
I. A TÜ KÖR 
 

1. „te kin te ted ar cul csap” 
 

Be lé pünk a nyelv szim bo li kus rend jé be, mely 
már szü le té sünk elôtt várt ránk. Sze pa rá ció, az 
anya tes té tôl va ló meg fosz tott ság. Az Ige és a 

Hús kö zöt ti sza ka dék. Ha a test, az anyai/nôi test 
el foj tá sa te szi le he tô vé a jel hasz ná la tot és nyit ja meg 
a rep re zen tá ció te rét, és ez az, amit – mi vel megelô -
zi azt, és raj ta kí vül ál ló ma rad – a je lö lô fo lya mat 
so ha sem ar ti ku lál, ak kor vég te le nül szub ver zív le -
het, ha e test vég re „be szél ni” kezd. Ezért a nôi írás 
és a nôi test te ma ti ká ja össze fo nó dik: az anyai/nôi 
test hez va ló meg té rés lát szik a sa ját nyelv re ta lá lás 
ga ran ciá já nak. „A nô nek a tes té vel kell ír nia, hogy fel -
ta lál ja a be ve he tet len nyel vet…”1 

A szín ház az a rep re zen tá ciós for ma, mely nek 
több nyi re2 a test az egyik ti pi kus mé diu ma, ezért is 
ér te fennál lá sá tól fog va oly sok tá ma dás. Gya nús és 
meg ve ten dô hely volt az, ahol az em ber – szem be -
sze gül ve a is te ni aka rat tal – más ar cot és ala kot öl -
tött ma gá ra. Gya nús és meg ve ten dô hely volt az, ahol 
fér fiak nô nek öl töz ve fér fiakat csá bí tot tak el a színpa -
don. A szín ház el len fel ho zott vá dak má si ka az volt, 
hogy a né zô ben bû nös és ké tes vá gya kat éb reszt a 
lát vány és cse lek mény – e röp ira tok ar ra fi gyel mez -
tet nek, ne fe led jük: a szín pa don ál ló test pil lan tá sok 
ke reszt tü zé ben áll, tes tek ve szik kö rül. És mie lôtt a 

szín ház egy sö tét te rem be köl tö zött vol na, ezek a pil -
lan tá sok nem csu pán a szín pad ra irá nyul tak… 

A szín ház ban te hát az Ige test(t)é lesz. Be lép a 
szín pad ra egy nô. Va jon ké pes le het-e ez a köz -
szem lé re tett test a nôit a nôk nek ír ni, „fel ta lál ni a 
be ve he tet len nyel vet”? A kér dés meg fon to lá sá hoz 
cél sze rû Lau ra Mul vey A vi zuá lis él ve zet és az el be -
szé lô film cí mû írá sá ból kiin dul nunk.3 Ez a szö veg, 
no ha ki fe je zet ten a film mû fa ji sa já tos sá gai alap ján 
dol goz za ki a ma le ga ze kon cep ció ját, a töb bi vi -
zuá lis mû vé szet (így a szín ház) fe mi nis ta gon dol -
ko dóit is ins pi rál ta. En nek oka, hogy a ta nul mány 
ér ve lé sé ben kiemelt sze re pet kap a mo zi spek ta ku -
lá ris jel le ge.  

Mul vey sze rint a mo zi, ezen be lül ki tün te tett mó -
don a do mi náns mo zi, al ko tá sai, két fé le – egy más -
sal bo nyo lult kap cso lat ban ál ló – mó don juttat ják 
öröm höz a be fo ga dót. A mo zi ré szint azért öröm -
 te li, mert kielé gí tést nyújt a te kin tet biz to sí tot ta, 
Freud ál tal szko pofili á nak (Schau lust) ne ve zett ösz -
tön kész te tés szá má ra. A te kin tet két fé le módon 
szol gál hat ero ti kus öröm for rás ként: ak tív vál to zata 
a né zés bôl, passzív vál to za ta pe dig a „né zett ség bôl” 
nyer kielé gü lést. Freud az elôb bit masz  ku lin, falli -
kus te vé keny ség ként ha tá roz ta meg, amely a mási -
kat (a má sik em bert) te kin te te tár gya ként konst -
ruál ja, és a vágy eme tárgy sza disz ti kus ura lá sá ra 
irá nyul; a szko pofilia passzív „pár ja” Freud fel te vé -
se sze rint a ma zo chiz mus és ex hi bi cio niz mus…4 

SCHUL LER GAB RIEL LA 

Tü kör / Kép / Rom bo lók

1 Hél ène Ci xo us, A me dú za ne ve té se, in Kiss At ti la A. –Ko vács S. s. k. –Odo rics F. (szerk.) 1997, 370.  
2 Je len írás szem pont já ból a szí né szi test rôl ele ve le mon dó mû fa jok nál (pél dául ma rio nett) sok kal fon to sab bak azon irány -

za tok és tö rek vé sek, ame lyek a test szín pad ról va ló „szám ûzé se kor” vagy le he tô sé gei nek/sze re pé nek re du ká lá sa kor az élô, 
hús-vér em be ri tes ten ala pu ló szín pa di ha gyo mány ból in dul tak ki, en nek hiá nyos sá gait és ve szé lyeit vet ték ala pul, ami -
kor más al ter na tí vák után ku tat tak. Ezek az irány za tok egyéb ként – a szín ház el le nes röp ira tok hoz ha son lóan – a szín pa -
don ál ló test tel kap cso lat ban több olyan „prob lé mát” is meg fo gal maz tak, ame lyek fon to sak a fe mi nis ta kri ti ka szá má ra.  

3 Lau ra Mul vey, A vi zuá lis él ve zet és az el be szé lô film, Met ro po lis, 2000/4. 12–23.  
4 Vö. Freud, 1997a. Egyéb ként, a kli ni kai ada tok bi zony sá ga sze rint, csak na gyon ke vés ex hi bi cio nis ta nô van, a be te gek 

több sé ge fér fi. Ez a sze mé lyi ség struk tú ra klep to má nia for má já ban je lent ke zik a nôk nél. Vö. Eli za beth Wright (szerk.), 
Fe mi nism and Psy cho a naly sis. A Cri ti cal Dic ti o na ry, Ox ford, Black well, 1992, 448.
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Mint ar ra Mul vey elem zé se rá mu tat, a do mi náns 
mo zi a freu di felosz tást is mét li: a nôi sze rep lô nem 
alany ként, ha nem mint a fér fi fô hôs (és a né zô közön -
 ség) vággyal átita tott te kin te té nek ki tett, azt szolgá -
ló ero ti kus tárgy je le nik meg; a ka me ra több nyi re 
hosszú snit te ken ke resz tül pász táz za ar cát és test -
ré szeit, tes te szol gál tat ja a leg fôbb lát vá nyos sá got. 
A mo zi a vo y eu risz ti kus ösz tön kész te tés kielé gí tése 
mel lett egy má sik szem pont ból is öröm for rás ként 
üze mel. Mi vel a filmek die gé zi sé ben a férfi fô hô sé 
az ak tív sze rep, a né zô pe dig a tech ni kai ma ni pulá -
ció nak (úgymint cse lek mény me net, beál lítá sok, ka -
me ra moz gás, vá gá sok) kö szön he tôen szó sze  rint a 
fér fi hôs pers pek tí vá já val va ló azo no sulás ra ítél te -
tett, a mo zifilmek ál tal imp li kált be fo ga dói ma ga -
tar tás a tü kör fá zis hoz ha son la tos: a né zô egy ön ma -
gá nál tö ké le te sebb kép pel azo no sít ja ma gát. Esze rint 
a mo zi egy (lát szó lag) min den ha tó (szin tén masz -
ku lin) „én” kép ze té vel is megör ven dez te ti a né zôt.  

Össze gez ve: kép te le nek va gyunk a ké pek gyötrô, 
ket tôs csá bí tá sá nak el lenáll ni. A mo zi (és szín ház) 
a be fo ga dás fi zi kai kö rül mé nyei miatt (egy sö tét te -
rem ben ücsör günk, moz du lat lan ság ra ítél ve – Louis 
Baud ry sze rint ez egye ne sen az anya mé het idé zi), 
il let ve a tör té net be/ké pek be va ló be le fe led ke zés ré -
vén egy faj ta „ön fe ledt”, pon to sab ban én- fe ledt5 ál -
la po tot vált ki a be fo ga dó ból, amit az elem zôk az 
ima gi ná rius szub jek tum elôt ti ál la po tá val azo no sí -
ta nak. Pa ra dox mó don – a tü kör fá zis hoz ha son la -
tos iden tifi ká ció ered mé nye ként – a mo zi egyút tal 
egy (masz ku lin) „én” konst ruá lá sát és a lát vány ré -
vén ér vé nye sü lô megerô sí té sét is le he tô vé te szi.  

A te kin tet ezen öko nó miá ja azon ban nem csu -
pán a mo zifilme kre jel lem zô; a fe mi nis ta szem pon -
tot al kal ma zó elem zé sek so ra bi zo nyít ja, hogy a 
Nyu gat tör té ne te so rán alap ve tôen meg ha tá roz ta 
(és min den fá ra do zás el le né re sok te kin tet ben meg -
ha tá roz za még ma is) a nôi test vi zuá lis rep re zen -
tá ció já nak összes for má ját. A mo zi és szín ház kü lö -
nö sen kö zel áll egy más hoz a né zô vo y eu ri szi tuá -

ció ját il le tôen, hi szen mind két he lyen egy sö tét te -
rem ben, passzi vi tás ra ítélt né zô se reg szá má ra vo -
nul tat ják fel a lát ványt, s a cél job bá ra a tör té net be 
va ló mi nél tel je sebb be le fe led ke zés. Annyi ban vi -
szont el tér egy más tól e két mû vé sze ti ág, hogy a 
szín ház ban a jel pro duk ció és -re cep ció egy idô ben 
men nek vég be, míg a film ese té ben egy elô ze te sen 
el ké szí tett „ter mé ket” lá tunk – ép pen ezért né hány 
fe mi nis ta teo re ti kus úgy íté li meg, hogy a szín ház 
a filmnél erô tel je seb ben ve he ti fel a har cot a ma le 
ga ze- zel (lásd a dol go zat ké sôb bi, a brech ti el mé -
let fe mi nis ta ki sa já tí tá sá val fog lal ko zó ré szét). Más 
szem pont ból vi szont ép pen a mo zi le het al kal mas 
er re a sze rep re a tech ni kai trük kök nek kö szön he -
tôen: a kép disz per zá lá sa, nem ant ro po morfikus 
for mák lét re ho zá sa stb.6 

A fe mi nis ta kri ti kus szá má ra a ma le ga ze kap -
csán két prob lé ma fo gal ma zó dik meg: a „nô(i)” nek 
ero ti kus tárggyá va ló deg ra dá lá sa, il let ve a né zô nô 
szi tuá ció ja, aki szá má ra nem ma rad más le he tô ség, 
mint vagy a ma le ga ze- zel, vagy a passzi vi tás ra ítélt 
sze rep lô nô vel azo no sí ta nia ma gát. Mul vey esszé je 
szá mos film- és szín ház te o re ti kust (köz tük Mulvey-t 
ma gát is) ins pi rált an nak to vább gon do lá sá ra, hogy 
le het sé ges-e egyál ta lán a nôi test olyan rep re zen tá -
ció ja, amely nem a ma le ga ze sé má ja sze rint épül 
fel, s ha igen, ak kor mi lyen tech ni kák se gít sé gé vel 
va ló sul hat ez meg. Ez utób bi pró bál ko zás azon vál -
lal ko zás hoz ha son la tos, amely a nô(i) he lyét ke resi 
a nyelv ben, il let ve egy/a nôi nyelv meg te rem té sén 
mun kál ko dik; a kü lönb ség „csu pán” annyi, hogy a 
kri ti kai vizs gá ló dás kö ze ge/szín te re, „meg dol go -
zan dó anya ga” ezút tal nem a nyelv, ha nem a test. 
A ha son ló ság per sze nem vé let len, hi szen „a nyelv 
(…) a rep re zen tá ciók tá masz té ka”.7 E pon ton vá lik 
vi lá gos sá, hogy a nôi test és az écri tu re fé mi ni ne te -
ma ti ká ját ket tôs kö tô dés fon ja egy be; nem csu pán 
ar ról van szó, hogy az anyai/nôi test hez va ló vissza -
té rés az écri tu re fé mi ni ne par ex cel len ce for má ja le -
het, ha nem ar ról a kri ti kai ak ti vi tás ról is, ame lyet 

5 „tem po ra ry loss of ego”, Mul vey, i. m. 
6 Mul vey a mo zi né zô át kos iden tifi ká ci ós kény sze ré nek egyik oka ként az ant ro po morfizmust je löl te meg: „az ará nyok, a 

te rek, a tör té ne tek mind ant ro po morfiku sak” (Mul vey, i. m., 2000, 14). A szín ház ban Ar taud, Brecht, Cra ig és a Bau haus 
tag jai szin tén el sô sor ban a szí nész ant ro po morf lé tét okol ták a naiv, ön ma gát a per szo názzsal azo no sí tó né zôi ma ga tar -
tá sért, s pró bál tak an nak el len sze gül ni a ma guk mód ján. Kí sér le teik ép pen ezért csak nem egy tôl egyig a szí nész re (is) vo -
nat koz tak e prob lé má val kap cso lat ban (pél dául masz kot ad ni rá, gép pel, báb bal, mér ta ni for mák kal he lyet te sí te ni, meg -
fosz ta ni a ter mé sze tes be széd le he tô sé gé tôl stb.), míg a kor társ szín ház el sô sor ban a tér be li ará nyok meg za va rá sá val vált 
ki ha son ló ha tást (vö. Eli nor Fuchs, Ano ther Vers ion of Pa sto ral, in The De ath of Cha rac ter. Pers pec ti ves on The at re af ter 
Mo der nism, Bloo ming ton and In di a na po lis, In dia na Uni ver sity Press, 1996, 92–107.; valamint Hel ga Fin ter, A poszt mo -
dern szín ház ka me ra lá tá sa, El len fény, 1998. ta vasz, szö veg mel lék let. 

7 Lu ce Iri ga ray, A dis kur zus ha tal ma, a nôi ség alá ren delt sé ge, in Csa bai–Erôs (szerk.), 1997, 229–230.
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a „nyelv” és a „test” kap csán egyaránt ki kell fej te -
ni. Ek ként kap cso ló dik össze pél dául Cixous kiált -
vá nyá ban a nôi nyelv vel kap cso la tos kö ve te lés a sa -
ját test kö ve te lé sé vel: „A nô nek kell a nô rôl ír nia és 
a nô ket kell beavat nia az írás ba, amely tôl éppoly erô -
sza ko san el let tek sza kít va, mint sa ját tes tük tôl, ugyan -
azon ok nál fog va, ugyanazon tör vény sze rint, 
ugyanazon vég ze tes cél ér de ké ben.”8 

Mie lôtt a ma le ga ze struk tú rá já nak ki moz dí tá -
sát cél zó el já rá sok tag la lá sá ra tér nék, rö vi den át te -
kin tek né hány, a né zô nô szá má ra a do mi náns 
mozi ban adó dó szi tuá ció ról meg fo gal ma zott ál lás -
pon tot.9 Mul vey idé zett esszé je nem tér ki kü lön a 
nézô nô hely ze té re, a szö ve gé ben meg fo gal ma zot -
tak ból imp li ci ten az a kö vet kez te tés adó dik, hogy 
a do mi náns sé má ban szá má ra sem mi lyen él ve zet 
és el lenál lá si le he tô ség sem adó dik. Egy ké sôb bi 
szö ve gé ben10 – ré szint a ko ráb bi cik ké hez kap cso -
ló dó kri ti kai meg jegy zé sek tôl, ré szint King Vi dor 
Du el in the Sun cí mû filmjé tôl in dít tat va – el té rô ál -
lás pon tot fo gal maz meg. A né zô nô nek az ak tív fér fi 
fô hôs sel va ló azo no su lá sa kap csán Freud A nôi ség 
cí mû elôadá sá nak egy té te lét hasz nál ja fel. A pre -
ö di pá lis fá zis li bi dó szer ve zô dé sé ben az ak ti vi tás és 
passzi vi tás vál ta ko zá sa még nem kap cso ló dik ne -
mek hez, így az ak ti vi tás a fiú- és lány gyer me kek re 
egyaránt jel lem zô, mi több, a ké sôb bi élet sza ka -
szok ban is meg je len het: „A nô ösz tön éle té vel kap cso -
lat ban itt csu pán azt aka rom hang sú lyoz ni, hogy a 
nôies ség ki bon ta ko zá sát a ko rai fér fias sza kasz ból fenn -
ma ra dó fér fias je len sé gek to vább ra is meg za var hat ják. 
Na gyon gyak ran for dul nak elô reg ressziók a pre ö di -
pá lis kor fi xá ci ó i hoz: elô for dul, hogy az élet fo lya mán 
több ször vál ta koz nak olyan idô sza kok, ame lyek ben hol 
a fér fias ság, hol a nôies ség ke re ke dik felül.” 11 A né -

zô nô nek a nôi sze rep lô vel és a fér fi fô hôs sel va ló 
kvá zi transz sze xuá lis iden tifi ká ló dá sa (Mul vey ezt 
masz ku li ni zá ci ó nak ne ve zi) egy sa já tos, a nôi és 
fér fi po zí ció kö zött osz cil lá ló hely ze tet és örö möt 
biz to sít szá má ra, mely nek gyö ke re a pre ö di pá lis fá -
zis ak tív sza ka szá ban lel he tô fel. Ma ga a je len ség 
azon ban Mul vey sze rint nem je lent köz vet len reg -
ressziót a pre ö di pá lis fá zis hoz.  

Mary Ann Do a ne a masz ku lin po zí ció val va ló 
iden tifi ká ció és a passzív nô alak kal va ló ma zo chisz -
ti kus azo no su lás mel lett egy to váb bi stra té giát dol -
goz ki a nôk szá má ra. A nôi né zô passzív hely ze tét 
az in du kál ja, hogy „szá má ra a lát vány bi zo nyos ér -
te lem ben túl sá go san is je len van – ô ma ga a lát vány.”12 
Jo a ne Ri vie re Wo man li ness as a Mas qu e ra de cí mû 
írá sá nak té zi se alap ján – mi sze rint a nôi ség nem 
esszen ciá lis sa já tos ság, ha nem a fér fi alany po zí ció -
já nak bir tok lá sát a nôi ség túl zó meg ját szá sá val el -
fe dô máz vagy maszk13 – a fent vá zolt hely zet meg -
ke rül he tô vé vá lik. „A maszk vi se lés ha té kony sá ga 
pon to san ab ban rej lik, hogy le he tô sé get ad a kép -
tôl va ló tá vol ság meg te rem té sé re, egy prob lé ma kör 
elôál lí tá sá ra, ame lyen be lül a nô a ké pet ma ni pu -
lál hat ja, meg te remt he ti és ol vas hat ja.”14 A nôi sé -
get jel mez ként al kal maz va a nôi né zô meg játsz hat -
ja, hogy nô, el játsz hat a film fel kí nál ta iden tifi ká -
ci ók kal, ez zel biz to sít va sa ját örö mét.  

Te re sa De Lau re tis a nar ra ti vi tás és nar ra tí va fe -
lôl kö ze lí ti meg a kér dést.15 Mul vey 1975-ös írá -
sá ban a ké pi ség és a cse lek mény me net egy for mán 
hang sú lyo zó dik a nôk szá má ra le he tet len hely zet 
kap csán: nem csu pán a ka me ra te kin te te, de a tör -
té net ve ze tés is a passzív, sze xuá lis tárgy sze re pét 
ró ja a nôk re. De Lau re tis a filmek ak tív- férfi/pasz -
szív-nôi megosz tá sát az ödi pá lis tör té net fo nal ra ve -

 8 Ci xo us, i. m., 357.  
 9 Ezút tal csak azo kat a gon do la to kat pró bá lom össze gez ni, ame lyek a szín há zi rep re zen tá ció kap csán is meg fon to lan dók 

le het nek a nôi né zôk hely ze te kap csán. A két mé dium kü lönb sé gé bôl adó dó el té ré se ket és le he tô sé ge ket a hang és a né -
zô vel egy tér ben he lyet fog la ló (per for mer) test fe lôl bont hat juk ki (vö. Ka ja Sil ver man, The Aco u stic Mir ror: The Fe male 
Vo i ce in Psy cho a naly sis and Ci ne ma, Bloo ming ton, In dia na Uni ver sity Press, 1988; Hel ga Fin ter, A poszt mo dern szín ház 
ka me ra lá tá sa, El len fény, 1998. ta vasz, szö veg mel lék let; Ge rald Sieg mund, A szín ház mint em lé ke zet, The at ron, 1999. ta -
vasz, 36–39. 

10 Laura Mul vey, Vi su al and Other Ple a su res, Bloo ming ton, In dia na Uni ver sity Press, 1989, 29–38. 
11 Sigmund Freud, A nôi ség, in Újabb elôadá sok a lé lek elem zés rôl, Bu da pest, Fi lum, 1999, 147.  
12 Mary Ann Do a ne, Film és maszk. A nôi né zô el mé le te, Met ro po lis, 2000/4. 27.  
13 „A nôi ség felölt he tô és vi sel he tô, mint egy maszk, egy részt, hogy el rejt se a fér fias ság bir tok lá sá nak té nyét, más részt, hogy 

el há rít sa a vár ha tó meg tor lást, ha fel fe de zik e bir tok lást – ha son lóan a tol vaj hoz, aki ki for dít ja a zse beit, és azt ké ri, ku -
tas sák át, hogy be bi zo nyo sod jon, nem ná la van nak az el lo pott dol gok. Az ol va só jo go san kér dez he ti, ho gyan ha tá ro zom 
meg a nôi sé get, hol hú zom meg a vo na lat az iga zi nôi ség és a »maszk vi se lés« kö zött. Én azon ban úgy gon do lom, hogy 
nincs ilyen kü lönb ség; akár ra di ká lis, akár fe lü le tes, a ket tô egy és ugyanaz” (idé zi Do a ne, i. m., 31). 

14 Do a ne, i. m., 36. 
15  Te re sa De Lau re tis, Ali ce Do esn’t: Fe mi nism, Se mi o tics, Ci ne ma, Bloo ming ton, In dia na Uni ver sity Press, 1984.
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ze ti vissza, mely a pat riar chá tus ban a tör té ne te ket 
struk tu rá ló és ge ne rá ló el be szé lés min tá vá vált. 
Öidi pusz, a fér fi sze rep lô tér be li ha tár vo na la kat lép 
át, míg a nôi sze rep lôk tér be li he lye ket je löl nek, a 
raj tuk va ló át ha to lás tet te te szi a mi ti kus alanyt hôs -
sé; a nôi sze rep lô vi szont csak e passzív funk ció ré -
vén író dik be le a tör té net be. Do a ne- hez ha son lóan, 
De Lauretis úgy ír ja le a né zô nô po zí ció ját, hogy 
azt az ak tív és passzív sze re pek kel va ló ket tôs azo -
no su lás irá nyít ja; de az iden tifi ká ci ó ban (Freud 
nyo mán) ki tün te tett sze re pet tu laj do nít a nar ra ti -
vi tás nak. A nôi te kin tet/nôi tör té net kons ti tuá lá sát 
az ödi pá lis nar ra tí va nôi szem szög bôl va ló fel dol -
go zá sa je lent he ti, mely re né hány film (pél dául 
Hitch cock Szé dü lés és A Man der le y- ház asszo nya cí -
mû mun kái) elem zé sé vel pél dá kat is fel so ra koz tat. 
Ta nul má nyá ra dol go za tom har ma dik ré szé ben, a 
dra ma ti kus szö ve gek kap csán még vissza té rek.  

