
C sak nem száz éve an nak, hogy Ja ne El len Har -
ri son, a rí tus-ku ta tás camb ridge-i is ko lá já nak 
mes te re bi zo nyí ta ni vél te az an tik gö rög szín -

ház ri tuá lis ere de té re vo nat ko zó meg gyô zô dé sét. 
Ar ról az év szak-is ten hez kö tô dô és Har ri son ál tal 
„eni au tos- da i mon”-nak ne ve zett rí tus ról van szó, 
ame lyet Ja mes Geor ge Fra zer az Ara nyág ban (1890) 
már egye te mes ér vé nyû nek te kin tett. Egy év szá -
zad nál is hosszabb idô telt el vi szont Lé on Gau tier 
Hi sto i re de la po é sie li tur gi que au Mo y en Age: les tropes 
cí mû köny vé nek meg je le né se (1886) óta, amely 
amel lett ér velt, hogy az eu ró pai szín ház a kö zép -
kor ban a 10. szá zad ele jén író dott Hús vé ti tró pus -
ból szü le tett új ra. 

A 19. szá zad szel le mi kö ze gét meg ha tá ro zó evo -
lú ció el mé let tel össz hang ban mind két teo re ti kus a 
szín ház ere de tét ke res te, és mind ket ten ugyanott 
vél ték meg ta lál ni azt: egy fe lôl egy arc hai kus év szak-
is ten hez köt he tô rí tus ban, más fe lôl ab ban a Qu em 
Qu e ri tis- ben, amely elô ször a hús vé ti mi sén, majd 
a hús vé ti ma tu ti num ré sze ként hang zott fel. Annak 
el le né re, hogy az ere det kér dé se kor társ ho ri zontból 
messze me nô kig obs ku rus nak tû nik és a vá la szok 
sem ve he tôk ko mo lyan, szín ház és rí tus vi szo nya 
mind a mai na pig élénk vi tát vált ki. Míg azon ban 
a hat va nas-het ve nes évek ant ro po ló gu sai és te at ro -
ló gu sai a rí tus és a szín ház kö zöt ti kü lönb sé gek re 
kon cent rál tak, il let ve a két fo ga lom pon tos meg -
ha tá ro zá sá ra és el ha tá ro lá sá ra tö re ked tek, ad dig az 
új ke le tû kér dés fel te vé sek kö zép pont já ban a ha son -
ló sá gok áll nak. A ku ta tók messze me nô kig egyet -
érte nek ab ban, hogy a rí tus és szín ház fo gal mát egy -
szer és min den kor ra rög zí tô, tér ben és idô ben 
egyaránt ér vé nyes de fi ní ci ók nem se gí tik a prob lé -
ma megol dá sát. Ugyanak kor az is tény, hogy meg -
ha tá ro zott ke re te ken be lül ér vé nyes és heu risz ti kai 

esz köz nek te kin tett meg ha tá ro zá sok ról nem le het 
le mon da ni. 

A to váb biak ban ezért szín há zi nak te kin tem az 
olyan fo lya ma to kat, ame lyek szín re vitt, performatív, 
tes ti és má sok ál tal ész lelt cse lek vé sek hez kö tôd -
nek. Rí tu son pe dig olyan transz for ma tív cse le ke de -
te ket ér tek, ame lyek örök lött min ta alap ján men -
nek vég be. És erô sen ké tlem, hogy az en nél ár nyal -
tabb meg ha tá ro zá sok po duk ti vak lehetnek.  

A to váb biak ban te hát a rí tus és a szín ház kö zöt -
ti ha son ló ság kér dé se áll ér dek lô dé sünk hom lok -
te ré ben – olyan vo ná sok, ame lyek rög zí té se nem a 
két fo ga lom össze mo sá sát, ha nem tör té ne ti leg vál -
to zó affi ni tá sa ik hang sú lyo zá sát ered mé nye zik. 
Gon do lat me ne tünk egy tör té ne ti és egy ana li ti kus 
rész re osz lik: (1) elô ször át te kint jük szín ház és rí -
tus vi szo nyá nak vál to zá sát az eu ró pai kul tú ra kez -
de té tôl, az an tik vi tás tól nap jain kig, (2) majd az el -
múlt har minc év né hány elôadá sát vizs gál juk meg 
a rí tus-el mé let as pek tu sá ból. Az elem zé sek re mél -
he tô leg vá laszt ad nak ar ra kér dés re, hogy (i) a kor -
társ szín ház megér té sét se gí tik-e a rí tus-el mé le ti fo -
gal mak, il let ve (ii) a tár gya lan dó elôadá sok mi lyen 
esz té ti kai ta pasz ta lat ban ré sze sí tik a be fo ga dót, és 
a rí tus-el mé le ti ho ri zont al kal ma zá sá val meg ra gad -
ha tók-e e ta pasz ta lat sa já tos sá gai. 

 
Szín ház és rí tus vi szo nyá nak tör té ne te  

az eu ró pai kul tú rá ban 
 

A szín ház a gö rög an tik vi tás óta ki tün te tett vi -
szony ban áll a rí tus sal. Az ok min de nekelôtt 
egy olyan tény ben ke re sen dô, amelyen a ku -

ta tók gyak ran át sik la nak: az a va la mi ugyanis, amit 
a gö rög an tik vi tás vagy az eu ró pai kö zép kor szín -
ház nak ne vez (és amit a gö rög the at ron szó je lent: 

ERI KA FIS CHER- LICH TE 

Szín ház és rí tus1

1 A for dí tás a Ma gyar Ál la mi Eöt vös Ösz tön díj tá mo ga tá sá val ké szült.
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„a né zés szín te re”), ki zá ró lag olyan ün ne pek ke re -
tei kö zött tör té nik meg, ame lyek ez zel egyide jû leg 
kü lön bö zô rí tu sok ke re teit is al kot ják. Ezek a szín -
ház és a rí tus kö zös gyö ke ré nek is te kint he tô ün -
ne pek vi szont az eu ró pai tár sa dal mak tör té ne té ben 
kulcs fon tos sá gú sze re pet töl te nek be a kul tu rá lis 
iden ti tás kiala ku lá sá nak, reflexi ó já nak il let ve meg -
kér dô je le zô dé sé nek szem pont já ból. Szín ház és ün -
nep köl csön ha tá sa min dig is sok fé le esélyt adott 
ar ra, hogy kö zös sé gek lét re jöt te transz pa rens sé vál -
jon, a kol lek tív iden ti tás ké pe dif fe ren ciá lód jon, kí -
sér le tek so rán for má lód jon, il let ve reflek tá lód jon. 

Az an tik gö rög kul tú rá ban a szín há zi elôadá sok 
szer ves ré szét ké pez ték Athén leg na gyobb ál la mi 
ün ne pé nek, a Dio nü szosz tisz te le té re ren de zett 
„nagy” vagy „vá ro si Di o nü szi á nak”. Az azon ban már 
vi tat ha tó, hogy az elôadá sok az ün ne pen be lül mi -
lyen funk ciót töl töt tek be. Ez an nál is in kább igaz, 
mert a ku ta tás csak érin tô le ge sen fog lal ko zott ez -
zel a kér dés sel, és a gö rög szín há zat nem annyi ra a 
Dio nü szosz-kul tusz ke re tein be lül lét re jö vô ün nep 
al ko tó ele me ként, ha nem iro da lom ként vagy au to -
nóm in téz mény ként vizs gál ták. A kö zép kor ese té -
ben is jó kiin du ló pont szín ház és ün nep szim bió -
zi sa, hi szen jó részt olyan ke resz tény (hús vé ti, pün -
kös di, úr na pi, ka rá cso nyi) ün ne pek rôl van szó, 
ame lyek nem csak a mi sék bôl, ha nem val lá si já té -
kok ból is áll tak. Az elôadá sok gyak ran kö zös imá -
val il let ve zsol tár ral kez dôd tek, és egy him nusz kö -
zös elének lé sé vel fe je zôd tek be. 

