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Sze mé lyes, po li ti kai, po le mi kus: a szín ház  
és a po li ti ka fe mi nis ta meg kö ze lí té se 

 

Az el múlt kéz év ti zed ben, akár csak a tár sa dal -
mi és po li ti kai élet más te rü le tein, je len tôs vál -
to zá so kat in dí tot tak el az Egye sült Ál la mok 

szín há zi vi lá gá ban a nôk. Az 1990-es évek ben úgy 
em lé kez nek az 1970-es évek re, mint ar ra a kor -
szakra, ami kor a nôi szín ház – pon to sab ban a „fe -
mi nis ta” szín ház – meg szü le tett és vi rág zott. Pár -
 hu za mo san a po li ti kai moz gal mak kal, ame lyek bôl 
eredt, az ak ti vis ta nôi szín ház ra di ká lis tech ni kák -
kal és kiált vá nyok kal je lent meg az or szág na gyobb 
vá ro sai ban. Mi vel az ál ta luk lét re ho zott szín ház 
köz vet le nül az al ko tóik hoz szólt, szám ta lan he lyi 
cso port ala kult.  

Az 1980-as évek olyan év ti zed volt, amely ben 
egy fe lôl meg bu kott az 1970-es évek ra di ká lis, kol -
lek tív szín há zi mun ká ja, más fe lôl tért hó dí tott a 
nôk nagy szín há zi kar rier utá ni vá gya. Az 1980-as 
évek ben fel tûnt drá ma író nôk Pur li tzer- dí jat kaptak: 
Beth Hen ley: Cri mes of the He art/A szív bû nei (1981), 
Mar sha Nor man: ’night, Mo ther/Jó éjt, anya (1983), 
Wen dy Was ser stein: The Hei di Chro nic les/A Hei di-
 kró ni kák (1989). Éve ken ke resz tül tu do mást sem 
vet tek ró luk, az tán a Pu li tzer- bi zott ság – a Tony-
díj jal együtt, amely 1989-ben elô ször ítél te nôi író 
(Was ser stein) da rab já nak a Leg jobb drá ma-dí jat – 
egy szer csak fel fi gyelt az „új” te het ség re.1 

A drá ma író nôk nagy szín ház be li nyil ván va ló si -
ke re szá mos po li ti kai kér dést el ho má lyo sít, amely 
to vább ra is je len van a fe mi niz mus és a szín ház te -

rü le tén. Azok a drá mák, ame lye ket a bi zott sá gok 
legin kább dí jaz tak, kö vet ke zés kép pen a leg több -
ször kiad tak és a leg gyak rab ban be mu tat tak, tar ta -
lom ban és for má ban is a leg kon zer va tí vab bak. 
Henley A szív bû nei cí mû mû ve pél dául dé li csa lá -
di víg já ték, amely ben há rom nô vér le gyô zi egyé ni 
szo ron gá sait, ame lyek össze kö tik ôket mint csa lá -
dot. A da rab ban csak ke vés uta lás tör té nik na gyobb 
po li ti kai ke ret re vagy olyan asszo nyok ra, akik kí -
vü láll nak a fe hér, kö zép osz tály be li, he te ro sze xuá -
lis ké nyel mes hely ze ten. Nor man Jó éjt, anya cí mû 
drá má ja nagy vi tát in dí tott el a fe mi nis ta saj tó ban, 
fô sze rep lô jé nek a prio ri vá lasz tott ön gyil kos sá gá -
ról és re mény te len, el szi ge telt éle té rôl. A leg frissebb 
dí ja zott, Was ser stein A Hei di- kró ni kák cí mû drá má -
ja kri ti ka egy nô fe mi nis ta moz gal má ról, aki nek in -
di vi duá lis li be rá lis hu ma niz mu sát rea lis ta dra ma -
ti kus ke re te szol gál ja ké nyel me sen. A da rab in ter -
pre tá ció ja az 1970-es évek fe mi niz mu sá ról azt sej -
te ti, hogy a moz ga lom nak vé ge, ered mé nye pe dig 
ke serédes.  

Mi köz ben Was ser stein nép sze rû da rab ja biz ton -
sá gos, fény ûzô Broad way szín há zi hely ze té bôl meg -
kon gat ja a fe mi niz mus lé lek ha rang ját, kint, az ut -
cán va la mi na gyon más tör té nik. Bár az al ter na tív 
fe mi nis ta szín ház to vább ra is Csip ke ró zsi ka-ál mot 
al szik, ki vé ve né hány hosszú éle tû tár su la tot, az 
Egye sült Ál la mok li be rá lis és ra di ká lis fe mi nis ta 
moz gal mai vissza nye rik ak ti vis ta po zí ciói kat, el sô -
sor ban a nôk rep ro duk tív jo gait ért tá ma dá sok és 
a Re a gan- és a Bush-ad mi niszt rá ciók reak ciós hátra -
 ar cá nak ha tá sá ra. Az 1990-es évek ele jén az Egye -
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Je len lét és vágy

1 Lásd pél dául Mel Gus sow- nak a Wo men pla yw rights: New Vo i ces in the The at re cí mû cik két (New York Times Sun day 
Ma ga zi ne, 1983. má jus 1.), amely ben Mar sha Nor mant eme li ki, mint leg fon to sab bat az ame ri kai szín ház mû vé szet ben 
vál to zá so kat ho zó újabb drá ma író nôk so rá ban. Gus sow cik két éle sen bí rál ták amiatt, hogy tel je sen fi gyel men kí vül hagy -
ta a pro fesszio ná lis és al ter na tív ame ri kai szín há zak ban ko ráb ban és je len leg is dol go zó nô ket. A tör té ne ti té nyek ilye tén 
va ló mel lô zé se a mai na pig jel lem zi a nôk szín há zi tel je sít mé nyei vel fog lal ko zó nép sze rû mé dia-be szá mo ló kat. 
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sült Ál la mok ban és kü lö nö sen kül föl dön, Ke let-Eu -
ró pá ban, a po li ti kai lég kör rend kí vül em lé kez te tett 
az 1960-as évek for ron gá sá ra. Most, hogy az abor -
tusz- és az AIDS-ak ti vis ták új ra meg je len tek az 
Egye sült Ál la mok ut cáin és fel tö rek vô ge ne rá ciójuk 
ön telt sé gét pisz kál ják, le het, hogy a fe mi nis ta szín -
ház új ra a po li ti kai ak ti viz mus hely szí né vé vá lik?2 

 
A fe mi niz mus és a szín ház his to ri zá lá sa 

 

Az 1990-es évek megújult szín há zi ra di ka liz -
mus po ten ciál ja leg job ban az 1960-as évek vé -
gi és az 1970-es évek ele ji tör té nel mi kon tex -

tu son ke resz tül lát ha tó, ami kor az Egye sült Ál la -
mok ban a fe mi niz mus má so dik hul lá ma a pol gár -
jo gi moz gal mak és a han gos, ak tív, új balol dal 
nyo má ba lé pett. Az 1960-as évek vé gén be kö vet -
ke zett po li ti kai fel for du lás óta az ak ti vis ták egy ega -
li a ri á nu sabb ideo ló giá nak meg fe le lôen meg pró bál -
ták fe lül vizs gál ni az in ter per szo ná lis kap cso la to kat 
és a kul tu rá lis ér ték rend sze re ket.3 

A balol dal fa ji és gaz da sá gi li be ra li zá ció já nak re -
to ri ká já ban és a kul tu rá lis ér té kek új ra gon do lá sá -
ban a tár sa dal mi ne mi po li ti ka kon zer va tív ma radt. 
Az Egye sült Ál la mok ban a kortárs nô moz gal mat 
rész ben a fér fi balol dal nô gyû lö le té vel va ló mély 
elé ge det len ség élesz tet te új ra. Ad hoc fe mi nis ta ön -
tu dat ra éb resz tô cso por tok há ló za tán ke resz tül a 
ra di ká lis po li ti kai hát tér rel ren del ke zô fe hér kö -
zép osz tály be li nôk kom mu ni kál ni kezd tek, mint -
ha elô ször ten nék, köz ve tí tés nél kül. Ezek ben a fe -
mi nista ön tu dat ra éb resz tô cso por tok ban a nôk nek 

le he tô sé gük nyílt ar ra, hogy sze mé lyes éle tük ad -
dig nem hal lott rész le teit egy más sal megosszák. 
A meg osztott ta pasz ta la tok lát szó la gos kö zös sé ge 
éle tük ma gán szfé rá ján ala pu ló po li ti kai elem zést 
ala kí tott ki, és a The Per so nal Is the Po li ti cal szlo -
gen di vat ba jött.4 

Az 1960-as évek vé gén kez dô dött alul ról in duló 
po li ti kai moz ga lom az 1970-es évek ben szer ve zett 
be fo lyás sal és mindin kább szét tar tó irány za tok kal 
ren del ke zô po li ti kai és ideo ló giai moz ga lom má vált. 
Az olyan há ló za tok, mint pél dául a Nôk Nem ze ti 
Szö vet sé ge, stra té giá kat fej lesz tett ki a nôi ügyek 
kö rül lé te zô tár sa dal mi és po li ti kai rend sze rek be -
fo lyá so lá sá ra. Az ezek ben a szer ve ze tek ben dol go -
zó nôk kez de mé nyez te li be rá lis fe mi nis ta moz ga -
lom ar ra tö rek szik, hogy meg re for mál ja az Egye -
sült Ál la mok rend sze rei nek vi szo nyát a nôi egyen -
jo gú ság hoz.5 

A ra di ká lis fe mi niz mus, el len tét ben a li be rá lis 
fe mi niz mus re for miz mu sá val, a nôk el nyo má sát 
rend sze res nek te kin ti és ele mez ni kezd te, hogy a 
pat riar chá lis do mi nan cia ho gyan kor lá toz ta a nô -
ket a ma gán szfé rá ra és ho gyan ide ge ní tet te el ôket 
a fér fiak irá nyí tot ta közélet tôl. Az 1960-as évek vé -
gé nek és az 1970-es évek ele jé nek ra di ká lis fe mi -
niz mu sa azt hir det te, hogy a tár sa dal mi ne mi szere -
pek tár sa dal mi lag lét re ho zot tak és csak a kul tu rá -
lis ha ta lom for ra dal mi új ra struk tu rá lá sa vál toz tat -
hat ja meg ôket.6 

A ko rai nôi és fe mi nis ta szín ház a ra di ká lis fe -
mi niz mus hang ja ként je lent meg és az el sô kiált -
vá nya ként an nak, amit ké sôbb nôi kul tú ra ként ün -

2 Úgy lát szik, az ame ri kai ut cá kon új ból fel tûn nek a tár sa dal mi moz gal mak nak azon szín pa dias vo ná sai, ame lyek annyira 
jel lem zôk vol tak a hat va nas évek vé gé nek há bo rú el le nes és egyéb tün te té sei re Ame ri ká ban. Egy jobb ol da li abor tusz el le -
nes ak ció cso port, az Ope ra ti on Res cue át vet te a balol da li ge ril la- és az ut cai szín há zi tak ti kát, mie lôtt megin dí tot ta vol -
na az abor tusz kli ni kák el le ni tá ma dá sát. Ta lán még jel leg ze te seb ben kép vi se li a balol da li po li ti ka kis sé mes ter kélt szín -
pa dias sá gát az ACT -UP, az AIDS- sze se ket tá mo ga tó ak ti vis ta cso port, amely az AIDS-e sek irán ti pén zü gyi és jo gi el kö te -
le zett ség ér de ké ben lob bi zik. Lásd pél dául Ali sa So lo mon: AIDS Cru sa ders Act Up a Storm cí mû cik két (Ame ri can Theater 
6, no. 7, Oc to ber 1989: 38–41, 120–21).  

3 Bár sok po li ti ka- és tár sa da lom tör té net fog lal ko zik az ame ri kai tör té ne lem nek ez zel az idô sza ká val, ér de mes egyet kiemelni: 
Todd Git lin, The Six ties, New York, Ban tam, 1987.  

4 Lásd He ster Ei sen stein, Con tem po ra ry Fe mi nist Tho ught, Bos ton, G. K. Hall, 1983. Kel lô lé nyeg lá tás sal és ta nul sá go san ír -
ja le az 1970-es évek ele jé nek fe mi niz mu sá nak gon do la tait és a po li ti kai, stra té giai esz kö zö ket. Kü lö nö sen hasz nos nak 
bi zo nyul hat eb ben az össze füg gés ben a fe mi nis ta ön tu dat kiala kí tá sá ról szó ló fe je zet (35–41). 

5 Az ame ri kai li be rá lis fe mi niz mus lé nye gi elem zé se meg ta lál ha tó Zil lah Ei sen stein, The Ra di cal Fu tu re of Li be ral Fe mi nism 
(New York, Long man, 1981) cí mû írá sá ban. A fe mi niz mus teo re ti ku sai a leg kü lön bö zôbb tu do mány te rü le te ken kezd ték 
szét vá lasz ta ni a kü lön bö zô áram la to kat a fe mi niz mu son be lül, kü lö nö sen a nyolc va nas évek ben. A li be rá lis fe mi niz must 
ál ta lá ban a moz ga lom re for mis ta ága ként jel lem zik, mi vel erô fe szí té seit a nôi egyen jo gú ság eléré sé re össz pon to sít ja, anél -
kül, hogy a fennál ló tár sa dal mi és po li ti kai rend szer ra di ká lis meg vál toz ta tá sá ra tö re ked ne. A moz gal mat né ha pol gá ri fe -
mi niz mus nak („bo ur ge o is fe mi nism”) is ne ve zik és vál to zat la nul az egyik leg na gyobb fel tû nést kel tô trend az ame ri kai 
fe mi niz mu son be lül.  

