá ban a szek -
ven ciá kat és kor res pon den ci á kat, az ész le lés sû rû -
sö dé si cso mó pont jait és az ál ta luk köz ve tí tett, még -
oly tö re dé kes je len tés kép zést op ti kai ada tok
ha tá roz zák meg.” (Leh mann 2009: 109.)

Purcáre te azon ban nem csak a dra ma ti kus szö -
veg elôz ményt nél kü lö zô Pan ta gru el, vagy a faus ti
lá to má sok hoz kö tô dô Wal pur gis -éj ese té ben, ha -
nem más, a szer zôt és a szö ve get sok kal in kább tisz -
te let ben tar tó elôadá sai ban is el sôbb sé get ad a ké -
pi ha tá sok nak; a Sa tya gra há ban pél dául szin te
egyen ran gú fél ként foly tat pár be szé det a ze né vel és
ének kel a ké pi dra ma tur gia.

Ná la nem a de hie rar chi zá ció je len sé gé bôl fa kad
csu pán a szce no grafikus szer kesz tés- és/vagy fo gal -

2 A posztd ra ma ti kus szín ház szá mos je len tôs al ko tó já hoz (pél dául Ro bert Wil son hoz, Achim Fre y er hez) ha son lóan Purcáre -
te is a kép zô mû vé szet fe lôl ér ke zett.

A
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ta gru el só gor nô jé ben, csakúgy, mint a Faust Wal -
pur gis -é jé ben va ló ban „konk rét szín ház zal” ta lál -
ko zunk, amely ben a be fo ga dó kény te len a „struk -
tú rák ész le lé sé re” ha gyat koz ni azok ér tel me zé se he -
lyett (Leh mann 2009: 115). Még sem ön re fe ren ci -
á lis je lek rôl van szó, hi szen nem pusz tán
ön ma gu kat akar ják fel mu tat ni.

A posztd ra ma ti kus szín ház két irány ból is „ki -
kez di” a je lö lô-je lölt vi szonyt, eb ben a vo nat ko zás -
ban is a vég le te ket ke res ve. Bár Leh mann mind két
szél sô ség rôl több ször is szót ejt, ter mi no ló giát csak
az egyik mel lé ren del, mintegy a má si kat is egy ka -
lap alá vé ve ezál tal. Ami kor a je lek ön re fe ren ci a li -
tá sá ról be szél, nem pusz tán az ön ma gát je lö lô jelre
gon dol, ha nem kö vet ke ze te sen szó ba hoz za az el -
len ke zô pó lust is: a sok je len té sû je le ket. (Ko ráb bi
ku ta tá saim so rán utób biak kap csán po li- vagy multi -
 re fe ren ci a li tás ról be szél tem, mert alap ve tô kü lönb -
sé get vél tem fel fe dez ni egy konk rét ren de zôi jelhasz -
ná la ton be lül a két út kö zött.) No ha a két jel tí pus
egyazon je len ség bôl kö vet ke zik, bi zo nyos ese tek -
ben ér de mes kü lönb sé get ten ni kö zöt tük. Az ön -
re fe ren ci á lis jel mul ti re fe ren ci á lis is egy ben, hi szen
egyér tel mû je len tés nél kül nagy szá mú je len tés le -
he tô sé get hor doz ma gá ban, el vég re ami hez sem mi
sem köt he tô, ah hoz egy szer s mind túl sok min den
is köt he tô. Ha son ló a hely zet az ál ta lam mul ti re fe -
ren ci á lis nak ne ve zett je lek kel is, a ket tô köz ti kü -
lönb ség a sze mi ó zis vek to rá ban ke re sen dô. Míg az
ön re fe ren ci á lis jel egy szer s mind ön ma ga je len té se
is, a je lölt te hát ma ga a jel test, ad dig a mul ti re fe -
ren ci á lis jel min dent je lent, csak ép pen ön ma gát
nem. Egyazon je len ség két vég le té rôl be szé lünk te -
hát, de még sem mindegy, hogy ar ról van-e szó,
hogy a tárgy ön ma gát je len ti, vagy ép pen ség gel fel -
fog ha tat la nul sok dol got. Már csak azért sem, mert
míg az elôb bi eset a va lós be ha to lá sát is je len ti, ad -
dig az utób bi nem föl tét le nül szá mol ja fel, ha nem
ép pen ség gel vég te len né is tá gít hat ja a fiktív koz -
moszt. (v.ö. Leh mann 2009: 116–121.)

Purcáre te vel el len tét ben Ta deusz Kan tor nál pél -
dául a konk rét ság ma ga is konk ré tan ér ten dô: a
tárgy el sô sor ban ön ma gát je len ti, pél dául egy sza -
kadt eser nyô egy sza kadt eser nyôt, és csak az önre -
fe ren ci a li tás ál tal ki vál tott sze mio ti kai pa ra do xon
kény sze rít két ség be esett össze füg gés ke re sés re,
amely ál tal ta lá lunk rá pél dául az er nyô – vé de lem,
sza kadt er nyô – véd te len ség je len tés le he tô sé gek re.
Ez zel szem ben egy ha tal mas ál do za ti ál lat leeresz -
ke dé se Purcáre te nél föl sem ve ti a szi go rú ön re fe -
ren ci a li tás le he tô sé gét. Eszünk be sem jut, hogy ez

a sti li zált bi ka báb el sô sor ban sti li zált bi ka bá bot je -
len te ne, ha nem azon nal ke res gél ni kez dünk: mi re
utal hat?

Az ön re fe ren ci á lis tárgy a jel meg vo nás, míg a
mul ti re fe ren ci á lis a túl bô ség min tá já ra mû köd te ti
a sze mi ó zist. A posztd ra ma ti kus szín ház ezért nem
pusz tán a je lek sû rû sé gé vel, de a je len té sek sû rûsé -
gé vel va ló já té kot is ugyanúgy is me ri és al kal mazza.
Ahogy a szín pad kiürül vagy épp túl te lí tô dik je lek -
kel, úgy ürül ki vagy te lí tô dik túl je len tés le he tô sé -
gek kel is egy-egy tárgy vagy test. Eb ben a vo nat -
ko zás ban is a vég le tes ség a rend kí vü li: ami kor egy
evô esz köz (vagy evô esz kö zök hal ma za) el sô sor ban
evô esz közt je lent, nem mást, il let ve ami kor egy sti -
li zált bi ka vagy egy fel sem is mer he tô, le pe dôk be
te kert tes tek bôl felépí tett álom lény ép pen ség gel túl
sok je len tés le he tô sé get kí nál szi mul tán mó don.

Sa já tos vo ná sok

n nak el le né re, hogy Leh mann nem nor ma tív
esz té ti kát kí ván felál lí ta ni, ha nem a le he tô
legát fo góbb (és épp emiatt ru gal mas) leíró

rend szer ki dol go zá sá ra tö rek szik, azaz nem „kö te -
le zô össze te vô ket”, ha nem jel lem zô „stí lus je gye ket”
vesz szá mí tás ba, ér de mes kü lön megem lí te nünk
azo kat a pon to kat, ame lyek ben Purcáre te úgy szól -
ván klasszi ci zál, dra ma ti kus mó don jár el. Már csak
azért is, mert szo ros össze füg gé se ket mu tat a rep -
re zen tá ció hoz va ló vi szony kér dé sei vel, ame lye ket
ko ráb ban már tár gyal tunk. S ha ak kor a rep re zen -
tá ció hoz va ló sa já tos vi szonyt vizs gál tuk, most ar -
ra ér de mes figyel nünk, me lyek azok a posztd ra ma -
ti kus „stí lus je gyek” és je len sé gek, ame lye ket
Purcáre te tu da to san ke rül, egy ben az ezek tôl va ló
tar tóz ko dás mi ként jét és miért jeit is pró bál juk meg -
fej te ni.

Amint ko ráb bi fej te ge té seink bôl is ki de rült,
Purcáre te csak meg ha tá ro zott és ép pen a drá má ból
kö vet ke zô, a drá ma struk tú rá ja és bel sô cse lek mé -
nye ál tal mintegy ki je lölt he lye ken en ged te ret a
leg tisz tább ér te lem ben vett konk rét szín ház nak.
S ak kor is szí ve seb ben al kal maz mul ti re fe ren ci á lis
je le ket, mint ön re fe ren ci á li sa kat, alap ve tô cél ja te -
hát leg több ször nem a pusz ta tárgy vagy test fel -
mu ta tá sa. Ami kor a tes ti ség (fizi ka li tás) meg je le né -
sé vel van dol gunk, több nyi re ak kor is mar káns je -
lek kí sé re té ben le he tünk ta núi a test elô tér be ke -
rü lé sé nek.