 
2. „a feladat el vég zé sé re al kal mas tü kör”16 
 

A cél a „nô(i)” olyan rep re zen tá ció já ra ta lál ni, 
amely ki tér a pat riar chá lis tü kör lo gi ka elôl, a 
„nô(i)t” nem ír ja vissza a fal li kus rep re zen táció 

nar cisz ti kus struk tú rá já ba. A vá lasz adá si kí sér le tek 
kö zül a to váb biak ban a szín ház zal kap cso la tos meg -
fon to lá sok ra és megál la pí tá sok ra kon cent rá lok.  

A rep re zen tá ciót, mely ad va van szá munk ra, egy 
erô sza kos lo gi ka mû köd te ti, mely nem hagy te ret 
an nak szá má ra, ami nem esik egy be tör vé nyei vel – 
ez ta lán a rep re zen tá ció „elé”, a rep re zen tá ción kí -
vül re lé pés gon do la tát vet né fel, de nem hagy hat -
juk fi gyel men kí vül Der ri da meg jegy zé sét: „A je len -
lét ah hoz, hogy je len lét és ön ma gá nak va ló je len lét le -
gyen, már min dig is el kezd te rep re zen tál ni ön ma gát, 
min dig is át volt már ha tol va”.17 Sôt, mint azt – egy 
ta nul mány kap csán, amely a fe mi nis ta szín ház szá -
má ra az ar taud -i pre zen ci a szín há zat je lö li meg kö -
ve ten dô pél da ként – Ran di S. Kop pen meg jegy zi, 
a fe mi niz mus már csak po li ti kai el kö te le zett sé ge 
miatt sem elé ged het ne meg egy olyan szín ház zal, 

melynek ak tu sa egy beesik a szín pa di elôadás sal, de 
azon túl el tör lôd ne, nem hagy va „ak tua li tá sa mö -
gött semmi fé le nyo mot, sem mi ma ra dan dót”,18 és 
ame lyet nem jár na át a fe mi nis ta „mes te ri-be széd” 
„már elô re”.19 A pa ter ná lis iden tifi ká ció és nyelv 
eluta sí tá sa kap csán ki fej tett kri ste vai di lem ma pe -
dig szin tén két sé ges sé te szi a rep re zen tá ció vissza -
uta  sí tá sá nak ha té kony sá gát.20 Nem ma rad te hát 
más le he tô ség, mint a rend szer be lül rôl tör té nô 
meg in ga tá sa, azaz a rep re zen tá ció te rén be lül ma -
rad va ha gyo má nyos for mái nak val la tá sa, kri ti kai 
fe lül vizs gá la ta, il let ve a rep re zen tá ció ra di ká lis stra -
té giái nak ki dol go zása.  

A fe mi nis ta szín ház ban ez a kri ti kai ak ti vi tás há -
rom (egy más sal ter mé sze te sen szo ros össze füg gés -
ben ál ló) for má ban je lent ke zik: (1) a dra ma ti kus 
szö veg gel va ló kí sér le te zés (így pél dául a nar ra tív 
struk tú ra meg bon tá sa); (2) olyan szín ját szá si/szín -
pa di tech ni kák ki dol go zá sa, ame lyek al kal ma zá sa 
ré vén a nôi test el lenáll a „tár gyia sí tó dás nak”; (3) 
elôadá sok, ame lyek el sôd le ges cél ja a nôi test és 
sze xua li tás rep re zen tá ció ját átita tó ideo ló giai di -
men zió tu da to sí tá sa (azaz egy mí tosz kri ti ka, a nézôi 
ár tat lan ság mí to szá nak le rom bo lá sa), és ezt gyakran 
a tes ti ség és sze xua li tás „gát lás ta lan” te ma ti zá lá sa, 
és/vagy a nôi test pro vo ka tív szín pa di ak ciói ré vén 
va ló sít ják meg. A (2) és (3) pont kö zöt ti kü lönb -
ség té tel alap ja, hogy míg az elôb bi eset ben elsô sor -
ban egy új já ték tech ni ka ki dol go zá sán van a hang -
súly, az utób bi eset ben a szín há zi ke ret szocia li zált 
for mái nak meg bon tá sa is fon tos sze re pet kap.  
 

Stra té giák: a brech ti el mé let ki sa já tí tá sa 
 

Az elem zôk több sé ge a ma le ga ze ki ját szá sá hoz 
a brech ti teó ria al kal ma zá sát lát ja leg meg fe le -
lôbb esz köz nek, mi vel ez az ima gi ná rius iden -

tifi ká ció el le ni tá ma dás hoz a fegy ve rek egész ar ze -
nál ját kí nál ja. A Brecht-í rá sok ban ki bon ta ko zó szín -
ház meg vi lá gí tott né zô te rén szi va roz va ül nek a né -
zôk, akik szá má ra egy sor tech ni kai „trükk” 

16 Don na J. Ha ra way, Mag zat Vir tuá lis tü kör az új vi lág rend ben, Droz dik Or so lya (szerk.) 1998, 105.  
17 Jac qu es Der ri da, A ke gyet len ség szín há za és a rep re zen tá ció be zá ró dá sa, Gon do lat–Jel, 1994/1–2.  
18 Der ri da, i. m., 13.  
19 Ran di S. Kop pen, Sce nes of Infide lity: Fe mi nism in the The at re, Ber gen, Uni ver si te tet i Ber gen, 1995, 59 
20 Kri ste va a Des Chi no i ses cí mû mû vé ben fog lal ko zik az zal a prob lé má val, hogy a nyelv szim bo li kus rend jé be va ló be lé pés 

az Apá val va ló azo no su lás és a fe mi nin mi nô sé gek (köz tük az anyai test) el foj tá sá hoz kö tött, ami a lány gyer me kek szocia -
li zá ció já ban, il let ve a nôk szim bo li kus me zôn be lü li he lyé vel/sze re pé vel/le he tô sé gei vel kap cso lat ban szá mos ne héz sé get 
okoz; a pa ter ná lis iden tifi ká ció visszauta sí tá sa vi szont a be széd, az írás eluta sí tá sát, pszi chó zist és ön gyil kos sá got ered -
mé nyez. 
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(a cse lek mény me ne tet megakasz tó epi kus be té tek, 
masz kok hasz ná la ta stb.) le he tet len né te szi, hogy 
a szín pa di per szo názzsal va ló naiv és kri ti kát lan azo -
no su lás bû né be es se nek. Ezen kí vül (s ez szem pon -
tunk ból ta lán még fon to sabb) az elide ge ní tô ef fek -
tu sok csa pást mér nek „meg rög zött” el veink re is, 
amennyi ben egy sor, „a ter mé szet tôl ren delt nek el -
gon dolt/ér zé kelt tényt” (így pél dául a tár sa dal mi 
ne met) ideo ló giai-tör té ne ti konst ruk ció ként lep lez -
nek le. No ha a leg töb ben megelé ged nek a V-ef fekt 
nagy sze rû ta lál má nyá nak ün nep lé sé vel, az iden tifi -
ká ci ót és az ideo ló gia men tes ség naiv fel té te le zé sét 
ért tá ma dás nyug tá zá sá val, a brech ti el mé let – mint 
ar ra Elin Di a mond rá mu tat – en nél töb bet kí -
nál(hat21) a fe mi nis ta kri ti ka szá má ra. In ter tex tu -
á lis ol va sa ta a brech ti Ge stus -el mé le tet a fe mi nis ta 
kri ti ka el vei vel kom bi nál ja, te ret nyit va a nôi test 
olyan rep re zen tá ció já nak, mely ben az a ki je len tés -
nek ala nya és nem tár gya, va la mint egy né zô nôi 
pers pek tí va (sôt a nôi szer zô nek az elôadás szö vet -
be va ló beíró dá sa) szá má ra (is). Azaz, míg az elide -
ge ní tô ef fek tus „pusz tán” a szín pa di pre zen tá ció 
rep re zen tá ció vol tá ra hív ja fel fi gyel mün ket, va la -
mint ideo ló giai elô fel te vé seink kri ti kai felül vizs gá -
la tára kész tet (csu pa el bi zony ta la ní tás és ta ga dás), 
a „gesz ti kus fe mi nis ta kri ti ka” (ge stic fe mi nist cri ti -
cism) a nôi tes tet „szó lal tat ja meg”, te szi ol vas ha -
tó vá (ar ti ku lá ció, meg szó la lás).  
Brecht szín pa dán a szí nész ket tôs „funk ció val” 
bír, ket tôs felada ta van, ame lyek a tör té ne tie sí tés ket -
tôs ér tel me/al kal ma zá sa men tén fejt he tôk ki. A szí -
nész sze re pe, felada ta egy fe lôl az, hogy a szí nész–
per szo názs „var ra tot” ér zé kel tes se, (töb bek kö zött) 
a per szo názs tör té ne tie sí té se ré vén: a szí nész a per -
szo názst egy el múlt tör té nel mi-tár sa dal mi konfi -
gu rá ci ó hoz tar to zó ként idé zi, aki re/ami re egy faj ta 
több let tu dás sal és kri ti ká val te kint vissza (ezt a szí -
nész „esz té ti kai” funk ció já nak ne vez het jük). Más -
részt vi szont a Ge stus ré vén ma ga a szí nész nôi test 
tör té ne tie sí tô dik/tör té ne tie sí tôd het, mi vel fel nyit ja az 
elôadás ha tá rait azon tár sa dal mi és disz kurzív ideo -
ló giák fe lé, ame lyek be az elôadás beíró dik/ame lyek 
beíród nak az elôadás ba: „a Ge stus tisz tán felis mer -

he tô vé te szi az egyén mö gött az osz tályt, a naiv tárgy 
mö gött a kri ti kát, a ki je len tés mö gött az ér tel me zést, a 
meg mu ta tott do log mö gött a meg mu ta tás ma ga tar tá -
sát. (…) Ugyanaz a je lö lô (gesz tus, szín pa di jel, nar -
ra tív epi zód) »ket tôs meg je le nést« kap, két je lölt re ha -
sad szét: egy konk rét nai vul áb rá zolt tárgy ra (Kis Or -
ga non 22. § és 76. §) és egy, a megis me rés abszt rakt, 
kri ti ka alá vett és elide ge ní tett tár gyá ra (Kis Or ga non 
21–22. §).22” 

A szí nész nôi test tör té ne tie sí té se nem je len és 
múlt el vá lasz tá sát, kü lönb sé gük ér zé kel te té sét szol -
gál ja, mint a per szo názs tör té ne tie sí té se kor (ami -
kor is a szí nész egy faj ta [szín pa di] je len[be li]lé tet 
és ön tu da tot kép vi sel a per szo názs vi szony la tá ban), 
ha nem a je lent tör té ne tie sí ti, a szí nészt ön ma gá tól 
kü lön böz te ti el. A „gesz ti kus fe mi nis ta kri ti ka” al -
kal ma zá sá val a köz szem lé re ál lí tott nôi test im má -
ron „nem a »né zett sé get« (to- be- loo ked -at- ness) – a 
tö ké le tes fé tist – kon no tál ja, ha nem »a né zett ség gel va -
ló szem be né zést« (loo king -at- being- loo ked -at- ness), 
avagy rö vi den csak a (szem be)né zést (loo king- ness)”23.  

A rep re zen tá ció ha sa do zott sá ga24 ter mé sze te sen 
nem hagy ja érin tet le nül a be fo ga dó po zí ció ját sem. 
A Ge stus (mi vel dia lek ti kus vi szonyt ál lít fel a per -
szo názs/szín pa di szí nész/a szí nész mint tör té ne ti 
szub jek tum vi szony la tá ban) el tör li az egy sé ges 
szub jek tum kép ze tét; más részt a né zô nô im már 
nem ma zo chisz ti kus iden tifi ká ci ó ra kény sze rül, ha -
nem ön ma ga is tör té ne tie sí tô dik – a sa ját tes tét 
átita tó ideo ló giá ra reflek tál.  
 

Stra té giák: a lesz bi kus bár és a butch– fem me duó 
 

A lesz bi kus szín ház- és bár kul tú ra szin tén fon -
tos sze re pet kap hat a ma le ga ze struk tú rá já -
nak szub ver zá lá sá ban, va la mint a tár sa dal mi 

nem ka te gó riái men tén szer ve zô dô test ké pek és vi -
sel ke dés mó dok (per for ma tív ak tu sok) „elide ge ní -
té sé ben”, ter mé szet tôl va ló ren delt sé gük meg kér -
dô je le zé sé ben.  

A lesz bi kus bár kul tú ra for má ló dá sa és az el sô 
lesz bi kus tár su la tok mû kö dé se kap csán kiemelt 
sze re pet ka pott a kol lek ti vi tás: ré szint az elôadá -

21 Elin Di a mond sze rint a fe mi nis ta kri ti ka szem pont já ból ha tá ro zot tan kü lön kell vá lasz ta nunk a brech ti el mé le tet Brecht 
drá mái tól: míg az el mé let rend kí vül hasz nos stra té giá kat kí nál hat, ad dig „drá mái ti pi kus mar xis ta vak sá got mu tat nak a 
ne mi sze re pek és vi szo nyok te kin te té ben”. (Elin Di a mond, Brech ti an The o ry/Fe mi nist The o ry. To ward a Ge stic Fe mi -
nist Criti cism, in Mar tin (szerk.), 1996, 122. 

22 Pat ri ce Pa vis, A Ge stus kö rül já rá sa, The at ron, 1998. tél, 60. 
23 Di a mond, i. m., 129. 
24 Pa vis, i. m., 1998a, 60. 
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sok pró ba fo lya ma tá ban, ré szint a né zô tér–per for -
me rek vi szony la tá ban. Mi vel a do mi náns kul tú ra 
dra mati kus (és egyéb) szö ve gei sem mi lyen te ret 
sem nyúj tot tak a lesz bi ku sok örö mei nek, prob lé -
mái nak, vá gyai nak ar ti ku lá lá sá ra, e cso por tok tag -
jai sa ját élmé nyeik fel hasz ná lá sá val együt te sen hoz -
ták lét re mû vei ket. A lesz bi kus elôadá sok több sé -
ge az adott vá ros vagy vá ros rész lesz bi kus kö zös -
sé ge szá má ra, az ál ta luk lá to ga tott he lye ken va ló sult 
meg. Ez az ideo ló giai és kul tu rá lis kon tex tus átala -
kít ja a né zô és a meg né zett vi szo nyát: no ha itt is 
van, aki néz, és van, akit meg néz nek (még ak kor 
is, ha a né zô nôket gyak ran sze rep lô ként az elôadá -
sok ba von ták), a lesz bi kus elôadás ban mind két po -
zí ciót nôk fog lal ják el. A ma le ga ze más kon tex tus -
ban va ló mû köd te té se kiik tat ja a te kin tet tár gyia -
sí tó ha tal mát „Sun dahl ma ga is kü lönb sé get von 
elôadá sai nak hely szí nei kö zött. Rá mu tat, hogy a he te -
ro sze xuá lis és lesz bi kus kon tex tus el té rô kul tu rá lis ha -
tal mat ad, ami a per forma tív cse re fel té te leit na gyon 
el té rôvé te szik; még akkor is, ha a be mu ta tott ké pek 
vagy el ját szott sze re pek ugyan azok. (…) A köl csö nös 
szub jek ti vi tás felis me ré se hozzá já rul a te kin te ten va ló 
köz vet len osz to zás hoz.”25  

A lesz bi kus szín ház tör té ne té nek kez de ti sza ka -
szát jel lem zô kol lek ti vi tás el gon do lá sa (amely im -
pli cit mó don a fen ti idé zet ben is meg ta lál ha tó) a 
je len ho ri zont ból né mi képp pa ra do xon nak tû nik. 
A lesz bi kus hang meg te rem té sé nek/meg szó la lá sá -
nak vá gyát a he te ro sze xuá lis fe mi niz mus cél ki tû -
zé sei vel és meg nyil vá nu lá sai val va ló elé ge det len -
ség hív ta elô, mi vel nem vet ték fi gye lem be a nôk 
egy más kö zöt ti kü lönb sé gét. A he te ro sze xuá lis fe -
mi niz mus tól va ló el kü lö nü lés kez de ti sza ka szá ban 
a lesz bi kus po zí ción be lü li kü lönb sé gek azonban 
szin tén nem vé tet tek fi gye lem be, a lesz bi ku sok kö -
zöt ti osz tály- és kul tu rá lis kü lönb sé gek ki fe je zé sé -
nek igé nye csak a nyolc va nas évek má so dik fe lé tôl 
fo gal ma zó dott meg. Ép pen ezért fon tos rög zí te -
nünk: a lesz bi kus né zô ség fent vá zolt ele mei ki -
moz dít ják a ma le ga ze szer ke ze té be vé sô dött he te -
ro sze xuá lis „mun ka megosz tást”, de ön ma gá ban vé -
ve nem já rulnak hoz zá egy/a lesz bi kus szub jek ti -
vi tás meg szó lal ta tá sá hoz, nem te kint het jük ôket „a” 
lesz bi kus vágy rep re zen tá ció já nak.26  

Azok a lesz bi kus szín há zak, il let ve elôadá sok, 
ame lyek a butch– fem me pá rost lép te tik szín pad -
ra, a „fér fi” és „nôi” sze re pe ket, vi sel ke dés mó do kat 
ide gen sze rû sé gük ben mu tat ják fel. A butch ese té -
ben egy nôi test hez kap cso lód nak a ha gyo má nyo -
san a „fér fi” tár sa dal mi nem hez (gen der) ren delt tár -
sadalmi mar ke rek, míg a pá ros „fem me” tag ja ál tal 
ját szott „nô” szin tén re fe ren cia nél kü li sze rep ma -
rad csupán, mi vel azt nem egy „fér fi nak” „játssza 
el”, ha  nem a butch nak, azaz egy fér fit ját szó nô -
nek. A tech ni ka is me rôs le het szá munk ra az an gol 
re ne szánsz szín ház ból, ám nem ke rül he ti el fi gyel -
mün ket egy fontos kü lönb ség. A lesz bi kus szín ház -
ban a per szo názs és szí nész vi szony la tá ban töb bé-
ke vés bé meg lé vô iko ni kus azo nos ság a butch ese -
té ben szub ver zá ló dik: amennyi ben to vább ra is a 
ha gyo má nyos ne mi ka te gó riák ban gon dol ko dunk, 
csu pán ma ga az ant ro po morf lét al kot ja. Mond hat -
nánk, hogy az Er zsé bet- és Ja kab-ko ri szín ház ban 
ugyanez ál lít ha tó a nôi sze rep lô rôl, ám ezek a drá -
mák több nyi re pat riar chá lis pers pek tí vá ban szü let -
tek. Azaz ép pen a Má si kat (a nôi/ko lo nia li zált per -
szo názst) mar gi na li zá ló szub jek tum ese té ben szí -
nész és pe szo názs iko ni kus azo nos sá ga adott volt, 
a fal li kus ha ta lom össze kö tô dik a „va ló di” férfi ne -
mi szerv vel.  

Su e -El len Ca se a Split Brit ches lesz bi kus szín há -
zi tár su lat egy elôadá sát ele mez ve ar ra utal, hogy a 
butch–fem me pár a (meg te rem ten dô) fe mi nis ta 
szub jek tum par ex cel len ce pél dá ja le het.27 Min de -
nek   elôtt a butch–fem me pá ros tag jai di na mi kus 
szub jek tum po zí ciót kép vi sel nek, me lyek a köl csön -
vi szony lat miatt nem gon dol ha tók el egy más tól el -
kü lö nült diszk rét en ti tá sok ként. A nôi né zô kapcsán 
már idé zett maszk el mé let az ô ese tük ben is al kal -
maz ha tó nak tû nik: „Ri vie re be te gé tôl el té rôen ezek a 
nôk ahe lyett, hogy a fal li kus öko nó miá nak ját sza nának, 
in kább ját sza nak ve le. (…) A bár kul tú rá ban eze ket a 
sze re pe ket [a fér fi és nôi po zí ciót a fal losz struk turál -
ta vi szony lat ban] min dig is sze rep nek te kintették”.28 
No ha a het ve nes évek fe hér bur zsoá fe mi nis tái 
(mint hogy a fér fit még „fér fi”-ként sem tûr ték meg 
so raik ban) a but chok mi nél tel je sebb vissza szo rí -
tá sá ra tö re ked tek, s a butch–fem me sze rep pár és -
min ta új erô  re ka pott a camp dis kur zu sá nak felerô -

25 Jill Do lan, Pre sen ce and De si re. Es sa ys on Gen der, Se xu a lity, Per for man ce, Ann Ar bor, Uni ver sity of Mi chi gan Press, 1993, 
127–128. 

26 Te re sa De Lauretis, Se xu al In dif fe ren ce and Les bi an Rep re sen ta ti on, in Su e -El len Ca se (szerk.), 1990, 31 
27  Su e -El len Ca se, To ward a Butch- Fem me Aest he tic, in Lynda Hart (szerk.), 1989.  
28 Ca se, i. m., 1989, 300.
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sö dé sé vel.29 A camp re jel lem zô mû vi ség és iró nia 
az, ami a Split Brit ches Be auty and the Be ast cí mû 
elôadá sát Ca se ol va sa tá ban pél da ér té kû vé te szi.  

A Be auty and the Be ast a po pu lá ris kul tú ra ele -
meit fel hasz ná ló je le ne tek tö re dé kei bôl áll; az 
egyik ben a két fô sze rep lô sa ját (a né zôk több sé ge 
számá ra a szín pa don kí vü li vi lág ból is is mert30) 
butch–fem  me vi szo nyá ról kezd be szél ni. A fikci ós 
ke re tek kö zött ma ga a (a fér fit és nôit csak sze rep -
já ték ként be mu ta tó) butch–fem me li a i son hat vá -
nyo zott sze rep já ték ká vá lik. Olyan „nôi” szub jek -
tum po zí ció jön lét re, amely a bi ná ris op po zí ció kon 
kí vül he lyez ke dik, mi vel nem a ha gyo má nyos fér -
fi–nô vi szony lat ban ha tá ro zó dik meg, ha nem a fal -
lo kra ta rend ál tal konst ruált nôi sze rep hi per szi -
mu lá ció já vá (Baud ril lard) vá lik. Olyan rep re zen tá -
ció vá, mely a rep re zen tá ció te rén be lül áll, de kí -
vül is ma rad an nak rend sze rén. A butch–fem me 
duó ezért a tár sa dal mi-po li ti kai ágen cia le té te mé -
nye se le het.  

 
Stra té giák: a te kin tet biz ton sá gá nak meg za va rá sa  

– a vo y eur fe mi ni zá lá sa 
 

A kí sér le tek egy ré sze az ér zék szer vi és mo to ri -
kus passzi vi tás ra ítélt sö tét né zô tér/vi lá gos 
szín pad di cho tó mia, va la mint a li neá ris nar ra -

tí va ál tal biz to sí tott meg le sés hely ze tét a né zô 
(be)biz tos(ított) ál la po tá nak fel szá mo lá sá val pisz -
kál ja.  

