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Dol go za tom fô cél ki tû zé se, hogy ki mu tas sa a 
poszt mo dern ként leírt szín há zi nyelv és az 
utób bi év ti ze dek diákszínjátszása kö zöt ti – elsô 

hal lás ra alig ha nem meg le pô nek tû nô – kap cso latot.  
A gon do lat me net ál lo má sai a kö vet ke zôk: 

1. A gyer mek- és diákszínjátszás egyik legér té ke -
sebb ha gyo má nya a kö zös sé gi já té kon ala pu ló 
for ma, amely pe da gó giai és esz té ti kai szem pont -
ból egyaránt igen si ke res nek bi zo nyult. 

2. En nek a for má nak a gyö ke rei a hat va nas–het -
ve nes évek for du ló já nak al ter na tív szín há zi for -
ra dal má ra nyúl nak vissza. 

3. A diákszínjátszás bi zo nyos sa já tos sá gai ból fa ka -
dóan olyan irány ba fej lesz tet te to vább ezt az 
örök sé get, amely pár hu zam ba ál lít ha tó a poszt -
mo dern nek ne vez he tô szín há zi je len sé gek kel. 
 

Úgy vé lem te hát, hogy a di ák szín ját szást egyik mar -
káns fej lô dé si vo na la a ki lenc ve nes évek vé gé re na -
gyon kö zel so dor ta a posztmodern kor szak kü szöb 
át lé pé sé hez, s hogy ezt a kü szö böt ér de mes len ne 
– pe da gó giai/mód szer ta ni és esz té ti kai szem pont -
ból egyaránt – tu da to san át is lép nie. 

 
Di ák szín ját szás a ki lenc ve nes évek ben 

 

A z utób bi egy év ti zed óriá si vál to zá so kat ho zott 
a drá ma és a szín ház is ko lai je len lé té nek te rü -
le tén. „Össze fog lal va: ma há rom nagy te rü let 

ér zé kel he tô az ez red for du ló ma gyar diákszínjátszó 
éle té ben. Egy részt a drá ma pe da gó giai mód sze rek 
egy re fo ko zó dó nép sze rû sé gé vel, a drá ma tan tárgy 
be ve ze té sé vel in téz mé nyi és szak mai hát te re épül 
a di ák szín ját szás nak. Más részt a mû vé sze ti is ko lák 
és drá ma ta go za tok sza po ro dá sá val, va la mint a di -
ák szín ját szás ban fel lé pô má so dik ge ne rá ció mun -
ká já val olyan elôadá sok szü let nek meg, ame lyek 
szín há zi, esz té ti kai ér te lem ben is ér vé nyes kez de -
mé nye zé sek, ki tá gít ják a diákszínjátszás is ko lai ke -

re teit, és kap cso la tot, kö zön sé get ta lál nak az al ter -
na tív, ama tôr fel nôtt szín há zi vi lág ban. Har mad -
részt to vább ra is lé tez nek nagy szám ban azok a cso -
por tok, akik a sa ját ma guk nyel vén, meg ha tá ro zott 
mû vé szi am bí ció nél kül lép nek szín pad ra – el sô -
sor ban a já ték ked véért” (Vi dovsz ky, 2001, 246). 

En nek az idô szak nak a diákszínjátszó ar cu la tát 
a kor sze rû drá ma pe da gó giai és színházesztéti kai 
szem lé let sze rint, ál lan dó ren de zô ta ná rok kal több 
éven át együtt dol go zó cso por to kat fenn tar tó mû -
he lyek (el sô sor ban az ún. drá ma ta go za tok) ha tároz -
ták meg. Sán dor L. Ist ván (2001b, 233–234) ezt ko -
moly for du lat ként ér té ke li: „A drá ma ta go za tos gim -
ná ziu mok je len tôs szem lé let vál tá son es tek át az el -
múlt év ti zed ben. A ’80-as, ’90-es évek for du ló ján 
még a hi va tá sos szín ját szás amo lyan elô kép zô jeként 
mû köd tek (szü le té sü ket is va la mi ha sonló szem -
pont mo ti vál ta): pro duk cióik ban – az anyag vá lasz -
tá suk tól kezd ve egé szen a ki fe je zés mó dig – a hivatá -
sos szín ház szem lé le te tük rö zô dött. (…) A ’90-es 
évek kö ze pén – el sô sor ban né hány pe da gó gus-ren -
de zô mun ká ja nyo mán – alap ve tôen mó do sult ez a 
szem lé let. Egy részt át ke rült a hang súly a kép zésrôl 
a pe da gó giá ra, s így sze mé lyi ség-köz pon tú vá vált 
a mun ka: már nem a mû vé szi techni kák el sa já títása 
volt az el sôd le ges, ha nem a sze mé lyi sé gek ki bontá -
sa. Más részt a meg kö vült hi va tásos szín há zi minták 
he lyett a ’60-as, ’70-es évek újító szín há zi tö rek vé -
sei nek ered mé nyei: pró ba mód sze rei, szí né szi me -
to di kái vál tak meg ha tá ro zó vá a mû hely mun ká ban.” 