Eb ben az össze füg gés ben vá lik ér de kes sé az ün -
ne pek és az elôadá sok spe ciá lis rí tus-jel le ge. A ku -
ta tá sok je len le gi ál lá sa sze rint bát ran dol goz ha tunk 
az ün nep aláb bi de fi ní ci ó já val: az ün ne pek kü lön -
le ges, nem hét köz na pi, val lá si, társadalmi, po li ti -
kai, év szak hoz il let ve élet tör té net hez köt he tô ese -
mé nye ket áb rá zol nak; olyan rend sze re sen is mét lô -
dô tör té né sek, ame lye ket vi szont (mi vel ta gol ják 
azo kat) a min den na pok ré szé nek is kell te kin te -
nünk. Olyan kul tu rá lis per for man szok, ame lye ket 
egy fe lôl a li mi na li tás és a pe rio di ci tás, más fe lôl a 
sza bály sze rû ség és a transz gresszió dia lek ti ká ja kü -
lön böz tet meg a töb bi tôl. Az el sô el len tét pár az ün -
nep ide jé re vo nat ko zik: egy fe lôl (mi vel rend sze re -
sen is mét lôd nek) beágya zód nak a hét köz na pok 
rendjébe, más fe lôl (mi vel lét re hoz zák sa ját, a nor -
má lis idô szá mí tás és -mé rés rend jé bôl ki sza ka dó 

ide jü ket) az idô be li ség te kin te té ben is le he tô vé tesz -
nek egy fé le transz gresszi ót. A má so dik el len tét pár 
az ün ne pi te vé keny sé gek re vo nat ko zik, ame lyek 
egy fe lôl pon tos sza bály rend szert kö vet nek, más fe -
lôl ép pen az a lé nye gük, hogy meg sért se nek bi zo -
nyos (a hét köz na po kat de fi ni á ló) sza bá lyo kat.2 

Eb bôl a meghatározásból elô ször is az kö vet ke -
zik, hogy az ün ne pek rí tu sok nak te kint he tôk. 
Ugyan  ak kor e de fi ní ci ó ból le ve zet he tôk az ün nep 
ha tás me cha niz mu sá nak spe ciá lis di men ziói. Az elsô 
el len tét a ha tás liminális vol tá ra utal: az ün nep ön -
ma  ga konst ruál ta, sa ját idô be li sé ge egy faj ta köz tes 
idô: út a hét köz na pok és a tör té ne lem ide jé be. 
Ennek az át me net nek vi szont elô fel té te le, hogy az 
ün nep részt ve vôi el szi ge te lôd je nek a min den na -
pok tól, aho vá az ün nep vé gén át vál toz va, megerô -
sö dött vagy ép pen új iden ti tás sal vissza tér nek. 
A liminális di men zió ennyi ben elô fel té te le egy másik, 
transz for ma tív erô vel bí ró di men zió nak. Azt, hogy 
a le het sé ges, az ün nep so rán fel vett és pró ba képpen 
el ját szott iden ti tá sok tény leg mû kö dô ké pes nek bi -
zo nyul nak az ün nep so rán, (a ri te de pas sa ge klasszi -
kus ese tei tôl el té rôen) sem mi sem ga ran tál ja, nincs 
rög zít ve és nem is min dig tesz tel he tô. Ugyanak kor 
a com mu ni tas ér zé se fel té te lez he tôen megerô sö dik. 

A má so dik el len tét pár ból vi szont egy kon ven cio -
ná lis di men zió ve zet he tô le. Ez az a sza bály sze rû -
ség, amely kény sze rí tô erô vel ír elô bi zo nyos in -
terak ciós rí tu so kat (Goff mann). Az olyan szél sô sé -
ges hely ze tek ben meg nyil vá nu ló transz gresszió 
ugyanis, mint az erô szak el- il let ve ki ját szá sa vagy 
a fi zi kai erô szak lát vá nya, egy spe ciá li san ka tar ti -
kus di men ziót hoz lét re. 

A liminális, a transz for ma tív, a kon ven cio ná lis 
és a ka tar ti kus di men zió jól meg fi gyel he tô mind a 
Nagy- Di o nü szi ák, mind a kö zép kor val lá si já tékai -
nak ke re té ben lét re jö vô elôadá so kon. Ez eset ben vi -
szont meg kér dô je lez he tet len a ka tar ti kus funk ció 
kiemelt sze re pe. Nem vé let len, hogy Arisz to te lész a 
ka tar zis nak az Aszk lé piosz-kul tusz gyó gyí tó rí tusai -
ból ere dez tet he tô fo gal mát al kal maz za a tra gé diaelô -
adá sok ra.3 A tra gé diák ugyanis min ta sze rûen él tek 
az erô szak olyan szél sô sé ges áb rá zo lá sá nak esz közé -
 vel, amit a né zôk transz gresszi ó ként ta pasz tal tak meg. 
És ugyaneb ben az ér te lem ben be szél he tünk an nak 
a ha tás nak a ka tar ti kus di men zió já ról, amit a pas -
sió já té kok ban vál tott ki a tes ti kí nok szín re vi tele.  

2 Vö.: Klaus- Pe ter Köp ping: „Fest”. In. Chri stoph Wulf (szerk.): Vom Menschen. Hand buch Hi sto ris cher Anth ro po lo gie. Wein -
heim, Ba sel, 1997. 1048–1065. 

3 Aszk lé piosz Apol lón és Ko ró nisz nim fa gyer me ke, a gyó gyí tás is te ne a gö rög mi to ló giá ban. (A for dí tó meg jegy zé se.)
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A kon ven cio ná lis di men zió min de nekelôtt a né -
zôi ma ga tar tás sza bá lyai val függ össze, ame lyek a 
köz vet len beavat ko zás he lyett a reak ció és a vá lasz 
kon ven cio ná lis for máit ír ják elô. Ez az oka an nak, 
hogy a val lá sos já té kok ban az an gya lok rend sze re -
sen fel kiál tot tak: „Si le te” – ek képp int ve csend re a 
kö zön sé get, s fi gyel mez tet ve az el várt ma ga tar tás -
for má ra. 

Az elôadá sok transz for ma tív és liminális di men -
ziói el vá laszt ha tat la nok egy más tól. Amennyi ben az 
ün nep ide jét liminális idô nek fog juk fel, ak kor az 
ün nep be ágya zott elôadá sok ide je a li mi na li tás to -
váb bi le he tô sé geit tar to gat ja. Egy faj ta mi ti kus idôt, 
olyan ese mé nye ket áb rá zol nak, ame lyek „in il lo 
tem  po re”,4 ráadá sul olyan tá vo li idôk ben tör tén -
nek, ame lyek bôl az ün ne pen össze gyûlt kö zös ség 
ere dez  te ti ma gát. Ez zel egyide jû leg olyan, a kö zös -
ség egé sze szá má ra ér vé nyes ér té kek rôl van bennük 
szó, ame lyek vagy meg szi lár dul nak, vagy reflexió 
tárgyá vá vál nak, adott eset ben pe dig – pél dául a 
görög tra gé diá ban – ér vé nyü ket vesz tik. Ily mó don 
az elôadás he lye liminális tér ré vá lik, amely ben va -
la mennyi részt ve vô szá má ra le he tô ség nyí lik az 
átválto  zás ra, a com mu ni tas té nyét pe dig min den -
ki kü lön bö zô mér ték ben ta pasz tal hat ja meg, il letve 
él he ti át.  

Ün nep és szín ház spe ciá lis rí tus-jel le ge te hát a 
né zôi ha tás e négy di men zió já nak mi ben lé te és le -
he tô sé ge fe lôl ha tá roz ha tó meg, il let ve ír ha tó le. 
A rí tus-jel le get az ün nep és a szín ház azon szo ros, 
szim bi ó zis- sze rû kap cso la ta biz to sít ja, amely mind 
az an tik gö rög kul tú rá ban, mind a kö zép kor eu ró -
pai kul tú rá já ban ma gá tól ér te tô dô volt. 

Ugyanilyen ma gá tól ér te tô dôen ve tô dik fel a kér -
dés: ho gyan vál to zik meg a négy di men zió vi szo -
nya, ha szín ház és ün nep szim bió zi sa meg szû nik. 
Az új kor ele jén, a 16. szá za di Itá liá ban és Ang liá -
ban olyan hi va tá sos tár su la tok jöt tek lét re, ame lyek 
nem csak (ud va ri) ün ne pek ke re té ben tar tot tak 
elôadá so kat, ha nem vá sá ro kon és pia co kon meg -
vá sá rol ha tó áru cik ként kí nál ták ôket. Az ud var ün -
ne pei nek ese té ben a négy di men zió vizs gá la ta sem 
az ün nep, sem pe dig a kü lö nös je len tô ség gel bí ró 
ope ra e lô a dá sok vo nat ko zá sá ban nem je lent prob -
lé mát. De mi a hely zet azok kal az elôadá sok kal, 
ame lyek nem köt he tôk ün ne pi al ka lom hoz? 