Ran di S. Kop pen31 a fe mi nis ta dra ma tur giák -
ban imp li cit mû kö dô el mé le ti fel te vé se ket ve szi cél -
ba. Megál la pí tá sa sze rint e drá mák több sé ge és a 
szín há zi üzem me ne tet fe mi nis ta né zô pont ból ta -
nul má nyo zó teo re ti ku sok nagy ré sze úgy kí ván ja 
az ima gi ná rius iden tifi ká ció ef fek tu sát ki vé de ni, 
hogy a te kin te tet, a lá tás és az iden tifi ká ció fo lya -
ma tát a tu dat ta lan ból a tu dat zó ná já ba he lye zi át. 
Ez az erô fe szí tés azon ban naiv nak és hiá ba va ló nak 
bi zo nyul hat a te kin tet és lá tás la ca ni el mé le te fe lôl.  

La can a te kin te tet (ga ze) „ob jet a”-ként ha tá rozta 
meg; a lá tás tu da tos meg ra ga dá sa („se eing one self 

se eing one self”) az ön ma gát el gon do ló gon dol ko -
dás kar te zi á nus szub jek tu má nak il lú zió ja csu pán, 
amely ön ma gát a lá tás for rá sá nak és cent rumá nak 
vé li. La can több pél dán ke resz tül is bi zo nyít ja, hogy 
a te kin tet, mint a tu dat alat ti ré sze, min dig a Má sik 
fe lôl struk tu rá ló dik. E pél dák egyi ke a voyeuri te -
kin tet sart re -i ana lí zi sé nek fe lül bí rá lá sa: a kulcs -
lyuk nál le sel ke dô kuk ko lót meg za var ja a kö ze le dô 
lép tek za ja – nem a má sik (sze mély) mint olyan 
okoz za a meg szé gye nü lést, ha nem az a te kin tet, 
ame lyet a szub jek tum a Má sik he lyén kép zel, a Má -
sik fe lôl gon dol el. Ez a te kin tet nem a cent ra li zált 
szub jek tum ön ma gá ra reflek tá lá sa, aki le lep lez ve 
ér zi ma gát, ha nem a szub jek tum de cent ra li zá ló dá -
sát ered mé nye zi, megosz tott sá ga ön ma gá ra mint 
tárgy ra vo nat ko zik. Kop pen ja vas la ta sze rint en nek 
meg fe le lôen kell új ra gon dol nunk a te kin tet fe minis -
ta po li ti ká ját is: a brech ti kri ti kai te kin tet, az önma -
gá ra reflek tá ló te kin tet nem bi zo nyul hat meg fe lelô 
stra té giá nak, mi vel a lá tás pszi chi kai fo lya ma ta nem 
ra gad ha tó meg a tu dat ta la ján, csak ha to vább ra is 
a kar te zi á nus szub jek tu mot vesszük ala pul, ami 
meg  le he tô sen ké tes vál lal ko zás. Megál la pí tá sa sze -
rint a rep re zen tá ciót ural ni vé lô szub jek tum (re)de -
cent ra li zá lá sa a fal li kus te kin tet Má sik ja ré vén való -
sul hat meg: az oni ri kus, a hal lu ci na tív, az álom(sze -
rû) ré vén, ame lyek mindegyi ke a lát vány (szub jek -
tum ál ta li) ural ha tat lan sá gá ból ere dez tet he tô.  

Ez a fel ve tés a Wil son, Fo re man, Le Comp te ne -
vé vel fém jel zett elôadá sok ra irá nyít ja fi gyel münket. 
A szín há zi ké pek ko he rens, li neá ris és kau za lisz ti -
kus tör té net mon dást nél kü lö zô ára da ta ki moz dítja 
a be fo ga dót szim bo li kus rög zí tett ség bôl: „olyan 
»szem  mu zsi ka« (Au gen mu sik) ke let ke zik, amely a né -
zôt (…) ki ra gad ja sa ját, ön ma gát iden tifi ká ló ma ga -
tar tá sá ból. Ez a »ze ne« a né zôt is kiold ja meg fa gyott 
ön ma gá ból, mi köz ben ön megér té sé nek fo lya ma ta is hoz -
zá fér he tôvé vá lik.”32 Az „att rak ciók mon tá zsa”33 
felold ja a szub jek tum/ob jek tum (hom mo- sze xu á -
lis34) di cho tó miá  ját, de ön ma gá ban még sem mi lyen 
po li ti kai cél eléré sét vagy meg fo gal ma zá sát nem te -
szi le he tô vé. Ezért a „ví ziók szín há za” a fe mi nin és 

29 A camp fo gal má nak a kor társ ma gyar dis kur zus ba ára mol ta tá sá hoz. Vö. Sü vecz Eme se, Jegy ze tek a Qu e er lát ha tó sá gá -
ról, in Bal kon, 2002/jú lius-au gusz tus és An na ma rie Ja go se, Be ve ze tés a qu e er -el mé let be, Bu da pest, Új Man dá tum, 2003. 

30 A meg fo gal ma zás ban imp li ci ten té te le zô dik egy int ra- és ext ra teát rá lis meg kü lön böz te tés (sôt op po zí ció), ami ké tes nek 
tûn het. A Split Brit ches és né hány to váb bi lesz bi kus tár su lat ese té ben a he te ro sze xuá lis szín há zi nor mák hoz ké pest sok -
kal hang sú lyo sab ban je le nik meg a közéle ti/ma gán, szín ház/élet op po zí ció tart ha tat lan sá ga és kiik ta tá sa.  

31 Kop pen, i. m., 1995, 51–56.  
32 Fin ter, i. m., 7. 
33 Fin ter i. m. 
34 Luce Iri ga ray, This Sex which Is Not One, Itha ca, NY, Cor nell Uni ver sity Press, 1985, 101–103.



40

fe mi nis ta ka te gó riák fon tos kü lönb sé gé nek pél dá -
ja. Jel lem zô mó don Kop pen idé zett mun ká ja fe mi -
nis ta drá mák elem zé se kap csán ve ti fel és al kal maz -
za a la ca ni gon do la to kat, Fin ter pe dig (mi vel a köz -
is mer ten de po li ti kus35 poszt mo dern szín ház zal fog -
lal ko zik) ele ve le mond az ál ta la tár gyalt szce ni kai 
sa já tos sá gok po li ti kai di men zió já nak vizs gá la tá ról.  

Jill Do lan vi szont Fo re man ko rai ren de zé sei 
kap csán azt elem zi, hogy azok ban a ma le ga ze mi -
ként szô át bi zo nyos ké pe ket és je le ne te ket.36 Nem 
egy sze rûen ar ról van szó, hogy Fo re man a fal lo -
go cent riz mu shoz húz; ma ga a pat riar chá lis kul tú -
ra kon di cio nál ta (kon di cio nál ja) lá tá sun kat úgy, 
hogy a ké pek ideo lo gi kus vol ta fel sem tûn ne – e 
pon ton lép köz be a fe mi nis ta kri ti ka. Va jon a Nyu -
gat tradí ció já val a há tunk mö gött de sze mi o ti zá -
lódhat -e egy mez te len nôi test, s ha igen, mi lyen 
fel té  te lek kel? 

Ha son ló kér dé se ket vet he tünk fel a né zô ket a 
ku kucs ka szín ház tól el té rô mó don moz gó sí tó szín -
há zi ak ciók kap csán. A né zô vo y eu risz ti kus hely -
ze té ben fon tos sze re pet kap az ér zék szer vek (pél -
dául az íz le lés, ta pin tás, szag lás) és a mo to ri kus te -
vé keny sé gek ki kap cso lá sa – mindez a test ma te ria -
li tá sá nak el foj tá sát cél zó kul tu rá lis je len sé gek 
szín ház ra jel lem zô meg je le né si for má ja. Per sze a 
szín ház tör té net ben akad nak kor sza kok, ren de zôk 
és cso por tok, ame lyek ez zel el len té tes test kon cep -
ciót al kal maz tak a né zôk (il let ve a szín ház) sze repe 
kap csán. Ezek az elôadá sok (kü lö nö sen a hat va nas 
évek per for man szai és hap pe ning jei), no ha ra di ká -
li san sza kí ta nak a test ma te ri a li tá sá tól meg fosz tott 
és ki me re ví tett „én” kép ze té vel, nem egy szer a nôk 
szá mára ki fe je zet ten ká ros ideo ló giai elô fel te vé sek 
táp ta la já vá let tek/vál nak. Itt em lít het jük meg a cent -
rál pers pek tivi kus lát vány szer ve zés sze re pét is. 
Lacan a cent rál pers pek tí va re ne szánsz ko ri elô re -

tö ré sét és al kal ma zá sát a des cartes-i ego kép ze thez 
kö ti. Az ana morfikus mû vek szem lé le té nek él ve ze -
te vi szont La can sze rint azt bi zo nyít ja, hogy a szub -
jek tum szer ve zô dé se nem fe lel tet he tô meg az ön -
ma gát a lát vány for rá sá nak el gon do ló ego ima gi ná -
rius ön be csa pá sá nak. A nem cent rál pers pek ti vi kus 
lát vány37 nem ad vi zuá lis fo gó dzót a té ries iden -
tifi ká ci ó hoz, a lát vány tel jes sé gé nek ura lá sá hoz. 
A né zô nek te kin te te kaszt rált vol tá ra kell reflek tál -
nia, ami a spek ta ku lá ris megala po zott sá gú és rög -
zí tett sé gû nyu ga ti kul tú ra fal lo go cent riz mu sá val 
va ló sza kí tás. (A spek ta ku la ri tás és fal lo go cent riz -
mus ösze füg gé sé hez vö. Iri ga ray.38 A te kin tet la ca -
ni ana lí zi sé hez vö. még Ro se.39) 

A fe mi nis ta kri ti ka szem pont já ból úgy fo gal maz -
ha tunk, hogy a vo y eur hely ze té nek op ti kus vagy 
mo to ri kus és ér zék szer vi des ta bi li zá lá sa, vagyis a 
né zô fe mi ni zá lá sa csak a va la mely fe mi nis ta ér tel -
me zôi ke re tet tá mo ga tó elôadá sok ban te kint he tô 
po li ti kai lag is hasz nos nak.  
 

II. A test 
 

1. A tár sa dal mi nem per for ma ti vi tá sa 
 

A tár sa dal mi nem per for ma ti vi tá sá nak Ju dith 
But ler írá sai ban ki fej tett el mé le te a szín há zat 
a tár sa dal mi nem vizs gá la tá nak és ala kí tá sá nak 

kü lö nö sen ter mé keny te re pe ként lát tat ja.  
A tár sa dal mi nem per for ma ti vi tá sá nak té te le a 

„tisz tán bio ló giai” és „tár sa dal mi”, a „nem” (sex) és 
„tár sa dal mi nem” (gen der) bi zo nyos fe mi nis ta dis -
kur zu sok ban be vett szét vá lasz tá sát40 ve szi cél ba, 
Mi chel Fo u cault nyo mán. Fo u cault ana lí zi se sze -
rint a sze xua li tás nem ele ve adott, az em be ri ter -
mé szet bôl fa ka dó do log, amely a vik to riá nus kor 
el foj tá sa után a sze xuá lis for ra dal mat kö ve tôen vég -

35 Vö. Patrice Pa vis, A poszt mo dern szín ház ese te, Szín ház, 1998 /3. 21; Fin ter, i. m.  
36 Jill Do lan, The Fe mi nist Spec ta tor as Cri tic, Ann Ar bor, Uni ver sity of Mi chi gan Press, 1991, 41–58. 
37 Pél da ként idéz het jük Zsó tér Sán dor két ren de zé sét: a Pha ed ra sze rel me cí mû elôadás ban csak az utol só je le net ját szó dott 

cent rál pers pek ti vi ku san; a Szét bom báz va szín pa dán a tör té net szín he lyéül szol gá ló ho tel szo ba két pél dány ban (egy más 
fö lött) lett be ren dez ve a szín pa don. Szá mos je le net ben a sze rep lôk úgy vi sel ked tek, mint ha kö zös tér ben len né nek, de 
egyi kük a föl sô, má si kuk az al só szo bá ban volt. A né zôk szá má ra így le he tet len né vált a tör té net egyet len po zí ció ból való 
nyo mon kö ve té se, a tel jes szín pad kép egyet len te kin tet tel va ló át-/be fo gá sa. (Sa rah Ka ne: Pha ed ra, MU Szín ház, bem. 
2003. feb ruár; Sa rah Ka ne: Szét bom báz va, Thá lia, bem. 2002. már cius) 

38 Iri ga ray, i. m., 1985, 47, 147–151, 191–203.  
39 Jac qu e li ne Ro se, The Ima gi na ry, in Se xu a lity in the Field of Vi si on, Lon don, Ver so, 1991. 
40 A „nô(i)”-nek kul tu rá lis konst ruk ció ként va ló meg ha tá ro zá sa nyo mán vá lik le he tô vé a „tár sa dal mi” és „bio ló giai” szét vá -

lasz tá sa: „A fe mi nis ták nál régóta kiala kult gya kor lat, hogy a »fe mi nin« (és a »masz ku lin«) szón tár sa dal mi konst ruk ciót 
(a sze xua li tást és vi sel ke dés mó dot meg ha tá ro zó kul tu rá lis és tár sa dal mi nor má kat) ér te nek, a »nô« és »fér fi« sza va kat 
pe dig a ne mi kü lönb sé gek tisz tán bio ló giai as pek tu sai nak je lö lé sé re hasz nál ják. Esze rint a »fe mi nin« a ne ve lés, a »nôi ség« pe -
dig a ter mé szet kö ré be tar to zik.” To ril Moi, Fe mi nis ta iro da lom kri ti ka, in Jef fer son, Ann–Ro bey, Da vid (szerk.), 1995, 239. 
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re sza bad utat ka pott, ha nem bi zo nyos disz kur zív 
el já rá sok, a ró la va ló (or vo si, bí ró sá gi, po li ti kai) ha -
tal mi be széd hoz ta/hoz za lét re: „Csakis e stra té gia 
foly tán je len he tett meg a ne mi ség és sze xuá lis él -
ve zet igaz sá ga ként a „sze xua li tás” ne vû va la mi. (…
) A sze xua li tás nem egyéb, mint a dis kur zu sok 
„öko nó miá ja” (…)”.41 Fo u cault „a leganya gibb fo -
gal mat, a »ne mi sé get«” „re gu lá ciós és fiktív egy ség -
ként”42 ír ja le: „A »ne mi ség« fo gal ma nem csak azt 
tet te le he tô vé, hogy [a sze xua li tás] va la mi fé le mes -
ter sé ges egy ség be fog lal jon ana tó miai ele me ket, 
bio ló giai funk ció kat, kü lön bö zô vi sel ke dés for má -
kat, ér ze te ket és él ve ze te ket, de azt is, hogy ezt a 
kép ze let be li egy sé get oko za ti elv ként, min de nütt 
je len lé vô je len tés ként, min de nütt lap pan gó ti tok -
ként mû köd tes se… (…) [a bio ló gia és sze xua li tás] 
szom széd ság nak kö szön he tô, hogy a bio ló gia meg 
a fi zi o ló gia egyik-má sik tar tal mi ele me a nor ma li -
tás ve zér el véül szol gál ha tott az em be ri sze xua li tás 
szá má ra. (…) …a ne mi ség olyan kép ze let be li pont, 
ame lyet a sze xua li tás me cha niz mu sa je löl ki…”43  

Egy meg for dí tás ered mé nye kép pen te hát e fiktív 
konst ruk ciót mint a sze mé lyi ség iden ti tá sá nak titok -
za tos mag ját, ere dô jét kezd ték te kin te ni, mint ha az 
a min den fé le dis kur zust megelô zô „iga zi em be ri ter -
mé szet rôl” szol gál tat na is me re te ket szá munk ra; 
mint amely min dent át ha tó ere jé nél fog va ered mé -
nyez né mind azon je len sé ge ket, ame lyek mes ter -
séges össze kap cso lá sa hoz ta lét re a „sze xua li tás” nevû 
vala mit. Fo u cault megál la pí tá sa sze rint e meg for dí -
tás a he te ro sze xua li tás mát ri xá nak tör vény erô re 
eme lé sé vel a ha ta lom azon tö rek vé sét szol gál ja, hogy 
a sza po ro dást szol gá ló sze xua li tást ál lít sa nor mául, 
és en nek meg fe le lôen sza bá lyoz za a tes tek, vá gyak, 
ne mek disz kur zív el ren de zé sét és ért he tô sé gét; 
mindemel lett egy ko he rens szub jek tum és nemi 
iden ti tás kép ze tét ered mé nye zi az ala nyok szá mára.  

Fo u cault gon do la tait to vább fûz ve But ler a tár -

sa dal mi ne met per for ma tív ak tu sok is mét lé se ként ha -
tá roz za meg.44 A per for ma ti vi tás ré szint ar ra utal, 
hogy ezek nek az ak tu sok nak nin csen re fe ren ciá -
juk (nin csen fak ti ci tá suk, nem va la mi fé le „bel sô lé -
nyeg bôl” fa kad nak, sem mit sem fe jez nek ki), ré -
szint pe dig ar ra, hogy ezek az ak tu sok csak cse lek -
vé sek for má já ban lé tez nek, azaz úgy, hogy „ki vi te -
lez zük”, „vég re hajt juk” ôket. A tár sa dal mi ne met 
kons ti tuá ló ak tu sok kol lek tí vek (az egész tár sa da -
lom ra vo nat koz nak), tem po rá lis di men zió val ren -
del kez nek (tör té ne tiek, egy faj ta sze di men tá ció ként 
ér tel mez he tôk), és disz kon ti nu u sak (he te ro gén, 
egy más sal sem mi fé le össze füg gés ben sem ál ló ak -
tu so kat fog la lunk össze tár sa dal mi nem ként). A tár -
sa dal mi nem fel fog ha tó egy faj ta for ga tó könyv ként, 
de csak meg va ló su lás ként, fo lya ma tá ban lé te zik: a 
test nem passzív, sem le ges re ci piens, amely hez hoz -
zá ren de lô dik a tár sa dal mi nem, vagy amely tôl el -
kü lö nít he tô len ne. A test per cep ció ját a tár sa dal mi 
nem kons ti tuál ja – ugyanak kor a test hajt ja vég re 
eze ket az ak tu so kat: nin csen nem (sex) tár sa dal mi 
nem nél kül, a test tes te sí ti meg a tár sa dal mi ne met. 
A tár sa dal mi nem nem ele ve adott me rev konstruk -
ció, vál toz tat ha tat lan sze rep (hi szen ez azt jelen  te -
né, hogy nem az ana tó mia, ha nem a kul tú ra a vég -
ze tünk45), a test pe dig nem gon dol ha tó el üres fe -
lü let ként, amely re a kul tu rá lis kó dok csu pán 
ráíród nak; inkább átitat ják, át jár ják, for mál ják azt.  

Ez az (egyik) oka an nak, hogy a tár sa dal mi nem 
ka te gó riá ja po li ti kai je len tô sé gû vé vá lik: „lét re hozza 
és sza bá lyoz za a tes tek ért he tô sé gét és anya gi sá gát.46 
A ne mi ség ka te gó riá ja (…) ket tôs sé get és egy for -
ma sá got kény sze rít a tes tek re, hogy ezál tal a sza -
po ro dást szol gá ló sze xua li tást tart sa fenn kö te le zô 
rend ként. (…) …a jel erô sza kos sá gát, amely megál -
la pít ja, hogy mi bír hat és mi nem bír hat je len tés -
sel, hogy mi tar to zik az ért he tô dol gok kö zé, po li -
ti kai je len tô ség gel ru ház za fel az a kö rül mény, hogy 

41 Mi chel Fo u cault, A sze xua li tás tör té ne te (1.) A tu dás aka rá sa, Bu da pest, At lan tisz, 1996, 74–75.  
42 Ju dith But ler meg fo gal ma zá sa. Vö. Ju dith But ler, Eset le ges ala pok: a fe mi niz mus és a „poszt mo dern” kér dés, in Csa bai 

Már ta–Erôs Fe renc (szerk.), 1997, 270.  
43 (Fo u cault, i. m., 1996, 160–162.) 
44 Ju dith But ler, Gen der Tro ub le: Fe mi nism and the Sub ver si on of Iden tity, New York, Ro ut led ge, 1990; Ju dith But ler, Per for -

ma ti ve Acts and Gen der Con sti tu ti on: an Es say in Phe no me no logy and Fe mi nist The o ry, in Su e -El len Ca se (szerk.), 
1990.  

45 But ler, i. m., 1990a, 8.  
46 Ezen a pon ton vál hat vi lá gos sá, hogy miért nem lé te zik olyan, hogy „tisz tán bio ló giai”. A bio ló gia nem a tes tek eg zakt 

leírá sa, hi szen min dig is az adott kul tú ra nyo mai (köz tük a tár sa dal mi nem re vo nat ko zók) struk tu rál ják. E té tel tör té -
neti be mu ta tá sá hoz lásd Tho mas La qu eur, A tes tet öl tött nem. Test és nemiség a gö rö gök tôl Freu dig, Bu da pest, Új Man dátum, 
2002. Nap jaink ban a bio ló giát sok te kin tet ben a ‘tár sa dal mi nem’ ka te gó riá ja irá nyít ja; részt vál lal a tes tek a tár sa dal -
mi nem (tisz tán ling visz ti kai) ka te gó riá ja ál tal sza bá lyo zott és irá nyí tott disz kur zív el ren de zé sében.
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ma ga a be tû egyen lô a ne mi ség tör vé nyé vel vagy az 
ezt érin tô mérv adó tör vény ke zés sel.”47 A tes tek, vá -
gyak, ne mek (sex) a tár sa dal mi nem ka te gó riá ja ál -
tal sza bá lyo zott, disz kur zív el ren de zett sé gé re va ló 
uta lás nem a test anya gi sá gá nak ta ga dá sát je len ti, 
ha nem azt, hogy a test nem nyer het je len tést a »ne -
mi ség« he te ro gén ele me ket egy be fo gó tisz tán ling visz -
ti kai ka te gó riá ja ál tal szer ve zett dis kur zu son kí vül.  

Az a tény, hogy a szín ház a test rep re zen tá ció -
já nak egyik leg fon to sabb fó ru ma, a fe mi nis ta el mé -
let szem pont já ból rend kí vü li je len tôs ség gel és le -
he tôs ség gel ru ház za fel a fe mi nis ta szín há zat. 
Ameny nyi ben a tár sa dal mi nem ka te gó riá ja nem a 
test hez hoz zá  ren delt me rev konst ruk ció, ha nem 
per for ma tív ak tu sok kons ti tuál ják, egy kel lô kép -
pen szub ver zív kor po rá lis stí lus fel for gat hat ja a tár -
sa dal mi ne mek / tes tek/ vá gyak disz kur zív rend jét 
– ez „a gya kor lat ként mint sem tu laj don ság ként fel -
fo gott ágen cia”48 ere je.  