A Faust ban pél dául kiemelt sze re pe van Mefisztó
tes ti sé gé nek, ám e test kon cep ció nak csu pán egyik
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sü ket vi szont nem –, s mint egy kó rus ból, oly kor
kiemel be lô le egy ma gá nyos sze rep lôt, de ké sôbb
vissza lép te ti tár sai kö zé. Ki csi ben ugyanazt ta pasz -
tal juk, mint nagy ban, az elô a dá se gész ese té ben: a
je lek meg sok szo ro zód nak, majd új ra be kö vet ke zik
a meg vo nás. A Wal pur gis -éj túl bô sé ge után vi zuá -
lis és au di tív meg vo nás kö vet ke zik, ami kor vissza -
té rünk az ere de ti tér be.

A szi mul ta nei tás nem csu pán a túl bô ség pil la -
na tai ban je lent ke zik, egyéb ként is Purcáre te ked -
velt tech ni ká ja. A Sca pin egyes tör té né seit épp úgy
egy más ra csúsz tat ja oly kor, mint a Faus téit. A leg -
tisz tább pél dá kat azon ban a Pan ta gru el só gor nô je
kí nál ja, ahol egyaránt ta lá lunk meg sok szo ro zó dást
(ha son ló jel le gû cse lek vés so rok szi mul ta nei tá sát)
és szi mul tán, de kü lön bö zô jel le gû cse lek vé se ket.
Egy-egy ki rob ba nó, sze mio ti kai lag túl te lí tett pil la -
nat ban szá mos, egy más tól füg get len cse lek vés sor
tör té nik: pél dául a sza xo fon ha tá sá ra két ség be eset -
ten vi sí to zik egy nô, mi köz ben a hát tér ben ét ke -
zés hez te rí te nek, egy má sik asz talt pe dig épp le ta -
ka rí ta nak a sze rep lôk.

A Pan ta gru el só gor nô jé ben nem csu pán a szín -
pad tör té né sei, de a szín há zi esz kö zök ese té ben is
tel jes de hie rar chi zá ci ót ér he tünk tet ten, amely bôl
kö vet ke zik a vi zuá lis dra ma tur gia elô tér be ke rü lé -
se és a mu zi ka li zá ció (ze nei vé vá lás) is (v.ö. Leh -
mann 2009: 106–108.). De felerô sö dik a fizi ka litás
(tes ti ség) sze re pe és a szi nesz té ziá ra épí tô szer kesz -
tés mó dok, a konk rét ság, az ön re fe ren ci a li tás is.

Két ség te len, hogy a vizs gált pél dák kö zül a Pan -
ta gru el só gor nô je il lesz ke dik legin kább a posztd ra -
ma ti kus pa ra dig má ba, már csak azért is, mert tel -
jes mér ték ben nél kü lö zi a dra ma ti kus szö veg elôz -
ményt, azaz a leg tisz tább ér te lem ben drá ma utá ni,
drá ma nél kü li szín ház, amellyel kap cso lat ban nem
is be szél he tünk a szó klasszi kus ér tel mé ben vett
rep re zen tá ció ról. Az elôadást a cse lek mény he lyett
a kép és a hang struk tu rál ja, a be fo ga dás pe dig szi -
nesz te ti kus és me to ni mi kus mó don szer ve zô dik.
A be fo ga dó az össze füg gé sek nyom ke re sé sé nek ál -
la po tá ba ke rül (v.ö. Leh mann 2009: 98–99), és ön -
kén te le nül is úgy kez di el „ol vas ni” az elôadást,
mint köl te ményt, amely ben a kon ti nui tás el ve he -
lyett az ek vi va len ciáé ér vé nye sül (vö. Leh mann
uo.), és amely ben csak a be fo ga dó vág hat ren det
va la mi lyen mó don, az át fo gó ész le lés re ha gyat kozva.

Er re az elôadás ra ér vé nyes a legin kább a leh -
man ni ki té tel, mi sze rint „a posztd ra ma ti kus szín -
ház át fo gó elv ként hasz nál ja a szín há zi esz kö zök
de hie rar chi zá lá sát” (Leh mann 2009: 100). Szö veg

és egy sé ges cse lek mény hiá nyá ban ze ne, lát vány és
gesz tus hie rar chiá ja is meg bom lik, nincs kö zöt tük
egyér tel mû alá- fö lé ren delt sé gi vi szony, ami bein -
dít ja a né zô ben az em lí tett „nyom ke re sés” me cha -
niz mu sát. „A szce ni kus tör té nés im ma nens szi nesz -
té ziá ja” eb ben az elôadás ban vá lik legin kább – a
szó leh man ni ér tel mé ben – aján lat tá, sôt fel hí vás -
sá „a szín ház ban mint kom mu ni ká ciós fo lya mat -
ban va ló rész vé tel re” (vö Leh mann 2009: 99). Ami -
kor Leh mann az „ész le lés ele ve dia lo gi kus” jel le gé -
rôl ír, ar ról, hogy ér zé keink „vá la szol nak a kül vi -
lág in ge rei re”, azt is hang sú lyoz za, hogy
„a külön ál ló in ge re ket egy sé ges ész le lé si tex tú rá -
ba„pró bál ják ren dez ni, amely igye ke zet egye nes
arány ban nô a meg vo nás sal, az aka dá lyoz ta tás sal.
Mi nél ke vés bé ma gya ráz ha tók ok-o ko za ti szin ten
a Pan ta gru el só gor nô jé nek szín pa di ak tu sai, an nál
in kább fo ko zó dik a figyel münk, an nál erô seb ben
ke res sük, és an nál biz to sab ban vél jük meg ta lál ni a
szi nesz te ti kus és me to ní mián ala pu ló kap cso la to -
kat. Amennyi ben ezt az utat kö vet jük, min den vi -
lá gos sá is vá lik. Egy csi be hang ja és a lát ha tat lan
csi bé hez va ló szí né szi vi szo nyu lás egy szer re két me -
to ni mi kus kap cso la tot mû köd tet ve ké pe zi meg a
csi bét: egy csi be hang ját hal lom, a szí né szek egy
pont ba figyel nek, amely pont a szét szórt bú za sze -
mek kör nyé kén van, s mi vel a csir ke ma got eszik,
adó dik a kö vet kez te tés, hogy ott egy csi be van.

A bú za – ke nyér – Krisz tus tes te kap cso lat, akár -
csak a test – ha lál – bon co lás vagy a test – ke nyér
– sü tés – evés kap cso lat szin tén ké zen fek vô asszo -
ciá ció kat moz gó sít. Ha son lóan egyér tel mû, de la -
za asszo ciá ciós kap cso lat áll fenn a val lás, a mû vé -
szet, az evés és a va dá szat té ma kö rei kö zött. Az el -
sô mû vé szi áb rá zo lá sok egyi két, a va dá sza to kat
megörö kí tô bar lang raj zo kat rész ben az éh ség vál -
tot ta ki, il let ve a va dá szat si ke res sé gé be (az éh ség
csil la pí tá sá ba) ve tett re mény. A bar lang fa lá ra va -
dá sza tot raj zo ló ôs em ber mû vé szet be ol tott „imá -
já ra” a zá ró kép „rí mel”: fent rôl alá száll – akár az
ári á nu sok szent ira ta, mely hi tük sze rint kö té len
eresz ke dett le az ég bôl – egy már elej tett vad, a bi -
ka, amely a bi ka via dal kép zet tár sí tást is ma gá val
hoz za, és ezál tal vissza kap cso ló dik az ál do zat, az
ál do za ti ál lat, ily mó don pe dig az is ten bá rá nya té -
ma kö ré hez. E je len tés tö re dé kek mind a de hie rar -
chi zált in ge rek és az át fo gó ész le lés dia ló gu sá ból
szü let nek meg anél kül, hogy klasszi kus je lö lô-je -
lölt vi szonyt hoz ná nak lét re, te hát meg ma rad nak a
ma guk konk rét sá gá ban, je len tést nem, de je len tés -
le he tô sé gek egész so rát hor do zó je lek ként. A Pan -