Ezek a vál to zá sok min den bi zonnyal nem vol -
tak füg get le nek at tól a köl csö nös egy más ra ta lá lás -
tól, amely a het ve nes évek al ter na tív szín há zi moz -
gal má nak je len tôs sze mé lyi sé gei vel tör tént. Az Or -
szá gos Di ák szín ját szó Ta lál ko zók zsû ri zé sé re a 
„pro fi vi lág ból” szük ség kép pen azok vál lal koz tak, 
akik érez tek va la mi fé le szim pá tiát, kö tô dést az ama -
tô riz mus iránt; ugyanak kor egy re in kább ôket hív -
ták szí ve sen, mi vel na gyobb eséllyel ütöt ték meg 
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azt a han got, amely a cso por tok kal va ló kom muni -
ká ció ban kí vá na tos volt. En nek az idô szak nak meg -
ha tá ro zó zsû ri tag jai vol tak: Ár ko si Ár pád, Bér czes 
Lász ló, Len gyel Pál, Ná nay Ist ván, Sol ténsz ky Tibor. 

 
Al ter na tív szín ház a hat va nas évek ben 

 

A  fel so rol tak szín há zi tu da to so dá sát (ren de zôként, 
szí nész ként, ren de zô asszisz tens ként vagy egy -
sze rû né zô ként) a hat va nas–het ve nes évek for -

du ló já nak két le gen dás cso port ja: a bu da pes ti Egye -
te mi Szín pad Ruszt Jó zsef ve zet te Uni ver si tas Együt -
te se, il let ve a sze ge di JA TE Pa ál Ist ván ál tal irá nyított 
Egye te mi Szín pa da ha tá roz ta meg,1 akikre vi szont 
egyér tel mûen a Gro tows ki- fé le sze gény szín há zi 
kon cep ció, il let ve a le gen dás wrocl awi fesz tiválokon 
szer zett ta pasz ta la tok, el sô sor ban a La bo ra tó rium 
Szín ház elôadá sai tet tek óriá si ha tást (Az áll ha ta tos 
her ceg, 1967; il let ve Apo calyp sis cum fi gu ris, 1971).2 

Ruszt leg fon to sabb fegy ver té nye a lé lek ta ni rea -
liz mus tól (szí né szi já ték), szín há zi na tu ra liz mus tól 
(dísz let) és pol gá ri il lú zió szín ház tól (tér szer ve zés) 
va ló el sza ka dás volt. Há rom mar káns, a ma gyar hi -
va tá sos szín ház kon zer va ti viz mu sát év ti ze dek re elô -
re pro vo ká ló újí tá sa az Uni ver si tasszal a kö vet ke -
zô kép pen ra gad ha tó meg: 
1. sti li zá ció: elôadá saik az el sô pil la nat tól kezd ve 

szán dé ko san el raj zol tak vol tak, nem tö re ked tek 
sem mi fé le után zás ra, kor hû ség re; Ruszt sza vai -
val ez volt „megélés és meg mu ta tás ket tôs sé gé -

nek” felis me ré se és szét vá lasz tá sa (Kar nyó né, 
19653; A vég ze tes sze re lem já té ka, 19674) 

2. kol lek ti vi tás: a Gro tows ki -él mény ha tá sá ra a ha -
gyo má nyos szín há zi hie rar chiát tel je sen ha tá -
lyon kí vül he lye zô da ra bok be mu ta tá sa (A pokol 
nyol ca dik kö re, 1968; Ha lász Pé ter szö ve ge) 

3. in ter tex tu a li tás: szö veg könyv, szín pa di szö veg 
és já ték szi mul tán vi szo nya (Arisz to pha nész ma -
da rai, 1973; Ka to na Im re átira ta5) 
 