But ler a Gen der Tro ub le utol só fe je ze té ben a drag 
je len sé gét az idé zés ben rej lô szub ver zív erô pél dá -
ja ként elem zi. Ám egy má sik tár sa dal mi nem jel -
me zé nek teát rá lis felöl té se ön ma gá ban ke vés a fe -
mi niz mus po li ti kai cél jai nak eléré sé re; ép pen ezért 
ma ga But ler is jó nak lát ta kü lön hang sú lyoz ni: a 
drag csu pán a tár sa dal mi nem ka te gó riá já nak desta -
bi li zá lá sát pél dáz za.49 A drag és camp szo cio ló giá -
ját, esz té ti ká ját vizs gá ló szö veg is bi zo nyít ja: a femi -
nis ta el mé let szem pont já ból óva tos nak kell lennünk 
po li ti kai ha té kony sá gát il le tôen. A gay közös sé gek 
és a je len ség rôl ér te ke zôk oly kor a ki fe je zet ten nô -
gyû lö lô meg nyil vá nu lá sok tól sem tar tóz kod nak; a 
drag qu e e nek több sé ge él ve zi, hogy drag qu e en -
ként, a „nôi ség” je gyeit pa ro disz ti ku san el tú loz va 
lép a nyil vá nos ság elé, de el vi sel he tet len len ne szá -
má ra, hogy nô nek néz zék; to váb bá sok kal in kább 
a fal li kus anya, mint sem a kaszt rált nô po zí ció ját 
rep re zen tál ják ma guk és a kö zös ség szá má ra.50 
Más részt az átöl tö zés szín ház tör té ne ti ha gyo mány -
ban va ló ala pos vizs gá la ta azt bi zo nyít ja, hogy ez a 

szce ni kai esz köz a gö rö gök tôl nap jain kig meg le he -
tô sen vál to za tos for mák ban és mû fa jok ban buk -
kant fel, de csak tö re dék ré sze az, ami a fe mi nis ta 
ér de ke ket tá mo gat na.51 A szín ház tör té net ben (bele -
ért ve a nem eu ró pai tra dí ció kat is) össze ha son lít -
ha tat la nul több pél dát ta lá lunk ar ra, hogy fér fiak 
játsszák a nô ket, mint sem for dít va; ez az aszim met -
ria a ku ta tá sok ban is meg nyil vá nul.52 A té má val 
fog lal ko zók több sé ge kü lönb sé get tesz a má sik tár -
sa dal mi nem ru hái ba va ló öl tö zés, és a meg sze mé -
lye sí tés (im per so na ti on) kö zött. Az elôb bi eset ben 
a mû fa ji tra dí ció vagy a pa ro disz ti kus cél zat sza va -
tol ja, hogy a né zôk szá má ra nyil ván va ló le gyen az 
átöl tö zés té nye. Az eb ben az ér te lem ben vett átöl -
tö zés re több pél dát ta lá lunk, és csu pán a XIX. szá -
zad né hány év ti ze dé ben akad pél da a nôk (és né -
hány eset ben gyer me kek) ját szot ta fér fi sze re pekre. 
Eb ben az aszim met riá ban is mét a fal li kus öko nómia 
mû kö dé sé re is mer he tünk.53 A meg sze mé lyesí tés -
re (mind két tár sa dal mi nem ese té ben) a XIX. szá -
 zad má so dik fe lé tôl ta lá lunk pél dá kat. A nôk átöl -
tö zése ese té ben a kon tex tus vizs gá la ta gyak ran azt 
bi zo nyít ja, hogy an nak sem mi lyen fel for ga tó vagy 
a tár sa dal mi nem di cho tó mi á it ki moz dí tó ere je nem 
volt. A XIX. szá zad ban pél dául a fran cia ba lett  szín -
pa don meg je lent a fiúsze re pe ket ját szó ba le ri na, de 
a lá bak for má ját kieme lô nad rág és a fû zô for mál -
ta alak biz to sí tot ta, hogy fiúsze re pet ját szó ba le ri -
nát lás sa nak a né zôk (és ne férfit); ráadá sul gaz da -
sá gi kö rül mé nyeik a ba le ri nák több sé gét gaz dag 
sze re tôk tar tá sá ra kész tet te, s így a mu tat vány több -
nyi re ki fe je zet ten az ô fel csi gá zá su kat cé loz ta.54  

Gay Gib son Ci ma55 But ler per for ma ti vi tás -el -
mé le tét a kuh ni pa ra dig ma vál tás kon cep ció já val 
ve gyí ti, és fel te szi a kér dést, va jon a dra ma ti kus szö -
veg rea lis ta struk tú rái nak meg tö ré se, il let ve a rea -
lis ta já ték stí lust el le he tet le ní tô drá ma szö ve gek 
„gyár tá sa” meg fe le lô mód szer-e a fe mi nis ta szín ház 
szá má ra. A szín há zi elôadás min dig egyút tal az il -
le tô kor szak kul tu rá lis és tár sa dal mi kon tex tu sá -

47 But ler, i. m., 1997b, 271.  
48 Ha ra way, i. m., 1998, 156.  
49 Judith But ler, Bo dies that mat ter. On the Dis cur si ve Li mits of „Sex”, New York, Ro ut led ge, 1993, 230–233; Pe ter Os bor ne 

–Lynne Se gal, Gen der as Per for man ce: An In ter view with Ju dith But ler, Ra di cal Phi lo so phy 67 (1994). 
50 Ca ro le–An ne Tyler, Bo ys Will Be Girls: Drag and Trans ve stic Fe ti shism, in Cle to (szerk.), 1999, 371–375. 
51 Lau ren ce Se ne lick, The Chan ging Room. Sex, Drag, and The at re, Lon don, Ro ut led ge, 2000. 
52 Ali sa So lo mon, i. m., 1993, 144.  
53 Peggy Phe lan, Criss cros sing Cul tu res in Fer ris (szerk.), 1993, 155–170.  
54 Lynn Ga ra fo la, The Tra ve sty Dan cer in Ni ne te enth- Cen tu ry Bal let, in Fer ris (szerk.), 1993, 96–106.  
55 Gay Gib son Ci ma, Per for ming Wo men: Fe ma le Cha rac ters, Ma le Pla yw rights, and the Mo dern Sta ge., Itha ca and Lon don, 

Cor nell Uni ver sity Press, 1993, 1–19. 
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nak ré sze, a szín há zi elôadás köl csö nös vi szony ban 
áll az adott kor szak kul tu rá lis és tár sa dal mi kód -
jai val: egy fe lôl azo kat mû köd te ti, il let ve azok irá -
nyít ják a be fo ga dás fo lya ma tát;56 más részt vi szont 
a szín ház új raír hat ja eze ket a kó do kat oly mó don, 
hogy pél dául bi zo nyos vi sel ke dés for má kat pel len -
gér re ál lít, és he lyet te má so kat kí nál.57 Ci ma megál -
la pí tá sa sze rint min den egyes új szín pa di já ték stí -
lus meg je le né se, azaz a szín ház tör té net pa ra dig ma -
vál tá sai le he tô vé tet ték/te szik, hogy el vi ta tód ja nak 
a (szí nész)(nôi)test per cep ció ját irá nyí tó kul tu rá lis 
beideg zô dé sek. A szín pa don ál ló test ezen ese tek -
ben két kód (a be vett kul tu rá lis kód és az új já ték -
stí lus meg te rem tet te kód) csa tá já nak (szín)te ré vé 
vá lik, ez pe dig azt tu da to sít ja a né zô ben, hogy a 
test nem ta go zód hat be egyet len adott (kor po rá lis) 
stí lus ba sem, más részt a „nô(i)”-rôl és a ne mi ség -
rôl al ko tott kon cep ciók re ví zió já ra és új ra fo gal ma -
zá sá ra kész te ti a be fo ga dó kat. Er re a feladat ra a ta -
nul  mány sze rint akár a nôi sze rep lô ket ál do za ti po -
zí ció ban fel lép te tô rea lis ta nar ra tí vák is al kal ma sak 
le het nek, il let ve a rea liz mus visszauta sí tá sa ön ma -
gá ban vé ve még nem ele gen dô. Hogy ál lí tá sát bizo -
 nyít sa, Ci ma né hány olyan dra ma ti kus szö ve get 
vizs gál, ame lyek – el sô sor ban a szí nész nôk ese té -
ben – új já ték stí lu sok meg je le né sét, il let ve a kulturá -
 lis kó dok el vi ta tá sát pro vo kál ták ki a mo dern szín -
 pa don. No ha ta gad ha tat lan, hogy köny ve fi gyel  met 
ér dem lôen ír ja új ra a szín ház tör té net né hány olyan 
fe je ze tét, ahol a ko ráb bi fe mi nis ta olva sa tok „csu -
pán” a nôi nem pat ri ar chiz mus ál ta li el nyo má sát 
mu tat ták ki, ké te lyeink le het nek azt ille tôen, hogy 
a kor társ fe mi nis ta szín ház és drá ma mennyi ben 
ké pes profi tál ni va la mics két is eb bôl a be lá tás ból 
(bár Ci ma en nek a re mény nek ad hangot be ve ze -
tô jé ben). A stí lus sze re pé nek meg vál to zá sa,58 il let -
ve a poszt mo dern stí lus plu ra liz mu sa el le he tet le ní -

ti an nak re mé nyét, hogy a test per cep cióját sza bá -
lyo zó dis kur zu sok fe lül vizs gá la tát egy ra di ká li san 
új szín pa di já ték stí lus meg je le né sé tôl vár juk.  

 
2. un dOr gro und 

 

A nôi test rep re zen tá ciós for mái nak ra di ká lis fel -
for ga tá sá ra és új ra fo gal maz ta tá sá ra tesz nek kí -
sér le tet a mez te len ség, por no gráfia, obsz ce ni -

tás esz kö zei vel ma ni pu lá ló elôadá sok. Ezen a ponton 
a meg ne ve zés ne héz sé gé vel kell szem be néz nünk. 
A ne héz ség ré szint ab ból adó dik, hogy de fi ni ál ha -
tat lan, mit is ért(s)ünk por no gráfián, mi az, ami túl -
lé pi ke re teit. Más részt az itt megem lí ten dô elôadók 
és elôadá sok meg le he tô sen he te ro gén mó don hasz -
nál ják ki a tár sa dal mi lag ezen cél ra nem le gi ti mált 
te rek ben meg je le nô sze xua li tás sal és mez te len ség -
gel kap cso la tos gát lá sain kat, ezért nem fel tét le nül 
cél ra ve ze tô egyet len, ho mo ge ni zá ló meg ne ve zés 
hasz ná la ta. Mi vel a kö vet ke zôk ben rész le te seb ben is 
szót ej tek né hány olyan elôadó ról, akik a (pornográ -
fiával is59 asszo ciált) mez te len sé get ki fe je zet ten az 
un dor kel tés esz té ti ká já val kom bi nál ják, és en nek 
ki fe je zé sé re ke vés nek ér zem a „por no gráfia” szót, 
az aláb biak ban azt oly kor az un dor gro und ki fe je zés -
sel fo gom he lyet te sí te ni. Ezen át ne ve zés el len szá -
mos kri ti kai érv meg fo gal maz ha tó és meg fo gal ma -
zan dó, annyi ból azon ban min den kép pen hasz nos, 
hogy a fe mi nis ta szín ház elôb biek ben kör vo na lazott 
irány za tán be lül a kü lönb sé ge ket ér zé kel hes sük.  

A mo da li tás be li kü lönb ség alap ján a fe mi nis ta 
szín ház nôi test hez va ló vi szo nyu lá sa szem pont já -
ból két kor szak kü lö nít he tô el, ame lyek kö zül a má -
so dik úgy a nyolc va nas évek ele jé tôl da tál ha tó. Jól 
pél dáz za ezt két ta nul mány, Je a nie For te és Eli nor 
Fuchs írá sai nak60 egy más mel lé he lye zé se: Forte elsô -
 sor ban a het ve nes és nyolc va nas évek per for man -

56 Mar vin Carl son ép pen ezért cá fol ja az olyan szín há zi elôadás vagy per for mansz le he tô sé gét, amely tel jes mér ték ben ér -
te lem nél kü li ma rad a be fo ga dó szá má ra: sa ját kul tu rá lis kód jai nkat nem ad juk le a ru ha tár ban, en nek kö szön he tôen 
min dig va la mi fé le ér te lem kép zô el já rás kí sé ri, amit a szín ház ban ta pasz ta lunk, leg fel jebb nél kü lö zi az egy sé get, ko he -
ren ciát, to ta li tást. Vö. Mar vin Carl son, The at re Se mi o tics. Signs of Li fe, Bloo ming ton and In di a na po lis, In dia na Uni ver sity 
Press, 1990, 3–10. 

57 Eri ka Fis cher- Lich te, The at re and the Ci vi li zing Pro cess: An App ro ach to the Hi sto ry of Ac ting, in Post le wa it–McCo na -
chie (szerk.), 1989. 19–36.  

58 Luh mann megál la pí tá sa sze rint ko runk ban a stí lus egy re in kább a di vat sa já tos sá gai hoz kö ze lít, és ez az zal a ve széllyel 
fe nye get, hogy a mû vé szet au to po ie ti kus rend szer ré vá lik, tár sa dal mi funk ció ja pe dig úgy szól ván a nul lá hoz kö ze lít. Vö. 
Nik las Luh mann, A mû al ko tás és a mû vé szet ön rep ro duk ció ja, in Kiss–Ko vács–Odo rics (szerk.), 1996, 113–158.  

59 (lásd még vi rág gyer me kek) 
60 Je a nie For te, Wo men’ s Per for man ce Art: Fe mi nism and Post mo der nism, in Su e -El len Ca se (szerk.), 1990, 251–269., il -

let ve Eli nor Fuchs, The De ath of Cha rac ter. Pers pec ti ves on The at re af ter Mo der nism, Bloo ming ton and In di a na po lis, In dia -
na Uni ver sity Press, 1996, 108–128. 
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sza it tár gyal ja és saj nál ko zik a nyolc va nas évek ben 
be kö vet ke zett vál to zá so kon (így pél dául a per for -
mansz he lyett a per for mansz- szín ház és a film mû -
fa já hoz va ló for du lás). Fuchs viszont a nyolc  va nas 
évek elôadá sai val fog lal ko zik, és a cikk ele jén Carolee 
Schne e man egy ko rai per for man szát mint „el len -
pél dát” idé zi, hogy a mez te len nôi test insz ce ní rozá -
sá nak meg vál to zott sze re pét és jel le gét ér zé kel tesse.  

Az el sô hul lám fe mi nis ta mû vé szei nél gyak ran 
vissza té rô mo tí vum volt a mû vek au to bi o grafi kus 
jel le ge; ép pen ezért te vé keny sé gük mû fa ji ke re téül 
szí ve sen vá lasz tot ták a per for man szot és hap pe nin -
get, mely nek dek la rált alap el vei kö zé tar to zik/tar -
to zott az élet és mû vé szet kö zöt ti ha tár vo nal el tör -
lé se. Ezek a per for man szok a cons ci o us ness ra i sing 
je gyé ben gyak ran a „nôi sors” ti pi kus hely ze teit mu -
tat ták fel, vagy ép pen iro ni zál va idéz tek fel olyan 
hely ze te ket, ame lyek ben nôk alá ve tett ként je len -
nek meg. A ko rai fe mi niz mus mû vei re (kü lö nö sen 
a het ve nes évek „Nagy Is ten nô” moz gal má ra) jel -
lem zô a ri tuá lis ele mek hasz ná la ta, amely ré vén a 
nôi ség új raér tel me zé sét pro vo kál ták. Úgy gon dol -
ták, hogy „az iga zi nôi ta pasz ta lat” ar ti ku lá lá sá ra 
elsô sor ban a test al kal mas, me lyet a tú lin tel lek tu -
a li zált pat riar chá lis tár sa da lom mindad dig cen zú -
rá zott, il let ve sa ját cél jai ra hasz nált. E test „szó ra 
bí rá sá nak”, a test tel kap cso la tos él mé nyek ar ti ku -
lá lá sá nak két leg jel leg ze te sebb for má ja a sze xua li -
tás te ma ti zá lá sa, il let ve a mez te len nôi test ün nep -
lé se, ce leb rá lis (re)pre zen tá lá sa volt.  

A poszt mo dern ben a szub jek tum mal és test tel 
kap cso la tos „tu dás” alap ve tô vál to zá son ment ke -
resz tül. Az önazo nos, ön ma gát bir tok ló és „te rem -
tô” szub jek tum meg kér dô je le zô dé se, va la mint a 
test ha tal mi tech ni kák ál tal va ló meg ha tá ro zott sá -
gá nak nyil ván va ló vá vá lá sát kö ve tôen új stra té giák 
je len tek meg a mû vé szet ben: „Egy olyan kor ban, 
me lyet a mé diu mok, a szi mul ta nei tás és a szi mu -
la kru mok ural nak, az iden ti tás meg konst ruá lá sa, a 
bi o po li ti ka se ge del mé vel, a test ma ni pu lá ciók, a sze -
rep ját szá sok, az új per so nák pro du ká lá sa, va la mint 
a szte reo tí piák rep ro du ká lá sa fe lé for dult.”61 

Ez a vál to zás nem hagy ta érin tet le nül a fe mi nis -
ta mû vé sze tet (gon dol junk csak pél dául Cin dy Sher -

man bio ló giai ma nö ken jei re), így a szín há zat sem. 
A nyolc va nas évek tôl fog va a szín pa di mez te len ség 
és a sze xua li tás te ma ti zá lá sa im má ron nem mint „az 
iga zi nôi ta pasz ta lat” meg szó lal(tat)ását ga ran tá ló 
té nye zô hasz nál ta tik, ha nem a min den fé le rep re -
zen tá ciót és ér zé ke lé sün ket megelô zô (ép pen ezért 
ele ve meg ha tá ro zó) ideo ló giát tu da to sító szín pa di 
ef fekt ként. A tes ti ség sze re pé nek meg vál to zott volta 
jól ér zé kel he tô az obsz ce ni tás új raér tel me zé sé nek 
két leg ra di ká li sabb (és leg hír hed tebb) kép vi se lô je, 
An nie Sprink le és Ka ren Fin ley elôadá sai kap csán.  

An nie Sprink le elôadá sai ban a por nófilmek, 
peep  show-k, sztrip tíz bá rok mû so rá nak ko reográ -
fiáját al kal maz za. Mindez nem csu pán a vet kô zést, 
hiá nyos öl tö zet ben va ló sür gö lô dést, nyíl tan vál lalt 
mez te len sé get, szín pa di masz tur bá lást fog lal ma -
gá ba, de gyak ran a né zô kö zön ség ak ti vi zá lá sát is. 
Né hány eset (va ló szí nû leg) egy át lag sztrip tíz bár 
lá to ga tó (ha van ilyen) ke dé lyét is fel bor zol ná: pél -
dául ami kor Sprink le ön ként je lent ke zô ket vár a 
szín pad ra, hogy part ne rei le gye nek egy-egy fel láció 
ere jéig, vagy az ér dek lô dôk na gyí tó és zseb lám pa 
se gít sé gé vel test kö zel bôl vizs gál hat ják sze mé rem -
aj kait (cse ré be vi szont mindeköz ben fenn han gon 
be szá mo lót kell tar ta niuk az ál ta luk ta pasz tal tak -
ról), il let ve a va gi ná já ban el he lye zett hü vely tü kör62 
biz to sí tot ta lát ványt szem lél he tik (szin tén han gos 
él mény be szá mo ló kö te le zett sé gé vel egy be köt ve).  

A szín pa di por nó a Lu ce Iri ga ray pro pa gál ta mi -
mik ri stra té giá ját idé zi, amely „az alá ren delt szer ke -
zet ki je len tô for mu lá vá ala kí tá sát, vagyis an nak ki -
ját szá sát je len ti. (…) ha egy nô mi mik rit ját szik, ezzel 
tu laj don kép pen kí sér le tet tesz ar ra, hogy meg lel je 
azt a he lyet, ahol ki zsák má nyolt ként van je len a dis -
kur zus mû kö dé se ál tal, és ezt anél kül te szi, hogy 
hagy ná ma gát egy sze rûen alá ve tett ként ér tel mez -
ni.”63 Iri ga ray mi mik ri-el mé le te kap csán To ril Moi 
és Sho sha na Fel man ar ra a ve szély re hív ják fel a fi -
gyel met, hogy mi vel Iri ga ray a Spe cu lum ban nem fo -
gal maz za meg sa ját po zí ció já nak el mé le tét, el tûn ni 
lát szik an nak le he tô sé ge, hogy kü lönb sé get te gyünk 
a pat riar ká lis dis kur zust imi tá ló és a pat riar ká lis dis -
kur zust be szé lô szö ve gek kö zött.64 A por no gráfia és 
un dOr gro und meg ha tá roz(hat)at lan státusa eh hez 

61 Bán Zsófia, Test és vágy – ame ri kai di vat vi lág a szá zad vé gen, Nap pa li Ház, 1996/4., 55. 
62 A hü vely tü kör a pat riar chá lis me di ká lis ga ze tech no tu do má nyos lán co la tá nak egy ele me, kon no tá ci ó i nak rész le te sebb 

elem zé sé hez vö. Ha ra way, i. m., 1998. Sprink le ezen ak ció ja ér tel mez he tô ar ra va ló rá mu ta tás ként, hogy az „iga zi” „belsô” 
„nôi” lé nyeg csak szi mu la krum ként lé te zik.  

63 Iri ga ray, i. m., 230. 
64 To ril Moi, Se xu al / Tex tu al Po li tics: Fe mi nist Li te ra ry The o ry, Lon don and New York, Ro ut led ge, 1985, 143.  és Fel man, 

1997: 385. és Sho sha na Fel man, A nôk és az ôrült ség: a kri ti ka tévesz mé je, in Kiss–Ko vács–Odo rics (szerk.), 385. Moi
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ha son ló prob lé mát vet fel. Amennyi ben a por no -
gráfiát úgy ér tel mez zük, hogy tel jes mér ték ben a 
nôi test ma le ga ze konst ruál ta rep re zen tá ció já ra 
épül,65 ag gá lyaink le het nek a por nó szín ház és un -
dOr gro und (sokk)te rá piá ját il le tôen. De va jon a 
szín ház ban meg je le nô obsz ce ni tás- por no gráfia 
státusa nem vál to zik-e meg az át he lye zés ré vén? 