6 A ra di ká lis fe mi niz mus tör té ne té nek er rôl a kor sza ká ról lásd Ei sen stein, Con tem po ra ry Fe mi nist Tho ught (3–41).
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ne pel tek.7 A New York-i It’s Al right to Be a Women 
Szín ház pél dául, az egyik leg ko ráb bi cso port, a po -
li ti kai moz ga lom ön tu dat ra é bresz té si mód sze rét 
elôadás sá ala kí tot ta, s az új nyil vá nos fó ru mot ar -
ra hasz nál ta, hogy a nôk sze mé lyes éle tét ér vé nye -
sí té se. A cso port a po li ti kai szín ház ha gyo má nyos 
mód sze rét, az agitp rop tech ni kát al kal maz ta, va la -
mint ut ca szín há zat és ge ril la tak ti kát, ame lye ket 
azok tól a balol da li kí sér le ti szín há zak tól vet tek köl -
csön, ame lyek a hat va nas évek vé gén, het ve nes évek 
ele jén sza po rod tak el az Egye sült Ál la mok ban.8 

A Li ving The at re, az Open The at re és a Per for -
man ce Gro up, pél dául, sza kí tot tak a pszi cho ló giai 
rea liz mus sal, amely ad dig az Egye sült Ál la mok hi -
va tá sos szín pa dait ural ta. Ezek a kí sér le ti szín tár -
su la tok kol lek tí vá kat hoz tak lét re, ame lyek szét -
rom bol ták a drá ma író–szí nész–ren de zô trium vi rá -
tus po li ti kai lag szûk hie rar chiá ját és a né zôk és 
elôadók prosz cé nium ál ta li el kü lö ní té sét.9 Az Egye -
sült Ál la mok kí sér le ti szín há zi esz té ti ká ját Gro tow -
ski sze gény szín há za, Brecht elide ge ní tô ef fek tu sa 
és Ar taud Ke gyet len Szín há za is ra di ka li zál ta. A szö -
veg nem volt töb bé szent; hap pe nin gek és rí tu sok 
let tek a szín há zi al ko tó fo lya mat alap jai; és tár sa dal -

mi fo lya ma tok és a po li ti ka nyíl tan át ha tot ta a elô -
a dás vá lasz tást.  

An nak el le né re, hogy a kor szak kí sér le ti szín há -
zi mun ká ja erô tel jes mó don fog lal ko zott az ál lam -
pol gá ri jo gok kal és a viet na mi há bo rú el le ni til tako -
zás sal, ál ta lá ban nem tett töb bet a nô kért, mint a 
balol dal. Me gan Ter ry és Ro ber ta Sklar, akik mind -
ket ten Jo seph Cha i kin Open Szín ház -i si ke ré nek 
ár nyé ká ban dol goz tak, ki lép tek, hogy spe ciá lis nôi 
szín há zi cso por to kat ala kít sa nak. Az Oha ma Magic 
The at re és a Wo men’s Ex pe ri men tal The at re, kü -
lön-kü lön, mind ket tô, a kí sér le ti szín ház ta lál má -
nyait együtt hasz nál ták a szín há zi for má val – be -
leért ve a rí tu son ala pu ló el mé le tet és a Gro tows ki -
tól, Brecht tôl és Ar taud -tól köl csön zöt te ket –, de 
egy po li ti kai aré ná ba he lyez te ôket, amely ben a né -
zôk és az elôadók egy át dol go zott tár sa dal mi ne mi 
ten ge lyen mo zog tak.10 

Amíg az 1970-es évek ben vi rá goz tak az ef faj ta 
sze pa ra tis ta-el haj lók a nôi kul tú rá ban, az 1980-as 
évek ben egy re na gyobb te ret nyert a li be rá lis fe mi -
niz mus. A moz ga lom egyik ered mé nye ként a de -
mok ra ta Ge ral di ne Fer re ro 1984-ben in dult az 
ame ri kai el nök vá lasz tá son. Bár az egyen lô jo goj al -

17 Ami kor a ra di ká lis fe mi niz mus kez det ben a ne mi kü lön bö zô sé gek re össz pon to sí tott, kiemel te a tár sa dal mi sze re pek mar -
káns el kü lö ní té sé nek ter mé szet el le nes sé gét és igye ke zett vál toz tat ni eze ken a sze re pe ken. A fe mi niz mus sok tör té net író -
ja és teo re ti ku sa ezt kö ve tôen azt ál la pí tot ta meg, hogy a ra di ká lis fe mi niz mus a ké sôb biek so rán a sa ját sán caik mö gé 
hú zó dott ne mek kö zöt ti im már meg vál toz tat ha tat lan nak te kin tett kü lönb sé gei nek ün nep lé sé be ment át (lásd uo., 45–
136). A moz ga lom ban je lent ke zô ideo ló giai vál to zá sok rész le tes tör té ne te meg ta lál ha tó Ali ce Echols Da ring to Be Bad: 
Ra di cal Fe mi nism in Ame ri ca 1967–1975 (Min ne a po lis, Uni ver sity of Min ne so ta, 1989) cí mû mû vé ben. Az egyik ko ráb bi 
cik ké ben Echols a ra di ká lis fe mi niz mus új vál to za tát „kul tu rá lis fe mi niz mus nak” ne vez te, mi vel az nyíl tan kiáll egy kü -
lön nôi kul tú ra lét re ho zá sa mel lett (lásd The New Fe mi nism of Yin and Yang cí mû részt Ann Sni tow, Chri sti ne Stan sell 
és Sharon Thomp son szerk., Po wers of De si re, New York, Monthly Re view Press, 1983, 439–459). Az ideo ló giá ban ezt 
kö ve tôen kiala kí tott ál lás pon tot más teo re ti ku sok esszen cia lis ta fe mi niz mus nak ne ve zik, mi vel esze rint a nôk daj ka sze -
re pe ve lük szü le tett és kí vá na tos is (az eh hez kap cso ló dó vi ták nyo mon kö ve té sé hez lásd Dia na Fuss „Re a ding li ke a fe -
mi nist”, dif fe ren ces 1, no. 2 (Spring 1989): 77–92). Megint má sok en nek az ál lás pont nak a vál to za tait „me ta fi zi kus fe mi -
niz mus ként” jel lem zik, mi vel e sze rint az el mé let sze rint a nô fel sza ba du lá sá nak a szín te re lé té nek spi ri tuá lis ol da la, nem 
pe dig a tár sa dal mi moz gal mak (lásd Ei sen stein, Con tem po ra ry Fe mi nist Tho ught, 125–145).  

18 Az It’s Al right to Be a Wo man The at re rö vid leírá sa meg ta lál ha tó Di nah Le a vitt Fe mi nist The at re Gro ups, Jef fer son, N. C., 
Mac Far land, 1980, 18–19. Más ko rai ame ri kai fe mi nis ta szín tár su la tok ról lásd Wo men in Ame ri can The at re, szerk. He len 
Krich Chi noy és Lin da Walsh Jen kins, ja ví tott kiadás, New York, The at re Com mu ni ca ti ons Gro up, 1987.  

19 Lásd Ri chard Schech ner, Six Axi oms for En vi ron men tal The at re, új ra ki ad va in Brooks McNa ma ra és Jill Do lan szerk., 
The Dra ma Re view: Thirty Ye ars of Com men ta ry on the Avant- Gar de, Ann Ar bor, UMI Re se arch Press, 1986. Schech ner 
1968-ban írt ta nul má nyá ban töb bek kö zött a prosz cé nium ív kiik ta tá sá val az elôadók és a né zôk össze vo ná sát ja va sol -
ta. A tér be li vi szony la tok tel jes át ren de zé se olyan in terak ciót tett le he tô vé, amely már nem volt összeegyez tet he tô a mi -
mé zis nek a rea lis ta szín ház ál tal meg kí vánt el kü lö ní té sé vel.  

10 Lásd Me gan Ter ry in ter júi, in Kath le en Bets ko és Ra chel Ko e nig szerk., In ter views with Con tem po ra ry Wo men Pla yw rights, 
New York, Be echt ree Books, 1987; és Da vid Sav ran In Their Own Words: Con tem po ra ry Ame ri can Pla yw rights, New York, 
The at re Com mu ni ca ti ons Gro up, 1988. A Wo men’s Ex pe ri men tal The at re és Ro ber ta Sklar sze re pé rôl lásd Chi noy és 
Jen kins szerk., i. m., va la mint Ka ren Mal pe de, Wo men in The at re: Com pas si on and Ho pe, New York: Dra ma Book Publishers, 
1983. A Wo men’s Ex pe ri men tal The at re- ben fo lyó te vé keny ség és a ra di ká lis fe mi niz mus kö zöt ti kap cso lat elem zé sé rôl 
lásd még Jill Do lan, Fe mi nists, Les bi ans, and Other Wo men in The at re: Tho ughts on the Po li tics of Per for man ce, in James 
Red mond szerk., Wo men in The at re: The mes in Dra ma, vol. 11., Lon don, Camb ridge Uni ver sity Press, 1989, 199–207. 
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kot mány kiegé szí té sért foly ta tott küz de lem elbu -
kott, wa shing to ni fel vo nu lá sok és a nôi ügye kért 
foly ta tott ál lan dó lob bi zás ráirá nyí tot ta a tár sa dalmi 
ne mi sza ka dék ra a fi gyel met az ame ri kai po li ti ká -
ban A vá ro si fe ke te nôk és más fa ji és et ni kai cso -
por tok hely ze te ke vés fi gyel met ka pott a li be rá lis 
fe mi nis ta na pi rend ben, de a moz ga lom össz pon to -
sí tá sa a fe hér, kö zép osz tály be li nôk po li ti kai és gaz -
da sá gi egyen jo gu sí tá sá ra olyan erô vé vált, amellyel 
az ural ko dó kul tú rá nak meg kel lett küz de nie.  

A nyolc va nas évek hi va ta los szín há za – két ség -
te le nül a li be rá lis fe mi niz mus nak kö szön he tôen – 
szûk mar kúan ugyan, de olyan nôk nek osz to gat ta 
a leg fon to sabb dí jait, mint Hen ley, Nor man, Wasser -
 stein. Lily Tom lin és Ja ne Wag ner pe dig Se arch for 
Signs of In tel li gent Li fe in the Uni ver se / Az in tel li gens 
élet je lei nek ku ta tá sa a vi lág egye tem ben (1985) cí mû 
elôadá suk kal óriá si si kert arat tak a Bro ad wa y-n.11 
A hi va tá sos szín há zi szer ve ze tek ben mû kö dô nôi 
klik kek és Ju lia Mi les az Ame ri can Pla ce The at re-
 ben lé vô Wo men’s Pro ject jé nek élet ere je se gí tett a 

nôi írók nak, ren de zôk nek, pro du ce rek nek, dísz -
let ter ve zôk nek és szí né szek nek akik hir te len meg -
je len tek ott, ahol ko ráb ban so ha, a Bro ad wa y-n és 
az Egye sült Ál la mok vi dé ki szín há zai ban.12 

A fo ko zó dó gaz da sá gi ter hek és a ra di ká lis fe -
mi niz mus szét for gá cso ló dá sa miatt azon ban a het -
ve nes évek ben vi rág zó al ter na tív fe mi nis ta szín há -
zak ha gyo má nya nem tud ta ma gát fenn tar ta ni a 
nyolc va nas évek re. A szá mos, het ve nes évek ben in -
dult ra di ká lis fe mi nis ta szín tár su lat kö zül csak New 
York-i Spi der wo man The at re (Pók asszony Szín -
ház), ame ri kai in dián nôk cso port ja és a min ne a -
po li si At the Foot of the Mo un ta in The at re (A hegy 
lá bá nál Szín ház) mû kö dött és tur né zott a nyolc va -
nas évek vé gén.13 A Split Brit ches (Ha sadt fe nék), 
egy po pu lá ris fe mi nis ta és lesz bi kus tár su lat 
megala pí tá sa, amely a nyolc va nas évek ben a New 
York-i East Vil la ge -i lesz bi kus kö zös ség ben kezd -
te meg mû kö dé sét, ki vé tel volt az egyéb ként stag -
ná ló hely zet ben.14 De amíg az al ter na tív fe mi nis ta 
szín ház prak ti ku san ha nyat lott a nyolc va nas évek -

11 Lásd Ja ne Wag ner The Se arch for Signs of In tel li gent Li fe in the Uni ver se, New York, Har per and Row, 1986. A da rab, bár 
szakmai szín há zi si kert ara tott, for má ját és tar tal mát te kint ve sok kal ra di ká li sabb, mint Hen ley, Nor man vagy Was ser -
stein. Az egy nôi sze rep lôs show for má tum le he tô vé te szi Tom lin nak, hogy al kal maz za a fe mi nis ta szín ház ban Me gan 
Ter ry és nô tár sai ál tal be ve ze tett transz for má ciós tech ni kát és szem be for dul jon a rea lis ta drá ma írás ál tal tá masz tott el vá -
rá sok kal. En nek kö vet kez té ben a da rab az ame ri kai fe mi niz mus 1970-es évek ele jé tôl az 1980-as évek kö ze péig tar tó 
sza ka szá nak sok kal együt tér zôbb (ugyanak kor a po li ti kum je gyeit is hor do zó) tár gya lá sa, mint a már be mu ta tott Was -
ser stein- da rab. Azon ban a Se arch for Signs Broad way si ke re to vább ra is rend kí vü li je len ség nek szá mít, mert eb ben a kör -
nye zet ben ál ta lá ban nem le het nyíl tan po li ti zá ló da ra bot be mu tat ni.  