Nos, a ku ta tá sok je len le gi ál lá sa sze rint ki le het 
je len te ni, hogy az ed dig a kö zös ség ben és a kö zös -

ség ál tal vég be me nô rí tu so kat ez eset ben a szín pa -
don áb rá zol ják. Ezt a tényt egy fe lôl az Er zsé bet-kori 
szín ház tra gé diái és ko mé diái, más fe lôl a com me -
dia dell’ar te ka na vá szai iga zol ják. Ez ter mé sze te sen 
nem azt je len ti, hogy ezek az elôadá sok nél kü löz -
ték a né zôi ha tás em lí tett di men zióit. Azt pél dául, 
hogy Lon don új szín ház épü le tei liminális tér ként 
funk cio nál tak, az is bi zo nyít ja, hogy vagy a vá ros 
észa ki vagy a Tem ze al kot ta dé li ha tá rán kí vül he -
lyez ked tek el. An nak te hát, aki részt akart ven ni az 
elôadá so kon, elô ször is el kel lett hagy nia a vá rost: 
át lép te a vá ros ha tárt vagy át kelt a fo lyón. Ugyanen -
nek a pol gár nak az tán a szín ház ban az in terak ció 
új ri tuá léi val kel lett meg ba rát koz nia, mely nek kö -
vet kez té ben kiala kul tak a kö zös sé gi ma ga tar tás rö -
vid idôn be lül kons tans sá vá ló kon ven ciói. Az 
elôadás pe dig ka tar ti kus és transz for ma tív ha tást is 
ki tu dott vál ta ni. Míg a tra gé diák és a kró ni kás da -
ra bok [chron lic le hi sto ry] elôadá sai min de nekelôtt 
a szél sô sé ge sen erô sza kos ese mé nyek áb rá zo lá sá -
val gya ko rol tak ka tar ti kus ha tást, ad dig az elôadá -
sok ál ta lá ban vé ve is le he tôsé get ad tak új iden ti tá -
sok ki pró bá lá sá ra. Ez az oka an nak, hogy a szín -
ház lá to ga tás fo lya ma ta az át me net rí tu sá nak [ri te de 
pas sa ge] min tá já ra struk tu rá ló dott. A kol lek tív cse -
lek vés so rán lét re jö vô rítus sze re pét (ilyen pél dául 
a Szen ti vá né ji álom exp li cit pre tex tu sá nak te kint he -
tô má jus-rí tus) egy olyan át me net töl ti be, ame lyet 
a kö zön ség egyik ele me ként in di vi dua li tá sá ban is 
egy kol lek tí va részét ké pe zô né zô vi het vég be. Míg 
pél dául a rend sze re sen is mét lô dô má jus-rí tus a kö -
zös sé gi vi ta li tás má gi kus megújí tá sá ra volt ké pes, 
ad dig a szín ház az elô adást né zôk (mind)egyi ke 
szá má ra vál ha tott új iden ti tá sok ki pró bá lá sá nak he -
lyé vé. Ezen a pon ton vá lik vi lá gos sá a rí tu sok ál tal 
elôidé zett és a szín há zi elôadá sok ál tal le he tô vé tett 
transz for má ciók kö zöt ti kü lönb ség. Az elôadá sok -
kal el len tét ben ugyan is az el sô eset ben be kö vet ke -
zô át vál to zá sok nak ir re verzi  bi lis ér vé nyû nek és tár -
sa dalmilag ak cep tál ha tó nak kell len niük. Ugyanak -
kor az is tény, hogy az ün nep ri tuá lé já nak ke re tein 
kí vül lét re jö vô szín há zi elôadá sok ha tá sát to vább -
ra is az a négy di men zió szer ve zi, ame lyek ün nep 
és szín ház egy ko ri szim bió zi sá val és an nak rí tus-
jel le gé vel füg ge nek össze. 

Már csak ezért sem vé let len, hogy a né met nyelv 
tör té ne té ben ez az a pil la nat, ami kor a „szín ház” 
szó je len tés ta ni egy ség gé vá lik. A tág sze man ti kai 

4 Itt és most (la tin). (A for dí tó meg jegy zé se.)
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me zô vel bí ró fo ga lom olyan lát ha tó te ret je lent, 
ame lyen né zés re ér de mes dol go kat mu tat nak – le -
gyen az csa ta, ki vég zés, él ve bon co lás, szín há zi elô -
adás. A szó ter mé sze te sen könyv cí mek ré sze ként 
is hasz ná la tos volt: The at rum Mo rum (Prá ga, 1608), 
The at rum Eu ro pa eum (Frank furt am Main, 1634– 
1738), The at rum Che mi cum (Ar gen to ra ti, 1613– 
1661), The at rum Flo rae (Pá rizs, 1622), Theat rum 
In sec to rum (Lon don, 1634) vagy The at rum Machi -
na rum (Nürn berg, 1661) – egy szó val va la mennyi 
tu dás ra ér de mes is me re tet tar tal ma zó köny vet 
theat rum- nak le he tett ne vez ni. 

A 18. szá zad ban a fo ga lom hasz ná la ta az in téz -
mény re, az épü le tek re és az elôadá sok ra kor lá to -
zó dik. Ez a je len tés szû kü lés azon ban (legalábbis a 
ha tás esz té ti ka vé géig) sem mi kép pen sem je len ti a 
né zôi ha tás di men ziói nak meg szûn tét. A re cep ció 
leg kü lön bö zôbb ada tai  ugyanazt bizonyítják: a szín -
há zat egy nem-hét köz na pi, mun ka vég zés tôl men -
tes és eb ben az ér te lem ben liminális tér nek te kin -
tet ték, amely ben mind a ka tar ti kus, mind az ál ta -
lá nos ér te lem ben vett transz for ma tív ha tás eléré sé -
re le he tô ség nyílt. Jo hann Hein rich Nöl ting pél dául 
ezt me sé li Geor ge Lil lo The Lon don mer chant: or, 
The Hi sto ry of Geor ge Barn well [A lon do ni ke res ke -
dô, avagy Geor ge Barn well tör té ne te] cí mû drá má -
já nak 1755-ös elôadá sá ról: 

 
Sze meim már az el sô fel vo nás vé gén könny ben 
úsz tak, ami kor Barn well hosszan ôr lô dött ár tat -
lan sá ga és a vissza ta szí tó kéj hölgy, Mil wo ud csá -
bí tá sai és su gal mai kö zött, és vé gül egy bol dog -
ta lan pil la nat ban alul ma radt e küz de lem ben, s 
gyil kos sá lett. A fi nom, gyen géd és igaz ság sze -
re tô lel kek, ha is me rik ezt a szo mo rú já té kot, 
könnyen el gon dol hat ják, hogy nôtt min den 
egyes fel vo nás alatt megin dult sá gom, és mi lyen 
erô tel jes és meg rá zó volt a szo mo rú já ték vé ge.5 
 

A né zô ér zô szub jek tum má vá lá sá nak les sin gi igé -
nye ezút tal a szó leg szo ro sabb ér tel mé ben tel je sült. 
Ugyanak kor mint ha egyes transz for má ciók a fer -
tô zés pa to lo gi kus vo ná sok kal bí ró, szo ma ti kus fo -
lya ma tai nak tûn né nek. Schil ler pél dául 1780-ban 

ke let ke zett disszer tá ció já ban így ír ar ról a tény rôl, 
hogy a szín há zi elôadá sok ér zel me ket vál ta nak ki: 

 
Egy pil la nat ra már az után zott ér ze lem is be teg -
gé te he ti a szí nészt: a Lear vagy Othel lo sze repét 
ját szó Gar rick pél dául né hány órán át gör csök -
ben rán ga tóz va fe küdt ágyá ban. (…) De a né zôi 
il lú zió, a mû vi szen ve dé lyek iránt ér zett ro kon -
szenv is un dor hoz, hisz té ri kus gör csök höz és 
áju lás hoz ve ze tett.6 
 

És ami kor a 18–19. szá zad for du ló ján a mû vé szet 
au to nó miá ját hang sú lyoz ták, és a ha tás esz té ti ka 
zse ni esz té ti ká vá eny hült, még ez sem je len tet te a 
szín há zi elôadá sok ki vál tot ta ha tás di men ziói nak 
vé gét. Sôt, az ön ál ló mû vé szet nek he lyet adó szín -
ház olyan liminális tér ré vál ha tott, amely sem az 
ér te lem kö ve tel mé nyei nek, sem az ér zé ki ség igé -
nyei nek nem volt ki szol gál tat va. Ráadá sul – mi vel 
a mû vé szet au to nó miá ja szük sé ges volt ah hoz, hogy 
az em ber el jus son sa ját nem be li sé gé nek to ta li tá sá -
hoz7 – ép pen hogy elô tér be ke rült a transz for ma tív 
di men zió. A transz for má ció si ke ré nek ér de ké ben 
kel lett be ve zet ni az in terak ció új ri tuá léit, ame lye -
ket a 19. szá zad ele jé tôl be ve ze tett szín há zi tör vé -
nyek ír tak elô. Elôadás alatt ti los volt en ni és in ni, 
nem le he tett lár máz ni, vagy han go san be szél get ni, 
és nem to le rál ták a ké sést sem. A né zô nek száz szá -
za lé kig a szín pa di tör té né sek re kel lett kon cent rál -
nia, mi vel csakis ez tet te le he tô vé, hogy kép zett pol -
gár rá, nem be li sé gé nek lé nye gé vé vál jon. 