A
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lik: nem je lent mást, mint liszt tel be szórt tes tet,
amit an nak rend je s mód ja sze rint ki is süt nek. Ez
az ön re fe ren ci a li tás újabb össze füg gés-ke re sés re
sar kall, és az Olaszor szág egyes vi dé kein hús vé ti
étel ként ké szí tett co lom bá ra, ga lamb for má jú gyü -
mölcs ke nyér re vo nat ko zó asszo ciá ció kat is implikál.
Ez a je len tés le he tô ség pe dig új ra visszautal az ál -
do za ti sá gra, az is ten bá rá nyá ra, a hús vét ün nep kö -
ré hez va ló kö tô dé se ré vén, de ugyanak kor a har -
ma dik is te ni sze mély re is, a szent lel ket szim bo li -
zá ló (ga lamb for má jú) sü te mény re va ló uta lás ál -
tal. Az egy mást beár nyé ko ló je len tés le he tô sé gek nek
ez a gya kor ta iro ni kus, dia lek ti kus pár be szé de hoz -
za lét re a je len té sek sû rû sé gé vel va ló já té kot. Ezen
a szin ten épp úgy be szél he tünk túl bô sé grôl és meg -
vo nás ról, de akár szi mul ta nei tás ról is, mint a je lek
ese té ben, a Leh mann ál tal leírt posztd ra ma ti kus je -
len sé get te hát nem csak sze mio ti kai, de sze man ti -
kai vo nat ko zás ban is tet ten ér het jük. Az ef fé le, je -
len té sek kel va ló já ték biz to sít ja az elôadás hu mo -
rát is: a kö zön ség gya kor ta harsány ne ve tés ben tört
ki az ilyes faj ta csô be hú zá sok lát tán. Ma gun kon, és
sa ját, kény sze res esz té ti kai nyom ke re sô reflexein -
ken is ne ve tünk ilyen kor, ami kor lát szó lag az de -
rül ki, hogy mind annyi szor té ved tünk. Az el sô re
ero ti kus nak vélt mo so lyo kat fe lülír ja a Krisz tus-ér -
tel me zés, azt pe dig a konk rét ság. Ki de rül, hogy a
liszt tel meg hin tett test va ló já ban nem más, mint
liszt tel meg hin tett test, ame lyet an nak rend je s
mód ja sze rint ki süt nek. Mi re azon ban ez utób bi ba
be le nyu god nánk, a tes tet he lyet te sí tô ke nyér szín -
pad ra vissza tér té vel megint csak a Krisz tus tes te ér -
tel me zés ke rül elô tér be, ami kor rá jö vünk, hogy ez
a sa já tos, kis sé per verz hú sos te kercs nem más,
mint urunk szent tes te, a ke nyér vagy az os tya misz -
té riu má ba süt ve. Összes sé gé ben a je lek mul ti re fe -
ren ci a li tá sá val, a je len té sek sû rû sé gé vel va ló já ték -
kal van dol guk te hát, ön re fe ren ci a li tás sal ke vés bé.

Az egyik em lí tett eset ben sem csu pán ön ma gá -
ban ál ló ként té te le zô dik a test: a Faust ban már meg -
je le né se pil la na tá ban sem, a Pan ta gru el ben pe dig
az el dönt he tet len ség pil la na tai után dôl el, majd
vo nó dik vissza stb. a je len té se. S ha ko ráb ban azt
ál lí tot tuk, hogy a jel ön re fe ren ci a li tá sa, akár csak a
tisz ta és ön re fe ren ci á lis fizi ka li tás le bont ja a fiktív
koz moszt, míg a jel mul ti re fe ren ci a li tá sa ki szé le sí -
ti, az ér tel mez he tet len sé gig tá gít ja azt, ak kor ezál -
tal elér kez tünk az „ati pi kus” vo ná sok kö zött a leg -
fon to sabb fo ga lom hoz: a va lós be ha to lá sá hoz.

Ez az a pont, ahol Purcáre te meg húz za a ha tá -
ro kat sa ját fiktív koz mo sza vé del mé ben, a kul tú ra

te ré nek vé del mé ben: a va ló ság lát sza tát kel tô, teát -
rá lis va ló ság in teg ri tá sa ér de ké ben.

Ha ko ráb ban – Leh mannt idéz ve – azt fej te get -
tük, hogy Purcáre te nél „a szi mul tán je lek so ka sá -
ga mintegy a va ló ság meg ket tô zô dé se ként je le nik
meg, és lát szó lag hét köz na pi va ló ság ta pasz ta la tunk
össze vissza sá gát utá noz za”, ak kor ezalatt mi is azt
ér tet tük, hogy itt egy al ter na tív va ló ság kép zô dik
meg, nem a va ló ság rep re zen tá ció ja. Ez az al ter na -
tív és teát rá lis va ló ság pe dig nem is mo só dik össze
a konk rét va ló sá gunk kal, te hát nem tör té nik meg
a szó leg szi go rúbb ér tel mé ben a va lós be ha to lá sa.

Purcáre te vi lá gá ra nem jel lem zô, hogy meg bon -
ta ná a ha gyo má nyos ját szó-né zô stá tu so kat, fe sze -
get né az elôadás és a va ló ság kö zöt ti ha tá ro kat. In -
kább a teat ra li tást hang sú lyoz za, amely nek sa ját lo -
gi ká ja, te re, he lye és ide je van, ez pe dig rit kán mo -
só dik egy be a va ló ság gal. Moz gó sít ugyan, mint
ér tel me zôt (és eb ben az ér te lem ben társ al ko tót), de
nem szó lít fel cse lek vés re, konk rét fizi kai rész vé -
tel re. A Pan ta gru el só gor nô jé ben pél dául el mo só dik
ugyan a kül sô és bel sô idô fo gal ma, és a né zôk
nyom ke re sô ösz tö né nek moz gó sí tá sa is meg tör té -
nik, de a tér sta bil ma rad: a szín pad szín pad, a né -
zô tér né zô tér, szó sincs át jár ha tó ság ról, az in tel lek -
tuá li son tú li rész vé tel rôl. A Faust ban vi szont meg -
hí vást ka punk, hogy kör sé tát te gyünk egy abszt -
rakt és teát rá lis vi lág ban, de Purcáre te szán dé ko san
kor dont vont elénk, je lez ve: ez szín ház, ti né zôk
vagy tok. Kér jük, ne ér je nek a kiál lí tott szí né szek -
hez, és ne hasz nál ja nak va kut! Az el dönt he tet len -
ség esz té ti ká já ról csak ezen a pon ton be szél he tünk:
ami kor ar ra in vi tál nak, hogy fel men jünk a szín pad -
ra, egy pil la na tig kér dé ses sé vá lik, hogy mi be és
mennyi re akar nak be von ni min ket (vö. Leh mann
2009: 117), ám csak ha mar nyil ván va ló vá lesz nek
be vo ná sunk ha tá rai. Pa rász ka Bo ró ka egyébiránt
épp ezt a tá vol ság tar tást ké ri szá mon „Majd nem
Purcáre te” cí mû írá sá ban (Pa rász ka 2012), amely
ön ma gá ban is bi zo nyí té ka an nak, hogy ezen a pon -
ton még akár Purcáre te nél is fel me rül het az el dönt -
he tet len ség esz té ti ká ja fe lô li meg kö ze lí tés egyes né -
zôk ben: ez még szín ház, vagy va ló ság? Be szá molója
ha son ló prob lé mát vet fel, mint egyes né zôk reakció -
ja az Eri ka Fis cher- Lich te ál tal leírt Claus Pe ymann-
 ren de zés, a Kö zön ség gya lá zás ese té ben: „azok szá -
má ra, akik a Kö zön ség gya lá zás elôadá sát ese mény -
ként ér tet ték, az ese mény si ke res sé gét a szí né sze -
ké vel egyen ran gú né zôi rész vé tel biz to sít hat ta”
(Fis cher- Lich te 2009: 24). Mi köz ben a be szá mo ló
szer zô je fel te he tôen nem gon dol ta, hogy itt kö zös,
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kom po nen se a szí nész nô va lós tes te. A szí nész nô
sa ját mel lei nek meg mu ta tá sa a pé nisz jel zé se kí sé -
re té ben tör té nik: te hát nem a szí nész sa ját tes tét
figyel het jük meg csu pán, és vég képp nem a ma ga
ön re fe ren ci a li tá sá ban, ha nem Mefisztó tes tét.
A mul ti re fe ren ci á lis és ön re fe ren ci á lis jel mû kö dé -
sé nek min tá já ra itt is ugyanazt a je len tést hor doz -
za a hím nôs Mefisztó tes te mint ha egy min den ne -
mi jel leg ze tes sé get nél kü lö zô tes tet lát nánk. Aki
két ne mû, az a szó bi zo nyos ér tel mé ben sem le ges
ne mû nek szá mít, s ezál tal olyan lény nek is, aki férfi
és nô alak ját egyaránt ma gá ra ölt he ti. A ha son ló -
ság azon ban itt sem azo nos ság: a hím nôs ség és a
sem le ges ne mû ség kö zöt ti kü lönb ség ugyanolyan
szub ti lis és je len tôs is, mint az ön re fe ren ci a li tás és
a mul ti re fe ren ci a li tás kö zöt ti, még ha sok hely zet -
ben azo nos ha tást is ér el.