12 A Wo men’ Pro ject azóta el pár tolt az Ame ri can Pla ce The at re- tól és sa ját vál lal ko zás ként mû kö dik. A Wo men and the 
The at re Prog ram (WTP), ame lyet az As so ci a ti on for The at re in Hig her Edu ca ti on (elô zô ne vén Ame ri can The at re As so -
ci a ti on) ál lí tott össze, jó pél da az olyan szak mai szer ve zô dés re, amely nem kö te le zi el ma gát sem a pro fesszio ná lis, sem 
az al ter na tív szín há zak mel lett és meg vé di a szak mai gya kor lat ban vagy el mé let ben fon tos nô ket a szín há zi élet ben. Az 
el múlt jó né hány év ben, Vi cki Pat ra ka el nök sé gé nek kö szön he tôen, a WTP in kább az el mé let és a tu do má nyos mun ka 
fe lé orien tá ló dott. Ta lán ép pen eb bôl adó dóan ered mé nyez ték az éven ként össze hí vott kon fe ren ciák a legér de ke sebb al -
ter na tív elôadói bra vú ro kat, ame lye ket nôk az Egye sült Ál la mok ban pro du kál tak. A szer ve zet re vo nat ko zó kri ti kai és 
tör té ne ti in for má ciók és kö zel múlt be li te vé keny sé gük ér té ke lé se meg ta lál ha tók Ce le bra ting the Wo men and The at re 
Prog ram, Wo men & Per for man ce Jo ur nal, 4, no. 2, 1989.  

13 Míg az 1980-as évek ele jén a Wo men’s Ex pe ri men tal The at re több elôadást vitt szín pad ra, 1986-ra leállt az új elôadá -
sokkal. Az At the Foot of the Mo un ta in- ról lásd Chi noy és Jen kins szerk., Wo men in Ame ri can The at re, 44–50, 321–25; 
és Le a vitt, Fe mi nist The at re Gro ups, 66–78. Kö zel múlt be li te vé keny sé gük el mé le ti elem zé sét lásd Jill Do lan The Fe mi nist 
Spec ta tor as Cri tic, 1988; Ann Ar bor, Uni ver sity of Mi chi gan Press, 1991, 92–95.  

14 A Split Brit ches (Ha sadt fe nék), ez a há rom szí nész nô bôl (Lo is We a ver, Peggy Shaw és De bo rah Mar go lin) ál ló cso port 
név adó pro duk ció ját, a Split Brit chest 1981-ben mu tat ta be, és azóta is kö vet ke ze te sen bô ví ti re per toár ját. A Be auty and 
the Be ast (1982), Up wardly Mo bi le Ho me (1984) és a Litt le Wo men (1988) ere de ti, bo nyo lult szer ke ze tû egy ve le gek, ame -
lyek a po pu lá ris vagy igé nyes kul tú rá hoz tar to zó mû vek nek a ne mük, ki sebb sé gi szár ma zá suk vagy sze xua li tá suk miatt 
pe ri fé riá ra szo rul tak lá tás mód ját tük rö zô átira ta. Bár ál ta lá ban Mar go lin ír ja a szö ve ge ket és We a ver a ren de zô, a há rom 
nô kol lek tí ven hoz za lét re az elôadá so kat: imp ro vi zál nak az ál ta luk te rem tett, nem rit kán ex cent ri kus sze rep lôk kel. A szö -
veg köny veik nem ren del kez nek egye nes vo nal ve ze tés sel, in kább fel hal mo zó dó rész le tek bôl áll nak össze. Han gu la ti ele -
mek és né mi leg de viáns, szétesô egyé ni sé gek al kot ják a da ra bo kat, nincs egy sé ges té ma, sem for du la tos cse lek mény. Epi -
zó dok és gya ko ri is mét lô dé sek utá na a da rab hir te len vé get ér. Nincs meg vi lá go so dás, nem nyer nek ér tel met a ho má lyos 
rész le tek, ahogy a rea liz mus ta nít ja.  

A Split Brit ches és a WOW Ca fe, amely hez, mint be fo ga dó hely hez, szo ro san kap cso ló dik, in kább a pro duk ciók he lyi 
fi nan szí ro zá sá ra szá mít, mint ál la mi tá mo ga tás ra. A csa pat meg él he té sé nek biz to sí tá sá ra gyak ran tur né zik Lon don ban,



20

ben, az év ti zed szem ta nú ja volt az el kö te le zett fe -
mi nis ta kri ti ka és el mé let kez de té nek, amely a szín -
há zi szak má ban és az egye te men az ak tív és in tel -
lek tuá lis mun ka élet erôs ré szé vé vált. 

 
Ma te ria lis ta fe mi niz mus és az új kri ti ka el mé le te 

 

A  fe mi nis ta szín ház kri ti ka az 1980-as évek ben 
fog lal koz ni kez dett a fe mi nis ta és nôi szín ház -
zal, hogy a nôk tel je sít mé nyei ben ideo ló giai 

né zô pon to kat kü lön böz tes sen. Más te rü le tek meg -
kü lön böz te té seit köl csön vé ve, a szín ház kri ti ku sok 
és -teo re ti ku sok meg fo gal maz ták a for mai, tar tal -
mi és kon tex tus be li kü lönb sé ge ket a li be rá lis, ra -
di ká lis és ma te ria lis ta fe mi niz mus kö zött. A fe mi -
nis ta kri ti ká ban és el mé let ben a for ma és tar ta lom 
egyen lô sé gét hir de tô mar xiz mus és a ma te ria lis ta 
fe mi niz mus ideo ló giá já ra fek te tett hang súly ál tal 
be fo lyá solt ma te ria lis ta fe mi niz mus a moz ga lom -
ban el sô ként vizs gál ta nem csak a szín ház ban dol -
go zó nôk kép ze teit, ha nem az egész je len tés kép zô 
ap pa rá tust is, amellyel a szín ház dol go zik. 

A ma te ria lis ta fe mi nis ta el mé let töb bel fog lal ko -
zik, mint csu pán a rep re zen tá ció mû al ko tá sa – a 
drá ma, a film, a szín ház vagy a tánc. Te kin tet be ve -
szi a tel jes ap pa rá tust, amely ke re te zi és lét re hoz -
za a kép ze te ket, va la mint nem csu pán a tár sa dal -
mi sza bá lyok hoz, ha nem a kul tú ra szer ke ze té hez 
és ha tal mi szét vá lasz tá sá hoz va ló kap cso la tu kat. 
A szín há zi ap pa rá tus te hát ma gá ban fog lal ja a szín -
pa dot, a vi lá gí tást, a dísz le tet, a ca stin got, a né zô -
tér el he lyez ke dé sét, a je gyek árát, a hir de tést és az 
elôadás idô tar ta mát – min den ma te riá lis és ideo ló -

giai erôt, amely ala kít ja azt, amit szín há zi elôadás -
nak hív nak. A rep re zen tá ció ilyen el mé le tei a né -
zôt is ak tív té nye zô nek te kin tik a szín há zi je len tés -
kép zô dés ben.15 

A ma te ria lis ta fe mi nis ta szín ház el mé let nek meg -
fe le lôen, egy nôt rep re zen tá ció ba he lyez ni – a szín -
há zi je len tés hely szí né re – min dig po li ti kai tett. 
A prosz cé nium kí nál ta rep re zen tá ciós ke ret ben fel -
mu ta tott nôi tes tek és a tár sa dal mi ne men és ideo -
ló gián va ló át te kin tés ál tal konst ruált ke ret po li ti -
kai szí ne ze tet kap. A ma te ria lis ta fe mi nis ta né zô -
pont ahe lyett, hogy po zi tív vagy ne ga tív ké pet fes -
te ne a nôi nem rôl – amit a szo cio ló giai, li be rá lis 
fe mi nis ta kri ti ka elein te cél jául tû zött ki –, olyan 
új elôadás mó dot ja va sol, amely a tar ta lom és for -
ma ra di ká lis át dol go zá sá val sok kal job ban ki fe je zi 
a kü lön bö zô nôi sze mé lyi sé ge ket a fa ji, osz tály, et -
ni kai és sze xuá lis ho va tar to zás meg vi lá gí tá sá val.16 

Az új „ars po e ti ca” a tar ta lom és for ma el vá laszt -
ha tat lan sá ga mel lett tör lán dzsát. Ez a fel fo gás a fe -
mi nis ta szín ház mi mé zi sé nek kri ti ká ját pro vo kál -
ta ki, amely sze rint a szín ház a va ló ság tük re – vagy 
Arisz to te lészt kö vet ve az élet után zá sa –, s el fe di a 
do mi náns ideo ló giát, amely lét re hoz za a ké pet a 
tü kör ben. Az el mé let sze rint a mi mé zis ke vés bé ref -
lek tív, mint in kább di dak ti kus.17 A ma te ria lis ta fe -
mi niz mus rea liz mus kri ti ká ja, ha son ló mó don, azt 
hir de ti, hogy a for ma azon tö rek vé se, hogy nô ket 
tár gyia sí tó pszi cho ló giai iden ti fi ká ciós fo lya ma to -
kon ke resz tül te remt se meg a va ló sá got, le he tet len -
né te szi az olyan alá ren delt hely ze tek ke re te zé sét, 
ame lyek el tér nek az elôadás fe hér, kö zép osz tály -
be li, he te ro sze xuá lis ideá lis fér fi né zô tôl.18 

Amsz ter dam ban és más eu ró pai vá ro sok ban. Az a fi gye lem, amely ben a szí ni aka dé mia ma te ria lis ta fe mi nis tái (ró luk már 
volt szó) ré sze sí tet ték ôket, tar tó san meg nyi tot ta elôt tük az ame ri kai egye te mi vá ro sok (cam pu sok) szál lás he lyeit. Peggy 
Shaw és Louis We a ver a már rész le te sen be mu ta tott Spi der wo man Szín ház nál vég zett mun ka so rán ta lál koz tak. A fe mi -
nis ta Split Brit ches rôl to váb bi in for má ció kat lásd Jill Do lan, The Fe mi nist Spec ta tor as Cri tic, i. m., 4. fe je zet; Su e -El len 
Case, From Split Sub ject to Split Brit ches, in Enoch Bra ter, Fe mi ni ne Fo cus, New York and Ox ford, Ox ford Uni ver sity 
Press, 1989; Vi vi an M. Pat ra ka, Split Brit ches in Split Brit ches: Per for ming Hi sto ry, Vau de vil le, and the Eve ry day, Wo men 
& Per for man ce Jo ur nal 4, no. 2 (1989): 58–67.  

15A ma te ria lis ta fe mi nis ta elô a dó mû vé szet el mé le té nek leírá sát és al kal ma zá sát lásd Jill Do lan The Fe mi nist Spec ta tor as Critic, 
i. m.; Su e -El len Ca se, Fe mi nism and The at re, New York and Lon don, Me thu en, 1988.  

16Lásd Ca se fe je ze tét, To wards a New Po e tics, Fe mi nism and The at re, 112–132.  
17A ne mi ség ve le já rói a szín ját szás ban ról lásd Jill Do lan, Gen der Im per so na ti on On sta ge: Dest ro y ing or Ma in ta i ning the 

Mir ror of Gen der Ro les, Wo men & Per for man ce Jo ur nal 2, no. 2 (1985): 5–11. Ez az út tö rô cikk je len tôs pezs gést idé zett 
elô a rea liz mus és a szín ját szás té má ja kö rül. A szín ját szás kér dé sé nek el mé le ti ki ter jesz té sé rôl lásd Elin Di a mond, Mi -
me sis, Mi mi cry, and the ’Tru e- Re al’, Mo dern Dra ma, 32, no. 1 (March 1989): 58–72. Ez a Mo dern Dra ma kü lön szá ma, 
a „Wo men in The at re” té má val kap cso lat ban és szá mos olyan cik ket tar tal maz, amely sok új ele met hoz eb be a vi tá ba. 
Lásd ugyan csak ide vo nat ko zó mun ká kat Su e -El len Ca se szerk., Per for ming Fe mi nisms: Fe mi nist Cri ti cal The o ry and The -
at re, Bal ti mo re, Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1990.  

18Ar ról, hogy mi az ideá lis né zô fo gal ma az áb rá zo ló mû vé szet ben, lásd Do lan, The Fe mi nist Spec ta tor as Cri tic, i. m. 
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Ezek a ja vas la tok, ter mé sze te sen, nép sze rût len -
nek bi zo nyul tak a li be rá lis fe mi nis ták kö ré ben, akik 
még min dig nép sze rû rea lis ta drá má kat akar nak ír -
ni a nagy szín há zak nak, és úgy hi szik, hogy a po li -
ti kát el le het vá lasz ta ni az esz té ti ká tól és a „mû vé -
szet tôl”.19 A ma te ria lis ta fe mi nis ta szín ház- és elô -
a dá sel mé let, és -kri ti ka in kább a fel sô ok ta tás ban 
fej lô dött, mint a gya kor lat ban, ak kor tájt, ami kor 
az Egye sült Ál la mok egye te meit elér te az eu ró pai 
el mé le tek ha tá sa, ame lyek azt hang sú lyoz ták, hogy 
a po li ti ka és ideo ló gia mennyi re fon tos egy kul tú -
ra rep re zen tá ciói nak for má lá sá ban.20 A ma te ria lis -
ta fe mi nis ták elô a dá sel mé le te kü lön bö zô fran cia fe -
mi nis ta meg kö ze lí té sek re épül, ame lye ket olyan 
pszi choana li ti kus kri ti ku sok ka rol tak fel, mint Luce 
Iri ga ray, Hélène Ci xo us és Ju lia Kri ste va; Jac qu es 
Der ri da de konst ruk ció el mé le té re; Mi chael Fou -
cault ha ta lom- és sze xua li tás elem zé sé re; Jac qu es 
La can struk tu ra lis ta pszi cho ana lí zi sé re; és a poszt -
struk tu ra liz mus in ko he rens, vál to zó szub jek ti vi tás 
irán ti kö ve te lé sé re, amely össze füg gés ben van az 
ame ri kai poszt mo dern pop és pa sti che stí lu sá val.  