Míg te hát a ha tás be ve ze tô ben tár gyalt di men -
ziói nak (meg)lé te és szá ma nem két sé ges, ad dig 
úgy tû nik, hogy a kar ti kus és a transz for ma tív di -
menzió de fi ní ci ó ja a 19. szá zad kö ze pén vál to zás -
ra szo rul. És tény, hogy eb ben az idô ben a szín -
ház a tör vé nyek el le né re sem annyi ra liminális, 
mint in kább olyan szel le mi tér ként funk cio nált, 
amely ben a nézô foly tat ni tud ta hét köz na pi te vé -
keny sé geit. Ez az oka an nak, hogy Ri chard Wag -
ner meg ve tet te a be mu ta tó kon több ség ben lé vô 
„für dô lá to ga tó nap lo pó kat”, és ar ra pa nasz ko dik, 
hogy a mû vé szet áruvá vált: „Iga zi lé nye ge az ipar, 
mo rá lis cél ja a pénzszer zés, esz té ti kai irá nya az 

5 Jo hann Hein rich Vin cent Nöl ting: Zwo te Ver thei di gung des Hrn. Past. Schlos sers in wel cher des Herrn Se ni ors Go e ze Un ter -
suchung der Sitt lich keit der heu ti gen teuts chen Schau büh ne mit An mer kun gen beg lei tet wird. Ham burg, 1769. 

6 Fried rich Schil ler: Ver such über den Zu sam men hang der thie ris cher Na tur des Menschen mit sei ner gei sti gen. In. Ben no 
von Wie se (szerk.): Wer ke 20. Wei mar, 1962. 37–75 / 61. 

7 Vö.: Fried rich Schil ler: Le ve lek az em ber esz té ti kai ne ve lé sé rôl. In. F. Sch.: Vá lo ga tott esz té ti kai írá sai. Bu da pest, He li kon, 
1960. 189–190. Ford. Sze me re Sa mu.
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unat ko zók mu lat ta tá sa.8 Vagyis Wag ner vé le mé -
nye sze rint az elôadá sok (legalábbis a négy di men -
zió ér tel mé ben) sem mi lyen ha tást nem gya ko rol -
nak, és nem vál ta nak ki. Ja vas la tá val, mely nek ér -
tel mé ben a szín ház nak el kell szi ge te lôd nie a min -
den na pok tól és „is mét” ün nep pé kell vál nia, ezen 
a hely ze ten akart vál toztatni:  

 
Ez a pél da csak egy, a szín há zi üzem min den -
na pi igé nyei tôl és szük ség le tei tôl tel je sen el szi -
ge telt te rü le ten ér vé nyes, (…) en nek pe dig az a 
min den ben és min den ki ben rit kán meg ta lál ható 
kü lön le ges ség a fel té te le. (…) Ez eset ben tö ké le -
te sen meg szûn ne a kö zön ség és a szín ház kap -
cso la tá nak ipar orien tált sá ga. A né zôt nem a min -
den na pi ta po só ma lom ból va ló ki kap cso ló dás 
szük ség le te ve zet né, ha nem az, hogy össze gyûl -
jön má sok kal a rit kán vissza té rô ün nep na pok 
nyúj tot ta ki kap cso ló dás után, és hogy a meg -
szo kott me ne dék he lyett fel ke res se a szín há zi 
szó ra ko zás szá má ra ki zá ró la go san, csakis az 
elôadá sok min den más tól el szi ge tel ten, e kü lön -
le ges cél ból fenn tar tott és csak szá muk ra meg -
nyí ló mû vé sze ti elô a dó te reit, és pe dig azért, hogy 
an nak leg ma gasz to sabb cél ját szem elôtt tart va 
a szó leg ne me sebb ér tel mé ben el fe lejt se a min -
den na pok ta po só mal mát.9 
 

A szín ház nak te hát ün nep pé kell vál nia, ön ma gá -
ból kell megal kot nia ön nön ün ne pi vol tát. Egy el -
zárt, ki zá ró lag a já ték te re ként és le he tô ség sze rint 
pro vi zó ri ku san funk cio ná ló épü let ben zaj ló ün nep 
is mét fel ru ház za a szín ház au to nóm mû vé sze tét a 
ha tás azon di men ziói val, ame lye ket az je len le gi for -
má já ban nél kü löz ni kény sze rül. Az ün ne pi já té kok 
te re [Fests piel haus] azon ban, amely par ex cel len ce 
liminális tér ként és ez zel pár hu za mo san egy de -
mok ra ti kus ün ne pi gyû lés he lye ként funk cio nál, 
már Wag ner 1872. má jus 22-én el hang zott be szé -
dé ben is mást je len tett: Bay reuth zöld domb ján egy 
temp lom alap kö vét tet ték le, a Par si fal 1882-es 
elôadá sán pe dig a mû vé szet-val lás hí vei gyûl tek 
egy be. Wag ner „a so ha át nem élt dol gok va ló sá -
gos ál ma ként”10 ír ta le a li mi na li tás azon ál la po tát, 
amely be a bay reut hi elôadá sok né zôi ke rül nek, és 

ame lyet csak ak kor le het elér ni, ha a né zô a „mû -
al ko tás társ te rem tô jé vé” (vagyis egy sze rû né zô bôl 
a szín ház-ün nep részt ve vô jé vé) vá lik. 

Wag ner sze rint, ha ün nep nek te kint jük, az au -
to nóm mû vé szet té vá ló szín ház vissza nye ri ha tá sá -
nak di men zióit. A tör té nel mi avant gárd 20. szá zad 
ele ji kép vi se lôi szá má ra vi szont az „is mé telt” ün -
nep pé vá lás és a di men ziók vissza nye ré se azt a célt 
szol gál ta, hogy a szín ház min de nekelôtt az iden ti -
tás- és kö zös ség kép zô dés szem pont já ból gya ko rol -
has son ha tást a né zô re. A né zôk nek és a szí né szek -
nek egy kö zös ség tag jai vá kell vál niuk, mely nek 
kö vet kez té ben ki kell ala kul nia egy ideo ló giai, vi -
lág né ze ti, val lá si ala pon mû kö dô kol lek tív (szo cia -
lis ta, nép nem ze ti vagy val lá si) iden ti tás nak. Eb ben 
min de nekelôtt azok a 20. szá zad ele jén és a két vi -
lág há bo rú kö zött a leg kü lön bö zôbb or szá gok ban 
egyaránt nép sze rû po li ti kai ün ne pi já té kok és tö -
me ge ket meg moz ga tó spek tá ku lu mok ját szot tak 
nagy sze re pet, ame lyek a kö zös sé get leg több ször 
nagy lét szá mú kó rus ként áb rá zol ták.11 

Ahogy ez a rö vid és ér te lem sze rûen váz la tos tör -
té nel mi át te kin tés is iga zol ja, a né zôk re gya ko rolt 
ha tás nak az ün ne pek ke re té ben zaj ló elôadá sok ból 
le ve zet he tô négy di men zió ja a szín há zi elôadá sokra 
ál ta lá ban is ér vé nyes. Kü lön bö zô kor sza kok ban és 
kü lön bö zô mû fa jok ban el té rô konfi gu rá ci ó ban je -
lent kez nek, mi ben lé tü ket pe dig vál to zó, min dig új és 
min dig más stra té giák ha tá roz zák meg. Vég sô soron 
ép pen ezért nem is annyi ra a négy di men zió elô -
adás-meg ha tá ro zó sze re pé nek a té nye, ha nem a di -
men ziók elôadás-szer ve zô kap cso la tá nak és elôadá -
son ként vál to zó hasz ná la tá nak vizs gá la ta ér de kes. 
E szem pont al kal ma zá sá ra pél da az el múlt har minc 
év né hány elôadá sá nak most kö vet ke zô elem zé se. 