A vá lasz at tól függ, hogy mi ként lát juk a sztrip -
tíz bá rok/pe ep show-k és a szín ház kö zöt ti vi szonyt. 
Négy fé le le he tô ség adó dik. Amennyi ben sem mi -
féle kü lönb sé get nem lá tunk az em lí tett he lyek kö -
zött, ak kor át he lye zés sem tör té nik, és ezek az 
elôadá sok to vább ra is fennakad nak „a kan te kin te -
tek szo ciá lis há ló ján”.66 El gon dol ha tó ez a vi szony 
ha son ló ság ként is; ez eset ben a mez te len test szín -
há zi nor mák tól elütô ak ciói nak és ma ni pu lá ciói -
nak szín há zi ke re tek kö zé ál lí tá sa me ta fo ra ként ér -
tel me zô dik, amely a pe ep- show tí pu sú mû in té ze -
tek és a szín ház kö zöt ti ha son ló ság ra mu tat rá: 
mind ket tôt a ma le ga ze irá nyít ja; a köz szem lé re ál -
lí tott nôi test tel szem ben a né zôk itt is, ott is a 
voyeur po zí cióját bir to kol ják. Vagyis a nôi test szín -
há zi rep re zen tá ció já val kap cso la tos kri ti ka meg fo -
gal ma zá sa tör té nik. (A me ta fo ra alap ja tu laj don -
kép pen egy anyag be li érint ke zé sen ala pu ló me to -
ni mi kus vi szony – ez az anyag nem más, mint a nôi 
test.) Amennyi ben vi szont két tel jes mér ték ben ide -
gen kö zeg rôl van szó, ak kor a más kon tex tus ban 
idé zés ese té vel ta lál juk szem be ma gun kat, amely -
nek szub ver zív ere jét Der ri da ite ra bi li tás- fo gal ma 
vi lá gít ja meg. But ler az Ex ci tab le Spe ech- ben ar ra 
bá to rít, hogy az an ti por nó ak ti vis ták tól el té rôen 
(akik a por nó ipart a nô ket a tár sa da lom ra és kul -
tú rá ra ki ha tóan deg ra dá ló te vé keny ség nek te kin -
tik, és a por nó be til tá sáért har col nak) ne tu laj do -

nít sunk az is te ni szó hoz ha son ló per for ma tív erôt 
a por no gráfiának, in kább Der ri da Aus tin-kri ti ká ja 
felôl kö ze lít sük meg a kér dést.67 Eb bôl kö vet ke -
zôen nem ad ha tó vég sô vá lasz ar ra, hogy az imén -
ti ér tel me zé sek kö zül me lyik a he lyes, s hogy a nôi 
test rep re zen tá ció já nak eme tár sa dal mi lag el kü lö -
ní tett te rei mi lyen vi szony ban áll nak egy más sal. Ez 
min den két sé get ki zá róan nem csu pán be fo ga dón -
ként,68 de elôadón ként69 is vál to zik, s va ló szí nû -
leg az sem el ha nya gol ha tó szem pont, hogy mindez 
ép pen hol tör té nik. A kéte lyek és prob lé mák el le -
né re az éj sza kai lo ká lok és a szín ház vi lá gát ha gyo -
má nyo san el vá lasz tó ha tár vo nal el tör lé se szá mos 
te kin tet ben el moz dít ja a szín ház zal és a sze xua li -
tás rep re zen tá ció já val kap csola tos né ze tein ket. An -
nie Sprink le te vé keny sé ge értel mez he tô úgy, hogy 
aláás sa a ma gas kul tú rá hoz tar to zó szín ház és a tö -
meg kul tú ra ré szét ké pe zô peep show-k, sztrip tíz -
bá rok kö zöt ti bi ná ris op po zí ciót – a teát ru mot sa -
ját Má sik já val szem be sí ti.70 A „szín ház” szo cia li zált 
nor mái nak, ha tá rai nak pró bál gatá sa (transz gresszió 
ré vén tör té nô tu da to sí tá sa) a ma gas kul tú ra szín -
há za ál tal „ki szol gált”/for mált/fenn  tar tott iden ti tást 
te szi pró bá ra, s ta lán ez a por nó szín há zi elôadá sok 
leg fôbb ho za dé ka. A né zô nô szi tuá ció ja itt kü lö nö -
sen fon tos szá munk ra. A porno  gráfia megosz tott sá -
got je löl, mi vel a „nô(i)” (szexua li tás) iko ni kus rep -
re zen tá ció ját két rész re ha sít ja, és op po zí ciós-pár -
ba (szo cia li zált, „tisz tes sé ges” nô kontra „rossz lány”) 
ren de zi. A por no gráfiát és obsz ce ni tást pro pa gá ló 
elôadá sok a né zô nôt sa ját Má sik já val szem be sí tik, 
il let ve – pél dául Sprink le dia-ak ció ja so rán71 – mi -
vel az iko ni kus rep re zen tá ció két pó lusa „ugyan -
azon” test ben mani fesz tá ló dik, er re a szem ben ál -
lás ra kér dez nek rá. Nem árt meg je gyez ni, hogy a 

sze rint ta lán a Spe cu lum eme hiá nyos sá gá nak kö szön he tô, hogy Iri ga ray ké sôbb a pat riar ká lis dis kur zus ál tal el foj tott fe -
mi ni tás meg ha tá ro zá sá val és kö rülírá sá val (lásd pél dául a Ce se xe qui n’en est pas un kö tet szö ve geit) kez dett fog lal koz ni. 
(Moi, i. m., 250.) 

65 A por no gráfiát né hány ér tel me zô a nôi test sza bad sá gá nak ün nep lé se ként ér tel me zi, mely szem be sze gül a pat riar chá lis 
tár sa da lom ál sze mér mé vel. Jill Do lan a lesz bi kus por no gráfia szub ver zív ere jét hang sú lyoz za, mi vel az nem a ma le ga ze, 
ha nem nôi te kin te tek szá má ra ké szül, il let ve nem szo rul a he te ro sze xua li tás ke re tei kö zé. Do lan, i. m., 1991, 59. 

66 György Pé ter Mû vé szet és mé dia ta lál ko zá sa a bonc asz ta lon, Bu da pest, Kul turt ra de, 1995, 107.  
67 Ju dith But ler, The Ex ci tab le Spe ech. A Po li tics of the Per for ma ti ve, New York, Ro ut led ge, 1997, 65–69. 
68 Je a nie For te Ka ren Fin ley kap csán ír ar ról, hogy egy ven dég sze rep lés al kal má val a né zô kö zön ség olyan emberekbôl állt, 

akik Fin ley elôadá sát hét köz na pi por nó mu tat vány nak te kin tet ték. Vö. For te, i. m., 1990, 269.  
69 Fuchs megál la pí tá sa sze rint ré szint Sprink le sze mé lyi sé gé nek (be leért ve a szín pa don kí vü li te vé keny sé gé vel kiala kí tott 

imi dzset) kö szön he tô, hogy elôadá sai meg za var ják a ma le ga ze lo gi ká ja sze rin ti rep re zen tá ciót. Vö. Fuchs, i. m., 1996, 
119.  

70 A szín ház de sze xu a li zá lá sa a pol gá ri szín ház hoz kö tô dik.  
71 Sprink le diaak ció ja so rán né hány por nó sztár ról (köz tük ma gá ról), va la mint a por nó ipar ral nem fog lal ko zó nôk rôl ké -

szí tett fel vé tel-pá ro kat: az egyik ké pen szo lid, min den na pos öl tö zet ben, a má si kon vi szont a por nó ma ga zi nok beál lí tá -
sai nak meg fe le lôen vol tak lát ha tók, majd a diák egy elôadás ré sze ként be mu ta tás ra ke rül tek. 



46

két pó lu sú rep re zen tá ció ilye tén meg kér dô je le zé sét 
nem az egy sé ge sí tés, „össze fo gás” mo tí vu ma ve zér -
li, mint ha a cél a megosz tott ság el tün te té sé vel egy 
uni ver zá lis, min den nôt le fe dô rep re zen tá ció meg -
te rem té se vol na („Vi lág nôi, egye sül je tek!”). Sok kal 
in kább an nak tu da to sí tá sa a cél, hogy ez a megosz -
tott ság nem egy ön rep re zen tá ció ered mé nye, mi vel 
ke re teit a patriar chá lis rend je löl te ki, és hogy ez a 
rend meg za var ha tó.  

Ka ren Fin ley elôadá sai ban vissza té rô mo tí vum 
le mez te le ní tett tes té nek (étel lel és egyéb anya gok -
kal tör té nô) be szennye zé se, mi köz ben a tes ti ak -
ció kat kí sé rô „obsz cén” mo no ló gok ban a be szé lô 
„Én” fér fi, nôi, gyer mek sze rep tö re dé kek re bom -
lik, in cesz tus ról és ne mi erô szak ról be szá mo ló han -
gok szö ve dé ké vé vá lik. Az elôadá sai ról író kri ti ku -
sok mindegyi ke sokk ról, meg döb be nés rôl be szél; 
és ar ról, hogy az elôadá sok ról szó ló leg pre cí zebb 
be szá mo ló sem ké pes annyi ra fel ka va ró len ni mint 
„ma ga” az elôadás.  

Her bert Blau az obsz ce ni tás sokk te rá piá ja kap -
csán Fin ley elôadá sai nak az ar taud -i és brech ti el -
mé let tel va ló kap cso ló dá si pont jai ra hív ja fel a fi -
gyel met. Megál la pí tá sa sze rint tes té nek étel lel tör -
té nô be szennye zé sé vel Fin ley olyan me ta fo rá kat 
tesz exp li cit té, mint a „fo gyasz tás” (vagy, ki hasz -
nál va a ma gyar nyelv ad ta le he tô sé get, utal ha tunk 
a „be fo ga dás” mû vé sze ti, gaszt ro nó miai és ge ni tá -
lis kon no tá ci ó i ra), a lá tot tak „megemész té se”.72 
Amennyi ben az étel szennye zô anyag ként va ló 
meg je le né sét (Lynda Hart tal73) a kri ste vai ab jek tá -
lás fe lôl ér tel mez zük, ak kor mindeh hez még a „ka -
tar zist” is hoz zá kell szá mí ta nunk. Az ab jekt tól való 
meg tisz tu lás, az ab jekt tól min ket el vá lasz tó ha tár -
vo nal meg hú zá sá nak le té te mé nye se év szá za do kon 
ke resz tül a val lás volt; a XX. szá zad tól több-ke ve -
sebb si ker rel a mû vé szet vet te át ezt a funkciót.  

A vál to zás a szín ház ban és drá ma iro da lom ban 
is ér zé kel te ti ha tá sát: az ar taud -i szín ház kon cep ció 
és Ge net drá mái pél dául ér tel mez he tôk úgy, hogy 
az ab jekt szín pa di al kal ma zá sá ra épül nek.74 Az ab -

jek tá lás mint a test ha tá rok és/vagy a self sa ját tes -
té nek fel boml(aszt)ása a poszt mo dern irá nyá ba mu -
tat, elô es té jét pe dig a re ne szánsz drá má ban és szín -
pa don ta lál hat juk meg. Ka ren Fin ley elôadá sai ban 
az étel szennye zô anyag ként va ló meg je le né se az 
ab jekt kul túr tör té ne ti és szín ház tör té ne ti ha gyo -
má nyá ba és as pek tu sai ba il lesz ke dik. Lynda Hart 
a The The o ry of To tal Bla me cí mû elôadás kap csán 
ezt az anya ság „in téz mé nyé nek” te at ra li zá lá sa ként 
ér tel me zi, mi vel a da rab a ti pi kus „ame ri kai csa ládi 
da ra bok kal” mu tat (rész le ges) ha son ló sá got, il letve 
a Fin ley ját szot ta anya-sze rep ré vén (az élel mi szerek 
un dort kel tô katy vasszá ke ve ré se, va la mint a gyer -
me kei ar cá ba és sa ját tes té re bo rí tá sa) az étel szeny -
nye zô anyag ként meg je le né se az anya ság disz kur -
zív rend jé vel kö tô dik össze. Hart megál la pí tá sa sze -
rint az elôadás eré nye, hogy Fin ley nem egy sze rûen 
fel mu tat ja az un dort kel tô Má si kat (amely csu pán 
a bi ná ris op po zí ció meg for dí tá sa, s egyút tal meg -
erô  sí té se vol na), ha nem a mo csok ká vá lást mint fo -
lya ma tot, tör té nel mi konst ruk ciót mu tat ja be. És 
mi vel a self sa ját tes te a masz ku lin, ko he rens iden -
ti tás sal egyen ér té kû nek te kint he tô, Fin ley elôadása 
le bont ja az „egy sé ges hu ma nis ta (masz ku lin) szub -
jek tum és test kép ze tét”.75 

Nem hagy hat juk azon ban fi gyel men kí vül, hogy 
ez a moz za nat Fin ley több elôadá sá ban, sôt már 
egé szen ko rai per for man sza i ban76 is meg je le nik, 
és hogy ma ga az ab jek tá lás, il let ve ez zel össze füg -
gés ben a ho mo gén, egy sé ges szub jek tum, és az át -
ha tol(hat)at lan fel szín ként meg je le nô test kép nem 
csu pán a szub jek tum kiala ku lá sá nak egy fá zi sá ra 
utal, de tár sa dal mi je len ség ként is ér tel me zen dô. Kri -
ste va az ab jek tá lás el mé le té nek ki dol go zá sa kor 
Mary Doug las struk tu ra lis ta ant ro po ló gus ku ta tá -
sai ra tá masz ko dott, aki a test „kon tú ro zá sát”, a test 
le zárt ha tár vo na lát ve szé lyez te tô test nyí lá so kat sza -
bá lyo zó rí tu sok kap csán rá mu ta tott, hogy ezek el -
sôd le ges sze re pe és cél ja a kul tu rá lis ko he ren cia 
kód jai nak megala po zá sa; ma ga a test szü nek doché -
sze rû en mo del lál ja a tár sa dal mat és bár mely más 

72 Idé zi: De bo rah R. Geis, Post mo dern The at ric(k)s: Mo no lo gue in Con tem po ra ry Ame ri can Dra ma, Ann Ar bor, The Uni ver sity 
of Mi chi gan Press, 1993, 162.  

73 Lynda Hart, Mo ther hood ac cor ding to Ka ren Fin ley, in Ca rol, Mar tin (szerk.), 1996. 115.  
74 „Az összes mo dern drá ma író kö zül egye dül Ge net agyá ban szü le tett meg an nak a szín ház nak a kép ze te, amely a pusz -

tu lás ér ze té nek ido grafikus ra gyo gá sa, az em be ri fer tô zés és an nak le he tet len bû ze, mocs ka, rom lott hi te, egy szó val az 
egész nyu ga ti kul tú ra bû ze kö ze pet te, leg mély re ha tób ban kö ze lí ti meg az Ar taud- fé le ke gyet len ség szín há zá nak kor lát -
lan ab jec ti o ját” (Her bert Blau, A test, amely meg ha lad ja ön ma gát, Gon do lat–Jel, 1994/1–2., 34.). 

75 Hart, i. m., 1996, 113., 115.  
76 Vö. Fuchs, i. m., 1996, 119. 
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ha tár vo na lak kal ren del ke zô rend szert, ahol a ha -
tár meg hú zá sa egy bi ná ris op po zí ciót (Kül sô/Bel -
sô) ala poz meg. A ha tár vo na la kat át lé pô, vagy azon 
kí vül ál ló sze mélyt, vi sel ke dés mó dot (stb.) a ha tár -
vo na lon be lül ál lók úgy te kin tik, mint aki/ami sa -
ját iden ti tá su kat ve szé lyez te ti, il let ve az egész társ da -
lom ra ve szé lyes.77 Ju lia Kri ste va, Iris Yo ung, Si mon 
Wat ney és Ju dith But ler az ab jek tá lás kri ste vai mo -
dell jét olyan kul tu rá lis je len sé gek megért(et)ésé hez 
hasz nál ják, mint a na cio na liz mus, az AIDS-tôl va -
ló ret te gés, a ho mo fó bia, a rassziz mus, a sze xiz -
mus, az öre ge dôk hát rá nyos meg kü lön böz te té se, a 
test- és egész ség kul tusz…78 

But ler megál la pí tá sa sze rint a tár sa dal mon be lül 
szá mos olyan „ab jekt- zó na” lé te zik, ame lyet a szub -
jek tum sa ját in teg ri tá sá ra néz vést fe nye ge tô nek érez. 
Ez a tár sa dal mi nem, sze xua li tás, és/vagy bôr szín 
ten ge lye men tén vég re haj tott dif fe ren ciá lás mel lett 
(ame lyet a ki lö kés majd meg bé lyeg zés kö vet, és 
amely a Má sik konst ruá lá sá val, ki zá rá sá val, le gyû -
ré sé vel a kul tu rá lis he ge mó nia megala po zá sát cé -
loz za79) akár bi zo nyos vi sel ke dés mó dok tól va ló ide -
gen ke dés for má já ban is je lent kez het („In kább meg -
hal nék, mint sem ilyet te gyek, vagy az zá le gyek!”80). 
Ezen kí vül az ab jek tá lás nak gyak ran té ries jel le ge 
van, sôt ez az el sô meg nyil vá nu lá si for má ja a szub -
jek tum fej lô dé se so rán – nem épp az ab jektá lás ezen 
as pek tu sait te szik-e pró bá ra An nie Sprinkle por nó -
szín há za és Ka ren Fin ley elôadá sai?81 

Az ab jek tá lás tár sa dal mi di men zióit bon col ga tó 
írá sok mindegyi ke fi gyel mez tet ar ra, hogy az ab -
jek tá lás fo lya ma tá nak el sô lánc sze me min dig egy 
ere de ti leg hoz zánk tar to zó ki lö ké se, ki ök len dé se …82 
Ka ren Fin ley elôadá sai ban a test ha tár vo na lai nak 

meg za va rá sá val, „a szub jek tum fel bom lasz tá sá val” 
nem csu pán a ma le ga ze-t za var ja meg, nem csu -
pán az anya ság dis kur zu sát te át ra li zál ja, de a tár -
sa dal munk ban mû kö dô ab jek tá lást is pró bá ra te -
szi. Elôadá sai ban egy olyan szín há zi ak tus ra is mer -
he tünk, amely a „nô(i)” ka te gó riá ját po li ti kai tet té 
ké pes ala kí ta ni.  

 
II I. Fe mi nis ta dra ma tur giák 

 

Amennyi ben a fe mi nis ta drá mák né hány jel lem -
zô dra ma tur giai sa já tos sá gát sze ret nénk meg -
ra gad ni, en nek egyik le het sé ges mód ja, hogy 

a „tö rés”, „vá gás” me ta fo rá ja men tén fejt sük ki azo -
kat. A „tö rés”, „vá gás” több nyi re ott kí sért a dra ma -
ti kus szö veg egy, vagy akár több ele mé nél is: a per -
szo názs (ok), a ling visz ti kai ele mek, a dra ma ti kus 
struk tú ra, a tér, az idô vi szo nyok, a lát ha tó és hall -
ha tó ko he rens egy sé gé nek meg bon tá sa ként.  
A tö rés dra ma tur giai esz köz ként va ló hasz ná la -
ta több fé le ér tel me zé si mó dot is le he tô vé tesz, az 
egyes drá mák a fe mi nis ta kri ti ka más-más as pek -
tu sá val össze füg gés ben for dul nak eme dra ma tur -
giai for tély hoz, kü lön bö zô ér tel me zé si ke re te ket je -
löl ve ki a szö ve gek szá má ra. Le gye nek bár e „cé lok” 
egy más tól kü lön bö zôek, ab ban min den kép pen 
megegyez nek, hogy a rea lis ta dra ma tur gia és szce -
ni ka kon ven ciói nak meg tö ré se kö zös kiin du lá si 
alap szá muk ra.  

A rea lis ta dra ma tur gia el len meg fo gal ma zott ér -
vek egy ré sze a be fo ga dót érin ti: a rea lis ta szín ház 
és drá ma olyan ér tel me zôi po zí ciót kí nál az ol va -
só/né zô szá má ra, amely az il lú zió lakk já val fe di el 
azt az ideo ló giai ap pa rá tust, amely a (szín há zi és 

77 Vö. Julia Kri ste va, Po u vo irs de l’hor reur. Es sai sur l’ab jec ti on, Seu il, Pa ris ,1980, 80–86, il let ve But ler, i. m., 1990a, 131–134.  
78 Julia Kri ste va, Might Not Uni ver sa lity Be … Our Own Fo rei gness?, in Oli ver (szerk.), 1997, 282–292; Simon Wat ney, 

Policing De si re: AIDS, Por no gra phy, and the Me dia (But ler, i. m., 1990a, 132); Iris Ma ri on Yo ung, Ab jec ti on and Opp res sion: 
Un cons ci o us Dy na mics of Ra cism, Se xism, and Ho mo pho bia (But ler, i. m., 1990a, 133). Wat ney megál la pí tá sa sze rint a meleg 
fér fiak kal kap cso la tos tár sa dal mi el nem fo ga dás egyik oka, hogy két olyan test nyí lás je le nik meg velük kap cso lat ban a 
be ha to lás he lye ként és sze xuá lis öröm for rás ként, ame lyek minded dig ta bu nak, át ha tol ha tat lan nak szá mí tottak.  

79 But ler, i. m., 1990a, 133.  
80 But ler, i. m., 1993, 243. 2skk.  
81 „Van-e vissza ta szí tóbb és egyút tal bal jó sabb, iszo nyúbb lát vány, mint egy rend ôr kor don? (…) A rend ôri raz zia elôt ti né -

hány perc sza kasz tott olyan, mint va la mi tánc já ték. Egyen ru há sok fut kos nak fel-a lá, idôn ként hát bor zon ga tó fütty szó 
ha sít ja át a le ve gôt. Min den moz du lat ban fáj dal mas ün ne pé lyes ség. (…) Egy sem mit mon dó kül se jû ház az. Egy szer csak 
fel tá rul az aj ta ja, s oda bent rôl nôk tó dul nak ki, nyáj ban, mint ha a vá gó híd ra vin nék ôket. Ko moly ra for dul a do log, a 
kar ha ta lom nem hol mi csô cse lék el len vo nult fel, csu pán né hány fe hér sze mély el len. A tor kunk el szo rul, meg hök ke né -
sünk te tô fo ká ra hág. So ha ilyen pa zar ren de zést, so ha ilyen vég ki fej le tet! Mi is va gyunk olyan bû nö sek, mint ezek a nôk, 
de oly ke gyet le nek is, mint e rend ôrök. Nincs en nél tö ké le te sebb lát vány. És ez a lát vány az esz mé nyi szín ház.” (Ar taud, 
1985: 48.) 

82 Julia Kri ste va, In ter view with Elai ne Hoff mann Ba ruch on Fe mi nism in The United States and Fran ce, in Oli ver (szerk.), 
1997, 372–373, il let ve But ler, i. m., 1990a. 
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élet vi lág be li) rep re zen tá ciót és per cep ciót mû köd -
te ti. Ez zel szem ben a fe mi nis ta kri ti ka egyik cél ja 
– à la Brecht – fel te vé seink, elôíté le teink ideo ló giai 
di men ziói nak tu da to sí tá sa, az „ár tat lan né zôi te -
kin tet”-be ve tett hit el bi zony ta la ní tá sa (mert az bi -
zony ma le ga ze, kan te kin tet), a kri ti kai tá vol ság tar -
tás ki pro vo ká lá sa. A rea liz mus kri ti ká já nak má sik 
ré sze az ezt mû köd te tô rep re zen tá ciós lo gi ká ra kér -
dez rá: a mi me ti kus rep re zen tá ció nem hagy „te -
ret” és le he tô sé get egy/a spe ciá li san „nô(i)” szub -
jek tum és/vagy ta pasz ta lat ar ti ku lá lá sá ra. A rep re -
zen tá ció te rét vá gá sok te rem tik meg: Bar thes a rep -
re zen tá ciót dé co u pa ge- ként, a vá gás mû vé sze te ként 
és ak tu sa ként de fi ni ál ja, amely ré vén a kép mind -
azt, amit ma gá ban fog lal, lé te zô ként és lát ha tó ként 
lép te ti fel, és a sem mi be ta szít ja mind azt, ami a ke -
re tén kí vül re esik (a szeg men tá ció és izo lá ció ezen 
ak tu sa egyút tal a szub jek tum egy sé gé nek megerô -
sí té sét szol gál ja);83 Kri ste va pe dig a szim bo li kus 
meg je le né sét a (kép ze tes vá gá sok al kot ta) kaszt rá -
ció konst ruk ció já hoz kö ti.84 A fe mi nis ta kri ti ka 
felada ta rá mu tat ni azok ra a vá gá sok ra, ahol a „nô(i)” 
ki zá ró dik és ki zá ró dott a rep re zen tá ció ból és a 
szim bo li kus me zô bôl.  