A fe mi niz mus, amely oly sok kri ti kai el mé let 
leg nép sze rûbb gon dol ko dói tól köl csön zött, az 
egye te me ken sa já tos tisz te le tet ví vott ki. Ez az el -
fo ga dás ösz tö nöz te az olyan kü lön le ges ese te ket, 
mint „fér fiak a fe mi niz mus ban”, amely ki tû nô példa 
a fe mi niz mus – sze mé lyes – ta pasz ta lat tól va ló füg -
get len sé gé re, amely bôl ki fej lô dött. A li be rá lis fe mi -
niz mus ugyanak kor olyannyi ra szé les kör ben el fo -
ga dott nak – pon to sab ban át vett nek – tû nik az 
Egye sült Ál la mok kul tu rá lis és po li ti kai rend sze ré -
ben, hogy még a „poszt fe mi niz mus” a ve szé lyes fo -
gal ma is te kin télyt nyert. A bi zony ta lan szö vet ségek, 
ame lye ket a ra di ká lis, vagy „esszen cia lis ta” vagy 
„kul tu rá lis” fe mi niz mus az új jobb ol dal lal kö tött az 
an ti por nog rá fia vi tá ban, és a New Age moz ga lom 
vissza vo nu lá sa a spi ri tua liz mus ba és a pszi chi kai 
gyó gyu lás ba, véd te len né tet ték a fe mi niz mus más 

irány vo na lai nak kri ti ká ja, va la mint a po pu lá ris kul -
tú ra sza tí rái szá má ra. Mind ket tô ered mé nyes sé gét 
sem le ge sí ti.21 

A fe mi niz mus kü lön bö zô ideo ló giai ágai nak át -
gyó gyí tá sa kon zer va tí vabb in téz mé nyek be vagy 
kul tu rá lis kon tex tu sok ba ab ban ér he tô tet ten, hogy 
a fe mi niz mus a nagy szín há zi rea lis ta drá mák té má -
já vá vált. A do mi náns kul tú ra he ge mó niá já val 
szem be ni el lenál lás azon ban to vább ra is je len van 
a fe mi nis ta szín ház és -el mé let al ter na tív for máiban, 
ame lyek ben a ha ta lom ból és kul tú rá ból va ló kizárás 
miatt ér zett ak ti vis ta düh még min dig érez he tô.  

Két tel jes mér ték ben kü lön bö zô szín há zi szö veg 
pél dáz za az egye sült ál la mok be li fe mi niz mus he -
lyét e tör té nel mi hely zet ben. Wen dy Was ser stein 
The Hei di Chro nic les cí mû da rab ja „poszt fe mi nis ta” 
nagy szín há zi da rab, amely té ves ké pet fest az ame -
ri kai fe mi niz mus az 1960-as évek tôl kö ze pé tôl az 
1980-as évek vé géig ter je dô po li ti kai tör té ne té rôl. 
A da rab tri vi a li zál ja a ra di ká lis fe mi niz must, el hall -
gat ja a fe mi nis ta dü höt és be leegye zik a do mi náns 
kul tú ra fe mi nis ta ol va sa tá ba. A da rab ha gyo má nyos 
rea lis ta for má ja se gí ti esszen ciá li san kon zer va tív 
ideo ló giá já nak hir de té sé ben.  

Win ne tou’s Sna ke -O il Show from Wig wam Ci ty 
(Win ne tou gyó gyí tó sá mán- show ja Wig wam- vá -
ros ból) a Spi der wo man The at re kol lek tí van írott 
és elôadott da rab ja brech ti és ri tuá lis tech ni kát al -
kal maz, hogy a rea liz mus ideo ló giai és for mai kor -
látai tól el sza kad jon. A Win ne tou az ame ri kai in -
dián kul tú ra ki sa já tí tá sa miatt fa ji dü höt, az al ter -
na tív for ma hasz ná la tá val pe dig a fe mi nis ta szub -
jek ti vi tás le he tô sé gét fe je zi ki. A The Hei di Chro nic les 
jó vá hagy ja a do mi náns kul tú ra né zô pont ját a fe -
mi nizmus vé gét il le tôen, míg a Win ne tou be bi zo -
nyít ja, hogy azok, aki ket az ural ko dó kul tú ra elszi -
ge tel, még min dig tel ve van nak düh vel, amely ter -
mé  ke nyen ak ti vi zál hat ja az új erô ket az 1990-es 
évek ben. 

19 Ar ról, hogy a fe mi niz mus és a szín ház té má ján be lül mi lyen pa ra mé te rek men tén fo lyik a vi ta lásd Jill Do lan, In De fense 
of the Dis co ur se: Ma te ri a list Fe mi nism, Post- mo der nism, Post-st ruc tu a lism… and The o ry, TDR 33, no. 3 (Fall 1989): 
58–71.  

20Ar ról, hogy a szí ni aka dé mián a fe mi nis ta el mé let nek mi lyen ágai fej lôd tek ki és ezek hogy be fo lyá sol ták a szín ház tu do -
má nyi ku ta tá so kat lásd Su e -El len Ca se, Int ro duc ti on, Per for ming Fe mi nisms.  

21Pél dául The Ca thy and Mo show, amely egy po pu lá ris hu mo ros re vü, so káig mû so ron volt, 1989-ben egész év ben és még 
1990-ben is a Bro ad wa y -en kí vül, majd ké sôbb fel vet ték, hogy lead ják az HBO ká bel csa tor nán. Sza ti ri ku san áb rá zol ja a 
fe mi niz must egy je le net ben, amely ben két fe mi ni sta kép zés re já ró idô sebb nô részt vesz egy elôadá son egy fe mi nis ta ká -
vé ház ban. A je le net felépí té se azt jel zi, hogy a szer zôk is me rik a ra di ká lis fe mi nis ták né ze teit, de az, hogy a ké sôb biek -
ben ugyanitt ne vet ség tár gyá vá te szik a fe mi nis ta kul tú rát (bár nem min den szim pá tia nél kül), azt jel zi, hogy a ra di ká lis 
fe mi niz must a nyolc va nas évek ér ték rend jé hez ké pest elavult nak tart ják. 
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The Hei di Chro nic les:  
a poszt fe mi niz mus ha rag já nak el foj tá sa 

 

W en dy Was ser stein a The Hei di Chro nic les- ben 
az ural ko dó kul tú ra ál tal tá mo ga tott fe mi -
nis ta moz ga lom né zô pont ját tol má csol ja. 

Ez a da rab iro ni kus tá masz ként szol gál Was ser stein 
má sik da rab já hoz, az Un com mon Wo men and Others 
(1979) cí mû mû vé hez, amely nek min den – a felsô 
kö zép osz tály be li fe hér nôk da rab ja ként fel me rü lô 
– prob lé má ja el le né re si ke rül megeresz te nie né -
hány szú rós meg jegy zést ar ról, hogy egye te met vég -
zett nôk egy cso port ja mennyi re ke vés sé van tu da -
tá ban tár sa dal mi ne mi elem zés ré vén elér he tô fel -
sza ba du lá sa szük sé ges sé gé nek. A The Hei di Chro -
nic les az Un com mon Wo men and Others nô vé re, 
ke se rû és csa ló dott a tár sa dal mi moz ga lom be nem 
vál tott ígé re tei miatt. Hei di rej té lyes alak, aki so ha 
nem fo gal maz meg éles vagy adek vát po li ti kai vagy 
mû vé szi vé le ményt. Míg Was ser stein tör té ne te a fe -
mi niz mus hát te re elôtt zaj lik, Hei di az zal tart ja tá -
vol ma gát a moz ga lom tól, hogy hu ma nis tá nak ne -
ve zi ma gát; azt haj to gat ja, hogy min den em ber 
megér dem li, hogy be tel je sít se a ben ne rej lô le he -
tô sé ge ket. A fe mi nis ta moz ga lom lát szó lag Was ser -
stein rea lis ta nar ra tív zár sza vá val ér vé get.  

A The Hei di Chro nic les flash ba ckek ben van el be -
szél ve, ami kor Hei di Hol land mû vé szet tör té nész a 
Co lum bia Egye te men tar tott elôadá sa kap csán ad -
di gi éle tén töp reng. Min den fel vo nás Hei di elôadá -
sá val kez dô dik, amely azt a könnyû, li be rá lis fe mi -
nis ta mû vé sze ti kri ti kát kép vi se li, amely ké pek re 
és ana ló giák ra össz pon to sít. Pél dául Hei di el sô 
elôadá sá ban be mu tat ja Lily Mar tin Spen cer Mind -
ket tônk nek el kell her vad nunk (1869) cí mû fest mé -
nyét egy ma gá nyos if jú nô rôl. Em lé kez te ti hall ga -
tóit (azaz a né zô ket, akik hez köz ve tet ten szól) a kö -
zép is ko lai bu lik ra, ame lye ken „va la hogy nem tu -
dod, mit is akarsz” és „csak vársz ar ra, hogy va la mi 
tör tén jék”.22 Az ana ló gia a mû vé sze tet ál ta lá no san 
fel vál lalt ta pasz ta lat ra szû kí ti le és Hei di reak tív, 
passzív hely ze tét a Was ser stein el be szél te tör té net -
ben áb rá zol ja.  

A da rab je le net so ra az Egye sült Ál la mok tör téne -
té nek húsz évét öle li fel, a kor szak legélet te libb, 
moz gal mas per ceit vil lant va fel. De a tör té ne lem a 

kap cso la tok hát te ré ben ma rad, ame lyek re a da rab 
össz pon to sít. Az el sô je le net vissza vi szi Hei dit egy 
1965-ös kö zép is ko lai tánc est re a chi ca gói kül vá -
ros ba, ahol Hei di ba rát nô je, Su san be ve ze ti a hetero -
sze xua li tás ba. A je le net ze né je a kor sza kot idé zi és 
sok kal in kább szen ti men tá lis nosz tal giát va rá zsol, 
mint sem mély, tör té nel mi gon do la tok ra sar kall.  

Was ser stein a kö vet ke zô je le net ben is foly tat ja tör -
té ne lem men tes meg kö ze lí té sét, McCar thy 1967-es 
vá lasz tá si had já ra ta ide jén, ami kor Hei di ta lál ko -
zik Scoop pal, a Li be ra ted Earth News új ság ar ro gáns 
szer kesz tô jé vel. Was ser stein Scoo pot tár sa dal mi 
pró fé ta ként jel lem zi, aki töb bet tud Hei di rôl és jö -
vô jé rôl, mint ô ma ga. Ami kor Hei di óva to san el -
ma gya ráz za szü le tô fe mi nis ta vi lág né ze tét, Scoop 
szar kasz ti ku san meg jegy zi: „Azon igaz hí vôk egyi -
ke le szel, akik nem ér tet ték meg, hogy ez csak egy 
kor szak.” (17) 

Scoop pró fé ciá ja ter mé sze te sen a da rab ból ered, 
amely ben Hei di ta nú ja a fe mi nis ta moz ga lom fej -
lô dé sé nek, amely, Was ser stein sze rint, a ra di ká lis 
sze pa ra tiz mus ból kiin dul va elô re mu ta tó, li be rá lis 
mó don beil lesz ke dik a tár sa da lom gaz da sá gi és po -
li ti kai rend sze rei be. Was ser stein ál lás pont ját az 
utób bi húsz év ame ri kai – és fe mi nis ta – ér té keinek 
vál to zá sá ról Scoop és Su san köz ve tí ti, míg Heidi 
kis sé bó dul tan, so ha nem vál toz va, passzí van figyel. 
Scoop és Su san kép vi se li, mi köz ben Hei di za var -
tan és örök ké ugyanúgy, passzí van fi gyel.  

A da rab ele jén az egyik je le net ben Su san el vi szi 
Hei dit a fe mi nis ták egy ön tu dat ra éb resz tés cél ját 
szol gá ló ta lál ko zó já ra a Mi chi ga ni Egye tem re 1970-
ben. Fe hér, kö zép osz tály be li nôk van nak je len, há -
ziasszo nyok és egye te mi hall ga tók, akik csak ab -
ban a fe lü le tes ség ben és bu ta ság ban egyez nek, ame -
lyet egy más éle té nek ér tel me zé sé ben ta nú sí ta nak. 
Nyel ve ze tük in kább a het ve nes évek nép sze rû pszi -
cho ló giai re to ri ká já ra em lé kez tet, mint sem az ön -
tu dat ra éb re dés ko rai szó hasz ná la tá ra, mi köz ben 
ön ma gu kat iga zol va azt fej te ge tik, hogy „át akar -
ják rág ni ma gu kat” bi zo nyos kér dé se ken, majd a 
gyû lést Are tha Frank lin Res pect (Tisz te let) cí mû 
da la köz ben fel hang zó csa ta kiál tás sal zár ják. (30) 
Ezen alap kér dé se ket ba ga tel li zá ló je le net bôl hiá -
nyoz nak azok a fáj dal mas, sze mé lyes tör té ne tek, 
ame lyek ko ráb ban so ha sem kap tak nyil vá nos sá got. 

22 Wen dy Was ser stein, The Hei di Chro nic les, New York, Dra ma tists Play Ser vi ce, 2. Min den ké sôb bi hi vat ko zás fel buk kan 
a szö veg ben. To váb bi fe mi nis ta kom men tá rok, lásd Phyl lis Ja ne Ro se, „De ar Hei di”, Ame ri can The a ter 6, no. 7 (Oc to ber 
1989): 26–29, 114–16. Megál la pí tá saim a pub li ká lat lan szö veg re épül nek és ar ra a Broad way-e lôadás ra, Joan Al len- nel 
a fô sze rep ben, ame lyet 1989. jú lius 29-én lát tam. 
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He lyet tük a sze rep lôk ro vá sá ra el sü tö ge tett köz -
hely sze rû vic cek és az ugyan csak könnyen emészt -
he tô ér zel mes ség van je len. A sze rep lôk foly vást 
ölel ge tik egy mást és azt is mé tel ge tik, hogy sze re -
tik egy mást, mint ha a fe mi nis ta ön tu dat ra éb re dés 
nem szól na más ról, mint a nôk egy más irán ti fel -
té tel nél kü li sze re te té rôl.  