 
A ha tás ri tuá lis di men ziói a kor társ szín ház ban 

 

Ahat va nas évek szín há za, min de nekelôtt az ak -
ció- és a per for mansz- mû vé szet, „új ra” fel fe -
dez te és felerô sí tet te az elôadá sok ka tar ti kus 

di men zió ját. Ezek nek az elôadá sok nak a kö zép -
pont já ban az ál do zat ho za tal áll – tör tén jen ez Her -
mann Nitsch Or gien- My ste rien- The a ter- jé ben, Gro -
tows ki Szín há zi La bo ra tó riu má ban vagy Schech ner 

18Ri chard Wag ner: Mû vé szet és for ra da lom. In. R. W.: Mû vé szet és for ra da lom. Bu da pest, Se ne ca, 1995. 41. Ford. Gy. 
Alexan der Er zsé bet és Rad vy Er nô. 

19Ri chard Wag ner: Ge sam mel te Schrif ten und Dich tun gen VI I I. Leip zig, 1887/1888. 122f. Ford Csatár Péter. 
10 I. m. IX. 340. Ford Csatár Péter. 
11Vö.: Eri ka Fis cher- Lich te: The at re, Sa crifice, Ri tu al. Exp lo ring Forms of Po li ti cal The at re. Lon don, New York, Ro ut led ge, 2005. 
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Per for man ce Gro up- já ban. Ez ér vé nyes Ma ri na Ab -
ra   mo vič het ve nes évek be li per for man sza i ra is. Az 
1974-es Rhythm O-ban pél dául a mû vész nô megen -
ged te, hogy a ne pa li Stu dio Mo ra Ga lé riá ban az ut -
cán já ró ke lôk egy cso port ja órá kig bán tal maz za, és 
hogy a kín zás nak (a per for mansz nak) csak a né zôk 
vet hes se nek vé get. Az 1975-ös Lips of Tho mas- ban 
sú lyo san bán tal maz ta sa ját tes tét. Nagy va ló szí nû -
ség gel több, mint vé let len, hogy az ál do zat ho za tal 
új el mé le tét felál lí tó két mun ka – Re né Gi rard és 
Wal ter Bur kert köny vei – 1972-ben je len tek meg, 
s így a La vi o len ce et la sa cré [Az erô szak és a szent] 
és a Ho mo Ne cans [A gyil kos em ber] egyaránt a hat -
va nas évek gyer me ké nek te kint he tôk. Nitsch a hat -
va nas évek ele jé tôl nap jain kig na pi ren den lé vô ak -
ciói ban (me lyek kö zül a legutób bi nem rég a bé csi 
Burg the a ter szent csar no kát „gya láz ta meg”) vér rel 
és bel sô ség gel ken nek be egy le vá gott és ke reszt re 
fe szí tett bá rányt, me zít láb ta pos nak az ál la ti bel sô -
sé ge ken, a né zôk re vér, bél sár, mo so ga tó víz és más 
fo lya dék csepp jei szó ród nak, il let ve al kal muk nyí -
lik ar ra, hogy a per for mansz- mû vé szek kel együtt 
mindezt ma guk ra lo csol ják, és sa ját ke zû leg be lez -
zék ki a bá rányt. Az ak ció vé gén kö zö sen ve szik 
ma guk hoz a húst és a bort. Az ál do za ton (a bá rá -
nyon) el kö ve tett erô szak ban az alap erô szak ôsi je -
le ne te is mét lô dik meg és ve zet ka tar zis hoz. A hat -
va nas évek ben kü lö nö sen nyil ván va ló volt a részt -
ve vôk szá má ra, hogy a bá rány szét té pé sé nek ak -
ció ja „Is ten bá rá nyá nak” felál do zá sá ra utal, ezért is 
vá dol hat ták meg Nitscht blasz fé miá val. 

Míg Nitsch ak ciói mind a já té ko sok ra, mind a 
rész ben já té kos sá vá ló né zôk re ka tar ti kus ha tást 
gya ko rol tak, ad dig Ma ri na Abra mo vič em lí tett per -
for man szai an nak el le né re kri ti ku san vi szo nyul tak 
a ka tar ti kus funk ció hoz, hogy az ál do za ti, tes ti kí -
nok kal te li és bün te tô rí tu sok ra tör té nô uta lá sok 
fél reért he tet le nek. Az, ahogy a mû vész nô sa ját ma -
gát kí nál ta fel olyan ál do zat ként, akin más vagy ön -
ma ga erô sza kot kö vet het el, a né zôt nem annyi ra 
egy ka tar zis hoz ve ze tô, bó dult és eksz ta ti kus ál la -
pot ba, ha nem egy faj ta ir ri tá ló, bi zony ta lan, kö vet -
ke zés képp kí nos szi tuá ció ba jut tat ja. Úgy tû nik, 
hogy eb ben a hely zet ben ér vé nyü ket vesz tik azok 
a meg kér dô je lez he tet len nek bi zo nyu ló és biz ton -
sá got adó sza bá lyok és nor mák, ame lyek ha gyo má -
nyo san de fi ni ál ják egy ga lé ria lá to ga tó já nak vagy 
egy szín ház né zô jé nek a sze re pét. Hi szen az a sza -

bály, hogy a más ra vagy ön ma gá ra ve szé lyes fi zi -
kai erô szak lát tán még ak kor is be kell avat koz -
nunk, ha ez zel sa ját tes ti ép sé gün ket és éle tün ket 
koc káz tat juk, nem a kiál lí tott mû al ko tá sok il let ve 
az elôadás né zé se köz ben, ha nem a min den na pok 
vi lá gá ban ér vé nyes. De mi lyen sza bá lyo kat is kö -
ves sen egy  Abra mo vič- per for mansz né zô je? Nyil -
ván va ló, hogy a mû vész nô meg se bez te ön ma gát, 
il let ve hagy ta, hogy má sok kö ves se nek el raj ta fizi -
kai erô sza kot, sôt: kész volt to váb bi kí nok el vi se -
lé sé re. Ha mindez nyil vá nos he lyen tör tént vol na, 
a né zôk va ló szí nû leg ha bo zás nél kül beavat koz nak. 
De itt? Hi szen nem kell-e tisz tel nünk a mû vész nô 
ter vét és va ló szí nû sít he tô szán dé kát? Vál lal hat juk-e 
an nak a koc ká za tát, hogy tönk re tesszük a „mû al -
ko tást”? Ugyanak kor kér dés, hogy hu má nus és az 
em ber tár sunk iránt ér zett fe le lôs ség gel összeegyez -
tet he tô cse le ke det len ne-e nyu god tan néz ni, ahogy 
va la ki fi zi ka i lag bán tal maz egy má sik em bert vagy 
ön ma gát. Mi lyen sza bá lyok lép nek itt ér vény be? 

 Abra mo vič szél sô sé ge sen erô sza kos per for man -
sza i ban és per for man sza i val olyan hely ze tet te rem -
tett, ame lyet nem a ka tar zis, ha nem egy, a mûvé -
szet és az élet nor mái il let ve sza bá lyai, az esztétikai 
és az eti kai posz tu lá tu mok kö zöt ti ál la pot jel lemez. 
És e vál ság-hely zet ke ze lé sé re sen ki nek sem áll ren -
del ke zé sé re ál ta lá no san ér vé nyes és kö vethe tô ma -
ga tar tás min ta. Az erô szak ka tar ti kus ha tá sáról felál -
lí tott és Nitsch ak ciói ál tal iga zolt gi rard -i tézis te -
hát er re az eset re nem ér vé nyes. Abra mo vič ugyan -
is a ha tás nak ép pen azt a ka tar ti kus di men zió ját 
il le ti kri ti ká val, amely nem csak Nitsch ak ciói ban, 
ha nem Gro tows ki la bo ra tó riu má ban és Schech ner 
per for mansz- ga rá zsá ban is elô tér be ke rül. 