Pa ál Ist ván út ja ez zel pár hu za mo san az ab szurd tól 
(Mro!ek: Pi otr Ohey már tí rom sá ga, 1966; Io nesco: 
A ki rály ha ló dik, 1967) a tör té ne ti avant gár don (Déry: 
Óriás cse cse mô, 1970)6 és a lí rai ora tó riu mon (Stá -
ciók, 1971) ke resz tül ve ze tett a kol lek tív já téko kig: 
Örök Elekt ra (1971), Ther mi dor (1973), Petôfi-rock 
(1973). Eze ket kö vet te a cso port legéret tebb, egy -
ben utol só pro duk ció ja, a Kô mû ves Ke le men (1974): 
„Pa ál Ist ván ren dez te az elôadást, amely ben – sa ját 
pá lyá ján és Ma gyaror szá gon is – elô ször tud ta meg -
va ló sí ta ni szín ház esz mé nyét, a Gro tows ki- fé le «sze -
gény szín há zi» mo dell tar tal mas adap tá ció ját. E mo -
dell va la mennyi fon tos is mér ve – a tár sa dal mi érvé -
nyû, fi lo zó fiai szin ten meg fo gal ma zott, ar che ti pikus 
meg je le ní té sû üze net; a ra di ká lis szö veg ke ze lés; a 
társ mû vé sze tek pro duk tu mai (dísz let, jel mez, zenei 
alá fes tés stb.) he lyet ti pu ri tán tér-, ru ha- és zene -
hasz ná lat; a pszi cho di na mi kus tré ning re ala po zott, 
en semb le -i gé nyû, «ön felál do zó» szí né szi já ték – ma -
gas szin ten együtt volt eb ben a ki vé te les je len tô sé -

1 Vö. Ná nay, 2001, 251, Bér czes, 1995, 9–10. 
2 Pa ál Ist ván így em lé ke zett a ta lál ko zás ra: „A pró bák utol só stá diu má ban ke zem be ke rült egy nyu ga ti szín há zi fo lyó irat. 

Ezt né ze get ve meg lát tam né hány fény ké pet egy szín há zi elôadás ról. Szin te elállt a szív ve ré sem. Egy fér fit lát tam olyan 
hely zet ben, ami lyen be én Du nai Ta mást, az Óriás cse cse môt beál lí tot tam. (…) Ri chard Cies la kot lát tam, Grotowski Az áll -
ha ta tos her ceg cí mû elôadá sá nak utol só stá diu má ban. Ez a pil la nat el ké pesz tô re ve lá ció ként ha tott szá mom ra. (…) ez a 
fény kép volt az, ami be lém ha sí tott: egész szín há zi szem lé le te met meg kell vál toz tat nom.” (Bér czes, 1995, 65–66) 

3 „Lé nye ge sebb azon ban az a já ték stí lus, amellyel ezt a ti zen nyol ca dik szá zad vé gi Cso ko nai-mû vet élô vé va rá zsol ták. Elôször 
je lent meg Ruszt nál a szín pad a szín pa don megol dás, amely ön ma gá ban ké pes a te ret meg szer vez ni. (…) A do bo gón két 
lét ra s né hány bú tor da rab al kot ta a be ren de zést és a dísz le tet, s ez zel a sti li zált lát vánnyal vált kor ta lan ná a mû. (…) 
   A fi gu rák moz gás ban, jel mez ben, be széd ben szél sô sé ge sen, szin te ka ri ka tú ra sze rûen egyé ní tet tek vol tak, a ren de zô 
nem félt sem a fe ke te hu mor tól, sem a tri viá lis ko mi kum tól, a tán cok és da lok pe dig ma gá tól ér te tô dô ter mé sze tes ség gel 
si mul tak az elôadás ba.” (Ná nay, 2002, 20–21) 

4 „(…) az a ké sôbb oly gyak ran al kal ma zott fi gu ra lát ta tás, amely ab ból fa kad, hogy a szí né szek nem élik be le ma gu kat sze -
re pük be, mégis az egész da ra bon ke resz tül együtt lé le gez nek a töb biek kel. A szí né szek ugyanis vé gig a do bo gó mö gött 
el he lye zett pa don ül tek, s csak azok lép tek a do bo gó ra, akik nek ép pen je le ne tük volt. Így egy szer re vol tak kinn és benn 
a já ték ban, egy szer re él ték és il luszt rál ták fi gu rá ju kat.” (Ná nay, 2002, 21) 