Was ser stein tar tóz ko dik a nôi sze xua li tás té má -
já tól, amely pe dig egyi ke volt az ön tu dat ra éb re dés 
egyik leg fon to sabb té má já nak. A da rab a he te ro -
sze xua li tást mint evi den ciát ke ze li, Frant pe dig, az 
egyet len lesz bi kus sze rep lôt a szer zô nyil ván va ló 
utá la ta öve zi. Fran ka to na ru há ja és „ma cho” vi sel -
ke dé se jel zi lesz bi kus sá gát, mi vel Was ser stein az 
ural ko dó kul tú ra szte reo tí piáit hasz nál ja fel ar ra, 
hogy a da rab ba könnyû hu mort csem pésszen. Ami -
kor Fran összeüt kö zés be ke rül Hei di vel amiatt, 
hogy nôi sze re tôt vá lasszon-e, Hei di fél mé ter rel 
odébb húz za szé két a nôk ál tal al ko tott kör bôl, ahol 
ko ráb ban ült. Hei di za vart vá la sza Fran nek Was -
ser stein el ha tá ro ló dá sát jel zi a ra di ka liz mus min -
den for má já tól, le gyen az sze xuá lis, vagy po li ti kai. 
Ami kor meg kér de zik tô le a töb biek, hogy va jon a 
mû vé szet tör té né szi mun ká ja fe mi nis ta-e, Hei di 
„hu ma nis tá nak” vall ja ma gát,(26) ez zel is mét je lez -
ve kö zép re hú zá sát.  

Még a li be rá lis fe mi nis ták az egyen lô sé gért foly -
ta tott harca is ra di ká lis nak és szél sô sé ges nek tû nik 
a da rab ban. Pél dául Was ser stein ki fi gu ráz za az 
1974-es de monst rá ciót a Chi ca go Mû vé sze ti In té -
zet nél, amely hez Hei di csat la ko zik. Hei di ba rát ja, 
Pe ter csak a part vo na lon je le nik meg, de ez a jó -
szán dé kú tá mo ga tás a je le net fó ku szát a fér fiak fe -
mi nis ta moz ga lom ra adott vá la szá ra irá nyít ja, és 
eny hí ti azt a ha tást, amit a je le net su gall a nôk mû -
vé szet tör té net bôl va ló ki zá rá sá ról a fe mi nis ta meg -
kö ze lí tés sze rint. A de monst rá ció fe mi nis ta szer ve -
zô je fe ke té be öl tö zik és egy faj ta fér fi gyû lö lô alap -
tí pust tes te sít meg, ami Hei dit is mét a hu ma niz -
mus fe lé in dít ja: kint ma rad a mú zeum elôtt 
Pé ter rel, ami kor a fiút ki zár ják a csak nôk ré szé re 
meg hir de tett til ta ko zás ról.  

A mû vé sze ti in té zet-je le net bôl ki de rül, hogy 
Peter ho mo kos. Sze xuá lis pre fe ren ciá já ról az árul -
ko dik, hogy ra gasz ko dik, hogy az egyen lô sé gért 
foly ta tott harca ugyanannyi ra jo gos, mint a nô ké. 
Was ser stein egyé ni mó don éket ver két el szi ge telt 
hely zet kö zé, hogy küzd je nek meg a né zôk szim -
pá tiá jáért. Vé gül a fér fi ho mo sze xuá li sok har cát 
több re ér té ke li, mint a fe mi nis ták ne mi egyen jo gú -
sá gért fo lyó har cát. A da rab vé ge fe lé pél dául, ami -

kor Was ser stein a nyolc va nas évek be rö pít egy bic -
cen tés sel az AIDS irá nyá ba, Pe ter mint lu xust uta -
sít ja el Hei di in di vi duá lis szo ron gá sát, össze ha son -
lít va sa ját bo nyo lult, el kö te le zett, az AIDS-es em -
be rek kö zött töl tött éle té nek ér zel mi igé nyei vel.  

A fér fi ka rak te rek ál lan dóan a nôk jö vô jét jósolják 
a da rab so rán. Su san pél dául a ko rai ra di ká lis fe -
mi niz mus sze pa ra tiz mu sát kép vi se li, éle tét egy nôi 
kö zös ség ben, Ame ri ka nyu ga ti ré szén lé vô ran chon 
töl ti. Es kü vô jén azon ban az örök jö vô be látó Scoop 
meg jó sol ja, hogy Su san nem so ká ra a Wall Stre e ten 
fog dol goz ni. Scoop, aki el tán col egy utol só tán cot 
Hei di vel, mie lôtt nász út ra uta zik va la ki más sal, az 
el sô fel vo nás füg gö nye elôtt azt jó sol ja: „Ti mi nô -
sé gi csa jok egy ge ne rá ció nyi csa ló dott nô vé fog tok 
vál ni. Ér de kes, pél da mu ta tó, ta lán még sze xi is, de 
alap ve tôen bol dog ta lan.” (52) És per sze iga za lesz.  

A má so dik fel vo nás át ve zet a nyolc va nas évek 
fel fe lé íve lô fo gyasz tói tár sa dal má ba, ami nem a ba -
by- boom ér té kek ma te ria liz mu sá nak kri ti ká ja, in -
kább ki he gye zett le szá mo lás a po li ti kai idea liz mus -
sal a vi ta tott „min dent meg sze rez ni” ôrü le té ben. 
A szö veg biz ton sá go san el rej ti a fe mi niz must az 
egye te men, ahol a nôk kö vet ke zô ge ne rá ció ja min -
dent elol vas hat majd azok ról a nôk rôl, akik az ô 
le he tô sé gei kért har col tak. A nôi ta nul má nyok át -
ve szik a nôk élet ta pasz ta la tai nak he lyét, és a bur -
zsoá fe mi niz mus a si ker re, a szer zés re és pénz re 
irá nyu ló ag resszív moz ga lom má fosz lik szét.  

Su san, az egy kor „ra di ká lis pász tor nô” egy te le -
ví ziós pro duk ciós tár sa ság alel nö ke lesz, amely nek 
épp egy üz le ti hát tér rel ren del ke zô fe mi nis tá ra van 
szük sé ge, ami a megelô zô év ti zed ben óriá si önel -
lent mon dás lett vol na. De a nyolc va nas évek ben 
Su san bol do gan lesz üz let asszony (ha tal mi ügy -
nök), aki ba rá ti kap cso la tait üz le ti kap cso la tai ban 
is nyu god tan fel hasz nál ja. Scoop is, ugyan ke vés -
bé meg le pô mó don, de el tá vo lo dik egy ko ri ra di ká -
lis po li ti ká já tól, ott hagy ja a Li be ra ted Earth Newst, 
és megala pít ja a Boo mert, a nyolc va nas évek si ke -
res ma ga zin ját. Ami kor a da rab vé gén sok pén zért 
elad ja a ma ga zint, Scoop be sze ret ne ke rül ni a 
Kong resszus ba, ügye sen beil lesz ked ve a po li ti kai 
és gaz da sá gi rend szer be, amely az ame ri kai ba by-
 boom ge ne rá ciót annyi ra jel lem zi. Hei di és Pe ter 
sza va za tá ra is szá mít, azt re mé li, hogy a nôk és a 
ho mo sze xuá lis fér fiak is mét bûn ré szes sé vál nak a 
fe hér he te ro sze xuá lis fér fiak nak a ha ta lom meg -
szer zé sé re irá nyu ló har cá ban.  

Hei di a da rab vé gé re ma gá ra ma rad. Cso dál ko -
zik, mi vé gre zaj lot tak a hat va nas, het ve nes évek 
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tár sa dal mi moz gal mai, és még min dig nem tud ja, 
mit is akar ô ma ga és a töb bi nô. Má so dik fel vonás -
 be li hosszú mo no lóg já ban ön saj ná la tot al kal maz 
po li ti kai stra té gia ként, ami kor ar ról pa nasz ko dik, 
hogy a fe mi niz mus el szi ge tel te. Úgy ahogy Scoop 
meg jó sol ta, Hei di hitt a fe mi niz mus ban – és ta lán 
a hu ma niz mus ban is –, míg a töb biek ré szé rôl ez 
csak mú ló sze szély volt. Még Su san is, a da rab egyik 
leg dur vább vissza vá gá sá ban, azt mond ja: „Nem va -
gyok már po li ti kus. Úgy gon do lom, az egyen lô jog 
egy do log, az egyen lô fi ze tés megint egy do log, de 
min de nért azt okol ni, hogy nôk va gyunk, az 
passzé.” Hei di szo mo rú és ki ta szí tott nak ér zi magát, 
mert „azt gon dol ta, hogy az volt a lé nyeg, hogy mind -
 nyá jan együtt vol tak”. A nô, aki fél re  húz ta szé két 
a kö zös ség tôl, vé gül be lát ja, hogy ma gá ra ma radt.  

Hei di – a nyolc va nas évek di va tos szo ká sa sze -
rint – meg vá sá rol ja ma gá nak a csa lá dot, ame lyet 
más úton nem tu dott meg sze rez ni. Örök be fo gad 
egy pa na mai ba bát, azt re mé li, hogy lá nyá nak már 
könnyebb lesz. A szö veg örö kö sen egy re tá vo lab -
bi ge ne rá ciók ra he lye zi át a fe mi nis ta kö ve tel mé -
nyek meg va ló su lá sát. Hei di va la hol New York ban 
ül egy üres loft ban és a gyer me két rin gat ja, ame -
lyért – a Was ser stein sze rin ti „igaz élet ben” – óriá -
si árat kell majd fi zet nie. Was ser stein da rab ja és 
Broad way-vál to za ta a fo gyasz tást ugyanúgy di csôí -
ti, mint ahogy Scoop ma ga zin ja a pro misz kui tást.  

Was ser stein sze rint ez a szo mo rú a li be rá lis fe -
mi niz mus ban – hogy le he tet len min dent meg sze -
rez ni, s már egy kis rész meg szer zé se is óriá si sze -
mé lyes komp ro misszu mot igé nyel a nôk ré szé rôl. 
Hei di egye dül rin gat ja örök be fo ga dott lá nyát, de 
nincs fér fi az éle té ben. A da rab ál tal te rem tett ér té -
kek rend sze re sze rint a fér fi nél kü li élet a leg fôbb 
ál do zat. A da rab vé gé re Hei di szo mo rúan úgy ér -
zi, hogy el hall gat tat ták s nem kap ta meg a moz ga -
lom tá mo ga tá sát, amely hez ál lí tó lag tar to zott.  

Was ser stein da rab já ból és a fe mi niz mus nak a 
szer zô rea lis ta el be szé lé si stí lu sa ál tal el tor zí tott tör -
té ne té bôl hiány zik a nôk ha rag já nak az ural ko dó 
pár be széd ál ta li el szi ge te lé sük és leigá zá suk miatt 
ér zett mo ti vá ciós üzem anya ga. In kább, mint hogy 
elis mer je a ha rag po li ti kai ha tal mát és meg gyá szol -
ná „new age”-be li el foj tá sát, Was ser stein po li ti kai 
pro jekt je fel tû nôen tri vi a li zál ja a nôi dü höt. A mû -
vé szet tör té ne ti elôadás ban, amely a má so dik fel vo -

nást nyit ja, Hei di diá kat szán dé ko zik be mu tat ni 
Lila Ca bot Per ry fest mé nyei rôl, de vé let le nül egy 
ké pet tesz be Ar te mi sia Gen ti les chi Ju dit fe jét ve szi 
Ho lo fer nész nek cí mû fest mé nyé rôl, amely a ko rai 
fe mi nis ta pár be széd fon tos té má ja a mû vé szet tör -
té net ben.23 Hei di tré fá san meg jegy zi, hogy Per ry 
egy nem túl is mert el len sé ges ér zel mi fá zi son ment 
ke resz tül; a fest mény egy nôt és szol gá ló lá nyát áb -
rá zol ja, amint épp egy fér fi fe jét vág ják le go no szul.  

A szö veg ka cajt fa kaszt e kép pel; a tré fa ab ban 
rej lik, hogy Per ry mun ká já nak fel sô osz tály be li ábrá -
zo lá sá nak sem mi lyen kö zös vo ná sa nincs Gen ti -
leschi bru ta li tá sá val. De a tré fa kieme li Hei di el len -
sé ges sé gé nek és ha rag já nak el nyo má sát, amely a 
szö veg ben so ha nem ré sze fe mi nis ta fej lô dé sé nek. 
Az, aho gyan Gen ti les chi diá ját vé let le nül be mu tat -
ják és gyor san el is tá vo lít ják, rend kí vûl jel lem zo ar -
ra, aho gyan Was ser stein ke ze li a fe mi niz mus tör té -
ne tét. A kulcs fon tos sá gú pil la na to kat tri vi a li zál ja és 
a nôk ha rag já nak jo gos sá gát gon do san meg sem mi -
sí ti. A nôk már nem kell hogy dü hö sek le gye nek.  

A The Hei di Chro nic les jó pél da a rosszul al kal -
ma zott düh re, amely ben a fe hér fe mi nis ta szo ron -
gást el nyom ja a rea lis ta szö veg, és fél re si ke rült mó -
don tör ki, hogy tönk re te gye a moz ga lom tör té ne -
tét. A The Hei di Chro nic les a fe mi niz must mint tar -
tal mat hasz nál ja: a moz ga lom tör té nel mi hát tér ré 
vá lik, amely elôtt ugyanazok az ame ri kai rea liz mus 
ál tal ha gyo má nyos el me sélt há zi tör té ne tek ját szód -
nak le. A da rab ugyanak kor el nyom ja a fa ji és osz -
tály kü lönb sé ge ket is a ké sô nyolc va nas évek Ame -
ri ká já ról fe hér re fes tett, fo gyasz tás orien tált port ré -
já val. Was ser stein nem ve szi ész re, hogy a ne mi el -
nyo más gyö ke rei szisz te ma ti ku sak, és nem an nak 
ered mé nyei, hogy a fe mi niz mus nem tud ta megad -
ni a fe hér nôk nek az „ide min dent” ér zé sét.  