Ugyanak kor mind két eset ben egyér tel mû, hogy 
a ka tar ti kus di men zió új ér tel me zé se at tól függ, 
meg vál to zik-e a ha gyo má nyos fel fo gás. Vé gül is 
mindegy, hogy a szín re vi tel so rán le he tô vé tett, mi 
több: vá gyott rész vé tel kö vet kez té ben a né zô já té -
kos sá vá lik-e, vagy be leavat ko zik az ese mé nyek be, 
és oly mó don old ja meg a vál ság-hely ze tet, hogy 
vé get vet má sok il let ve a mû vész nô kín jai nak. A ha -
gyo má nyos, kon ven cio ná lis né zôi ma ga tar tás egyik 
eset ben sem tart ha tó. A né zô nek te hát az in terak -
ció új for máit kell kiala kí ta nia.12 

Míg a per for man szok ese té ben ez a cél ki tû zés a 
ka tar ti kus di men zió spe ciá lis ke ze lé sé nek a kö vet -
kez mé nye, ad dig Frank Ca storf vagy Chri stoph 

12Vö.: Eri ka Fis cher- Lich te: Äst he tik des Per for ma ti ven. Frank furt am Main, Suhr kamp, 2004.
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Schlin gen sief ki lenc ve nes évek be li ren de zé sei olyan 
kí sér le tek nek is te kint he tôk, ame lyek ha tá ro kat fe -
sze ge tô já té kot ûz nek a né zôi ma ga tar tás örök lött 
kon ven ciói val. A szí né szek új ra és új ra kies nek sze -
re peik bôl, köz vet le nül érint kez nek a né zô vel és 
meg pró bál ják be von ni a já ték ba. A szín ház ban 
eled dig szo kat lan in terp re szo ná lis kap cso la tok és 
vi sel ke dés min ták já té kos kiala kí tá sa állt a Ca storf 
ren dez te Tra ins pot ting kö zép pont já ban is.13 Az elô -
adás a szín pa don (vagyis a szí né szi já ték klasszi kus 
te ré ben) zaj lott. A né zôk szá má ra a hát só szín pa -
don ala kí tot tak ki egy áll vány za tot, kö vet ke zés képp 
ah hoz, hogy he lyet fog lal ja nak, át kel lett ha lad niuk 
az épít ke zé si lám pák kal te li szín pa don. A már ülô 
né zôk te hát fi gye lem mel kö vet het ték sors tár saik 
bot la do zá sát, mely nek so rán né hány lám pa fel is 
bo rult. Te hát már az el sô pil la na tok ban kez de tét 
vet te a szí né szi és né zôi sze rep kö zöt ti kü lönb ség 
ha gyo má nyá val foly ta tott já ték, hi szen a már ülô 
né zôk pil lan tá sai nak tü zé ben a ké sôbb been ge dett 
né zôk nek aka ra tuk el le né re is fel kel lett ven niük a 
szí nész sze re pét. Vagyis ah hoz, hogy né zôk le hes -
se nek, elô ször já té kos sá kel lett vál niuk, vi szont né -
zô ként is a (hát só)szín pa don vol tak je len. 

És a ren de zés bi zo nyos stra té giák kal gon dos ko -
dott is ar ról, hogy ezt a tényt a né zô ne fe lejt se el. 
Hen rik Arnst (vagy a „Frank” ne vet vi se lô szín pa -
di alak?) pél dául egy szer oly fe nye ge tôen ha jolt az 
egyik né zô fö lé, hogy az ré mül ten vissza hú zó dott, 
más eset ben „bu ta tyúk nak” ne vez te az egyik höl -
gyet, és rá pa ran csolt, hogy „ne bá mul jon olyan ré -
vül ten”. A né zôk szá má ra le he tet len né vált, hogy 
in kog ni tó ban lé te zô és a szín pa di tör té né sek tôl tá -
vol sá got tar tó meg fi gye lôk nek érez zék ma gu kat és 
ek ként vi sel ked je nek. 

Az elôadás be fe je zé se sem ke vés bé két sé ges. Úgy 
tû nik, hogy a szí né szek min den esz közt fel hasz nál -
nak ar ra, hogy a né zô ket a le he tô leg na gyobb tapsra 
ösz tö nöz zék. A kon ven cio ná lis tar tóz ko dás nak 
nyo ma sincs: a szí né szek nem csak mo so lyog va meg -
ha jol nak, ha nem szét tárt ka rok kal ug rál nak, odafut -
nak a szín pad ról tá voz ni szán dé ko zó nézôkhöz és 
be szél ge tést kez de mé nyez nek. Kí ván csian firtat ják, 
hogy miért akar nak már men ni (ta lán nem tet szett 
az elôadás), szid ják ôket, amiért fu kar kod nak a 
taps sal. A né zôk kö zé ve gyül nek, meg ráz zák illetve 
(höl gyek ese té ben) meg csó kol ják a ke zü ket, hogy 

ily mó don sze mé lye sen is kö szö ne tet mond ja nak. 
Vagyis min dent meg tesz nek, hogy a né zôket meg -
aka  dá lyoz zák a szín pad el ha gyá sá ban, és megpró -
 bál ják a le he tô leg hosszabb ra nyúj ta ni az elôadást. 

Vagyis az, ahogy a ren de zés egyér tel mûen játékba 
hoz za a kon ven cio ná lis di men ziót, és a szí nész il -
let ve a né zô sze re pe kö zöt ti ha tárt át lép he tô nek 
mu tat ja, be fo lyá sol ja a transz for ma tív di men zió mi -
ben lé tét is. A né zôk ugyanúgy já té ko sok ká vál tak, 
ahogy ez Nitsch és  Abra mo vič a ka tar ti kus di men -
zió ra kon cent rá ló mun kái ese té ben tör tént. Vagyis 
ez a né hány pél da is jól mu tat ja, hogy a ha tás négy 
di men zió ja szo ro san össze függ egy más sal, és in ter -
ak ció ju kat a do mi nan cia kép zô dés ha tá roz za meg. 

Be szél jünk a né zôi rész vé tel for mái ról, vagy 
azok ról az erôs fi zi o ló gi ai, ér zel mi, ener ge ti kai vagy 
mo to ri kus ha tás ki vál tá sá ra irá nyu ló ren de zôi stra -
té giák ról, ame lyek (még ha csak rö vid idô re is, de) 
ily mó don akar ják át vál toz tat ni a né zôt! Tény: az 
el múlt har minc év ben a transz for ma tív di men zió 
leg kü lön bö zôbb va riá ciói áll tak a fi gye lem kö zép -
pont já ban. A Müt ter [Anyák] óta pél dául Ei ner 
Schle ef va la mennyi ren de zé se ar ra tett kí sér le tet, 
hogy a né zôt a kó rus kü lö nö sen bi zony ta lan, a 
szétesés per ma nens ve szé lyé nek ki tett kö zös sé gé -
nek rész(es)évé te gye.14 Az Aisz khü losz és Eu ri pi -
dész szö ve gei bôl ké szült elôadás ban a szí né szek a 
né zôk elôtt, mö gött és kö zött ját sza nak, hi szen 
moz gá suk irá nyát a né zôk elôtt és a há tuk mö gött 
kiala kí tott szín pa dot össze kö tô, a né zô té ren ke -
reszt be fek te tett pal ló ha tá roz za meg. Az öt ven há -
rom hosszan és egyide jû leg or di bá ló asszony ból ál -
ló kó rus meg pró bál ja ma gá val ra gad ni, mi több: 
eksz tá zis ba hoz ni, s ily mó don kö zös sé gük be kény -
sze rí te ni a kö zön sé get. Per sze van nak né zôk, akik 
be le szól nak, be kia bál nak, vagy ép pen me ne kü lô -
re fog ják a dol got és el hagy ják a né zô te ret. Má sok 
vi szont meg fé lem lít ve és gyö nyö rû ség gel egyez nek 
be le az egye sü lés be. Mindazonál tal rit kán le het -
tünk ré sze sei az át me net azon pil la na tai nak, ami -
kor a kó rus és a kö zön ség har mo ni kus kö zös ség -
gé vált, hogy ezt kö ve tôen a két cso port kö zött új -
ra ki tör jön a konflik tus ban ál ló erôk har ca, és a 
frank fur ti szín ház bo szor kány kony há vá vál jon. 