A rea lis ta „gé pe zet” el len in dí tott dra ma tur giai 
tá ma dás két as pek tu sa szá mos eset ben össze fo nó -
dik egy más sal: a szín há zi il lú ziót le lep le zô fo gá sok 
az adott drá ma ke re tén be lül – mint azt a ké sôb -
biek ben né hány pél da mu tat ja – gyak ran nem csu -
pán a rep re zen tá ció rep re zen tá ció vol tát hí va tot tak 
ér zé kel tet ni, de en nek ki zá ró tör vé nyeit is. A fe mi -
nis ta drá mák bi zo nyos dra ma tur giai el já rá sai (pél -
dául a vi zuá lis és ver bá lis jel rend sze rek vi szo nyá -
nak des ta bi li zá lá sa, a per szo názs kép vi sel te szub -
jek tum for ma ko he ren ciá já nak fel bon tá sa) a poszt -
mo dern szín ház és drá ma tech ni káit idé zik; de a 
poszt mo dern mû vek kel szem ben a fe mi nis ta dra -

ma tur gia eze ket az esz kö zö ket ideo ló giai cél zat tal 
hasz nál ja. To váb bi jel leg ze tes vonás ként ha tá roz -
hat juk meg a teát ra li tás nak jut ta tott ki tün te tett sze -
re pet (no ha ez szin tén nem ki zá ró la go san a fe mi -
nis ta drá mák ra jel lem zô): e drá mák nagy ré sze a 
szín há zi elôadás re cep ciós fo lya ma tát kí ván ja új -
raal kot ni,85 és az ez zel kap cso la tos kal ku lus ban a 
szín ház ra spe ciá li san jel lem zô sa já tos sá go kat (pél -
dául a jel rend sze rek he te ro ge ni tá sa, a vi zua li tás ki -
tün te tett sze re pe) te szi meg kiin du ló pont jául.  

A fe mi nis ta dra ma ti kus szö ve gek egy ré sze az 
écri tu re fé mi ni ne kon cep ció ját an nak „ere de ti” kö -
ze gé re, a nyelv re al kal maz za, és a ling visz ti kai ele -
mek kel kí sér le te zik. Meg ta lál hat juk ezt a mon dat 
szin tak ti kai és li neá ris szer ke ze té nek fel bon tá sa -
ként, a szö veg frag men tá lá sá nak for má já ban (pél -
dául Nto za ke Shan ge af ri kai-a me ri kai író nô szö ve -
gei ben), il let ve (ha son ló ered ménnyel já ró) ke reszt -
dia ló gu sok ként: az egyes sze rep lôk szi mul tán, il -
let ve egy más szö ve gei be (nem sza vá ba!) „vág va” 
mond ják sze re pei ket (pél da ként idéz he tôk Shan -
ge mel lett Ad rien ne Ken ne dy és Ca ryl Chur chill 
bi zo nyos drá mái, va la mint Ro se Lei man Gol den -
burg Let ters Ho me cí mû mû ve).  

Amennyi ben Ge net te nyo mán min den el be szé -
lést egy mon dat ki ter jesz té se ként fo gunk fel,86 az 
elôb bi tech ni ka (va la me lyest na gyobb lép té kû) alkal -
 ma zá sát is mer het jük fel a dra ma ti kus szö veg narra -
tív rend jé nek, az ese mé nyek li neá ris so rá nak meg -
za va rá sá ban. Míg egyes fe mi nis ta drá mák le monda -
nak a ke rek tör té net té összeál ló cse lek mény rôl, más 
mû vek meg tart ják azt, de gyak ran a brechti tech -
ni kát ki sa já tít va son gok kal sza kítják meg (pél dául 
Chur chill Vi ne gar Tom ja87), illet ve a tér és idô vi -
szo nyok össze za va rá sá val bil len tik ki.  

Ca ryl Chur chill több drá má já ban (pél dául Top 
Girls, Clo ud Ni ne, Az Ig lic) is al kal maz za a „sze rep -

83 Ro land Bar thes, Diderot, Brecht, Ei sen stein, Met ro po lis, 1998/ôsz. 
84 „(…) a kaszt rá ció nem más, mint kép ze let be li konst ruk ció, amely ab ból a lel ki me cha niz mus ból szár ma zik, amely lét -

re hoz za a szim bo li kus me zôt, és bár kit, aki abba be le lép. (…) Eh hez a szim bo li kust és a tár sa dal mi ren det megal ko tó 
mûkö dés hez (…) aján la tos len ne hoz záten ni a meg fosz tás nak és ki re kesz tés nek azt a tel jes so ro za tát, amely a pé nisz el -
vesz té sé nek fé lel mét kí sé ri és amely ki szab ja az ép ség és tel jes ség el vesz té sét. A kaszt rá ció így a »vá gá sok« olyan együt -
te se lenne, amely nél kü löz he tet len a szim bo li kus meg je le né sé hez.” Julia Kri ste va, A nôk ko ra, in Csa bai–Erôs (szerk.), 
1997, 245.  

85 Eb bôl a szem pont ból a fe mi nis ta kri ti ka a szín há zi avant gárd dal érint ke zik, hi szen Ar taud, a Bau haus, Cra ig, Brecht stb. 
prog ram já nak egyik leg fon to sabb cél ja a szín há zi és dra ma ti kus jel rend sze re ket (per szo názs, szí né szi já ték, szín pa di tér, 
né zô tér stb.) érin tô átala kí tás ré vén a szín há zi re cep ció be vett for mái nak drasz ti kus át for má lá sa volt. Igaz, a poszt mo -
dern szín ház esz té ti kai sa já tos sá gai szin tén a be fo ga dás fo lya ma tá nak átala ku lá sával járhatnak (vö. töb bek kö zött Fin ter, 
i. m., 1998.). 

86 Gé rard Ge net te, Az el be szé lô disz kur zus, in Az iro da lom el mé le tei I., Pécs, Je len kor, 1996, 66.  
87 Ca ryl Chur chill, Vi ne gar Tom, Át vál to zá sok 19(2000).
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össze vo nás” „sze rep-megosz tás”, il let ve „cross-
 gen de ring” esz kö zét: „ugyanazon” test hez több per -
szo názs, vagy egy per szo názs hoz több test kap cso -
ló dik, il let ve a per szo názs „ne me” el tér a per szo -
názst ala kí tó szí nész ne mé tôl. A per szo názs- szí nész 
iden tifi ká lá sá nak ilye tén meg za va rá sa ré szint a szín -
há zi szi tuá ció ra, a szín há zi ke ret re va ló rá mu ta tás 
ti pi kus esz kö ze, emel lett szub ver zál ja a per szo názs 
in di vi dua li tá sá val és in teg ri tá sá val kap cso la tos (tév) -
kép ze te ket. Chur chill mindezek mel lett a „nô(i)” 
rep re zen tá ció já val kap cso la tos kri ti ka kép pé fo gal -
ma zá sá hoz is hasz nál ja; er re pél da ként idéz het jük 
Clo ud Ni ne cí mû mû vét, mely nek el sô fel vo ná sá -
ban a drá ma Betty ne vû per szo ná zsa egy fér fi test -
ben „rea li zá ló dik”. En nek a Betty- férfi nak bi zony 
fér je is van (ezt a per szo názst szin tén fér fi szí nész 
játssza), az ô sza vai val kez dô dik a da rab: „My wi fe 
is all I dre amt a wi fe sho uld be, / And eve ry thing she 
is she owes to me.” Betty pe dig imí gyen mu tat ko zik 
be: „I li ve for Cli ve. The who le aim of my li fe / Is to be 
what he looks for in a wi fe. / I am a man’ s cre a ti on as 
you see, / And what men want is what I want to be.” 
A szö veg iro ni kus megerô sí té se an nak, amit a szín -
pa di elôadás ese té ben a lát vány még erô tel je seb ben 
meg fo gal maz: a „fér fi” vá gya és aka ra ta ala kít ja (ki) 
a „nô(i)”-t, a „nô(i)” nem lé te zik a masz ku lin dis -
kur zus ban; Betty és Cli ve há zas sá ga pe dig akár az 
Iri ga ray fé le hom(m)ose xu a li té88 „já té kos” megidé -
zé sé nek is te kint he tô.  

A per szo ná zsok ho mo gén, sta bil egy sé ges iden -
ti tá sa csak nem a szó szo ros ér tel mé ben meg tö rik 
Ad rien ne Ken ne dy The Owl Answers (A ba goly vá -
la szol)89 cí mû drá má já ban. Ezt ér zé kel te tik már a 
per szo ná zsok ne vei is: „Ô, aki Cla ra Pass mo re, aki 
a Szûz Má ria, aki a Fattyú, aki Ba goly”; „Is ten ver -
te Apa, aki a Vá ros leg gaz da gabb Em be re, aki a Ha -
lott Fe hér Apa, aki Pass mo re Tisz te le tes” (stb.).90 
Nem csu pán je le net rôl je le net re vál to zik a sze rep -
lôk iden ti tá sa, de ko ráb bi ön ma guk ma ra dé kát 
„hur col ják” ma guk kal, il let ve a vál to zást szag ga tot -
tá, ér des sé te szi a lát vány vi zuá lis sokk ja: „A sze -
rep lôk las san vál toz nak át egyik iden ti tá suk ból a 
má sik ba, min dig ma gu kon hagy va né hány ru ha -
da ra bot elô zô alak jaik ból. (…) A Ha lott Apa le ve -
szi a ha ját és fe hér ar cát, majd a szék rôl leemel egy 

fe hér temp lo mi öl tö zé ket és fel ve szi. Fe hér ha ja 
alatt fe ke te né ger ha ja van.”91 (stb.). Az „egyes” sze -
rep lôk sze re pek mon tá zsai vá vál nak, sôt összeol -
ló zott mon tázs ként épül fel ma ga a tér is (New Yor -
k-i met ró ko csi aj ta ja, a Szent Pé ter-ka ted rá lis ku -
po lá ja stb.). A drá ma az „Én” el be szé lé sé re, a nar -
ra tív iden ti tás felépí té sé re tett kí sér let 
dra ma ti zá lá sa ként ér tel mez he tô: Cla ra új ra és új ra 
a múlt em lék morzsái ból pró bál ja meg te rem te ni, 
felépí te ni az „Én”-t.  

Hang és szín pa di test az elôb biek nél erô tel je -
sebb és lé nye gé ben el len té tes elô je lû hasz ná la tá ra 
épül a The Sin gu lar Li fe of Al bert Nobbs, Si mo ne Ben -
mus sa drá má ja. A da rab cím sze rep lô je egy nô, aki 
férfinak ál cáz va, „Al bert” né ven éli éle tét. Ben mus -
sa sze re pel tet egy szín pa don kí vü li fér fi han got, 
amely fo lya ma to san „je len van” – „Al bert hez” be -
szél, meg ve tô meg jegy zé se ket fûz ki né ze té hez, ott 
van „Al bert” ál mai ban, gon do la tai ban. Ez a hang 
ve ze ti be „Al bert” tör té ne tét, és zár ja azt le ha lá la 
után – „Al bert nek” nincs he lye a sa ját tör té ne té ben, 
il let ve nincs sa ját tör té ne te – csak a pat riar chá lis 
rend által ki je lölt sze rep be lép het be, a pat riar chá -
lis rend ír ja és mond ja el tör té ne tét.  

A fe mi nis ta dra ma ti kus szö ve gek egy ré sze a fa -
bu la és iden ti tás ko he ren ciá ja meg za va rá sa mel lett 
a nyelv vel és a nyelv hang zó sá gá val (is) kí sér le te -
zik. Nto za ke Shan ge da rab jai ban pél dául annyi ra 
fon tos sze re pet kap a nyelv ze nei sé ge, hogy a szö -
ve gei rôl ér te ke zôk megál la pí tá sa sze rint a mû fa ji és 
mû ne mi ha tár vo na lak (drá ma-lí ra, drá ma  szö -
veg/mon dó ka/dal) el tör lôd nek, ér tel mez he tet len -
né és al kal maz ha tat lan ná vál nak. Ca ryl Chur chill 
Az Ig lic cí mû dra ma ti kus szö ve gé ben a cím sze replô 
(a da rab ko he ren ciá ját épí tô) mo no lóg jai ban nem 
csu pán a nyelv hang zó sá ga és ze nei sé ge kap fontos 
sze re pet, de szer ke ze ti sa já tos sá guk egyút tal a szim -
bo li kus mû kö dés mód ját is fi no man ki moz dít ja.  

A nyelv ze nei össze te vô ként va ló hasz ná la tá val 
a fe mi nis ta dra ma ti kus szö ve gek Ar taud szín há zi 
el vei vel érint kez nek. Ar taud a szín pa di jel rend sze -
re ket egyen ran gú vá és egy más tól füg get len né kí -
ván ta ten ni, meg von va így a szö veg tôl az is te ni szó 
sze re pet. A nem teo lo gi kus92 mo dellt al kal ma zó 
szín há zi rep re zen tá ció ban a test sem ren de lô dik alá 

88 Iri ga ray, i. m., 1985, 101–103.  
89 The Ad rien ne Ken ne dy, 2001. 
90 A drá má ban sze re pel pél dául egy ma dár is: „A Fe hér Ma dár, aki Pass mo re tisz te le tes ka ná ri ja, aki Is ten Ga lamb ja”. 
91 Ken ne dy, i. m., 1994, 23., 25.  
92 Der ri da, i. m., 1994.
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a szó nak; meg ha tá ro zób bá vá lik a ki mon dás ak tu -
sa, a han goz ta tás, te hát a test kvá zi hang szek rény -
ként funk cio nál. Így vol ta kép pen a bah tyi ni gro -
teszk test (a mo dern–poszt mo dern pa ra dig ma vál -
tás mû vé sze te kap csán fon tos sze rep hez ju tó) kon -
cep ció ja fe lôl vá lik ér tel mez he tô vé.93 

 
Az Ig lic94- rôl 

 

K ezd jük a pro ló gus sal. A dra ma ti kus szö veg 
meg nyi tá sá nak egyik ha gyo má nyos mód ja, 
hogy a da rab kez de tén va la mely sze rep lô 

(gyak ran olyan sze rep lô, aki a dra ma ti kus vi lág tör -
té né sei ben nem vesz részt, funk ció ja csu pán a 
megér tés hez/ér tel me zés hez szük sé ges in for má ciók 
köz ve tí té se) is mer te ti ve lünk a da rab per szo ná zsa -
it, a cse lek ményt, vagy a tör té ne tet. Funk ció ja sze -
rint a pro ló gus az elô szó hoz ha son lít, amely „össze -
fog lal ja, be mu tat ja és el he lye zi a szö ve get – eset leg a 
szer zôt – egy kon tex tus ban. (…) …szö veg sze rû ha -
tárt von a szö veg nek a szö veg ben, és meg pró bál ja a 
szö ve gen kí vü li va ló ság gal is össze köt ni az ol va só ál tal 
még nem ol va sott, de már az elô szó ál tal kon tú ro zott 
szö ve get95.” A dra ma ti kus/szín há zi pro ló gu sok nagy 
ré sze96 annyi ban kü lön bö zik az elô szó tól, hogy 
„ön reflexí vek”, azaz el sô sor ban a fikció la bi rin tu -
sá ba pró bál nak be csal ni min ket; de még ezen pro -
ló gu sok tól sem vi tat hat juk el az el vá rás ho ri zont 
struk tu rá lá sát, az el kö vet ke zen dô szö veg ol va sá sá -
nak/ér tel me zé sé nek irá nyí tá sát.  

Der ri da A Dissze mi ná ció97 Könyv kí vü le té ben az 
elô szó és szö veg vi szo nyát vizs gál ja, il let ve olyan 
iro dal mi és fi lo zófiai pél dá kat hoz fel, ame lyek ta -
gad ják vagy meg za var ják az elô szó és szö veg test 
te(le)o- lo gi kus- kau zá lis rend jét és ér tel mét. Chur -
chill drá má já ban a pro- lo gosz funk ció, az el sô szó, 
el sô ér te lem pa ró diá ját ta lál juk, hi szen csak a da -
rab új raol va sá sa so rán vá lik felis mer he tô vé, hogy 
Ig lic el sô mo no lóg já ban „szét szó rat tak” bi zo nyos 
sza vak, te ma ti kus ma gok, ame lyek a drá ma „egé -
szé nek” szem pont já ból re le ván sak, mint pél dául a 

„…To mi tam tam! To mi tom bo la to tó tu ti tipp! És ki bú -
jik in cifinci aj kán a ne vem ka la maj kán, eli xí rem vi rág -
szi rom bal sor som bal zsa ma, ki bú jik pont ban éj fél kor 
in dul út já ra a gyö nyör göm alás san” ré szek.  

A pro ló gus és a dra ma ti kus szö veg egé szé nek 
szo ká sos hie rar chiá ja ím meg for dul: ezút tal nem a 
pro ló gus szol gál a da rab megér té sé nek alap jául, ha -
nem a da rab fe lôl vá lik „ér tel mes sé”, ér tel mez hetôvé 
a pro ló gus. E csa var el le né re ter mé sze te sen to vább -
 ra is meg ma rad a pro ló gus ol va sa tot irá nyí tó szere -
pe, ré szint az ol va sás fo lya ma tá nak tem po ra li tá sa 
miatt,98 ré szint a pro ló gus nyelv hasz ná lat nak kö -
szön he tôen. Ig lic szö ve ge egy olyan nyelv hasz nála -
tot kép vi sel, amely a kü lönb sé get játssza ki – a hang -
a la ki lag kö zel ál ló sza va kat hasz nál ja a szi tuá ció ba 
„il lô” sza vak he lyett, egy össz já té kot, ket tôs ol vasa -
tot, ket tôs ér zé ke lést ve zet ve be. A külön bö zô ség 
já té ka nem csu pán Ig lic ezen el sô mo no lóg já ban és 
kom men tár jai ban ér vé nye sül, ha nem a dra ma ti kus 
szö veg szer ve zô dé sé nek át fo góbb szint jén is.  

A pro ló gus–dra ma ti kus szö veg vi szo nyá nak fel -
for ga tá sa mel lett Chur chill drá má ja a szer zôi utasí -
tá sok nak a dra ma ti kus szö veg ben be töl tött ha gyo -
má nyos funk ció ját is szub ver zál ja. A szer zôi 
utasítás több nyi re a dia ló gu sok ban ki bon ta ko zó 
cse lek mény ide jé rôl és te ré rôl, a kör nye zet rôl, mi -
liô rôl tá jé koz tat, va la mint a per szo ná zsok kül sô 
meg je le né sé re, tér be li moz gá sá ra, gesz tu sai ra, vi -
sel ke dé sé re utal. A Dia ló gus és a szer zôi inst ruk -
ciók közti vi szony meg ha tá ro zá sá ra több ja vas lat 
is szü le tett, me lyek a szer zôi uta sí tá so kat rend re a 
má sod he ge dûs sze re pé re kár hoz tat ják, pél dául 
mint „mel lék szö ve get” (In gar den) „alá ren delt sze -
re pût” (Vel tusk) ha tá roz va meg.99 Nos, Chur chill 
drá má já ban a szer zô uta sí tá sok100 töb bé nem ren -
de lôd nek alá a Dia ló gus nak, sok kal in kább egy a 
Dia ló gus sal pár hu za mos, az zal egyen ran gú ként ol -
vas ha tó szö veg gé áll nak össze; e szer zôi uta sí tá -
sok ban egy má sik „vi lág” bon ta ko zik ki, amely 
nem szol gai kiegé szí tése a Dia ló gus ban ki bon ta -
ko zó fikci ó nak, pél dául: 

 93 Vö. Mi ha il Bah tyin, Fran ço is Rabe lais mû vé sze te, a kö zép kor és a re ne szánsz né pi kul tú rá ja, Bu da pest, 1982. 
 94 Ca ryl Chur chill, Az Ig lic, in Hold fény. Öt mai an gol drá ma, Bu da pest, Eu ró pa, 1995.  
 95 Or bán Jo lán, Der ri da írás for du la ta, Pécs, Je len kor, 1994, 177.  
 96 El len pél da ként Plau tus mû vei re utal ha tunk, aki a dra ma ti kus szö veg pro ló gu sát a szer zô- és elô szó-funk ció val kap csolja 

össze.  
 97 Jac qu esDer ri da, A dissze mi ná ció, Pécs, Je len kor, 1998.  
 98 Vö. Ma tei Ca li nes cu, Ol va sás és új raol va sás, Li te ra tu ra, 1991/1.  
 99 Lásd Elai ne Aston–Geor ge Sa vo na, The at re as sign- sy stem. A Se mi o tics of Text and Per for man ce, Lon don and New York, 

Ro ut led ge, 1991, 71–75.  
100 A drá má ban ta lál ha tunk pél dá kat a szer zôi inst ruk ció „ha gyo má nyos” vál to za tá ra is. 
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„LILY (…) Nem akar lak lát ni so ha töb bet.  
Ig lic ki megy. Lily ki me rül ten ül. Ké sôbb ô is ki -
megy.  
Egy csa lád pik ni ke zik a ten ger par ton. A par ton vé -
gig Ké kem be rek. A Já ró ke lô to vább tán col.  
Jo sie és a Fe ke te Ku tya egy ki csiny szo bá ban, lá -
to ga tó ban ná luk egy tisz te let re  mél tó fér fi, vi sel tes 
ru há ban.101” 

 
Az Ig lic ezen álom sze rûen felépü lô ré te ge akár a 
kri ste vai ér te lem ben vett écri tu re fé mi ni ne- ként is 
meg ha tá roz ha tó: olyan szö veg, amely a fennál ló 
dis kur zus ban a mar gi ná lis po zí ciót (a szer zôi inst -
ruk cióét) fog lal ja el. No ha lé tez nek olyan da ra bok, 
ame lyek ki zá ró lag szer zôi uta sí tá sok ból áll nak (pél -
dául Be ckett Né ma já té kai, vagy Kan dinsz kij A Sárga 
hang zá sa), ezek a da ra bok a Dia ló gus–inst ruk ció 
vi szo nyá nak szél sô sé ges meg for dí tá sá val leg fel jebb 
az inst ruk ció ra ru ház zák át a ha gyo má nyo san a 
Dia ló gus hoz kö tô dô le he tô sé ge ket, de nem ké pesek 
a dra ma ti kus szö veg eme „ki sebb sé gi jét” re ve la tív 
sze rep be jut tat ni. Chur chill drá má ja össz já té kot 
hoz lét re a két fé le szö veg tí pus kö zött, amely já ték 
alap ja (le het ne-e más?) a má sik hoz/a má sik ban ar -
ti ku lá ló dó kü lönb ség. Ez az össz já ték, ez a kü lönb -
ség te szi le he tô vé, hogy a szer zôi uta sí tás ön ál ló, 
egyen ran gú sze rep re te gyen szert: kí sér(t)ve a Dia -
ló gust és a Dia ló gus sal kí sér(t)ve, hol az zal pár hu -
za mo san, hol össze fo nód va ve le.  