 
A poszt pro duk ciós érin tés 

 

An nak el le né re, hogy ko moly ki fo gá saim vol -
tak Was ser stein da rab ja el len, be leegyez tem, 
hogy meg ren dez zem a Wis con sin- Ma di so ni 

Egye tem Egye te mi Szín há zá nak 1992 nyá ri sze zon -
já ban. A da ra bot nép sze rû sé ge miatt aján lot ták a 
vá lasz tó bi zott ság nak és azért is, mert úgy gon dol -
ták – mint ké sôbb a bi zott ság is –, hogy nyá ri pro -
duk ció ként be csa lo gat ja a kö zön sé get. Mi vel tar -

23 A Gen ti les chi-fest mény rôl foly ta tott ma te ria lis ta fe mi nis ta kri ti kai pár be szé det lásd Ro zsi ka Par ker és Gri sel da Pol lock, 
Old Mist res ses: Wo men, Art, and Ide o logy, New York and Lon don, Ro ut led ge, 1981), 20–26. Kö szö nöm Vi cki Pat ra ká nak, 
hogy fe hív ta a fi gyel me met ezek re az össze füg gé sek re. 
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tot tam at tól, hogy ere de ti for má ban mu tas suk be, 
fel vet tem a kesz tyût és meg néz tem, ho gyan le hetne 
Was ser stein szö ve gét úgy meg vál toz tat ni, hogy ne 
sé rül jön na gyon a vonz ere je és bi to sít va le gyen a 
nyá ri jö ve de lem is, legalább a szük sé ges mér tékben.  

Meg pró bál tam meg kér dô je lez ni Was ser stein né -
ze teit a fe mi nis ta moz ga lom kö zel múlt já nak tör té -
ne té rôl: a hat va nas és het ve nes éve ket több sze re -
tet tel kö ze lí tet tem meg, a nyolc va nas évek túl zá -
sait pe dig job ban ki fi gu ráz tam, mint ô. Az zal, hogy 
a da ra bot úgy fe je zi be, hogy Scoop in dul a vá lasz -
tá so kon, Was ser stein – úgy tû nik – meg bo csá tóan 
ke ze li a yup pie szem lé le tû ha tal mi felépít ményt. 
Meg pró bál tuk az egyen súlyt hely reál lí ta ni: a nyolc -
va nas éve ket ugyanolyan iró niá val mu tat tuk be, 
mint a hat va nas és het ve nes éve ket.  

A pro duk ció köz pon ti gon do la ta az volt, hogy 
Was ser stein „le he let könnyû ko mé diá ját” a kul tu -
rá lis gyö ke re ket fel tá ró fer ge te ges sza tí rá vá lé nye -
gít jük át. aró di ánk nagy ré sze vi zuá lis vagy szí né -
szi volt. A dísz let ter ve zôk ar ra tö re ked tek, hogy a 
tör té nel mi kor sza ko kat felis mer he tô, sôt el túl zott 
jel zé sek kel ér zé kel tes sék, a szí né szek pe dig olyan 
jel le me ket igye kez tek meg for mál ni, akik kel a né -
zôk együtt ne vet het tek, nem pe dig, aki ket ki ne vet -
het tek. Erô sen kon cent rál tunk, hogy je lez zük eze -
ket a fi nom meg kü lön böz te té se ket, szem elôtt tart -
va a több sé gé ben fe hér, fel sô fo kú vég zett ség gel ren -
del ke zô ma di so ni kö zön sé get, akik ma guk is 
sze mé lye sen kö tôd tek a ba by boom- kor szak hoz. 
A fia ta labb né zôk re gon dol va, akik a hat va nas és 
het ve nes évek rôl ré gi fil me ket ját szó csa tor nák és 
ma gán té vék adá sai alap ján ala kí tot ták ki el kép ze -
lé sei ket, fô leg po pu lá ris kul tú rá ból és a tö meg kom -
mu ni ká ció ból köl csön zött ze nék és vi zuá lis rész le -
tek beik ta tá sá val ad tunk tör té nel mi ízt a da rab nak.  

Dawn Lan phier és Lau ra Carl son dísz let ter ve -
zôk, Su san McCully és Patty Gal lag her dra ma tur -
gok, Sta cy Wolf se géd ren de zô és jó ma gam dol goz -
tunk azon, hogy élet sze rû vé te gyük a fe mi nis ta és 
ha la dó áram la tok be mu ta tá sát, ame lyek kel kap cso -
lat ban je len tôs csúsz ta tá sok van nak a da rab ban. 
A da rab elôtt és a fel vo ná sok kö zöt ti hosszú dia ve -
tí tés so rán nôk cir ka lom men tes és nagy ha tá sú mû -
vé szet tör té ne ti és tár sa da lom tör té ne ti áb rá zo lá sait 
mu tat tuk be, ame lye ket ér zel me ket moz gó sí tó 
hang ef fek tu sok kí sér tek. A mon tázs olyan pro duk -
ció han gu lat kel tô esz kö ze volt, amely in kább vi ta -
part ner kí vánt len ni a tör té nel mi moz gá sok okoz -
ta há nyat ta tá sok kö ze pet te, mint sem megelé ge dett 
vol na a fe lü le tes tör té nel mi em lé ke zet ku lisszái val. 

A ké pek so rá ban egy más sal fel vált va je len tek meg 
a mû vé szet- és tár sa da lom tör té net hol ob jek tív, hol 
ro man ti kus nô áb rá zo lá sai azok nak a nôk nek a ké -
pei vel, akik a kö zös sé gük ben hely ze tük meg vál toz -
ta tá sáért küz döt tek. Sok szor vá lasz tot tunk nô ket 
mun ka köz ben be mu ta tó ké pe ket, hogy ér zé kel -
tes sük a nôk ak tív rész vé te lét és sze re pét a tör té -
nel mi vál to zá sok ban.  

A diák vi zuá lis és te ma ti kus kap cso la tot biz to -
sí tot tak az epi zó dok ra ta go ló dó da rab je le ne tei kö -
zött. Mi vel Was ser stein min den je le net nél meg je -
lö li, hogy mely év ben és hol ját szó dik, az át me ne -
te ket olyan fo tók, szö ve gek és hang ef fek tu sok kol -
lá zsá val kí sér tük, ame lyek ér zé kel tet ték an nak a 
tör té nel mi ese mény nek és azok nak a kul tu rá lis 
szim bó lu mok nak a sok ré tû sé gét, ame lyek az adott 
je le net hát te rét ké pez ték. Pél dául azt megelô zôen, 
hogy Scoop és Li sa es kü vô je le zaj lott vol na az el sô 
fel vo nás vé gén, a ki ve tí tett mon tázs meny asszony–
vô le gény ké pek kel árasz tot ta el a né zô ket: Ká roly 
her ceg és La dy Di es kü vôi ké pé tôl a Bri de Ma ga zi -
ne- ból va ló kép ki vá gá so kig, Miss Rö fi és Bre ki tôl 
meny asszo nyi ru há ba öl tö zött csó ko ló zó lesz bi kus 
pá rig egy kép aláírás fö lött: „Ide süss, Anyu ci, megy 
ez vô le gény nél kül is!” A sok kü lön fé le kép pel ar -
ra kí ván tuk ösz tö nöz ni a né zô ket, hogy a da rab es -
kü vôi je le ne tét te kint sék egy le het sé ges kö tés nek a 
sok vál to zat kö zül, ne pe dig olyan vég cél nak, ami -
lyet egy el té rô ne mûek kö zött kö ten dô há zas ság 
kép vi sel ne és amely tôl Hei di – hi bás élet fel fo gá sa 
miatt – elesik. Ha mást nem is, a diák in kább iro -
ni ku san, mint ma gá tól ér te tô dôen mu tat ták be a 
há zas sá got.  

A dia ké pek mel lett, a fel hasz nált ke vés kel lék és 
dísz let úgy volt meg ter vez ve, hogy jel ké pes és túlzó 
jel le gé vel brech ti ér te lem ben tár sa dal mi lag orien -
tál jon. A kö zép is ko lai tánc je le net ben a pun csos tál 
ha tal mas volt és ró zsa szín, ap ró pun csos po ha rak -
kal ki de ko rál va – ezek bôl ivott Pe ter és Hei di. 
A má so dik fel vo nást meg nyi tó fel tur bó zott aján dé -
kö zön- je le net ben az ici ke-pi ci ke kis ba ba-a ján dé -
kok kal te li ha tal mas aján dék do bo zok mel lett szinte 
el tör pül tek a nôk, akik ki bon tot ták ôket. A nyilván -
 va lóan pa ro disz ti kus meg kö ze lí tés sel a né zôk nek 
azt kí ván tuk je lez ni, hogy mer je nek tisz te let le nek 
len ni a Was ser stein ál tal tisz te let tel je sen ke zelt té -
mák iránt.  

Óva tos ak na mun kánk ban kulcs sze re pet ját szott 
az egyik kel lék, egy kis ba ba, aki a da rab zá ró je le -
ne té ben sze re pel. El szán va ar ra, hogy nem en ged -
jük elural kod ni a ro man ti kát, ami kor Hei di egy pa -
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na mai bé bi örök be fo ga dá sa mel lett dönt, hogy így 
eny hít sen azon a bú bá na ton, amit a fe mi niz mus -
sal együtt ma gá ra vett, vé gig akar tuk vin ni a pa ró -
diát és egy ba ba-bá but ve tet tünk be Judy Hol land 
sze re pé re. Az el sô fô pró bá ra egy Ron gyos Pan na-
ba bát hoz tunk be, de nem vált be. Na gyon lát szott 
raj ta, hogy csak já ték – Hei di azt a be nyo mást kel -
tet te ve le, mint ha el ment vol na a jó zan esze. He -
lyet te vissza tér tünk ah hoz a ne he zék kel el lá tott ba -
ba-bá bu hoz, ame lyet ere de ti leg is hasz nál tunk a 
pró bá kon („hótt bé bi nek” be céz tük), mert va ló ban 
bé bi sze rû volt, bár ter mé sze te sen nem volt iga zi.  

Ami kor Hei di be mu tat ja a ba bát Scoop nak – aki 
egyéb ként egy túl mé re te zett Edith Ann-
 hin ta szék ben ül, ame lyet a je le net fó ku szá ban he -
lyez tünk el –, mo do ra hû vö sen köz vet len. Scoop 
sok kal na gyobb tisz te let tel bánt a gye rek kel, sôt, 
vé let le nül ve le együtt tá vo zott a je le net vé gén, de 
ké sôbb bosszan kod va vissza tért, hogy visszaad ja 
Ju dyt Hei di nek. Ami kor Scoop el ment, és Hei di 
„Küldj el en gem” kez de tû dal lal kí sért ro man ti kus 
zá ró je le ne te kö vet ke zett – anya gyer me ké vel –, Hei -
di az in struk ciók sze rint kar já ban a ba bá val kör be -
tán colta a szín pa dot. Egy re gyor sab ban és egy re he -
ve seb ben tán colt, kar já nál, majd ke zé nél fog va pör -
get te kör be a ba bát, vé gül már csak fél ke zét tart -
va pör get te a fe je fö lött. Ezek a ke mény, sza ti ri kus 
esz kö zök hor doz ták kri ti kán kat, amely Was ser stein 
idea li zált zá ró je le ne té re irá nyult.  

Dar cey En gen, aki MFA dip lo ma mun ká já nak 
egyik sze re pe ként ját szot ta el Hei dit, az író szán -
dé ká val el len té te sen ér tel mez te a sze re pet: ha tá ro -
zott, ak tív nôt ala kí tott. Ab ban a Broad way-pro -
duk ció ban, ame lyet 1989-ben lát tam, Joan Al len 
passzív és ha tá ro zat lan sze mé lyi sé gû nek ját szot ta 
Hei dit, ráadá sul a ren de zô is úgy irá nyí tot ta, hogy 
tart sa ma gát tá vol a cse lek mény sû rû jé tôl. Mi, ezzel 
el len té te sen, kö zé pen he lyez tük el, az ön tu dat ra 
éb resz tés je le ne té ben a szé kek al kot ta há rom szög 
csúcs pont já ra, és ahol le he tett, azt az uta sí tást 
kapta, hogy in kább kez de mé nyez zen, mint csak 
rea gál jon má sok kez de mé nye zé sé re. En gen mun -
ká ját na gyon se gí tet te, hogy is mert pszi cho fi zio ló -
giai szín ját szó-tech ni ká kat, mert így tu da tá ban volt, 
egy-egy izom cso port hasz ná la ta ho gyan be fo lyá -
sol ja a moz gást és az mennyi ben fe lel meg a szö -
veg nek az ô ér tel me zé se sze rint. En gen fi zi kai ere -
je és dön té sei nek tu da tos sá ga át sü tött a pár be szé -
de ken és Hei dit olyan mó don ár nyal ta, il let ve olyan 
ener giát köl csön zött ne ki, amely nem kö vet ke zett 
a szö veg bôl.  

En gen erôt su gár zó já té ká ra még ráerô sí tet tünk 
a két fér fi fô sze rep átér tel me zé sé vel, amely nem iga -
zol ta azt a túlára dó együtt ér zést, ame lyet a szö veg 
sze rint ki vív tak ma guk nak. Pe tert Chris Tall man 
egyér tel mûen ön zô, egois ta sze mé lyi ség ként áb rá -
zol ta, aki in kább ter hé re van Hei di nek, s nem már -
tírt je le ní tett meg, aki úgy ja vít Hei din, hogy köz -
ben felál doz za ma gát egy ma ga sabb cél ér de ké ben. 
Vi szo nyuk is bo nyo lul tab bá vált azál tal, hogy En -
gen Hei di Pe ter rel kap cso la tos komp ro misszu mait 
úgy ját szot ta, hogy azo kat Hei di dön té sei hez kap -
csol ta, nem pe dig ba rát sá guk ter mé sze tes fej le mé -
nye ként ér tel mez te. Scoo pot is ne ga tív fi gu rá nak 
ját szot ta Josh Stam berg, aki nem mu ta tott együtt -
ér zést és jel lem zôbb volt rá a si mu lé kony, ra vasz 
ar ro gan cia, mint a ka riz ma. Bár nem tud tunk vál -
toz tat ni azon a pró fé ta sze re pen, ame lyet Was ser -
stein szánt ne ki, olyan si mu lé kony nak áb rá zol tuk, 
hogy egyes né zôk hi tet len sé gük nek ad ta han got 
nô el le nes pró fé ciái nak hal la tán.  