Mi köz ben nem lé te zik min den ne mi jel leg ze tes -
sé get nél kü lö zô em be ri test, te hát a szín há zi gya -
kor lat szem pont já ból ér tel met len sem le ges ne mû -
ség rôl be szél ni, pon to san azért le het ta nul sá gos el -
ját sza nunk a gon do lat tal, hogy job ban megért sük
a Faust be li Mefisztó fizi ka li tá sá nak jel le gét és je len -
tô sé gét. Mefisztó ugyanis nem is le het ne más, mint
hím nôs. Kul tu rá lis to po szaink sze rint a sze xua li tás
bû nös, az asze xua li tás vi szont bûn te len do log. Ha
az is ten asze xuá lis, ak kor a sá tán alig ha nem bi sze -
xuá lis. Ha is ten sem le ges ne mû (ami per sze vi tat -
ha tó), ak kor a sá tán ket tôs ne mû, és ha az is ten
mégis in kább férfi, mint nô (mert hogy atya is, fiú
is), ak kor a sá tán jog gal té te lez he tô in kább nô nek,
mint férfinak – el vég re a zsi dó-ke resz tény kul tú ra
nôi ség-fo gal ma már az éden ker ti al ma el fo ga dá sá -
val gya nú ba ke ve re dett. Mi sem éssze rûbb te hát,
mint hogy Mefisztó, aki e kon tex tus ban egy szer re
kí gyó és Éva, de min den képp kí sér tô, nô le gyen,
pé nisszel, nem pe dig férfi, mel lek kel. Ez a megol -
dás egy szer re te szi al kal mas sá ar ra, hogy részt ve -
gyen, sôt Faust he lyett is cse lek vô ként lép jen fel
Mar git megerô sza ko lá sá ban, ugyanak kor csá bí tó -
ként lép jen fel Faust tal szem ben, a Wal pur gis -éj je -
le ne tei ben pe dig nô ként, egy fé le Éva ként ve zes se
a kí sér té sek kert jé be az Ádám- Fau stot.

En nek a mefisztói tes ti ség nek, a ké sôb bi bi sze -
xua li tást (sem mi kép pen sem asze xua li tást) megelô -
le ge zô hím nôs jel le gén túl is van még egy fon tos
jel kom po nen se: a pi ros ra fes tett bôr, amely szin -
tén egyér tel mû je len tést hor doz. Nem más, mint a
ki ló gó ló láb (vagy in kább ör dög pa ta) je le: az em -
be ri test be öl tö zött, de em be ri vol tá ból, mint ru -
hái ból, szó sze rint ki ved lô ör dög va ló di szí ne, te -

hát az ál ca mö göt ti va ló di test. Ab ban a tény ben
pe dig, hogy az ál ca mö göt ti va ló di tes tet ilyen hang -
sú lyo san, a va ló di test re fel fes tett ál ca ré vén lát hat -
juk, egy fé le szín há zi ön reflexi ót is fel fe dez he tünk.

A fen tiek alap ján megál la pít hat juk, hogy
Purcáre te nél a tes ti ség so sem ön re fe ren ci á lis,
legalábbis nem el sô ren dûen az. A szí nész tes te
ugyan fo ko zot tan elô tér be ke rül, ám nem hogy ön -
ma gá ra irá nyí ta ná a figyel met, ha nem ön ma ga ál -
tal is még hang sú lyo sab ban irá nyít ja azt sa ját je len -
té sé re.

Ha son ló a hely zet a Pan ta gru el só gor nô je ese té -
ben is, csak ép pen egy férfi test tel. Ez a test sem a
szí nész tes te – se nem a já ték lé nyé, se nem Di mény
Áro né –, még pe dig el sô sor ban a fe hér fes ték miatt
nem, amely ha son lóan mû kö dik, mint a Mefisztó-
 pél da ese té ben. Ha a vö rös fes ték kap csán ki ló gó
ör dög lá bat em le get tünk, ak kor itt ki ló gó Krisz tus-
láb ról be szél he tünk, an nak el le né re is, hogy itt még
el len pon to zás is tör té nik, ami kor tár sai le vet kôz -
te tik a sze rep lôt. A vet kôz te tés pil la na tá ban a test
még egy köz tes je len tés me zô ben van, mi pe dig a
je len tés re va ló vá ra ko zás ál la po tá ban. E pil la nat -
ban, de va ló ban csak né hány pil la nat ere jéig még
rész ben ön re fe ren ci á lis test rôl, tisz ta fizi ka li tás ról
be szél he tünk. Ugyanak kor már itt is je len tés le he -
tô sé ge ket vá zol fel a ren de zés, a ké sôb bi tör té né -
se ket el len pon to zan dó akar tév út ra csal ni. Ezt a tes -
tet ki zá ró lag férfiak vet kôz te tik le, majd átad ják a
nôk nek, akik liszt tel szór ják be. A vet kôz te tés, majd
a liszt tel va ló be szó rás so rán a töb biek vé gig mo -
so lyog nak rá, amit nem ne héz fél reér te ni, s épp ez
a cél. Fon tos, hogy a liszt tel va ló be szó rást is
megelô zi a rá cso dál ko zás, vagy in kább meg cso dá -
lás pil la na ta a nôi sze rep lôk ré szé rôl.

A vet kôz te tés-je le net ho mo e ro ti kus fel hang ja,
majd az azt kö ve tô pil la na tok lát szó la gos ero ti ká -
ja a liszt tel va ló be szó rás pil la na tá ban fosz lik szét.
Ek kor már sejt jük, hogy bal zsa mo zást lá tunk, és
tá vol ról már itt felidé zô dik a Krisz tus tes te je len -
tés le he tô ség is. Eb ben a kon tex tus ban vissza me nô -
leg ér tel me zôd nek át a ko ráb bi pil la na tok, és tá -
vol ról akár a ta nít vá nyok kal az ál do za ti sze rep re
ké szü lô Krisz tus, majd a tes tet a ke reszt rôl le ve vô,
be bal zsa mo zó asszo nyok kép ze tét tár sít juk a lá tot -
tak hoz, mi köz ben a két je len tés le he tô ség köl csö -
nö sen beár nyé kol ja egy mást. Már-már mi kér nénk
el né zést, ami kor a konk rét ság, vagyis az el sôd le ges
je len tés fe lülír ja mind két ér tel me zé sün ket, hi szen
a tes tet ke nyér tész tá ba te ke rik, majd meg sü tik. Eb -
ben a pil la nat ban a test új ra ön re fe ren ci á lis sá vá -
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ség rôl a posztd ra ma ti kus hidegség ja vá ra, még sem
ve ti azt el tel je sen. A Faust ban pél dául vál ta koz tat -
ja a me leg ség és a me leg ség meg vo ná sá nak pil la na -
tait: Faust ma gá nyos mo no lóg ja dra ma ti ku san meleg,
a be leélést se gí tô pil la nat, de a (kis lány) Mar git tal
va ló ta lál ko zás pil la na tá ban már posztd ra ma ti kus
hi deg sé get ér zé ke lünk: fel sem me rül, hogy azo no -
sul ni tud junk ve le, megért sük lé lek ta ni mo ti vá cióit,
hogy „ve le men jük”. E két meg kö ze lí tés pe dig fo -
lya ma to san vál ta ko zik, és a hidegség a Wal pur gis -
éj je le ne tei ben kul mi nál, míg vé gül új ra va la mi fé -
le dra ma ti kus me leg ség kép zô dik meg az elôadás
vé gé re, ami kor még Mefisztót is „megért jük”. A zá -
ró ké pet pe dig egy más faj ta, nem dra ma ti kus, ha -
nem lí rai me leg ség is át hat ja a fel tá ma dás-him nusz
és a sze münk lát tá ra le zaj ló fel tá ma dás nyo mán.

Ez zel szem ben a Sca pint vé gig kí sé ri a dra ma ti -
kus me leg ség, legalábbis a fô sze rep lô vo nat ko zá -
sá ban, akit azál tal is el vá laszt a töb bi sze rep lô tôl,
hogy ka rak te rét ke vés bé ti pi zál ja, ke vés bé sti li zál -
ja, és ke vés bé ide ge ní ti el. Sca pin nek van ko mo -
lyan ve he tô lé lek ta na, és itt ép pen ez a nó vum.
A dra ma ti kus me leg sé get csak a leg rit kább ese tek -
ben vált ja fel a posztd ra ma ti kus hidegség, legin -
kább a poé ti kus me leg ség gel vál ta koz va, ám ez is
rit kán tet te nér he tô.

Purcăre te ce leb rál 
(az evés mint szer tar tás, transz cen den cia)

urcáre te szín há zá ban hang sú lyo san je len van
egy faj ta ri tua li zá ló jel leg, amely nem rit kán a
transz cen den ciá ra va ló konk rét uta lás sal is tár -

sul – mindez ott lap pang még a Sca pin ben is, igaz,
nem ri tuá lis mó don, ha nem dra ma ti ku san kó dolt
üze net ként.

A tér rôl, mint a va ló ság meg ket tô zô dé sé nek érze -
tét kel tô fiktív koz mosz ról több ször ej tet tünk már
szót, és az is nyil ván va ló, hogy egy ef fé le tér ben
bár mi lyen szín há zi ak tus túl mu tat a mi mé zi sen:
ön ál ló ér té ke van, mint fel mu ta tott ak tus nak, és
ennyi ben máris ri tuá lis fel han go kat hor doz magában.

E te rek ben majd nem min den elôadás ban, még
az olasz ko mé dia ha gyo má nyait moz gó sí tó Sca pin -
ben is meg kép zô dik a cso port mint kö zös ség, ame -
lyet Purcáre te jel lem zôen a kö zös evés mo tí vu mán
ke resz tül kö ze lít meg.