Az Ig lic szer zôi uta sí tá sai más ként is össze kö tôd -
ni lát sza nak a nôi írás sal. A nyelv szim bo li kus rend -
je bi ná ris op po zí ciók ból épül fel, és struk tu rál ja vi -
lág ér tel me zé sün ket, gon dol ko dá sun kat – Ci xo us 
ezt ha lál ter hes bi ná ris gon dol ko dás nak ne ve zi, mi -
vel az op po zí ciós pá rok mindegyi ke hie rar chi kus 
vi szony ban áll egy más sal, ahol a fe mi nin min dig a 
masz ku lin nak alá ren delt. Ezért az écri tu re fé mi ni ne 
kon cep ció ja ré szint egy olyan szö veg meg te rem té -
sé re irá nyul, mely nek nyel ve az ima gi ná riust idé zi 
(vissza). Chur chill da rab já ban ezt egy fe lôl az Ig lic 
ne vû per szo názs lát szik kép vi sel ni; mo no lóg jai nak 
nyelv hasz ná la ta mel lett er re pre desz ti nál ja ôt alak -
vál tá sai nak so ra is. Ig lic kü lön fé le ala kok ban buk -
kan fel: bo szor kány, öreg nô, kis gye rek, fér fi, fiatal 
lány stb. – fo lya ma to san vál toz tat ja ne mét és sze -
mé lyi sé gét. A ha gyo má nyos dra ma tur giá val felépü -

lô per szo ná zsok ilyes mi re leg fel jebb ál öl tö zet révén 
ké pe sek, de ezen ese tek egy dön tô vo nás ban kü -
lön böz nek Ig lic alak vál tá sai tól: a per szo názs az ál -
öl tö zet alatt to vább ra is ôr zi „ere de ti” ne mét és sze -
mé lyi sé gét, s ez a be fo ga dók és a per szo ná zsok el -
té rô in for mált sá gá ból adó dóan több nyi re ko mi kus 
szi tuá ciók for rá sá vá vá lik102 (hi szen a be fo ga dó a 
drá ma sze rep lôi vel el len tét ben to vább ra is ké pes 
azo no sí ta ni a per szo názst), il let ve az ál öl tö zet álöl -
tö  zet vol tá ban vá lik je len té ses sé.103 Ig lic ese té ben 
vi szont hiány zik a sta bil vi szo nyí tá si pont, az ál ru -
há ba öl tö zött ere de ti sze mély: Ig lic azo no sí tá sá nak 
egyet len esz kö zé vé a Név vá lik, ame lyet azon ban a 
sze rep lôk so ha sem mon da nak ki (il letve Ig lic egyet -
len egy szer, de ek kor har ma dik sze mély ben be szél 
ma gá ról, el kü lö nít ve a ki je len tés ala nyát a ki nyi lat -
koz ta tás ala nyá tól). Iden ti tá su kat vesz tett vagy cse -
rél ge tô per szo ná zsok bô ven akad nak a poszt mo -
dern drá mák ban, de Ig lic még tô lük is kü lön bö zik: 
nem a kü lön bö zô sze re pek be va ló be le ve szés, a sze -
re pek mint me rev masz kok vál to ga tá sa (mint pél -
dául Ken ne dy nél) mû kö dik itt, ha nem a fo lya matos 
átala ku lás, az átala ku lás fo lya ma ta vá lik fon tos sá. 
Az Ig lic kép vi sel te szub jek tum for ma az ima gi ná -
rius pre szub jek tív ál la po tát idé zi: egy, a ne mi kü -
lönb sé ge ken és el kü lö nü lé se ken in ne ni po li morf, 
fluid, áram ló „iden ti tást”. Ig lic nem ne vez te tik meg, 
mert az „ig li cség” nem mond ha tó a nyelv szim bo -
li kus rend jé ben, ka te gó riái ból (köz tük a ne mi ka -
te gó riák ból, gen der tro ub le–per szo názs troub le) 
ki pe reg. Ig lic azo no sí tá sá nak egyet len esz kö ze a 
Név, azaz egy tex tu á lis elem; így el ke rül he tet len né 
vá lik an nak (f)elis me ré se, hogy „a per szo názs nem 
va lós, ha nem tex tu á lis élô lény. Csak a szö veg ben és 
csakis ál ta la lé te zik. (…) Pszi cho ló giá ját, élet sze rû sé -
gét az ol va só al kot ja meg, a per szo názs cse le ke de tei 
kö zöt ti ok-o ko za ti vi szony meg te rem té sé vel.”104 Ig lic 
a da rab nar rá to ra ként/(a brech ti ér te lem ben vett) 
kó ru sa ként funk cio nál va foly to nos alak vál tá sai val 
egyút tal tör lés jel alá he lye zi a kó rus sze rep hez kö -
tô dô me ta po zi cio nált sá got, il let ve „sa ját” ho mo ge -
ni zá ló, he ge mo ni zá ló, egysé ge sí tô szo kás rend sze -
rünk fe lül vizsgálatára kész tet.  

Nem fe led kez he tünk meg Ig lic „ud var tar tá sá -
ról” sem, Ki szô ce Bu bus ról, Ví zi lu lu ról, meg a töb -
biek rôl. Ezek a per szo ná zsok, akik bôl/amik bôl a 

101 Chur chill, 1995: 297.  
102 Vö. pél dául Syn ge: A nyu ga ti vi lág baj no ka. 
103 Vö. pél dául Brecht: A sze csu á ni jó lé lek. 
104 Ják fal vi Mag dol na, Alak – fi gu ra – per szo názs, Bu da pest, OSZ MI, 2001, 12. 
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dra ma ti kus szö veg tex tú rá já nak „álom fo na la” össze -
sod ró dik- pö dö rô dik, egyet len je le net ben szó lal nak 
meg, mi kor Jo sie az Al vi lág ba ke rül.  

 
„…Fény, ze ne, dú san te rí tett hosszú asz tal, pom pá san 
öl tö zött em be rek és egyéb te remt mé nyek, mint Ki szôce 
Bu bus, Rôf ka rú Nel li, Záp fog Jan ka (…) Min den le -
nyû gö zô, igé ze te azon ban meg tö rik itt-ott: az ét kek kö -
zött gallyak, fa le ve lek, bo ga rak, a ru hák oly kor ca fa -
tok ban lóg nak, a cso da szép em be rek ke zén kar mok, 
má sok ar ca un do rí tó. (…) 

 
SZEL LE MEK Üd vöz föl di fa ra mu ci 

hör pints ször pincs ideál kö zénk 
gar né la ma kré la ka viár és zan zi bár 
vö rös bor vagy fe hér fo lyás 
sam pá nyer kam pá nyer és ve szít a szü -
zes sé gé bôl 
fü le mi lefilé csü csü lök fel sál fel sül falsul 
oran zsu tán cso ko lá dé masszázs 
fe ke teb ka ver na hab csók hab zsol bro ki -
ön tet.  

(…) 
A Szel le mek étel lel trak tál ják Jo sie-t, a Lányt odébb lök -
dö sik. Si ke rül vissza fu ra kod nia.”105 

 
Az Al vi lág han gu la ta, jel lem zôi a rom lás, az enyé -
szet, il let ve a ha lál106 di men zió ja a kri ste vai el mé -
let sze rint mind olyan mi nô sé gek, ame lyek az ima -
gi ná rius ba jut tat ják vissza a szub jek tu mot, a si kol -
toz va be ron tó ba nya és ki gú nyo lá sa pe dig akár a 
Tü kör fá zis elôt ti „test kép da ra bok ban” ál la pot 
megidé zé sé nek is te kint he tô.107 

A Ki szô ce Bu bus- fé le kom pá nia a kri ste vai szem -
ana lí zis fi gye lem be vé te lé vel nem csu pán te ma ti ku -
san, de a dra ma ti kus szö veg szer ke ze te szem pont -
já ból is az ima gi ná rius hoz kö tôd nek. Az Ig lic álom -
ré te ge a sze mi o ti kus nak fe lel tet he tô meg, mi vel 
ezek a je le ne tek új ra és új ra meg tö rik, ta gol ják a 
szö veg „tu da tos” dis kur zu sát, új ra és új ra el tol ják, 

át he lye zik a be fo ga dói szub jek tu mot. Ér de mes ki -
te kin te nünk a da rab ban hi po te ti ku san meg fo gal -
ma zó dó szín há zi elôadás ra is. Chur chill drá má ja 
túl lép a Der ri da ál tal lo go cent ri kus nak ne ve zett 
szín há zi ha gyo má nyon: a szer zôi inst ruk ció ké pek -
ben fo gal maz, ame lyek nem ren de lôd nek alá a szö -
veg nek, nem il luszt rál ják, nem hoz záadód nak, ha -
nem az zal egyen ran gúan, sa ját „tör vé nyeik” sze rint 
szer ve zôd nek. A da rab álom ré te ge azt az el sô sor -
ban Ro bert Wil son ne vé hez kö tô dô szín há zi irány -
za tot kép vi se li, amely a „hie rog li fa min tá za tú ér te -
lem te rem tés” ré vén a né zôt „ki ra gad ja sa ját, ön magát 
iden tifi ká ló ma ga tar tá sá ból (…) kiold ja meg fa gyott 
ön ma gá ból”.108 S mi vel a szö veg az álom ré teg mel -
lett egy szim bo li kus szá lat is tar tal maz, ki ke rül ni 
lát szik a „ví ziók szín há zá nak” csap dá ját is: ne ve ze -
te sen azt a – fô ként Wil son el len fel ho zott – vá dat, 
hogy a vi zua li tás felér té ke lé sé vel a nyel ven kí vül re 
pró bál na ke rül ni.109 

 
Meg tisz tul va 

 

Az aláb biak ban Sa rah Ka ne Cle an sed cí mû da -
rab já val fog lal ko zom. A mû vet a szub jek tu mot 
megala po zó kaszt rá ciós trau ma szim bo li kus 

át dol go zá sa ként, azaz ka tar ti kus el já rás ként ér tel -
me zem. Gon do la taim ki fej té sé hez a nar ra to ló gia és 
a pszi cho ana lí zis ér tel me zôi ke re tét hasz ná lom, el -
sô kör ben a ka tar ti kus el já rás ról és a kaszt rá ciós 
szo ron gás ról fo gok be szél ni.  

Sig mund Freud és Ot to Breu er 1880 és 1895 
kö zött új mód szert dol go zott ki a hisz té riás nô be -
te gek ke ze lé sé re, me lyet ka tar ti kus te rá piá nak ne -
vez tek el.110 A ka tar ti kus el já rás cél ja a le rea gá lás, 
„a tév út ra ke rült [és be szo rult] af fek tus fel sza ba du lása 
és (…) le ve ze té se (…)” volt. Ezt a te rá piás be szél ge -
tés, a nyelv szim bo li zá ló át dol go zá sa és az is métlés 
te szi le he tô vé. A kór ok tan ra és a ke ze lés re vo natko -
zó fel fo gás meg vál to zá sá val, az el lenál lás és az átté -
tel el mé le té nek ki dol go zá sá val a le rea gá lás hoz kö -

105 Chur chill, i. m., 1995, 278–279.  
106 Vö. Ju lia Kri ste va, Mo dern The at re Do es Not Ta ke (a) Pla ce, in Mur ray (szerk.), 1997. 
107 „Egy Ba nya ront be si kol toz va. Fel ra gad va la mennyi ételt, szét szór ja, lá za san ke res gél. Éne kel 

BA NYA Hol a fe jem? Hol a szí vem? Hol van a ka rom? Hol van a lá bam? Ez itt az uj jam? a sze mem va la há ra! 
A Szel le mek ne vet nek raj ta csú fon dá ros kép pel, éne kel ve is mét lik a sza vait 
SZEL LE MEK Fej adó… szív ve rés… kar valy… lá bat lan… uj jé… szem fel szed… 
BA NYA Ad já tok vissza a csont jai mat.” (Chur chill, i. m., 1995, 279.  

108 Fin ter, i. m., 1998, 3, 7. Va la mint Kri ste va, i. m., 1997.  
109 Vö. Ké ke si Kun Ár pád, Thá lia ár nyék(á)ban, Veszp rém, Veszp ré mi Egye te mi Kiadó, 2000, 21. 
110 A ka tar ti kus mód szert az ez zel fog lal ko zó cím szó nyo mán fog la lom össze. Vö. J. Lap lan che–J.-B. Pon ta lis, A pszi cho ana -

lí zis szó tá ra, Bu da pest, Aka dé miai, 1994, 248–251. 
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tött ka tar ti kus ha tás je len tô sé ge csök ken. Mégis, 
nyel vi ter mé sze te és is mét lô jel le ge miatt a te rá piás 
be szél ge tés to vább ra is ka tar ti kus el já rás nak, a pato -
gén af fek tu sok szim bo li zá ló át dol go zá sá nak te kint -
he tô. Freud 1909-tôl dol goz ta ki és for mál ta meg 
a kaszt rá ciós szo ron gás ra vo nat ko zó né ze teit. Tézise 
sze rint a ne mek kö zöt ti ana tó miai kü lönb ség men -
tá lis fel dol go zá sa alap ve tô je len tô ség gel bír a pszicho -
sze xuá lis fej lô dés, az iden ti tás ki fej lô dé se szempont -
já ból. For ga tó köny ve sze rint a fal li kus sza kaszban 
a fiú- és lány gyer mek a ne mi szer vek kü lönb sé gét 
per ci piál va mást ész lel nek, en nek kö vet kez té ben 
más ként po zi cio nál ják ma gu kat a csa lád Ödi pusz-
 há rom szö gé ben. Az egyi kük azt lát ja, hogy van pé -
ni sze, akár csak az apá nak, az any ja vi szont kasztrál -
va van; a má sik azt, hogy ô ma ga, akár csak az anyja, 
kaszt rál va van, az apa vi szont ren del ke zik ez zel a 
szerv vel. A fel fe de zést kö ve tôen – legalábbis Freud 
sze rint – a fiú ret teg, hogy az apa eset leg ôt is kaszt -
rál ja az anya irán ti vér fer tôzô tö rek vé sét bün tetendô, 
ezért felad ja any ja irán ti sze rel mét. Ezt kö ve tôen a 
kaszt rá ciós szo ron gás til tá sok rend sze ré vé fej lô dik, 
me lyek nek a szub jek tum alá ve ti ma gát; ez zel ké -
szen áll ar ra, hogy a kul tú ra tag ja le gyen. A lány, 
kaszt rált nak, ezért csök kent ér té kû nek érez vén ma -
gát, há rom fé le mó don rea gál a hely zet re: ta gad ja, 
kom pen zál ja, vagy elfo gad ja kaszt rált vol tát. Freud 
a há rom ver zió kö zül ez utób bit nor ma tív rang ra 
eme li, s a nôi ség ki fej lô dé sé nek zá lo gát lát ja benne. 
Eb ben az eset ben a lány áhí toz ni kezd a sa ját testé -
rôl hiány zó pé niszre, sze ret né azt a ma ga szá má ra 
meg sze rez ni. A kaszt  rá ciós szo ron gás a fiúk ese té -
ben az Ödi pusz- komp le xus le zá rá sa, a lá nyok ese -
té ben, épp el len ke zôleg, an nak nyi tá nya. Ezen kí -
vül a leány gyer mek re a fiúk hoz ké pest az Ödi pusz-
 komp le xus még egy plusz ter het ró: az el foj tott és 
meg ve tett anyai/nôi po zí ció val kell azo no sul nia.  

A freu di for ga tó könyv meg le he tô sen ké tes sze -
re pet oszt a nôk re, ami nem ma radt reflexió nél -
kül. Az ér ve lés alap ja nem a két szerv két fé le mor -
fo ló giá ja, mint hogy a kaszt rá ció lo gi ká ja csak egyet -
len szer vet vesz fi gye lem be. Freud az egy- bôl, az 
önazo nos ból ve ze ti le a ne mi kü lönb sé get: egy nar -
cisz ti kus, a kü lönb ség to le rá lá sá ra kép te len je le net 
el szen ve dé se ve zet né be az alanyt az em be ri kul tú -
rá ba. A kaszt rá ciós szo ron gás freu di sé má já nak to -
váb bi kri ti zált mo men tu ma a lá tás nak jut ta tott ki -

tün te tett sze rep. A né zés, meg le sés mo tí vu mát 
Freud a tárgy sza disz ti kus ura lá sá nak vá gya ként 
de fi ni ál ta, s mint Iri ga ray rá mu tat, Freud szö ve gei 
ma guk sem men te sek et tôl a tö rek vés tôl. Vé gül a 
ké te lyek egy ré sze ar ra irá nyul, va jon a kaszt rá ciós 
szo ron gás ha son ló mó don ját szó dik-e le mind -
annyiunk ese té ben, vagy a pszi cho ana lí zis ap ja sa -
ját komp le xu sát pró bál ta ál ta lá no sí ta ni? 

In no va tí vabb nak tûn het nek szá munk ra a kaszt -
rá ciós szo ron gás ere de tét ku ta tó egyéb ma gya rá za -
tok, me lyek a vesz te ség trau má ját az apai fe nye ge -
tés he lyett az anyai test re ve ze tik vissza. El vég re a 
lány nak, miu tán kaszt rált ként ész le li ma gát, már 
nincs mit el ve szí te nie, így nincs mi tôl fél nie sem. 
Esze rint a freu di le ve ze tés lo gi kai hi bá ba csú szik. 
Au gust Stär cke sze rint az anya mell tôl va ló el vá lasz -
tás az el sô vesz te ség, amely a hiány átélé sé re kény -
sze rí ti a cse cse môt. Csak ez bír hat mind két nem 
szá má ra adó dó ha tó erô vel. Ot to Rank az anyá tól 
va ló el sza ka dást, a szü le tést je löl te meg a kaszt rá -
ciós szo ron gás for rá sa ként. Mégis, a te rá piás be -
szél ge tés ben új ra és új ra a freu di ko re o gráfia tér 
vissza. Kri ste va így ír er rôl: „Az ana li ti kus gya kor lat 
meg mu tat ta, hogy a fan tá ziák ban a pé nisz vá lik a sze -
pa rá ció (…) mû kö dé sé nek el sôd le ges kép vi se lô jé vé, és 
ad tel jes je len tést an nak a hiány nak vagy vágy nak, 
amely megal kot ja a szub jek tu mo kat, ami kor csat la -
koz nak a nyelv rend jé hez.”111 

Mint ar ról az idé zet ta nús ko dik, a kaszt rá ciós 
komp le xus dra ma tur giá ja vagy drá má ja uni ver zá -
lis ha tó erô vel bír a szim bo li kus kap csán. Mint hogy 
a nôk szá má ra po li ti kai lag ha té kony cse lek vés csak 
a szim bo li kus me zô ben kép zel he tô el, a pa ter ná lis 
iden tifi ká ció visszauta sí tá sa e te kin tet ben nem bi -
zo nyul meg fe le lô stra té giá nak. A hely zet tel va ló elé -
ge det len ség ar ti ku lá lá sá nak egyet len le het sé ges 
mód ja a szim bo li kus be lül rôl va ló ki moz dí tá sa. 
Ezen a pon ton vissza tér nék Sa rah Ka ne mû vé re. 
A mû 18. je le ne té ben Carl és Gra ce ré mü let tel ve -
gyes meg döb be nés sel fe de zik fel, hogy ne mi szer -
vei ket Tin ker fel cse rél te, átope rál ta. Legalábbis Grace 
ka pott egy fü tyit. Idé zem: 

 
„Gra ce esz mé let le nül fek szik egy ágyon. Mez te len, 
az ágyé ka és mell ka sa kö rül kö tés, a mel le he lyén 
vér folt. Carl esz mé let le nül fek szik a kö ze lé ben. 
Mez te len, az ágyé ka kö rül vé res kö tés.”

111 Ju lia Kri ste va, A nôk ko ra, in Csa bai–Erôs (szerk.), 1997, 245. 
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„Gra ce a tü kör be bá mul. Carl felül az ágy ban, ki nyit -
ja a szá ját. Gra ce- re néz. Gra ce rá néz. Carl né mán 
fel si kolt.”112 
 

Ez a je le net, illetve kép a kaszt rá ciós fé lel met ki -
vál tó pil lan tás és ré mü let freu di dra ma tur giá ja pa -
ra frá zi sa ként ér tel mez he tô. A ne mi szer ve ket ku -
ta tó te kin tet ott, ahol „nem ké ne len nie sem mi nek”, 
lát va la mit, s nem lát sem mit ott, ahol lát nia ké ne. 
Ka ne de for mál ja, kar ne va li zál ja a freu di szcé nát, 
vagyis a nô szá má ra adott ke vés le he tô sé gek egyi -
két vá laszt ja. Ezen kí vül a je le net át he lyez he tô pót -
lék ként mu tat ja be a ne mi szer ve ket. Eb ben a freu -
di té tel egyik ele mé nek megis mét lé sét lát hat juk: 
Freud sze rint a gyer mek a kaszt rá ció el mé le tét an -
nak ana ló giá já ra dol goz za ki, hogy ko ráb ban más 
rész let tár gyak le vál tak tes té rôl (pél dául az ürü lé -
ke). De ez az is mét lés ép pen az ere de ti je le net élét 
ve szi el – itt a pé niszt nemcsak el le het ve szí te ni, 
de sze rez ni is le het egyet. A nar ra tí vum a freu di je -
le net lo gi ká ját kö ve ti, csak ép pen a visszá já ról ol -
vas sa és ír ja min den ele mét. A kar ne va li zá ció és az 
is mét lés ar ra utal nak, hogy Ka ne szö ve ge, a francia 
fe mi nis ta pszi cho ana lí zis ér tel me zôi ke re tét hasz -
nál va, nôi írás nak te kint he tô. A kar ne va li zá ció, a 
tár sa dal mat megala po zó kó dok fej te tô re ál lí tá sá -
nak de sta bi li zá ló ere jé re Bah tyin nyo mán Kri ste va 
mu ta tott rá, az is mét lés szub ver zív ere jé re pe dig 
Iri ga ray hív ja fel fi gyel mün ket.  

Ka ne szö ve gé nek nôi írás ként va ló ér tel me zé sé -
hez to váb bi be lá tá so kat nyer he tünk a fe mi nis ta nar -
ra to ló gia ré vén. A fe mi nis ta nar ra to ló gi á nak a pat -
riar chá tus szö ve gei vel szem ben meg fo gal ma zott 
egyik fon tos kri ti kai ész re vé te le, hogy azok ban az 
ágen cia a fér fi sze rep lô höz vagy sze rep lôk höz kö -
tô dik, míg a nô passzív és aka rat nél kü li lény ként 
je le nik meg, aki vagy a fér fi hôs cse le ke de té nek tár -
gya, vagy csak az ô köz ve tí té sé vel ké pes cse le ked -
ni. Kü lön ta nul mány tár gya len ne, hogy a do mináns 
sé mán for dí tó tör té ne tek, il let ve fel dol go zá saik kö -
zül me lyek azok, ame lyek nem csu pán a szo kott 
ren det erô sí tik. Te re sa De Lauretis 1984-es, vágy 
és nar ra tí va össze füg gé seit tár gya ló írá sá ban113 a 
cse lek mény me net ben rend re vissza té rô ne mek kö -
zöt ti egyen lôt len ség nek ered nyo má ba. Megál la pí -
tá sa sze rint a pat riar chá tus ban a ke re sés re épü lô 
tör té ne tek az Ödi pusz- tör té net dra ma tur giá ját kö -
ve tik: a nôi sze rep lô rög höz kö tött, tér be li he lyek 

je lö lô je, a fér fi fô hôs ki vált sá ga a tör té net te ré ben 
va ló moz gás, a tér be li ha tár vo na lak át lé pé se. Az 
aszim  met ria pszi choana li ti kus gyö ke re a pre ö di pá -
lis anya–gyer mek vi szony ban ke re sen dô. A gyógyírt 
nem a nar ra tí va el ve té se, ha nem nôi pers pek tí vá -
ból va ló át dol go zá sa je lent he ti.  

Ha az imén ti szem pon tot vesszük fon to ló ra, el -
sô pil lan tás ra úgy tûn het, a Meg tisz tul va fa bu lá ja a 
Propp- fé le va rázs me se mor fo ló giá ját kö ve ti, egy 
fon tos vál toz ta tás sal. Fel cse rél ve a ne mi sze re pe -
ket, egy nô az, aki út nak in dul, át lé pi a kint- bent 
ha tár vo na lat, míg a ke re sett sze mély fér fi, Gra ce 
báty ja. A ha tár vo nal hang sú lyo san meg je le nik a 
szö veg ben: Rod és Carl a ke rí tés nél ját szó dó je le -
ne tei ben a vá lasz vo nal vi zuá li san je le nik meg, a 
hang dra ma tur gia ré vén (mi köz ben a szín egy utó -
pisz ti kus kam pusz, kint rôl min den na pos za jok hal -
lat szanak, pél dául fo ci meccs), Tin ker és Ro bin cso -
ko lá dé drá má já ban (amely azt bi zo nyít ja, a bon bon 
itt elér he tet len áru cikk).  