Meg kel lett ál la pí ta nom, hogy Was sen stein írás -
mód ja rend kí vül ra vasz. s ne héz tel je sen átala kí tani 
a da ra bot al ko tó sok egy so ros meg szó la lás von zó, 
bár ál ta lá ban kon zer va tív hu mo rát. Az író nô ki váló 
ér zék kel ál la pí tot ta meg, hogy hol vár ha tó ne ve tés. 
Ami kor kö zön ség elôtt ad tuk elô a da ra bot, ki de -
rült, hogy az ál ta lunk adott ha tás csök ken tô ren dezôi 
uta sí tá sok el le né re utat tört ma gá nak az író nô ál tal 
elô re jel zett ne ve tés, a meg je lölt idôk ben. Sok eset -
ben, erô fe szí té seink el le né re, a da rab gyô zött. Pél -
dául az el sô fel vo nás ban ne héz volt az ön tu dat ra éb -
resz tés je le ne tét a ki ne ve tés he lyett az együtt ne vetés 
pél dá já vá ala kí ta ni. Saj ná lom, hogy nem pró bál koz -
tunk to vább, hogy más mód sze rek kel mu tas sunk 
rá ar ra, Was ser stein mi lyen könnye dén lö ki odébb 
a fe hér kö zép osz tály nôi eman ci pá ciós múlt já nak 
egy fon tos rí tu sát. Ezt a je le ne tet is pa ro di zál tuk, 
csakúgy, mint a töb bit. A nô ket tra péz nad rá gok ba, 
kö tött sap kák ba, vas tag tal pú ci pôk be és ka to nai 
dzse kik be öl töz tet tük, hogy így is ér zé kel tes sük a 
het ve nes évek ele jé nek az öl töz kö dés re is ki ter je dô 
til ta ko zó moz gal mait. A fér fi szí né szek nek a ren de -
zés sze rint na gyon mar kán san kel lett meg ten niük 
a „nô vé ri sze re tet re” vo nat ko zó va la mennyi meg -
jegy zést, ame lyet Was ser stein megírt ne kik, de azt 
is ér zé kel tet niük kel lett, hogy ko mo lyan gon dol ják, 
amit mon da nak. Ez zel akar tuk fel hív ni a fi gyel met 
ar ra, hogy mi lyen mély és va ló sá gos volt ezek nek a 
nôk nek az oda fi gye lé se egy más ra. Ez a tak ti ka rész -
ben be vált, bár a je le net to vább ra is mu lat sá gos ma -
radt, de nem azért, amiért kel lett vol na.  
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Az Egye te mi Szín ház kö zön sé gé nek egy ré sze 
haj la mos egy fe mi nis ta szín há zi pro duk ciót ele ve 
hu mor ta lan nak és me rev nek te kin te ni. A The Hei -
di Chro nic les ál ta lunk szín pad ra ál lí tott vál to za ta 
elér te, hogy mi köz ben ne vet nek a né zôk, gon dol -
koz nak is. Ki hasz nál tuk ezt a gon do san szer kesz -
tett, mu lat sá gos da ra bot, hogy be mu tas suk az ame -
ri kai fe mi nis ta moz ga lom to vább ra is meg lé vô élet -
ere jét. Meg pró bál tuk vissza hoz ni az in do kolt fe mi -
nis ta dü höt is. Hei di több ször volt ha ra got, mint 
ön saj ná lat tal te li ke se rû sé get (ha bár az „Úgy gon -
dol tam, hogy eb ben va la mennyien egyetér tünk” 
kez de tû be széd ese té ben en nek ne héz volt el lenáll -
ni), és egyet len nôi sze rep lô nek sem volt sza bad 
nyi vá kol ni, hogy ezt a kész te té sü ket hang gal és fi -
zi kai lag ne pa ro di zál ták vol na. Ami kor Hei di a má -
so dik fel vo nás ele jén elôadá sá ban vé let le nül be mu -
tat ja a Ju dit fe jét ve szi Ho lo fer nész nek cí mû ké pet, 
úgy ren dez tük, hogy ez a dia kép to vább ra is fel -
buk kan jon az elôadá son, nem von tuk ki en ge del -
me sen a for ga lom ból Va la hány szor Hei di meg for -
dult, a kép új ra meg je lent a vász non, eláraszt va ôt 
an nak az ér zés mo nu men ta li tá sá val, amit ki fe jez. 
A mi pro duk ciónk ban a fe mi nis ta fel há bo ro dás 
Hei dit a má so dik fel vo nás ba is át kí sér te.  

 
Az al ter na tív szín ház  

és a ra di ka liz mus feléle dé sé nek le he tô sé ge 
 

Az a ha rag, ame lyet a The Hei di Chro nic les el -
fojt, preg nán sab ban fe je zô dik ki a Spi der wo -
man The at re (Pók asszony Szín ház) pro duk -

ció já ban, amely nek cí me Win ne tou’s Sna ke -O il 
Show from Wig wam Ci ty (Win ne tou kí gyó o laj- sá -
mán- show ja Wig wam- vá ros ból). A da rab nem fo -
lya ma tos és nem rea lis ta stí lu sa jól il lik a tár su lat -
nak az el nyo mott nem mel és a fa ji el szi ge te lés sel 
fog lal ko zó ideo ló giá já hoz, és le he tô vé te szi az 
elôadók nak, hogy po li ti kai vé le mé nyü ket köz vet -
le nül a né zôk höz in téz hes sék. A Spi der wo man 
The at re egyi ke az or szág leg ré geb ben mû kö dô fe -
mi nis ta szín tár su la taik nak. A tár su lat ge rin cét 
három Cu na/Rap pa han nock ame ri kai in dián lány -
test vér al kot ja – Li sa Ma yo, Glo ria és Mu riel Mi -
gel –, akik a szín tár su lat ne vét egy ho pi is ten nô -
tôl köl csö nöz ték:

Ne vünk a Pók asszony tól, a te rem tés is ten asszo -
nyá tól szár ma zik, aki elô ször ter ve zett min tá kat és 
ta ní tot ta meg né pét a szö vés re. Al ko tá sai ba min -
dig be le szôtt egy hi bát is, hogy szel le me azon át 
ki sza ba dul has son. Hoz zá fo lya mo dunk ih le tért 
mun ka mód sze rünk, a me se szö vés ala kí tá sa kor, 
ami kor min tá kat ter ve zünk és sza vak kal vagy moz -
du la tok kal me sé ket szö vünk.24 
 

A Spi der wo man me se szö vô te vé keny sé ge kü lön -
bö zô té mák kö ré cso por to su ló, la za szer kesz té sû 
da ra bo kat ered mé nye zett, ame lyek a nôi nem és a 
ki sebb sé gi lét kér dé seit bon col gat ják. Szub jek tív 
lá tás mód juk kal beol tot ták a drá ma iro da lom 
klasszi ku sai nak kü lön bö zô mû veit is: megír ták pél -
dául sa ját Vál to za tu kat a Lü ziszt ra té ból (The Lysist -
ra ta Num bah [1977], és a Há rom nô vér bôl (Three Si -
sters From He re to The re [1982], amely ben a nô vé -
rek so ha nem tel je sü lô ál ma, hogy Brook lyn ból a 
Man hat tan be köl töz ze nek. A da rab fér fi sze rep lôit 
élet nagy sá gú bá bok kép vi sel ték és a nô vé rek pri -
vát film jei sze re pet kap tak a tör té net ben. A Spi der -
wo man pro duk ciói ban gyak ran ke ve red nek a mé -
dia ele mei a tör té ne tek szö ve vé nyes szá lai val, ezért 
in ko he ren sek, szétesôk a tör té ne tek. Azon ban ezt 
az egyet len vo nal ve ze tést és rög tön zés re uta ló stí -
lust tu da to san al kal maz zák, mert ez zel le he tô vé vá -
lik, hogy a tár su lat al ter na tív mód sze rek kel ku tas -
sa és ün ne pel je a nôi ne met és szel le mi örök sé gét, 
a ki sebb sé gi sor sot.  

A Win ne tou’s Sna ke -O il Show from Wig wam Ci ty 
(Win ne tou kí gyó o laj- sá mán- show ja Wig wam- vá -
ros ból) cí mû da rab ban a Spi der wo man a XIX. szá -
za di po pu lá ris kul tú ra sá mán- és vad nyu ga ti be -
mu ta tóit gú nyol ja ki, de cél ke reszt be ál lít egy újabb 
je len sé get is, a New Age moz ga lom spi ri tua liz mu -
sát. Éles kri ti ká val il le ti az ural ko dó kul tú rát, mert 
ki sa já tít ja az ame ri kai in dián jel ké pe ket és sá má -
niz must.25 A da rab la za szer ke ze tû és bi zo nyos dol -
go kat nyit va hagy; a sze rep lôk gyak ran te kint get -
nek a ku lisszák ra tû zött pa pír lap pus kák ra, ame -
lyek re a pro duk ció lé nye ges szer ke ze ti ele mei van -
nak felír va. Az ek lek ti kus dísz le tek szi go rúan a 
„sze gény szín ház” el vei sze rint áll nak össze: a né -
zôk elôtt meg je le nô dísz let egy mul ti kul tu rá lis ké -
pek bôl össze rótt tex til, egy folt mun ka. Egy nagy 

24 A Spi der wo man saj tó anya gá ból. Több tör té ne ti in for má ciót a tár su lat ról lásd Chi noy és Jen kins, Wo men in Ame ri can 
Theatre, 303–305.  

25 A Win ne tou ké zi ra ta még nem ke rült kiadás ra. Megál la pí tá sai mat ar ra az elôadás ra ala po zom, ame lyet Min ne a po lis ban, 
az At the Foot of the Mo un ta in The at re- ben lát tam, 1989. ok tó ber 8-án. 



28

mû anyag sze me tes vö dör és több kar ton do boz – 
ezek még a dísz let több funk ciós ele mei.  

A da rab egy ame ri kai in dián sá mán ce re mó ni á -
rôl (pau- pau ról) ké szült filmsz pot tal in dul, amely -
nek kí sé rô ze né je a jel leg ze te sen ame ri kai Marl bo -
ro ci ga ret ta rek lám mu zsi ká ja. Az el té rô kul tú rák 
ele mei nek egy más mel lett sze re pel te té se nem csak 
hu mo ros, ha nem ki he gye zett is, mert ar ra utal, ho -
gyan ha tolt be az in dián kul tú rá ba a nyu gat fe le ter -
jesz ke dô Egye sült Ál la mok mi to ló giá ja. A szín ház 
há rom rész bôl ál ló er ké lyé rôl le ló ga tott fe hér le pe -
dôk re ve tí tett filmsz po tok kí sé rik vé gig az egész 
pro duk ciót. A szpo to kat a szí né szek gyak ran moz -
gás sal vagy be széd del meg sza kít ják, és így meg sze -
gik a pro duk ció ele mei ál cá sá nak rea lis ta ha gyo -
má nyait. A da rab ban vé gig je len van a pro duk ció 
esz kö zei nek ef faj ta brech ti le mez te le ní té se.  

Az el sô epi zód ban meg je le nik egy né me tes ak -
cen tus sal be szé lô prém va dász egy nyom kö ve tô kí -
sé re té ben, aki azt pró bál ja el mon da ni ne ki, hogy 
megy a va dá szat „ná lunk nyu ga ton”. Pár be szé dük 
a cow boy és az in dián kul tú ra szte reo tí piáin alap -
szik, de a sze re pe ket nem fér fiak játsszák, és szándé -
ko san el is van nak tú loz va, hogy így se bez he tôb bek 
le gye nek a kri ti ka szem pont já ból. A prém va dász 
német ak cen tu sa fel szí vó dik és gyak ran át csap a 
szere pet ját szó elôadó brook ly ni anya nyel vé be. 
Ugyanak kor a prém va dász vál to zat la nul jön-megy, 
mi köz ben az in dián és nyu ga ti kul tú ra kü lön bö zô 
szín te rei vál ta koz nak. Majd azt lát juk, hogy a két 
„fér fit” el fog ta, vagy meg tá mad ta egy he lyi törzs: be -
lép Win ne tou, az in di án fô nök, egy ame ri kai in dián 
ta ka ró ba bur kol va, hom lo kán kí gyó szim bó lu mok -
kal dí szí tett fej pánt. In dián öl tö ze tén idôn ként átvil -
lan az a fé nyes, szí nes la mé ove rall, amely egyéb ként 
mind a négy szí nész nô alap öl tö ze tét kép vi se li.26 

A Spi der wo man sza ba don és össze vissza vesz át 
ele me ket mind a ma gas, mind a po pu lá ris kul tú -
rá ból, gyak ran egy idô ben, hogy így te gye kéz zel -
fog ha tó vá a kul tú rák egy más mel let ti sé gét. A sze -
rep lôk olyan ri tuá lé ba kez de nek, amely ben 
egyaránt sze re pel né ma fil mes hely zet ko mi kum és 
Mac beth bo szor kány je le ne tét idé zô uta lá sok. A sze -
me tes vö dör üst té vál to zik, ab ban ro tyog a bo szor -
ká nyok bû bá jos koty va lé ka, amely azt a fel te vést 
pa ro di zál ja, mi sze rint az ame ri kai in diá nok rí tu sa 
ba bo ná kon alap szik. A vö dör bôl kiál ló nye les fel -
mo sók ha ma ro san lo vak ká ala kul nak át. Ezen lova -

gol nak a sze rep lôk (mi köz ben a ló pa ták do bo gá -
sát cset tin té sek, cup pan tá sok ér zé kel te tik) a Spider -
wo man kö vet ke zô pa ró diá já nak szín te ré re.  