Esz nek a cra i o vai Sze get szeg gel, a Gi an ni Schic -
ci, a Sca pin, a Pan ta gru el só gor nô je elôadá sai ban, de
még Purcáre te filmjé ben, a Va la hol Pa li lu lá ban is.
Ez az evés-mo tí vum mi ni má li san két kö zös sé get

hoz lét re, ha összeol va dá su kat – a fiktív koz mosz
vé del mé ben – meg is aka dá lyoz za. A né zôk figye -
lô kö zös sé gé nek sze me lát tá ra meg kép zô dik egy
má sik kö zös ség, a szí né sze ké, amely la ko má hoz
ké szül. A la ko ma mo tí vu ma felidé zi szo ká sos, szer -
tar tá sos ét ke zé sein ket, elô hív ja az ün nep és/vagy a
ri tuá lé fo gal mait. A hal lot ti tor, a kö zös há la adó ün -
nep sé gek kel, val lá si ün ne pek kel össze füg gô la ko -
mák min den kul tú rá ban ri tuá lis je len tés tar tal ma -
kat köz ve tí te nek. Egyes kul tú rák ban, pél dául a zsi -
dó ha gyo mány ban nem is vá laszt ha tó el tô lük a ri -
tuá lis ak tus: a zsi dó is ten tisz te let után il let len ség
anél kül el hagy ni a ter met, hogy nem kós tol tuk va -
la me lyik ételt; az éte le ket gya kor ta nem is a zsi na -
gó ga elô te ré ben, ha nem a szer tar tás nak is he lyet
adó te rem ben he lye zik el. A szé der es te gya kor la -
ti lag az evés re épü lô, az evés ak tu sa ré vén em lé ke -
zô ri tuá lé. A ha szid ha gyo mány ban a la ko da lom az
es kü vô szer ves foly ta tá sa, ab ban a vo nat ko zás ban
is, hogy a reb be rend sze rint a T ala kú asz tal fô he -
lyét fog lal ja el, együtt eszik és tán col az if jú pár ral,
kü lön-kü lön a vô le génnyel és a meny asszonnyal,
akik csak a reb be után ehet nek, és csak azután tán -
col hat nak egy más sal, hogy kü lön-kü lön a reb bé -
vel is tán col tak elôbb.

Az evés, a ze ne és a tánc mo tí vu mai össze fo nód -
nak a Sca pin ben is, a Pan ta gru el só gor nô jé ben pe dig
még hang sú lyo sab ban. Utób bi elôadás ban az evés
már nem csu pán a szer tar tást és a szer tar tá sos ságot
felidé zô, ugyanak kor kö zös ség kép zô Leit mo tiv, de
egy szer s mind köz pon ti té ma is, mely kö ré az egész
elôadás szer ve zô dik. Ung vá ri Zrí nyi Il di kó eb ben
az ér te lem ben elem zi, mint az evés ri tuá lé ja kö ré
épü lô szer tar tás já té kot, ame lyet per for ma tív jel le -
gû nek te kint, amennyi ben „nem ka no ni zált” cse -
lek vés so rok kal tár sul (Ung vá ri Zrí nyi 2011: 111).

A Pan ta gru el só gor nô je ese té ben ez a per for ma -
tív jel leg azál tal is felerô sö dik, hogy itt rep re zen tá -
ció ról szó sincs, és nem is le het, mert hiány zik a
dra ma ti kus szö veg elôz mény. A Faust ban ez zel
szem ben csak a drá ma ál tal „ki je lölt” he lyen, a Wal -
pur gis -éj lá to má sai ban fe dez he tünk fel ha son lóan
ka no ni zá lat lan, te hát ri tuá lis jel le gû cse lek vés so ro -
kat. Mind két eset ben igaz, hogy a szí né szek nem
sze re pek el ját szói el sô sor ban, ha nem sa ját je len lé -
tü ket kí nál ják fel szem lé lô dés cél já ra (vö. Ung vá ri
Zrí nyi 2011: 114).

Míg a Faust ban e fel kí nál ko zás mö gött fo lya ma -
to san je len van a szerep le he tô sé ge, mint ahogy hal -
vá nyan a rep re zen tá ció le he tô sé ge is fel sej lik – hi -
szen tud juk, ez a Wal pur gis -éj –, a Pan ta gru el só -
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per for ma tív ese mény zaj lik, hi szen az elôadás ko -
ráb bi ré szei sem ígér tek sem mi ilyes mit, a szín padra
in vi tá lás gesz tu sa ön ma gá ban is meg ké pez te azt az
el dönt he tet len sé get, amely nyo mán több-ke ve sebb
jog gal olyan el vá rá sok éb red het tek a né zôk né me -
lyi ké ben, mint a sza bad moz gás igé nye a tér ben.

„Ha ez va ló ban plasz ti kus be- és fel mu ta tás len -
ne, akár csak egy tár lat, szín há zi tér- és lát vány ta -
nul mány, plasz ti kus kí sér let, a szín há zi tér él ve -
bon co lá sa, ak kor feláll hat nék, né zô-szö get cse rél -
het nék. Kö zel me het nék a szín pa di ap ró je lek hez,
vagy egé szen hát ra, pers pek tí vá kat cse rél het nék.
És ak kor tény leg mû köd het ne a lát vány szín ház tel -
jes me net fel sze re lé sé ben, ben nem né zô ben, aki ben
a lát vány szü le tik (vagy el ve tél). Mindeh hez azon -
ban nem csak a szín ház de- és re konst ruk ció já ra,
ha nem a né zô sze rep, a né zô tér új ra gon do lá sá ra is
szük ség len ne.” (Pa rász ka 2012)

E gon do la tok azért lé nye ge sek, mert né zôi szem -
pont ból vi lá gít ják meg az el dönt he tet len ség esz té -
ti ká já nak mû kö dé sét és a fe ed back- sza lag mû kö -
dé sé nek meg vál to zá sát (vö. Fis cher- Lich te 2009:
49–92).

No ha a sze rep vál tás le he tô sé gé re nem kér dez rá,
imp li cit mó don mégis a Fis cher- Lich te- fé le per for -
ma tív hár mas sá got idé zi fel kér dé sei vel. Ha ugyanis
fel bom lik a tu da to san ket té vá lasz tott tér szer ke zet,
azaz a né zô be lép het a tér be, kö ze lebb me het a tár -
gyak hoz vagy hát ra me het, ön kén te le nül is a per -
for ma tív ak tus ré szé vé vá lik: egy tér ben mo zog a
szí nésszel, ugyanazok hoz a tár gyak hoz vi szo nyul
va la mi kép pen – a szí nész nek pe dig el ke rül he tet le -
nül hoz zá kell majd vi szo nyul nia, mint olyan sze -
mély hez, aki be lé pett a per for ma tív tér be. Ezál tal
meg is kép zôd ne a né zôk és já té ko sok kö zös sé ge,
és fel ve tôd ne a köl csö nös érin tés, a tá vol ság és a kö -
zel ség, a nyil vá nos ság és a ma gán szfé ra kér dés so -
ra is (vö. Fis cher- Lich te 2009: 52). Ez zel szo ros
össze füg gés ben pe dig már fel me rül a sze rep vál tás
le he tô sé ge, ame lyet Fis cher- Lich te a per for ma tív
kí sér le tek har ma dik alap pil lé ré nek te kint (vö. Fis -
cher- Lich te 2009:53).

A já té ko sok és né zôk együt tes tes ti je len lé te te -
hát va ló ban beava tó és ri tuá lis jel le gû, kö zös per -
for ma tív pil la na tot ered mé nyez ne, még ha a né zôk
csu pán bá mész kod ná nak is a per form tív tér ben, és
azért jár ná nak-kel né nek ott, hogy egy-egy kel lé ket
szemügy re ve gye nek – sôt ta lán ez vol na az erô -
sebb per for ma tív pil la nat. Mit csi nál a né zô, ami -
kor épp egy disz nó fe jû em bert vizs gál meg kö ze -
lebb rôl, s út já ba ke rül egy me net osz lop vagy maga

Mefisztó? Ho gyan rea gál a hely zet re, és ho gyan reagál
rá vi szont a ját szó? E pil la nat ban felerô sö dik a fe -
ed back- sza lag mû kö dé se, és va ló di per for ma tív ak -
tus ve szi kez de tét. Ar ról nem is be szél ve, ha mond -
juk, va la ki nek ki gyul lad a ru há ja egy tûz kö pô vizs -
gá la ta köz ben: ho gyan rea gál nak rá a sze rep lôk?