Eb ben a fo lya mat ban a rit mus vá lik kulcs fon -
tos sá gú vá. A kó rus rit mi kus be szé de és moz gá sa 
ál tal fel sza ba du ló ener gia mintegy cir ku lál a né zôk 

13Ir ving Welsch: Tra ins pot ting, R: Frank Ca storf, Volks büh ne am Ro sa- Lu xem burg-P latz, Ber lin, 1997.  
14Aiskulos, Euripides: Müt ter, R: Ei nar Schle ef, Schaus piel haus Frank furt, 1986.
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és a já té ko sok kö zött, és azt a lát sza tot kel ti, mintha 
ez to váb bi ener giák fel sza ba du lá sá hoz és in ten zívvé 
vá lá sá hoz ve zet ne. Pe dig ezek az ener giák vagy ki -
zá ró lag el len sé ges szán dék kal ta lál koz hat nak (ami 
a kó rus és a pub li kum har cát ered mé nyez he tik), 
vagy rö vid idô re har mo ni kus kö zös sé get al kot nak 
(ame lyet egye sek nem kis in ten zi tás sal kí ván nak 
el hagy ni). Ám en nek út ja és mód ja nem jó sol ha tó 
meg elô re. Egy fe lôl an nak az ener giá nak az ere jétôl 
függ, amely a já té ko so kat min den egyes elôadásban 
és min den egyes pil la nat ban mo bi li zál ni ké pes. 
Más fe lôl függ az adott né zô nek a tér ben cir ku lá ló 
ener giá hoz va ló vi szo nyá tól (mennyi re ké pes tes -
ti leg ér zé kel ni azt, kész-e a ha tá sa alá ke rül ni), il -
let ve at tól, hogy az odaadó vagy az eluta sí tó né zôk 
van nak-e több ség ben. E té nye zôk függ vé nyé ben és 
elô re nem lát ha tó mó don kö vet kez nek be tar tós, 
il let ve idô sza kos transz for má ciók – an nak el le né -
re is, hogy egy Schle ef- ren de zés né zôi nem úgy vál -
nak já té kos sá, ahogy Ca storf nál tör tént. 

A transz for má ció nak ez a tí pu sa csak ak kor kö -
vet kez het be, ha az elôadá sok nak si ke rül a li mi na -
li tás ál la po tá ba jut tat ni a né zô ket. Mindegy, hogy 
a né zô (mint  Abra mo vič nál) krí zis be ke rül, (mint 
Ca storf nál) a fo lya ma tos ir ri tá ció so rán el bi zony -
ta la no dik, vagy (mint Schle ef nél) en ge di, hogy a 
kó rus rit mu sa egy kö zös ség tag já vá te gye – a né zô 
és a szí nész kö zött lét re jö vô ál la pot mind há rom 
eset ben li mi ná lis nak ne vez he tô. Az elôadá sok nak 
er re az alap ve tô di men zió já ra reflek tál  Abra mo vič 
és Ulay Im pon de ra bi lia cí mû per for man sza, ame -
lyet 1977-ben hoz tak lét re a bo lo gnai Com mu na -
le d’Ar te Mo der na Ga lé riá ban. A „La per for man ce 
og gi: set ti ma na in ter na zi o na le del la per for man ce” 
ren dez vény ke re té ben min den egyes né zô nek el 
kel lett ha lad nia a két mez te len és a mú zeum két 
kiál lí tó ter mét el vá lasz tó kü szö bön ál ló mû vész kö -
zött: elér ni a kü szö böt, rá lép ni, át lép ni, majd is mé -
tel ten el hagy ni – ez az át me net, a „bet wixt and bet -
we en” ál la po ta volt az elôadás.15 Alig ha le he tett 
vol na en nél nyo ma té ko sab ban rá mu tat ni a liminális 
di men zió kons ti tu tív sze re pé re. 

Az el múlt har minc év szín há za sok fé le kép pen 
ak tua li zál ta ezt a tényt. Az egyik leg fel tû nôbb stra -
té gia az ún. va ló ság és az ún. fikció kö zöt ti ha tár 
per ma nens át lé pé sé re épít. Ha pél dául a né zô olyan 
kü lö nö sen fel tû nô tes te ket lát, ame lyek tu laj don -

sá gai nem hoz ha tók össz hang ba a ját szott alak ter -
mé sze té vel, ak kor a né zôi ész le lés a szí né szi test fe -
no mén ja és a fiktív alak kö zött osz cil lál. Ugyanez 
tör té nik, ha a né zô egy fe lôl va lós te rek ben mo zog 
(Klaus Mi chael Grü ber 1974-es Ru di cí mû ren de -
zé sé ben ilyen volt a Ho tel Esp la na de, a „Grup pe 
Hy gie ne” 2000–2001 kö zöt ti au di o- tú rái so rán 
Gies sen, Frank furt és Mün chen vá ro sa), más fe lôl 
és ez zel egyide jû leg egy fiktív tör té net tö re dé keit 
hall ja (Ber nard von Bren ta no Ru di cí mû no vel lá ját 
vagy Kirch ner könyv tá ros el tû né sé rôl szó ló bûn -
ügyi tör té ne tet). A né zô mindegyik eset ben egy faj -
ta köz tes ál la pot ba ke rül, és aka ra tá tól füg get le nül 
fo lya ma to san át kell lép nie a va ló ság és a fikció kö -
zöt ti ha tárt. E ha tár át lé pés so rán pe dig tu da to so -
dik ben ne a transz gresszió fo lya ma ta, ami gyak ran 
to vább erô sí tik a bi zony ta lan ság ér zé sét. 

A Ri mi ni Pro to koll legutób bi (a Schil ler-év for -
du ló hoz is köt he tô) ren de zé se a Mann hei mi és a 
Wei ma ri Nem ze ti Szín ház kop ro duk ció já ban jött 
lét re. A Wal len stein ben olyan sze mé lyek lép nek szín -
pad ra, akik sa ját éle tük tör té ne tét me sé lik el: két 
viet na mi ve te rán, a Bun des wehr egy ko ri tiszt je lölt -
je, egy vá ro si hi va tal nok, aki a má so dik vi lág há bo -
rú ban ki se gí tô volt a lé gie rô nél, egy mann hei mi bí -
ró, aki vá ro si ta ná csos volt és né hány éve nem vá -
lasz tot ták meg pol gár mes ter nek, a wei ma ri rend ôr -
ség he lyet tes ve ze tô je, aki szin tén a vá ro si ta nács 
tag ja volt, egy társ ke re sô szol gá lat ala pí tó ja és tu laj -
do no sa, aki az elôadás alatt fo lya ma to san fo gad ja a 
kí vül rôl ér ke zô hí vá so kat és egy kép zett aszt ro ló -
gus. Az ál ta luk el me sélt és do ku men tált élet tör té -
ne tek nem csak egy más sal, ha nem a Wal len stein az 
el be szé lé se ket fo lya ma to san meg sza kí tó so rai val és 
a Wal len stein tá bo rá nak ugyanezt a dra ma tur giai 
funk ciót be töl tô da lai val is kap cso lat ba lép nek. 
A vers so ro kat egy Schil ler-ra jon gó vil lany sze re lô re -
ci tál ja, a da lo kat pe dig kö zö sen ének lik, mi köz ben 
a mû kö dés be lé pô for gó szín pad kö rül me ne tel nek. 
Az aszt ro ló gus fel tû nô pár hu za mo kat von Wal len -
stein és a mann hei mi bí ró ho rosz kóp ja kö zött. És 
ami kor a bí ró be le kezd a po li ti kai kar rier jé ben be -
kö vet ke zô ka taszt ró fa el me sé lé sé be, a társ ke re sô-
szol gá lat ve ze tô(nô)je for gó szé kén ke resz tül gu rul a 
szín pa don, és több ször elis mét li Terz ky gróf nô nek 
Wal len stein erô sza kos ha lá la elôtt el mon dott sza -
vait: „S ne ked a jó shang sem mit sem je lez?”16 A já -

15Vö.: Vic tor Tur ner: The Ri tu al Pro cess. Struc tu re and An ti-St ruc tu re. Lon don, 1969. 
16A Wal len stein ha lá la szö ve gét az aláb bi kiadás ból idéz zük: Fried rich Schil ler: Összes drá mái I. Bu da pest, Osi ris, 2002. 800. 

(V. fel vo nás 3. je le net) Ford. Áp ri ly La jos.
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té ko sok élet tör té ne te és a szto ri kat fo lya ma to san 
kom men tá ló Schil ler-szö veg te hát olyan szo ros kap -
cso lat ba ke rül egy más sal, hogy össze fo nó dá suk el -
mos sa a va ló ság és a fikció kö zöt ti ha tárt. És ez a 
stra té gia is mét rend kí vül ha tá so san jut tat ja a né zôt 
a „kö zött” ál la po tá ba. 