Az ezután kö vet ke zô vad nyu ga ti gro teszk azokat 
idé zi, akik hoz zá já rul tak azok nak a mí to szok nak 
az el ter jesz té sé hez, ame lyek sze rint az ame ri kai vad -
nyu gat ma ga az érin tet len ôsi ter mé szet, ahol bátor 
fe hér em be rek fé lel me te sen vad in dián tör zse ket 
igáz tak le. Az ef faj ta tör té ne lem szem lé let kul tu rális 
im pe ria liz mu sát gú nyol ja ki egyér tel mûen a da rab, 
mi vel a szó ra ko zás ról ame ri kai in dián nôk – Minnie 
Ho- Run ner, Mo ther Moon fa ce, Prin cess Pus sy wil -
low a brook ly ni Mish Mash törzs bôl, va la mint Ethel 
Chri sti an Chri sti an son – gon dos kod nak.  

A nôk kü lön fé le trük kök kel élén kí tik a show-t, 
mi köz ben va la mennyi rôl szán dé ko san le ránt ják a 
lep let a né zôk elôtt. Os to ros trük kö ket mu tat nak 
be: ma guk a se gé dek csap ják le a ka la pot a se gé -
dek fe jé rôl. Lo vas je le ne tek kö vet kez nek – a fel mo -
sók fi cán ko ló csô dö rö ket ala kí ta nak. Egy mes ter -
lö vész cél ba ve szi a se géd fe je fö lé tar tott lég göm -
bö ket, miu tán szól tak a se géd nek, hogy min den ki 
hall ja, hogy puk kassza ki ôket az éles pe re mû gyû -
rû vel, ame lyet kü lön er re a cél ra ka pott. Egy szem -
fény vesz tô kö tél mû vész „sza bad szem mel nem is 
lát ha tó ki fi no mult trük kö ket mu tat be”, ame lyek -
ben a kö te let pan to mim mel ér zé kel te ti. Ezek nek a 
trük kök nek a le lep le zé se egyér tel mûen azt a célt 
szol gál ja, hogy fel hív ja a fi gyel met a vad nyu ga ti mí -
tosz szán dé kos kö dö sí té sei re.  

A Spi der wo man tár su la ta szí ve sen rög tö nöz, sza -
ba don ke ze li a szö ve get. Egyál ta lán nem tö rek szik 
ar ra, hogy a pro fesszio na liz mus vagy a va ló ság pon -
tos áb rá zo lá sá nak a kép ze tét kelt se. Eb ben a kö tet -
len, cir ku szi szám hoz ha son ló rész ben pél dául az 
elôadók nyil ván va lóan rög tö nöz nek, gyak ran el té -
vesz tik egy más ne vét. Sa ját hi bái kon ne vet nek és 
az egye dül fel lé pô hu mo ris ták hoz ha son lóan a szín -
pad ra hív nak egy-egy em bert a kö zön ség bôl, hogy 
ve gyen részt a show-ban.  

A Win ne to u ban a di na mi ku san csa pon gó pa ró -
dia fent leírt pil la na tai át van nak szô ve az in dián 
me se mon dás ki fe je zôbb vagy ha gyo má nyo san ri -
tuá lis ele mei vel. Gyak ran az egyik nô a me se mon -
dó, mi köz ben a töb biek mö göt te el játsszák a tör -
té ne tet, vagy han gu lat kel tô hang ha tá so kat pro du -
kál nak. Az el sô tör té net az „ôsök csont jai ról” szól, 
és ez zel felidé zi az in diá nok misz ti kus kap cso la tát 

26 Li sa Ma y ót, Glo ria és Mu riel Mi gu elt Hor ten sia Co lo ra do von ta be az elôadás ba. 
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a föld del, ame lyet a fe hér hó dí tók hó dí tá suk so rán 
össze ta pos tak.  

A Win ne tou az utol só rész ben éle sen bí rál ja az 
ural ko dó kul tú ra New Age moz gal mát amiatt, hogy 
ki sa já tí tot ta az in dián spi ri tua liz must, de ugyanezt 
el mond hat nánk a ra di ká lis (vagy me ta fi zi kus) fe -
mi niz mus spi ri tua li tá sá ról is. Az elôadók a ki fi gu -
rá zott sá mán- show ból „mû anyag pau- pau mû helyt” 
csi nál nak, ahol az em be rek hét vé gen ként 3000 dol -
lá rért in diá nok ká ala kul hat nak. Egy ki vá lasz tott 
né zô vé gig jár ja a fo lya ma tot. Egy rög tön zött ri tuá -
lis tánc után be kí sé rik az iz zasz tó kam rá ba, ahol elô -
ször felaján la nak ne ki kü lön bö zô tör zse ket, majd 
in dián ne ve ket, hogy vá lasszon ma gá nak.27 

A Spi der wo man ál tal kiagyalt ne vek azo kat a 
kli sé ket tük rö zik, ame lye ket az ame ri kai kul tú ra 
ta lált ki az in diá nok szá má ra. A tör zsek el ne ve zé -
sei pél dául a Rap pa ham burg, a Mish Mash és a Wi -
shee Wa shee, az in dián ne vek töb bek kö zött pe -
dig: Two Dogs Fu cking, Old De ad -E y ed Dick, Two 
She ets in the Wind, Punc tu red Eard rum. A részt -
ve vô nek kar ton la po kon mu tat ják be a le he tô sé ge -
ket, ame lye ket azután a nagy kö zön ség nek is fel -
mu tat nak. Ami kor a né zô min dent ki vá lasz tott, 
amit kel lett és vé ge a ce re mó niá nak, egy hosszú ha -
jú és hom lok pán tos „ha gyo má nyos” in dián ról ké -
szült fény má solt ké pet kap, ame lyet egész éle té ben 
hor da nia kell az ar ca elé he lyez ve. A kép két di men -
zi ós sá ga az in dián kul tú rá ról ter jesz tett szte reo tí -
pia egy sí kú szte re o ti pi zá lá sát jel ké pe zi, ame lyet pél -
dául a New Age moz ga lom tag jai is kép vi sel nek, 
bár mennyi re sze ret né nek is ré sze sei len ni az in diá -
nok spi ri tua liz mu sá nak és – nem nyil vá no san – ki -
sa já tí ta ni azt.  

A je le ne tek ko mi kus hang vé te le óva to san a 
visszá já ra for dul a da rab vé gén, ahol egy má sik me -
se hang zik el egy „kon túr jait vesz tett arc ról”, amely 
az in dián kul tú ra és iden ti tás fel bom lá sát jel ké pe -
zi. A me se mon dó ke se rûen iro ni kus meg jegy zé sei -
vel a hall ga tó ság hoz for dul: „Kö szö nöm, hogy fel -
fe dez te tek en gem” és „Ne sza ba dít sá tok rám a spi -
ri tua liz mu so to kat”. A hall ga tó ság vá lik Win ne tou 
csí pôs hu mo rá nak cél pont já vá és ar ra kény sze rül, 
hogy el tû nôd jön: bûn ré sze se-e az im pe ria liz mus -
nak, amely rôl a da rab szól.  

A da rab zá ró je le ne tét is iró nia szí ne zi. „Winnetou 
ha lá lát” az epi kus drá ma stí lu sá ban je len tik be és 
na gyon teát rá li san játsszák el. Min den, ami visszás, 

lát ha tó vá vá lik és nagy hang súly ke rül a je le net ce -
re mo niá lis ha gyo má nyai ra. Win ne tou di csé re tét 
zen gik. Há rom szor is elis mé te lik: „Leült és máris 
hal va volt”, majd fa nyar arc cal le von ják a ta nul sá -
got: „Win ne tou, Win ne tou, vol tál bár nyers erô, ez 
itt most nem nye rô.” A ko mi kus ha lál je le net azon -
ban fo ko za to san átala kul. A Spi der wo man itt kap 
utol já ra le he tô sé get, hogy ko mo lyabb po li ti kai üze -
ne tet kö zöl jön. 

„Ott fek szik Win ne tou”, skan dál ják az elôadók. 
„Ott fek szik az in dián, a be teg és ha lál ra szánt faj.” 
A sok tör té net ben fel buk ka nó ásá si me ta fo ra azt 
su gall ja, hogy az in diá nok nak ha za kell tér niük a 
fe hér kul tú ra mö gött rej tô zô föld be. Az elôadók 
meg sza ba dul nak a da rab ban vé gig vi selt, ke vés 
szín nel, fe lü le te sen meg raj zolt maszk juk tól, hogy 
a né zôk te kin te tét ma guk ra irá nyít sák. „Nézz rám”, 
kán tál ják szin kó pás rit mus ban. „Be szé lek, sze re -
tek, gyû lö lök, leiszom ma gam, a sa ját da lai mat fú -
jom, az én me sé met mon dom, a sa ját tán co mat já -
rom. Most én mon dom ne ked: ta lálj rá a sa ját spi -
ri tua liz mu sod ra!” Spi der wo man sze rint, ahe lyett 
hogy a né zôk az in diá nok ki sebb sé gi iden ti tá sát tár -
gyia sít ják és meg ha tá roz zák, in kább tart sák tisz te -
let ben a más sá gát.  

A fe hér né zôk meg vá do lá sa el ke rül he tet len: el -
jött a pil la nat, ami kor a Spi der wo man köz vet le nül 
ad han got ha rag já nak az in dián kul tú ra pe ri fé riá -
ra szo rí tá sa és áru vá vál toz ta tá sa miatt. A víg já ték, 
amely ed dig az ural ko dó kul tú ra ha gyo má nyai nak 
pa ro di zá lá sá ra szo rít ko zott, hir te len ke se rû vé, éles -
sé vá lik, ami kor a Spi der wo man fel szó lít ja a né zô -
ket, mér le gel jék fe le lôs sé gü ket azért a tör té ne le -
mért, amit a da rab be mu tat.  

A Spi der wo man tár su lat nô tag jai min dig fel -
hasz nál ják fi zi ku mu kat (masszív, bar na bô rû, kö -
zép ko rú nôk) és éle tü ket is, hogy meg fo gal maz zák 
po li ti kai szín há zuk üze ne tét. A Win ne tou’s Sna ke 
Oil Show-ja a Spi der wo man ek lek ti kus és sze szé -
lyes szer kesz té si mód sze rei nek leg ja vát mu tat ja be, 
ugyanak kor té máit olyan világos po li ti kai és ér zel -
mi töl tet tel ve ze ti elô, hogy gaz dag je len tés tar tal -
mu kat ne héz fi gyel men kí vül hagy ni vagy eluta sí -
ta ni. A Spi der wo man koc ká zat vál la lá sa, ami kor egy 
vár ha tóan nép sze rût len mon da ni va lót köz ve tít a li -
be rá lis kö zön ség fe lé, amely nek a tár su lat ját szik, 
megad ja a Win ne to u nak azt az élet erôt, amely re az 
al ter na tív fe mi nis ta szín ját szás nak igen nagy szük -

27 Az elôadás ban, ame lyet lát tam, a be vont né zô fér fi volt. Azóta hal lot tam, hogy más ön ként je lent ke zôk nôk vol tak, a 
részt ve vô ne me te hát vál toz hat
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sé ge len ne az új jáéle dés hez és fenn ma ra dás hoz a 
ki lenc ve nes évek ben.  

Spi der wo man az elô ze tes saj tó anyag ban a kö -
vet ke zô ket ír ja: 

Két ség be von va a „fe minz mus egy mé ret min -
den ki nek né zô pont ját”, ez a hét nô bôl ál ló együt -
tes ame ri kai in dián nô ként, lesz bi kus ként, skor -
pió ként, öt ven fö löt ti és hu szon öt alat ti nô ként, nô -
vér ként, anya ként és nagy anya ként szer zett kü lön -
bö zô nôi ta pasz ta la tait hasz nál ja, hogy da col jon az 
olyan ál ta lá no sí tá sok kal, mint: „A szôkék vi dá mab -
bak” vagy „Min den nôi szín ház egy for ma”.28 

A Spi der wo man eluta sít ja, hogy Wen dy Was -
ser stein „nôi szín há zá nak” ka te gó riá já ba so rol ják, 
ha ez utób bi egyál ta lán an nak szá mít, mert az egé -
szen más, az ural ko dó kul tú ra ki vált sá gos po zí ció -
já ból be szél. A Win ne tou, a leg jobb brech ti stí lus -
ban, po li ti kai gon dol ko dás ra kény sze rí ti a né zô ket. 

A The Hei di chro nic les rea liz mu sa né zôi fel té e le zett 
ön di csôí tô apo li ti kus sá ga cin ko sá vá vá lik, s a fe -
mi niz mus ba va ló be tö ré se el le né re jó vá hagy ja az 
ural ko dó kul tú ra kon zer va tív ideo ló giá ját.  

A rea lis ta for ma kor lá tai nak meg dön té sé vel és a 
he ge mo ni kus fe mi nis ta vagy „poszt fe mi nis ta” fo -
ga lom kiik ta tá sá val az olyan cso por tok nak, mint a 
Spi der wo man le he tô sé ge nyí lott a fe mi nis ta szín -
há zat az 1990-es évek re új ra a ra di ká lis po li ti kai 
ak ciók kö ré be von ni azál tal, hogy kö zös ne ve zô re 
hoz ta a faj, az et ni kum és a tár sa dal mi nem prob -
lé máit.  
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28 Idé zet a Spi der wo man saj tó anya gá ból.