Nem iro ni zál ni sze ret nék e szél sô sé ges pél dák
fel ho zá sá val, csu pán azt pró bá lom vé gig ve zet ni,
mi lyen len ne a Faust, ha Purcáre te na gyobb te ret
en ged ne a já té ko sok és a né zôk együt tes tes ti je len -
lé té nek. Egy ef fé le kí sér let szá mos ta nul ság gal bír -
na, csak hogy a já té ko sok és a né zôk együt tes tes ti
je len lé té re épü lô per for ma tív ak tu sok el ke rül he tet -
le nül együtt jár nak az au to poé ti kus jel leg gel.
A prob lé ma itt ép pen az, hogy az ilyen elôadá sok -
nak „nem csu pán áb rá zol niuk kell a sze rep vál tás,
a kö zös sé gek lét re jöt té nek és fel bom lá sá nak fo lya -
ma tát, a tá vol sá got és a kö zel sé get”, amint Fis cher-
 Lich te is hang sú lyoz za, „ha nem el kell ér niük, hogy
tény le ges sze rep vál tás men jen vég be, kö zös sé gek
jöj je nek lét re és szûn je nek meg, il let ve kiala kul jon
a tá vol ság és kö zel ség ér zé se” (Fis cher- Lich te 2009:
52). Ez pe dig már a va lós be ha to lá sá nak leg ra di -
ká li sabb for má ja: ri tua li zá ló kí sér let, amely szük -
ség kép pen ön re fe ren ci á lis és au to poé ti kus, s amely
eset ben az elôadás, ame lyet lá tunk, és amely nek te -
ré be egy kis idô re be bo csá tást nyer tünk, meg szûn -
ne a Faust len ni.

Ez zel visszaér tünk a rep re zen tá ció hoz va ló vi -
szony prob lé má já hoz: ugyanis, ha Purcáre te le is
mond a kon ven cio ná lis rep re zen tá ció ról, a rep re -
zen tá ció le he tô sé gé rôl nem mond le, ahogy a rep re -
zen tá ció ként va ló ér tel me zés le he tô sé gé rôl sem. Lo -
gi ká ja szilárd és ki moz dít ha tat lan, és eh hez mér -
ten húz kor dont kö zénk és szí né szei kö zé. Kü lön -
le ges vi lág ba lép het tünk ugyan be, de mégis
meg ma rad az ér zé sünk: a Faus tot lát tuk, azon be -
lül pe dig a Wal pur gis -éjt. Purcáre te te hát megóv -
ja a ma ga épí tet te vi lá got, a va ló sá got lát szó lag meg -
ket tô zô abszt rakt teat ra li tást, a kul tú ra te rét. Kö zel
en ged, kör be is ve zet vi lá gá ban, de vi lá go san ki je -
lö li azt a ha tárt, amit nem lép he tünk át. Nem cse -
ré li fel az azo no su lás le he tô sé gét a rész vé tel le he -
tô sé gé vel, és ezál tal megôr zi a ma ga épí tet te konst -
ruk ciót. Ha nem így ten ne, ak kor vol na csak „majd -
nem Purcáre te”.

Az utol só ati pi kus vo nás a me leg ség és hidegség
kér dé sé hez va ló vi szo nyu lás ban rej lik. Purcáre te
tu da to san tá vo lít el egy-egy pil la nat ban, bi zo nyos
elôadá sai ban pe dig, mint pél dául a Pan ta gru el sógor -
nô jé ben szin te tel je sen le mond a dra ma ti kus me leg -
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jel lem zô jét – azok ban is ha son ló: a ha lál meg vál -
tá sa ál do zat ré vén. Vid nyánsz ky Há rom nô vé ré ben
ugyanis a cso port meg men ti Tu zen ba chot, azál tal,
hogy a drá ma vi lá gá ból mintegy ki lép ve, fel so ra -
koz nak köz te és a pisz toly csö ve kö zött. Szol jo nij
csak úgy lô het né le a bá rót, ha va la mennyiü ket el -
pusz tí ta ná. Ál do zat azon ban itt is van, még pe dig
Na ta sa, akit Vid nyánsz ky nem en ged az ab la kon át
ki sza ba dul ni a tér bôl, amely a be tel je sü let len ség és
a ha lál ár nyé ká nak te re. Ugyanaz a kér dés ve tô dik
fel a sze rep bôl va ló ki lé pés után jel mez ben ma ra -
dó, nem ka rak te reik nek, sze re peik nek meg fe le lôen
cse lek vô szí né szek kel kap cso lat ban, mint a Pan ta -
gru el ben ele ve szerep nél kül lé te zô, ri tuá lis cse lek -
vé se ket vég re haj tó ját szók ese té ben. Az a kér dés,
hogy kit lá tunk.

A vá laszt Mi hai Mániutiu ter mi no ló giá já ban ta -
lál hat juk meg, aki a szí nész-sze rep ket tôs ség he -
lyett a szí nész-já ték lény-sze rep hár mas sá got ajánl -
ja a sze rep al ko tás leírá sá ra (vö. Mániutiu 2006:
21–41.). Eb ben az ér te lem ben a szí nész já ték lé nye
a va lós lé nye és a sze re pe kö zött lé te zô köz tes, a
szí nész sa ját ma ga ál tal lét re hí vott „ál do za ti tes te”.
A szí nész já ték lé nye nem pusz tán funk cio na li tá sá -
ban, ha nem a sze rep rôl va ló tel jes le vá lasz tott ság -
ban is lé tez het. Mániutiu sze rint a szí nész já ték lé -
nye legin kább a „te lí tett ûr” pa ra do xo ná val jel le -
mez he tô, és ennyi ben va ló ban nem üres edény, ha -
nem sze re pek hal ma za (i.m. 22.). De hoz zá kell
ten nünk, hogy nem csu pán sze re pek hal ma za ként,
ha nem szín pa di ta pasz ta la tok és hely ze tek hal ma -
za ként is ér ten dô a já ték lény, mint a szí nész ál do -
za ti tes te. Sze rep nél kül is ma gá ban hor doz za a már
el ját szott sze re pek, a már megélt szi tuá ciók hal ma -
zát, amely bôl a szó Gro tows ki- fé le ér tel mé ben par -
ti tú rát épít. A já ték lény te hát nem pusz tán a szerep
mö göt ti ál do za ti test le het, de akár a szín pa di ci -
vil ség vagy ál ci vil ság ál la po tá ban, akár a szerep nél -
kü li já ték ál la po tá ban lé vô szí nész úgy szól ván mez -
te len ál do za ti tes te is.

Ung vá ri Zrí nyi Il di kó szin tén az egyé ní tett ség és
a szerep hiá nyá ra vi lá gít rá, ami kor egy, az elôadás -
ban meg kép zô dô „mi”-ként, kol lek tív sze rep lô ként
te kint a kö zös ség re, amely bôl ugyan ki vál hat egy-
egy sze mély, ám ak kor is va la mennyien egy fö löt -
tük ál ló esz mény nek ve tik alá ma gu kat, és an nak
ad ják át tes tü ket (Ung vá ri Zrí nyi 2011:117.).

A szí nész já ték lé nye azon ban nem csu pán ak -
kor ve ti alá ma gát egy faj ta fel sôbb ha ta lom nak, ha
kol lek tív sze rep lô ként té te le zô dik, ha nem ak kor is,
ha egy ma gá ban ál ló ként je le nik meg, sôt tu laj don -

kép pen még ak kor is, ha sze re pet ját szik. Utób bi
eset ben per sze a sze rep pel va ló azo no su lás foly tán
köz vet le nül a sze re pet ér zé kel jük fiktív sze mély -
ként, amely sze rep nek a já ték lény más fe lôl épp úgy
alá ve tet te ma gát.

A szerep nél kül meg je le nô ma gá nyos já ték lény
vagy a csu pán sze rep tö re dé kek bôl épít ke zô, ri -
tuá lis ak tust vég zô já ték lény ugyanúgy az alá -
ve tett ség ál la po tá ban van, mint kol lek tív sze rep -
lô ként. A ré vü let be esett test ugyanak kor ön ma -
gá ban is egy faj ta kol lek tív jel leg gel bír, amennyi -
ben a szó schech ne ri ér tel mé ben vett (igaz,
is me ret len) ala pí tó tett re utal, a test em lé ke ze -
té re apel lál va. A sá mán sem ön ma ga, egye dül -
ál ló ként sem, ha nem kvá zi kö zös sé gi erôt kép -
vi sel – aho gyan Pál sem él már, ha nem él ben -
ne a Krisz tus, még pe dig ugyanaz a Krisz tus,
amely min den más igaz ke resz tény ben, s ezál -
tal kö zös sé get ké pez (v.ö. „Nincs zsi dó, sem gö -
rög; nincs szol ga, sem sza bad; nincs férfi, sem
nô; mert ti mind nyá jan egyek vagy tok a Krisztus
Jé zus ban”).

Ezért Ung vá ri Zrí nyi Il di kó sza vait a leg ra di ká li -
sab ban és né mi leg ál ta lá no san ér tel mez ve akár azt
is mond hat nánk, hogy a fel sôbb ha ta lom nak alá -
ve tett ál do za ti test a szó transz cen dens ér tel mé ben
egy ma gá ban áll va is kol lek tív sze rep lô.

Ami kor te hát a sza xo fon ha tá sá ra vi sí tás ban ki -
tö rô já ték lény nem pusz tán ki vá lik, de vi sel ke dé -
sé vel ra di ká li san el is kü lönül a töb bi já ték lény tôl,
alá ve tett sé gé ben vég sô so ron egy ma gá nyos, de vál -
to zat la nul kol lek tív sze rep lô ma rad, ez pe dig mé -
gin kább ér vé nyes a fel bon colt, le vet kôz te tett, meg -
sü tött, majd ke nyér for má já ban vi szont lá tott sze -
rep lô re.