Rö vid elem zé seim iga zol ták, hogy az eu ró pai 
szín ház ban a hat va nas évek tôl kezd ve meg fi gyel he -
tô az a nyil ván va ló és tu da tos ten den cia, amely a 
né zôi ha tás legalább egyik di men zió já ra fó ku szál, a 
né zô fi gyel mét pe dig a négy di men zió kö zött ily mó -
don lét re jö vô, spe ciá lis kons tel lá ció ra irá nyít ja. És 
úgy tû nik, hogy ez a kons tel lá ció azt a kul tu rá lis pa -
ra dig mát mo del lál ja, amely re a ren de zés – per sze 
min dig ér ték té te le zést is je len tô – vá lasz tá sa esik. 
Ily mó don a ka tar ti kus és transz for ma tív di men zió 
do mi nan ciá já ra ho zott pél dák ese té ben nem le het 
fi gyel men kí vül hagy ni az ál do za ti ri tuá lék vo nat -
koz ta tá si rend sze rét. Ca storf és a Ri mi ni Pro to koll 
elôadá sai ese té ben vi szont a szín ház, a já ték pa ra -
dig má já ra va ló uta lás szem beöt lô. Ugyan ak kor 
legalább ennyi re fon tos az a tény, hogy az em lí tett 
elôadá sok mindegyi ké ben erôs hang súly esik a limi -
 na li tás ra, hi szen e nél kül alig ha vál hat a né zôi hatás 
má sik há rom di men zió já nak egyi ke do mi náns sá. 

Vé gül te gyük fel a kér dést: Mi lyen sze re pet ját -
sza nak az em lí tett hang súly el to ló dá sok, il let ve do -
mi nan ciák, és mi lyen esz té ti kai ta pasz ta la tot tesz -
nek le he tô vé? 

Egy fe lôl tu da to sít ják a né zô ben a di men ziók 
kons ti tu tív sze re pét és en nek okán azt, hogy kap -
cso lat van a rí tu sok elôadá sai és a szín ház kö zött. 
A be ve ze tô ben em lí tet tük, hogy a hat va nas-het ve -
nes évek ant ro po ló giai és szín ház tu do má nyi ku ta -
tá sai a kü lönb sé gek megér té sét és hang sú lyo zá sát 
he lyez ték elô tér be. Ez a tö rek vés azt ered mé nyez -
te, hogy a ka tar ti kus di men zió el sôbb sé gé re épü lô 
szín ház kép vi se lôi (Nitsch és Schech ner) az is mert 
ar taud -i kö ve te lés sel áll tak elô: a szín ház vál jon is -
mét rí tus sá, mert csak így gya ko rol hat a né zô re is -
mét „négy di men zi o ná lis” ha tást. En nek meg fe le -
lôen ez a szín ház ri tuá lis nak ne vez te és ek ként pro -
pa gálta ma gát. 

Más fe lôl – ahogy a rö vid tör té ne ti át te kin tés is 
bi zo nyí tot ta – a né zôi ha tás négy di men zió já nak 
(mi ben)lé te olyan tény volt, ame lyet az an tik vi tás -
tól a 19. szá zad ele jéig, il let ve a 20. szá zad el sô év -
ti ze dei ben a szín ház el mé let és a szín há zi gya kor lat 

egyaránt jól is mert és sa ját (kü lön bö zô) cél jai ra 
hasz nált fel. Szé les kör ben el ter jedt nek te kint he tô 
te hát az a fel fo gás, mely sze rint a szín ház transzfor -
ma tív performansz. Ah hoz vi szont, hogy ezt a tényt 
je len tô sé gé hez mér ten ért sük meg és ke zel jük, dif -
fe ren ciált sá guk ban kell fi gye lem be ven nünk azo -
kat a spe ciá lis tör té ne ti, kul tu rá lis és esz té ti kai fel -
té te le ket, ame lyek mel lett a négy di men zió ki fejt -
he ti ha tá sát. Így pél dául 1800 kö rül min den va ló -
szí nû ség gel az ész le le tek for má lis cél sze rû sé gé re 
irá nyu ló „ér dek nél kü li és sza bad tet szés” tet te le -
he tô vé, hogy a né zô elide ge ned jen a min den na pok 
mi liô jé tôl, és olyan ta pasz ta la tok ré sze se le gyen, 
„ame lyek megélé se so rán” (ahogy ez a min den na -
pok ban is tör té nik) „sem az ér zé kek, sem az ér te -
lem ér de ke nem kény sze rít lel ke se dés re”,17 s ame -
lyek (e fel té tel mel lett) le he tô vé te szik a transz for -
má ciót. Té zi sem ér tel mé ben te hát az au to nóm esz -
té ti ka és az esz té ti kai ta pasz ta lat fo gal má ra (és ez 
ma gya ráz za kiala ku lá su kat) azért is volt szük ség, 
hogy leír ha tó vá vál jon a ha tár át lé pés olyan alap ve -
tôen új ta pasz ta la ta, amely lé nye gi as pek tu sai ban 
sem a szín ház schil le ri önér tel me zés tôl („mo rá lis 
in téz mény”), sem pe dig az örök lött rí tu sok tól nem 
tu dott el sza kad ni. Ki zá ró lag a mû al ko tá sok és a ter -
mé szet ész le lé se so rán ér zett „ér dek nél kü li tet szés” 
tet te le he tô vé, hogy a szub jek tum sza bad és au to -
nóm lény ként ta pasz tal ja meg ön ma gát. 

Az ez red for du ló ra ter mé sze te sen ra di ká li san 
meg vál toz tak a vi szo nyok. Az élet va ló ság mind glo -
bá li sabb esz té ti zá ló dá sá nak ko rá ban (Welsch) és 
az „él mény-fo gyasz tás kul tú rá já ban” egész biz tosan 
nem az „ér dek nél kü li tet szés” ké pes a ha tár át lé pés 
ál la po tá ba jut tat ni a szub jek tu mot. Eh hez ma az 
ér zé kek és az ér te lem bor zo lá sán át ve zet az út. Irri -
tá ció, a ke re tek kol lí zi ó ja, ön ma gunk, az ide gen -
ség és a vi lág ész le lé sé nek des ta bi li zá lá sa, rö vi den: 
a krí zis-ál la pot lét re ho zá sa tû nik al kal mas nak e cél 
eléré sé re. És ha az elôadá sok úgy él nek a né zôi ha -
tás di men ziói ad ta le he tô sé gek kel, hogy köz ben tu -
da to sít ják mi ben lé tü ket, pon to san ez si ke rül ne -
kik. És ép pen ezért tû nik mind kont rap ro duk tí -
vabb nak, ha ri tuá lis nak ne ve zik ezt a szín há zat és 
a li mi na li tás kü lö nös, ál ta la elôidé zett ta pasz ta latát. 
Sok kal kor sze rûbb az esz té ti kai ta pasz ta lat fo gal -
má nak nép sze rû sí té se. És en nek so rán nem sza bad 
át sik la ni a ri tuá lis és az esz té ti kai ta pasz ta lat közötti 
kü lönb ség fö lött: míg a ri tuá lis ta pasz ta lat túl nyo -

17 Im ma nu le Kant: Az íté lô e rô kri ti ká ja. Bu da pest, Aka dé miai, 1966. 287. Ford. Her mann Ist ván.
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mó részt olyan tar tós transz for má ció hoz ve zet, 
amely nek ered mé nye tár sa dal mi lag is elis mert, ad -
dig az esz té ti kai ta pasz ta lat ál tal ki vál tott transz for -
má ciók ra nem ér vé nye sek az ir re ver zi bi li tás és a 
tár sa dal mi ak cep tál ha tó ság kri té riu mai. 

Az el múlt har minc év ben a szín ház te hát a leg -
kü lön bö zôbb mó do kon él a né zôi ha tás rí tu sok ban 
is meg fi gyel he tô di men ziói val, mi több: újabb és 
újabb mó don ké pes ki hasz nál ni a ben nük rej lô le -

he tô sé ge ket. És ennyi ben tény leg ki je lent het jük, 
hogy a kor társ szín ház új erô vel ru ház ta fel a né -
zôi ha tás ri tuá lis di men zióit. 

 
(Eri ka Fis cher- Lich te elôadá sa 2007. már cius 9-én 
hang zott el az Eöt vös Ló ránd Tu do mány egye te men) 
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