De va jon beíród nak-e a je le ne tek egy te leo logikus 
sor ba, cél el vû-e a tör té net? Té zi sem sze rint a szöveg 
le he tô vé tesz egy olyan ér tel me zést is, amely a leg -
fôbb szö veg szer ve zô el já rás nak az is mét lést te kinti, 
és a cse lek mény egy sé ge ket nem fû zi fel li neá ris sor -
ba. Ezt a gon do lat me ne tet ab ból bont hat juk ki, hogy 
a da rab Tin ker ne vû sze rep lô je újra és újra tes ti és 
men tá lis kín zá sok nak ve ti alá kör nye ze tét – de a 
ha lál nem, pon to sab ban nem min den ki nek ada tik 
meg. Ez ar ra sar kall, hogy a cse lek ményt az is mét -
lé si kény szer és a ha lálösztön-tö rek vés alap ján ér -
tel mez zem. A to váb biak ban a ha lál ösz tön-tö rek vés 
freu di és la ca ni kon cep ciói ról ej te nék né hány szót.  

Freud 1920-as Az öröm el ven túl cí mû írá sá ban 
fej ti ki a ha lálösz tön- tö rek vés re vo nat ko zó né ze -
teit. Kö vet kez te té se sze rint az alany szá má ra a ha -
lál ba va ló át sik lás vá gya még a kín ke rü lé sé nél és 
az öröm szer zés nél is megala po zóbb erô vel bír. Ezt 
a ko ráb bi öko nó miai mo dell hez ké pest el moz du -
lást jel zô ál lí tást a neu ro ti kus be te gek is mét lé si 
kény sze rét ku tat va fo gal maz za meg. Az alany szá -
má ra kí nos ese mé nyek is mé tel ge té se nem ma gya -
ráz ha tó az öröm elv alap ján, hi szen sem mi fé le vá -
gyát nem tel je sí ti. Freud ar ra a kö vet kez te tés re jut, 
hogy az is mét lés egy ko ráb bi ál la pot fenn tar tá sát 
biz to sít ja; az er re irá nyu ló tö rek vést ne ve zi el ha -
lál ösz tön- tö rek vés nek. Öko nó miai szem pont ból a 
ha lál ösz tön -tö rek vés két faj tá ja kü lö nít he tô el. Az 

112 Sarah Kane, Megtisztulva (Cleansed), fordította Schuller Gabriella, Trafó, bem. 2001.  
113 De Lau re tis, i. m., 1984, 103–157. 
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egyik a fe szült ség ál lan dó szin ten tar tá sát cé loz za, 
egy ál la pot ki me re ví té sé vel az is mét lés ék ben; a má -
sik a fe szült ség nul lá ra csök ken té sét egy ko ráb bi, 
a szer ves élet kiala ku lá sa elôt ti ál la pot megis mét -
lé sé vel.114 Freud egy to váb bi szem pont ból is dif -
fe ren ciát von: az izom rend szer fej lett sé gé nek egy 
fo kán az alany ha lál ösz tön- tö rek vé sét im má ron 
nem ma ga, ha nem kör nye ze te el len for dít ja.  

La can több ször is in terp re tál ta a ha lálösztön-tö -
rek vés freu di hi po té zi sét. Ezút tal csak az elem zés 
szem pont já ból je len tôs gon do lat tal fog lal ko zom, 
amit La can „az örök bün te tés el veként”, il let ve a 
„Má sik el pusz tít ha tat lan vo ná saként” em le ge tett.115 
A ha lálösztön-tö rek vés itt egy spe ciá lis kép zet tar -
tam ban kris tá lyo sul ki: az alany fel té te le zi, hogy a 
Má sik ban van egy el pusz tít ha tat lan mag, amely 
trau ma ti kus más sá gá nak esszen ciá ja. Ez a kép zet 
mû köd te ti a két ha lál kö zött va ló meg re ke dés fan -
tá ziáit, mint pél dául a po kol el gon do lá sa, vagy ép -
pen a ka to li kus mi se. La can az örök bün te tés el vét 
a sze mi ná rium Sa de- dal fog lal ko zó fe je ze tei be is 
be le szö vi: a Ju liet te tör té ne te cí mû mû ben a hôs nô 
ke gyet len kín zá so kat szen ved el – még sem hal meg, 
sôt to vább ra is a vi lág leg von zóbb te remt mé nyé -
nek ír ja le a nar rá tor. La can azért em lí ti egy la pon 
Ju liet te tör té ne tét, a po kolkép ze tet és a mi sét, mivel 
mind a há rom eset ben a kín zás ak tu sa is mét lô dik, 
a szen ve dés ál la po tát tart ja fenn, me re ví ti ki az is -
mét lés. Eb bôl kö vet ke zôen mindegyik nar ra tí va a 
ha lálösztön-tö rek vést kép vi se li.  

Is mét vissza tér nék Ka ne szö ve gé hez. A ha lál -
ösztön-tö rek vés ré szint a cse lek mény ben rep re zen -
tá ló dik: Tin ker ag resszió ja a kör nye ze te el len irá -
nyul, Ro bin, Gra ham és Rod ön gyil ko sok lesz nek. 
Emel lett át fo góbb szin ten, a nar ra tív szer ke zet ben 
is tet ten ér he tô a ha lálösztön-tö rek vés, az „örök 
bün te tés el ve” megis mét lé sé ben. A szö veg nôi írás -
ként va ló ér tel me zé se kap csán ez utób bi fon tos szá -
munk ra. A nar ra tí vum ha lálösztön-tö rek vés in du -
kál ta fan tá zia ként va ló elem zé se mel let ti egyik érv, 
hogy az el sô je le net tôl csak nem a tör té net vé géig 
je len van egy ha lott. Gra ham, bár a nyi tó je le net -
ben összeesik, és in nen tôl fog va mint ha lott ról be -
szél nek ró la, nem tû nik el a tör té net te ré bôl. Mi 
több, még csak nem is szel lem ként jár vissza, ha -
nem Gra ce-t kí sé ri. A meg je le nés al kal mait és gya -

ko ri sá gát te kint ve sze re pe legin kább a klasszi cis ta 
drá mák ban a fô hôst kí sé rô bi zal mas sze rep kö ré hez 
áll kö zel – de ta lán még annyi dra ma tur giai funk -
ció sem ren de lô dik hoz zá, mint azok hoz. „El ve szik 
az éle te det, de nem ad nak he lyet te ha lált” – mond -
ja Rod Carl nak. Ez a meg fo gal ma zás szin tén a po -
kol-pár hu za mot erô sí ti. A leg lát vá nyo sab ban Carl 
tör té ne te kí nál ja a la ca ni ér tel me zés sel va ló ana ló -
giát. Miu tán elárul ja sze rel mét, Ro dot, Carl el ve -
szí ti nyel vét, kéz- és láb fe jeit, majd kaszt rál ják – de 
sem mi fé le in for má ciót sem ka punk ar ra néz vést, 
hogy meg hal na. To váb bi érv le het, hogy Ro bin ful -
dok lá sa köz ben, pon to san a két ha lál kö zött pil -
lant ja meg Gra ha met, aki Tin ker, Gra ce és a be fo -
ga dó szá má ra mind vé gig lát ha tó. A ha lál és a sebek 
el le né re nem ha lad to vább a tör té net.  

A cél el vû cse lek mény me net tel va ló sza kí tás a 
masz ku lin vá gyat és po zí ciót beíró ödi pá lis lo gi ka 
struk tu rál ta tör té net mon dás sal va ló sza kí tás is egy -
ben. A Meg tisz tul va a tör vény, az apai til tás elé tér 
meg. A di a kron tör té net fo nal el vá gá sa mel lett en -
nek to váb bi bi zo nyí té ka Gra ce és Gra ham vér fer -
tô zô kap cso la ta, va la mint Tin ker de fi ci tes Apa-figu -
rá ja. Az Ödi pusz-st ruk tú rá ban Tin ker len ne a Má -
sik, a szim bo li kus til tás ágen se, aki a kaszt rá ciós 
fe nye ge tés ré vén meg szab ja a töb bi sze rep lô vá gyá -
nak ke rü lô út jait és tör té ne tét. És bár egy fe lôl Tinker 
va ló ban ef faj ta ha tal mat gya ko rol a töb bi sze rep lô 
fe lett (ezt legin kább Carl ese te bi zo nyít ja), még sem 
min den ha tó. Pél dául a 9. je le net ben el fogy a zse -
ton  ja, ezért nem kuk kol hat to vább a pe ep show- vá 
ala kí tott zu ha nyo zó ban, ezen kí vül sze rel mes lesz.  

Amennyi ben a ha lálösztön-tö rek vés ben je löl jük 
meg a cse lek mény szer ve zô el vét, és ta gad juk a nar -
ra tí va te leo lo gi kus vol tát, ezt a mû egy to váb bi szer -
ke ze ti jel lem zô jé vel is alá tá maszt hat juk. Ka ne szöve -
ge ti zen nyolc je le net bôl áll, ame lyek meg le he tô sen 
la za lo gi kai és oko za ti kap cso lat ban áll nak egymás -
sal. Ezen kí vül a szer zôi uta sí tá sok és a sze rep lôk 
dia ló gu sai meg le he tô sen ke vés in for má ció val szol -
gál nak a da rab vi lá gá ról. Ta lán az egyet len orien tá -
ciós pont, hogy Gra ce kí vül rôl ér ke zik – ilyes mi 
több nyi re a szö ve gek ele jén vagy a da rab kez de te 
elôtt szo kott tör tén ni. A kri ti ku sok a szer ke ze ti laza -
ság kap csán a szö veg pre tex tu sát Büchner Wo y czek 
cí mû mû vé ben lát ják, to váb bá gyak ran ha son lít ják 

114 Sig mund Freud, Az ôs va la mi és az én, Bu da pest, Hat ágú Síp Ala pít vány, 1991, 53.  
115 La can ezt A pszi cho ana lí zis eti ká ja cím mel 1959 te lén és az azt kö ve tô év ta va szán tar tott sze mi ná riu má ban dol goz ta ki. 

Jac qu es La can, L’éthi que de la psy cha naly se. 1959–1960, Pa ris, Seu il, 1986, 225–257; és Jac qu es La can, The Ethics of 
Psycho a naly sis. 1959–1960, New York, Ro ut led ge, 1992, 191–218. 
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a mû vet nyo masz tó ví zió hoz vagy rém álom hoz. 
A te le o lo gi kus- kau za lisz ti kus cse lek mény me net tel 
va ló sza kí tás a te kin tet fe mi nis ta kri ti ká ja kap csán 
meg fo gal ma zó dó di lem má ra kí nál hat megol dást.  

Alig ha nem a cse lek mény ben több ször vissza té -
rô, ön ma gá ban ál ló bru ta li tás az egyik oka an nak, 
hogy a mû vet lá to más hoz ha son lít ják. A már emlí -
tett cson ko lá so kon kí vül Gra ce-t az egye tem torna -
ter mé ben lát ha tat lan han gok meg ve rik és meg erô -
 sza kol ják, Tin ker ar ra kény sze rí ti Ro bint, hogy fel -
za bál jon egy do boz cso ko lá dét, majd a vi ze le té be 
nyom ja az or rát (stb.). A szer zôi uta sí tás egy egye -
te mi kam puszt je löl meg a tör té net te réül, ám az 
ese mé nyek – fi no man szól va – nem erô sí tik ezt 
meg. Vé le mé nyem sze rint, ha a cse lek ményt és a 
te ret egy más pers pek tí vá já ban ol vas suk, a tör té net 
az in téz mény episz te mi kus erô szak té te le al le gó riá -
ja ként is ér tel mez he tô. Eb ben a freu di kí sér te ties -
re, az is me rôs és mégis ide gen ér ze té re is me rünk: 
„a kí sér te ties (un heim lich) az az ott ho nos, meg hitt 
(heim lich- hei misch), amely az el foj tás után tér vissza 
és en nek a fel té tel nek min den faj ta kí sér te ties ele -
get is tesz.”116 Ami ese tünk ben az el foj tást kö vetôen 
vissza tér, az a dis kur zus rend jé nek ki zá ró me cha -
niz mu sai, és aki ket ki zár tak.  

A tör té net tér szer ke ze te a kri ste vai ab jekt kategó -
riá já val is meg ra gad ha tó. Az ab jekt mind azon jelen -
sé gek, mi nô sé gek, tár gyak és élô lé nyek össze fogla -
ló ne ve, ame lyek köz tes vagy két sze res stá tu suk   nál 
fog va nem so rol ha tók be a szim bo li kus me zô biná -
ris op po zí ciók ra épü lô ka te gó riái ba. Kri ste va szerint 
is mindezek kö zül a leg na gyobb ha tás sal az élet és 
ha lál mi nô sé gei nek egy más ba csú szá sa bír. Az ab -
jekt tel va ló szem be sü lés a szim bo li kus rög zí tettséget 
megelô zô ál la pot ba va ló vissza té rést ered mé nye zi.  

En nek kap csán utal ha tunk egy drá ma tör té ne ti 
pár hu zam ra, Szo phok lész An ti go né já ra. A drámá -
ban Thé ba a ha lál lal fer tô zött élet, An ti go né szik a -
bör tö ne pe dig az élet tel fer tô zött ha lál te ré vé válik. 
A Meg tisz tul va és az An ti go né a tér szer ke ze ten kí vül 
a szi tuá ciót és cse lek mény me ne tet te kint ve is párhu -
za mo s: mind két drá má ban egy nô alak hoz kö tô dik 
az ágen cia, mind ket ten a szá muk ra meg felelô gyászt 
pró bál ják ki csi kar ni fiútest vé rük ha lá lát kö ve tôen. 
A két fé le cse lek mény me net a ha lál ösztön-tö rek vés 
ko ráb ban em lí tett két faj tá já nak fe lel tet he tô meg: 

a szer vet len ál la pot ba va ló vissza té rés Szo phok lész, 
a ho meosz ta ti kus is mét lés Ka ne ese té ben.  

A cse lek mény me net ha lálösztön-tö rek vés fe lôl 
va ló ér tel me zé sét lát szó lag gyen gí ti, hogy Gra ce és 
Carl ne me a 18. je le net ben fel cse ré lô dik. Esze rint 
Gra ce tör té ne té ben (akit je len ér tel me zés a fô hôs -
nek te kint) ki raj zo ló dik va la mi fé le for du lat, és a 
vál to zás köz vet le nül a sze xuá lis kü lönb ség hez kö -
tô dik. To váb bá ugyanezen je le net ben Gra ham el -
tû nik a tör té net te ré bôl, ami szin tén a li nea ri tás fe -
lé ka nya rí ta na min ket. Ám – mint az a mû aláb bi 
rész le té bôl is ki de rül – Gra ce- ben vol ta kép pen 
Graham (is) to vább él: 

 
Tin ker He lyes fickó vagy.  
Mint a test vé red.  
Re mé lem – 
Amit akar tál.  
(…) 
Hoz zá fogsz szok ni.  
Töb bé nem hív hat lak Gra ce- nek.  
Mond juk … Gra ham. Gra hamnek fog lak hív ni.  
(ki fe lé in dul) 
Gra ham Tin ker.  
Tin ker (meg for dul és Gra ce- re néz) 
Gra ce 
Gra ham Érez tem.  
Tin ker Saj ná lom. Nem va gyok iga zi dok tor.  
(na gyon gyen gé den meg csó kol ja Gra ce-t) 
Tin ker 
Gra ham Visz lát, Gra ce.  
Tin ker és Gra ham meg for dul nak.  
El men nek.  

 
Ál lí tá so mat, mi sze rint eb ben a je le net ben Gra ce 
Gra ham mé vá lik, alá tá maszt ja az is, hogy a szö veg 
to váb bi ré szé ben a Gra ce/Gra ham meg je lö lés sze -
re pel a per szo názs ne ve ként. Mint hogy az idé zett 
je le net ben Gra ce sa ját báty já vá vá lik, Gra ce és Carl 
ne mé nek117 chi az ma ti kus cse ré jé ben a me lan kó -
liá ra is me rünk: az alany az el ve szett tárggyal azo -
no sít ja ma gát.118 Ez az élô ha lott ság ál la po ta: a me -
lan kó liá ban a ha lálösztön-tö rek vés az élôt holt tá 
me re ví ti. Kri ste va a dep resszió és me lan kó lia struk -
tu rá lis azo nos sá gát az Ödi pusz-komp le xus ban el -
ve szí tett anyai tárgy (ami meg fe lel a la ca ni Do log -

116 Sig mund Freud, A kí sér te ties, in Bó kay–Erôs (szerk.), 1998, 76–77.  
117 A fran cia nyelv itt egyet len szó val len ne ké pes leír ni azt, ami tör té nik: a se xe szó egy szer re a sza po rí tó szer vek gyûj tô -

ne ve és a bio ló giai ér te lem ben vett nem meg je lö lé sé re szol gá ló szó.  
118 Sig mund Freud, in Ösz tö nök és ösz tön sor sok. Me ta pszi cho ló giai írá sok, Bu da pest, Fi lum, 1997. 
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nak) gyá szo lá sá ban lát ja, ame lyet a nyelv nem ké -
pes el len sú lyoz ni a me lan kó liás szá má ra. A je lö -
lôk nek a vesz te ség kom pen zá ció já ra va ló kép te len -
sé ge vezet az üres ség és ér tel met len ség ér ze té hez, 
ami re szin tén ta lá lunk pél dát a drá má ban. Idé zem: 

 
GRA CE Érez tem.  
 
Itt. Be lül. Itt.  
 
S ha nem ér zem, ér tel met len.  
Gon dolj a fel ke lés re sem mi ér tel me.  
Gon dolj az evés re sem mi ér tel me.  
Gon dolj a felöl tö zés re sem mi ér tel me.  
Gon dolj a be széd re sem mi ér tel me.  
Gon dolj csak a ha lál ra vég képp kur vá ra sem mi ér tel -
me sincs 

 
Az el ve szett anyai tárgy gyá sza kap csán Ka ne szö -
ve gét az Ödi pusz- nar ra tí va nôi ol dal ról va ló ol va -
sa tá nak te kint het jük.  

A da rab nyel ve ze tét vizs gál va megál la pít ha tó, 
hogy a dia ló gu sok fô jel lem zô je a ki ha gyás és az is -
mét lés. A két re to ri kai el já rás al kal ma zá sá val a dia -
ló gu sok drá mák ban szo ká sos köz lô-funk ció ja csök -
ken. A hiány egy fe lôl az in for má ciók el ha gyá sá ban 
ma ni fesz tá ló dik (csak na gyon ke ve set tu dunk meg 
pél dául a sze rep lôk élet tör té ne té rôl, hogy hon nan 
és miért ke rül tek ide). Ezen kí vül a mon da tok szer -
ke ze ti szem pont ból is lyu ka sak, több nyi re hiá nyoz -
nak a szin tak ti kai kap cso ló ele mek. Az el lip szi sek 
bur ján zá sa ered mé nye ként fel la zul nak a lo gi kai vi -
szo nyok, így a be fo ga dó ki lö kô dik a rea lis ta rep re -
zen tá ciók ban adó dó po zí ció já ból – nin csen (me ta) 
te kin te tünk a cse lek mény re. En nek a tör té net ben 
meg fe lel tet he tô Tin ker már em lí tett de fi ci tes ha tal -
mi po zí ció ja. Más részt a je len tés he lyett a szö veg 
hang zó sá ga, a vo ka li zá ció vá lik meg ha tá ro zó vá.  

Zá ró ak kor dul következzék né hány szó a ha lál -
ösztön-tö rek vés nôi kon no tá ci ó i ról. A ko ráb bi ál -
la pot hoz va ló vissza té rés vá gya há rom szem pont -
ból is az anyai test hez kap cso ló dik: a szü le tés kor 

el ve szí tett anyai test, a fal li kus anya rep re zen tál ta 
tel jes test kép ze te, va la mint a ha lot tat be fo ga dó 
anya föld tró pu sa ré vén. A nôt csu pán rep ro duk -
ciós sze rep kör ben figye lem be ve vô Nyu gat rep re -
zen tá ciós rend sze rei ben ezért a Nô és a Ha lál egy -
más szi no ni má ja ként sze re pelt. Az össze fo nó dás 
kor társ ol va sa tai a kap cso lat szub ver zív vo ná sait 
eme lik ki: a Ha lál és a „Nôi” a kul tú ra rep re zen tá -
ciós rend sze rei nek alap ja ként és fel té te le ként mû -
köd nek, mint cél és mint ere det, de ma guk nin -
cse nek e rend szer be fog lal va vo nat koz ta tá si pont -
ként.119 Sa rah Ka ne szö ve gé ben a ha lálösztön-tö -
rek vés for mál ta nar ra tí va a masz ku lin po zí ció ból 
va ló tör té net mon dás tól el té rô cse lek mény me ne tet 
tesz le he tô vé. 

Ez utób bi té telt ki ter jeszt het jük Chur chill Az 
Iglic és Ka ne Szét bom báz va cí mû mû vé re is. Chur -
chill mû vé ben a reá lis szfé rát há rom sze rep lô in -
terak ciói je le ní tik meg: Lily és Jo sie (a gon dos kodó 
anya és lá nya vi szony ra ha ja zó) szim bió zi sát a cím -
sze rep lô köz be lé pé se tö ri meg; ám a ket te jük kap -
cso la tá ra és sa ját ma guk ra új pers pek tí vát nyi tó 
har ma dik, az Ig lic ne vû per szo názs hang sú lyo san 
fe mi nin prin cí piu mo kat (vagy po zí ciót) je le nít 
meg. A Szét bom báz va há rom sze rep lô je meg fe lel -
tet he tô az ödi pá lis há rom szög nek: a kül vi lág ból a 
szo bába be tö rô bru tá lis Ka to na a szim bo li kus 
kaszt  rá ló Apa, Ca te a má sik/az anya [(m)other], 
Ian az alany hely ze tét fog lal ja el. A cse lek mény -
me net az zal ír ja felül az ödi pá lis nar ra tí vát, hogy 
ré szint az alany számára vissza fe lé, ré szint a tár sa -
dal mi ne mi sze re pek struk tu rá lis funk ció ját fel cse -
rél ve pe reg le a tör té net: Ian a dra ma ti kus szö veg 
zá ró je le ne té re ki szol gál ta tot tá, ma ga te he tet len né 
vá lik, akár egy cse cse mô, a sze me he lyén me re dô 
seb hely tes tét az abjekt zó ná já ba ránt ja vissza; a 
tör té net ele jén Ian pszi chi kus játsz mái nak és sa ját 
epi lep ti kus ro ha mai nak ki szol gál ta tott Ca te pe dig 
úgy vá lik a gon dos ko dás, táp lá lék for rá sá vá, hogy 
(az ödi pá lis tör té net ve ze tés fér fi fô hô se he lyett) ô 
az, aki át lé pi a kint/ bent ha tár vo na lat. Egy új kor -
szak pro ta go ni stá ja?

119 Eli za beth Wright (szerk.), Fe mi nism and Psy cho a naly sis. A Cri ti cal Dic ti o na ry, Ox ford, Black well, 1992, 52–59. 
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