Fon tos nak tû nik itt megem lí te ni még egy ter -
mi nust, az al ko tói test fo gal mát, ame lyet Ung vá ri
Zrí nyi Il di kó el kü lö nít a kol lek tív sze rep lô ré szét
ké pe zô szí nész test tôl, a mi ér tel me zé sünk ben a já -
ték lény fo gal má tól. (Ung vá ri Zrí nyi 2011: 114) No -
ha je len ku ta tá sunk hoz nem tar to zik szer ve sen
hozzá, ér de mes le het fon to ló ra ven ni ezt a kü lönb -
ség té telt, amennyi ben to vább ár nyal ja a szí nész-já -
ték lény-sze rep hár mas sá gát. A szí nész ci vil sze mé -
lyi sé ge és já ték lé nye kö zött is fel sej lik ugyanis „va -
la mi”, amit csak a per for mansz fe lôl tu dunk iga zán
meg ra gad ni, s ez a va lós, de még sem ci vil al ko tói
test. Anél kül, hogy most el mé lyed nénk eb ben, ér -
de mes legalább szó ba hoz ni ezt a le het sé ges ne gye -
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gor nô jé ben a sze rep nek még a le he tô sé ge is fel szá -
mo ló dik: a ját szók úgy mo zog nak a tér ben, „mint -
ha min den egyes tör té nés nek transz cen den tá lis je -
len té se vol na” (Uo.).

A transz cen den cia mint te ma ti ka fel sej lik számos
Purcáre te- ren de zés ben, még az olasz ko mé dia ha -
gyo má nyai hoz vissza nyú ló Sca pin ben is, s ugyan
itt nem be szél he tünk per for ma tív szer tar tás sze rû -
ség rôl, mégis a szer tar tá sos evés mo tí vu má hoz kö -
tô dôen je le nik meg. Ezen a pon ton azon ban el kell
vá lasz ta nunk a lon do ni és a deb re ce ni Sca pin -e lô -
a dást. Kö zös vo ná suk, hogy a prob lé mák el si mítását
egy faj ta deus ex ma chi ná val old ják meg, ám en nek
konk rét szín pa di meg je le ní té se el té rô je len tést hordoz,
és el té rô mó don vi szo nyul a transz cen den ciá hoz.

Mind két elôadás ban e pil la nat ban ké szül el a
hús, ame lyet va ló ban a szín pa don süt meg Karl, a
pin cér, és utá na ri tuá li san kör be hor doz, a lon do ni
ver zió ban még a kö zön ség so rai kö zött is. A ba rokk
kép, amely, mint ki de rül, Né ri ne-t áb rá zol ja, meg -
vi lá go so dik, majd egy szin tén mo no ton, transz cen -
dens jel le get su gal ló ze né re meg je le nik ma ga Né -
ri ne. A lon do ni elôadás ban egy süllyesz tô bôl lif te -
zik fel, míg a töb biek a vi lá gí tó fest ményt cso dál -
ják, a deb re ce ni ben vi szont – és ez az elôadás fô
eré nye a lon do ni hoz ké pest – a kép ma ga ele ve ne -
dik meg, és ki sé tál ke re té bôl. Míg az elôb bi megol -
dás megen ge di a rea lis ta ér tel me zés le he tô sé gét is,
amennyi ben Sca pin ugyanazt a süllyesz tôt hasz nál -
ta már ko ráb ban egy fur fan gos cse lé hez, s ily mó -
don akár az ô ke zét is sejt het jük a do log ban, ad dig
a deb re ce ni elôadás ban nincs rea lis ta ma gya rá zat.
Ha Sca pin nek kö ze is van Né ri ne meg je le né sé hez,
az csu pán va rázs lat, va ló di cso da le het. Míg elôb -
bi ben a kép meg ket tô zô dik csu pán, és na gyon is
meg ma gya ráz ha tó mó don, utób bi ban élet re kel, és
át sé tál egyik mé dium ból a má sik ba – lép te még
meg is bi csak lik, amint le fe lé ara szol a lép csôn.
Purcáre te olyan bra vú ro san old ja meg a kép ki cse -
ré lé sét az ál ta la áb rá zolt sze rep lô re, hogy alig ész -
re ve he tô a vál to zás: egy pil la nat ra meg der me dünk,
azt hí vén, va ló ban meg moz dult a fest mény.

Ez zel a megol dás sal Purcáre te vég képp meg ke -
rü li a giccs be haj ló köz helyt, az anya „vé let len” elô -
ke rü lé sét, hi szen a kép nem ele ve ned het meg vé -
let le nül pont itt és pont most, hogy felold ja az
összes fél reér tést és fe szült sé get. Eb ben a vo nat ko -
zás ban Sca pin bün te té se sem le het vé let len, akit
Purcáre te fel fo gá sá ban va ló ban és min den két sé get
ki zá róan fej be ver a kô fa ra gó ka la pács. Mindezt pe -
dig azok után, hogy ko ráb ban beállt egy bil le gô

desz ka alá, ame lyen egy sú lyos vö dör volt. A desz -
ka le bil lent ugyan, de a vö dör csak ak kor esett le,
ami kor Sca pin el sé tált aló la: eb ben az ér tel me zés -
ben nin cse nek vé let le nek, cso dák azon ban – ter -
mé sze te sen – igen.

A transz cen den cia te ma ti ká ja a Faust ban ma gá -
tól ér te tô dôen je le nik meg, hi szen már a drá ma is
fel kí nál ja azt, a zá ró kép ben pe dig va ló sá gos fel tá -
ma dást lá tunk, mi köz ben hall juk az azt megének -
lô him nuszt.

Já ték lény és kö zös ség

mi kor a Pan ta gru el só gor nô jé ben a sze rep lôk
cso por tok ba ren de zôd nek, vagy a Wal pur gis -
éj teát rá lis figu rá it lát juk sa ját te rük ben lé tez -

ni, a per szo názs vol ta képp tel je sen fel szá mo ló dik,
sôt meg sem igen kép zô dik. A Sca pin ben egye dül
Né ri ne ese té ben le het szó er rôl, aki ugyan fel ve ti a
per szo názs meg kép zô dé sé nek le he tô sé gét,
ugyanak kor – legalábbis a deb re ce ni elôadás ban –
kér dé ses sé te szi önazo nos sá gát. Itt nem kö zös sé gi
lény ként, ha nem el len ke zô leg: az egyet len nem-kö -
zös sé gi lény ként té te le zô dik a transz cen den ciát
kép vi se lô „sze rep lô”. Jel me ze, egy ro ko kó ru ha, se -
ho gyan sem il lesz ke dik a da rab te ré hez és a töb bi
sze rep lô jel me zé hez. Fon tos megem lí te nünk, hogy
mind két elôadás e jel mez meg var rá sá val kez dô dik:
a Né ri ne-t ala kí tó szí nész nô sa ját ro ko kó ru há ját
varr ja, egy ta ka rí tó nôt idé zô jel mez ben, amely rôl
a szín ház és a ká vé ház ta ka rí tó nô jé re egyaránt
asszo ciál ha tunk. Óriá si kü lönb ség azon ban az,
hogy egy át hal lá sos, transz cen dens uta lá so kat tar -
tal ma zó, de pusz ta trük ként is ér tel mez he tô show -
mû sor hoz varr-e ru hát, vagy ah hoz, hogy fest -
ménnyé, ar te fak tum má avan zsál jon. Utób bi ér te -
lem ben sa ját ha lot ti öl tö ze tét varr ja meg, hogy az -
tán eb ben az öl tö zet ben tá mad has son fel,
vissza tér ve az élôk so rá ba, el si mí ta ni csip-csup
prob lé mái kat.

Ha Né ri ne ese té ben a per szo názs el mo só dik és
meg kér dô je le zô dik, a cso port mint kö zös ség ese -
té ben fel is szá mo ló dik.

Anél kül, hogy itt mó dom vol na rész le te sen ki -
fej te ni kö vet kez te té sei met, kény te len va gyok sa ját,
ko ráb bi vizs gá ló dá saim ra hi vat koz ni. Ami kor a cso -
port mint kö zös ség sze re pét vizs gál tam Vid nyánsz -
ky At ti la ren de zé sei ben, ha son ló kér dé sek kel szem -
be sül tem, mint Purcáre te szerep nél kü li szí né szei
ese té ben. A tét – és a té tet itt schech ne ri ér te lem -
ben is ér tem, mint a ri tuá lé egyik elen ged he tet len

A
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um ból, és új mó do kon kap cso lód nak össze. A szín -
pad egy, az ab szo lút köl té szet re em lé kez te tô mó -
don meg kom po nált, asszo cia tív te rek bôl ál ló
komp lex egésszé vá lik” (v.ö. Leh mann 2009: 129).

A fen tiek bôl vi lá go san ki tû nik, hogy ami kor köl -
tôi szín ház ról be szé lünk, nem a köl tôi szö ve gek
szín re vi te lé nek kér dé sé rôl be szé lünk – no ha ez
nem zár ja ki, sôt erô sí ti a köl tôi sé get –, mint aho -
gyan a ze nei vé vá lás ese té ben sem el sô sor ban a ze -
nés szín ház ra gon do lunk, ha nem a ze ne szer ve zô -
elv ként, struk tu rá ló erô ként va ló té te le zô dé sé re,
amely akár ze ne hiá nyá ban is fel ve tôd het, mint pél -

dául Al vis Her ma nis A csend hang jai cí mû elôadá -
sá nak egyes rész le tei ese té ben. A ze nei vé vá lás min -
tá já ra köl tôi vé vá lás ról is be szél he tünk, ame lyet
sem mi kép pen sem a szö veg szint jén kell ér te nünk
csu pán, ha nem az elô a dá se gész vo nat ko zá sá ban.

S ha el fo gad juk a köl tôi szín ház ter mi nu sá nak
le gi ti mi tá sát, mint a posztd ra ma ti kus szín há zon be -
lü li, de sa já tos je gye ket mu ta tó pa ra dig ma meg ne -
ve zé sét, ak kor az ed di gi fe je ze tek kö vet kez te té sei
alap ján Sil viu Purcáre te szín há zát nem pusz tán
posztd ra ma ti kus ként, de ezen be lül erô tel je sen köl -
tôi szín ház ként is fel fog hat juk.
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dik stá tust, amely nem azo nos a já ték lénnyel. Ar -
ról ugyanis, Ung vá ri Zrí nyi megál la pí tá sát idéz ve,
el mond ha tó, hogy fiktív test, amely ha pél dául le -
szúr ja ma gát, nem seb zi fel sa ját has fa lát. Ez zel
szem ben a per for mer tes te al ko tói test ugyan, de va -
lós sé rü lést szen ved, amit a ci vil test is hor doz. Eb -
ben a fel fo gás ban te hát a szí nész-sze rep ket tôs ség -
nek nem pusz tán az egyik, ha nem mind két pó lu -
sán fel fe dez he tünk egy-egy köz test.

Köl tôi szín ház

urcáre te szín há zá val kap cso lat ban már több al -
ka lom mal szó ba hoz tuk a köl tôi sé get, a poé ti -
kus jel le get, mint ahogy olyan fo gal ma kat is,

mint a szce ni kus vers, a szi nesz té zia. Mie lôtt rá tér -
nénk a köl tôi szín ház jel lem zé sé re, ha rész le tes tár -
gya lá sá ra itt és most nincs is le he tô sé günk, fon tos
tisz táz nunk, hogy mi lyen ér te lem ben hasz nál juk a
ter mi nust.

Pat ri ce Pa vis Szín há zi szó tá rá ban nem ta lá lunk
„köl tôi szín ház” szó cik ket – amely, mint lát ni fog -
juk, egyál ta lán nem vé let len – a „köl té szet a szín -
ház ban” szó cikk pe dig alap ve tôen a vers szín há zon
ke resz tül tör té nô tol má cso lá sá ról, vers szín ház ról,
il let ve a köl té szet és a szín ház „stra té giá ja” kö zöt ti
ér te lem sze rû kü lönb ség rôl szól. Amiért e szó cikk
mégis fon tos le het szá munk ra a köl tôi szín ház kap -
csán, az épp a vers és a szín ház lo gi ká ja kö zöt ti kü -
lönb ség vi szony lag pon tos ér zé kel te té se: a ver set
ugyanis men tá lis bel sô tér ként ha tá roz za meg, amely -
nek nincs szük sé ge szín pad ra, szín pa di meg je le ní -
té se pe dig koc ká za tos vál lal ko zás, amennyi ben a
konk rét tér be „zu han va” az ol va sót/hall ga tót „fel -
ka var ja men tá lis te re ele mei nek lát vá nya a szín pa -
don” (Pa vis 2006: 250–252). A szó cikk to váb bi ré -
szeit nem szük sé ges felidéz nünk, hi szen már most
elô re kell bo csá ta nom, hogy köl tôi sé gen nem a
szín pad ra vitt köl té sze tet ér tem, nem a vers szín há -
zat, ha nem a poé ti kus, lí rai lo gi ka men tén szer ve -
zô dô szín há zi for má kat.

A drá ma vál ság ba ke rü lé se után ér te lem sze rûen
nyer het te ret az epi ka és a lí ra. Az epi kus és a köl -
tôi szín ház kö zött azon ban lé nye ges kü lönb ség fe -
szül: míg elôb bi – és eb ben egyet kell ér te nünk Leh -
man nal – sem mi kép pen sem kép zel he tô el a
posztd ra ma ti kus szín ház pa ra dig má ján be lül, ad -
dig az utób bi an nak sa já to sabb vál to za tát je lent he -
ti. A leh man ni ter mi no ló gia men tén egy sor olyan
vo nat ko zást ta lál ni, amely ben a köl tôi szín ház kö -
vet ke ze te sen sa ját sá gos nak mu tat ko zik. Olyan jel -

lem zô je azon ban nincs, amely men tén ne vol na be -
so rol ha tó az egyébiránt na gyon tág, leíró és megen -
ge dô leh man ni esz té ti ka men tén a posztd ra ma ti -
kus szín ház pa ra dig má já ba. Ha pe dig a fen ti vi -
szony megáll ja a he lyét, ak kor a köl tôi szín ház a
posztd ra ma ti kus pa ra dig ma sa já tos ré sze, amely a
leh man ni ter mi no ló gia men tén le szû kít he tô, és né -
mi kiegé szí tés sel kö rül ha tá rol ha tó.

Ko ráb bi ku ta tá saim so rán ar ra ju tot tam, hogy a
köl tôi szín ház olyan posztd ra ma ti kus szín há zi pa -
ra dig ma, amely ke rü li a hi deg sé get, a konk rét sá -
got, az ön re fe ren ci a li tást (be leért ve az ön re fe ren ci -
á lis tes ti sé get), a va lós be ha to lá sát, az el dönt he tet -
len ség esz té ti ká ját, és bár más ként vi szo nyul a rep -
re zen tá ció kér dé sé hez, nem mond le ró la
ra di ká li san. Ugyanak kor fo ko zot tan jel lem zô rá a
vi zuá lis dra ma tur gia, a de hie rar chi zá ció, a frag men -
tum sze rû ség, a mu zi ka li zá ció (ze nei vé vá lás), a szi -
nesz té zia, az álom ké pek, a je lek sû rû sé gé vel va ló
já ték (a túl te lí tett ség éppúgy, mint a meg vo nás) és
a szi mul ta nei tás.

A nem pusz tán a drá ma hû rep re zen tá ció já ról,
ha nem az epi kus, nar ra tív épít ke zés rôl, a tör té net -
me sé lés rôl is töb bé-ke vés bé le mon dó posztd ra ma -
ti kus szín ház ba nem fér be le az epi kus szín ház, a
szin tén ded ra ma ti zált köl tôi szín ház azon ban sa já -
tos vo nu la tát ké pe zi. Ezt iga zol ja Leh mann is, aki
a posztd ra ma ti kus szín ház poé ti kus, lí rai jel lem -
zôit több íz ben kieme li: min de nekelôtt a szce ni kus
vers fo gal ma, il let ve a szi nesz té zia kap csán, amely -
rôl a kö vet ke zô ket ír ja: „A kap cso lat fo gal ma nem
vé let le nül a köl té szet bôl szár ma zik, és ta lá lóan írja
le a drá mán, mint »szí ni köl te mé nyen« tú li ész lelés -
mó dot” (Leh mann 2009: 98.). A szce ni kus költemény
kap csán ép pen ség gel a per for man szim pul zus szín -
há zi for má ba va ló zá rá sá ról be szél, ar ról a je len ség -
rôl te hát, amit a Wal pur gis -éj, vagy a Pan ta gru el
sógor nô je kap csán lát hat tunk. Ugyanitt em lí ti „az
elôadá sok mal lar méi ér te lem ben vett lí rai di men -
zió ját is”, amely ab ból adó dik, hogy az „össze füg -
gô (epi kus) fe szült ség” el tû né sé vel a sze rep lôk je -
len lé té re, a köl csö nös tük rö zô dé sek re és ana ló giák -
ra irá nyul a figye lem (v.ö. Leh mann 2009: 129).

Leh mann sze rint a vi zuá lis rész le tek, fé nyek, jel -
me zek, tár gyak, a tér be li vi szo nyok anya gi sá ga és
a sze rep lôk tes ti sé ge együt te sen hoz zák lét re a szce -
ni kus köl te ményt, egy sa já tos, sok ré tû tük rö zô dé -
se ket kí ná ló tér ben. „Eb ben a posztd ra ma ti kus szín -
pad tér ben a tes tek, a gesz tu sok, a moz du la tok,
a test tar tá sok, a hang szín, a hang erô és a hang ma -
gas ság ki sza kad nak a meg szo kot té ri dô- kon ti nu -
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