5 „Az Arisz to pha nész ma da rai köz mon dá sok ból, szó lá sok ból, a vá ro si folk lór és szleng ele mei bôl, po li ti kai szó la mok ból össze -
 gyúrt kol lázs, amely tôl lát szó lag füg get le nül, egy clown-já ték ke re tei kö zött bo nyo ló dik [a cse lek mény].” (Ná nay, 2002, 29–30) 

6 Mol nár Gál Pé ter ko ra be li kri ti ká já ból az is ki de rül, hogy en nél az elôadás nál ugyanaz a ha gyo mány szol gált a nem-rea -
lis ta, sti li zált já ték mód for rá sául, mint Ruszt Kar nyó né já nak ese té ben: „Pa ál Ist ván ren de zé sé ben be mu tat ták Dé ry Ti bor 
az Óriás cse cse mô cí mû drá mai gro teszk jét, oko san hasz no sít va a vá sá ri szín ját szás buf fo né ri á it, ri kí tó pla kát egy sze rû ségét, 
az ázsiai szín ját szás egyes megol dá sait és az exp resszio niz mus ke mény sé gét.” (Bér czes, 1995, 133)
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gû ama tôr pro duk ció ban.” (Du ró, 1982, 8) Az elô -
adás ál ta lá no san sti li zált: a já ték tér el vont, semleges; 
nincs jel mez, csak prak ti kus ru hák, me lyek azért 
szim bo li kus ér ték kel bír nak; kö zös já ték fo lyik né -
hány szó ló val tar kít va; a ját szók mind vé gig je len 
van nak a tér ben; a né zôk köz vet le nül kör beülik az 
aré na sze rû já ték te ret (lásd Du ró, 1982, 13; 24). 

Visszaem lé ke zé sé ben Pa ál Ist ván két megelô zô 
ren de zôi kor sza ká nak összeg zé se ként, a Sze ge di 
Egye te mi Szín pad mun ká já nak te tô pont ja ként ér -
té ke li az elôadást. Ez „egy részt vissza té rést je len -
tett a drá ma ját szás hoz, más részt en nek a da rab nak 
a szín re vi te lé nél azo kat az ered mé nye ket hasz no -
sí tot tuk, ame lyek[et] az ún. nem drá mai mû vek be -
mu ta tá sa so rán ér tünk el.” (Du ró, 1982, 27) Utób -
bia kon olyan iro dal mi szö ve gek bôl szer kesz tett 
mû sort ért, amely a hat va nas évek ama tôr moz gal -
má nak leg nép sze rûbb és legel ter jed tebb for má ját 
je len tet te. Az ezek szín pad ra ál lí tá sa so rán szer zett 
abszt rak ciós ta pasz ta lat nagy ban hoz zá já rult a ha -
gyo má nyos drá mai meg kö ze lí té sek kel, a szö ve gil -
luszt rá ló szín há zi mo del lel va ló sza kí tás hoz. 

Bics kei Gá bor (1983, 101–153) az ama tôr szín -
já ték öt for má ját kü lö ní tet te el, ahol a sor rend nagy -
já ból a mû fa jok kiala ku lá sá nak tör té ne tét is tükrözi 
a hat va nas évek ele jé tôl a nyolc va nas évek kö zepéig: 
1. ha gyo má nyos elôadás: na tu ra lis ta dísz let, jel -

mez és szí né szi esz kö zök 
2. iro dal mi szín pad: lí rai mû vek kol lek tív tol má -

cso lá sa a szín pa don 
3. pó dium já ték: dra ma ti zált no vel la 
4. kö zös sé gi szín já ték 
5. kí sér le ti já ték: „avant gar de az ama tôr szín ját -

szás ban 
 

A kö zös sé gi szín já ték (4) sze rin te a lí rai ora tó rium -
ból (2) nôtt ki, an nak „meg moz ga tá sa” ré vén a hat -
va nas évek vé gé tôl.7 

A foly ta tás szem pont já ból rend kí vül fon tos, 
hogy ez a má ra tel je sen elavult nak gon dolt, s a gya -

kor lat ból tö ké le te sen el is tûnt for ma mi lyen sa já -
tos sá go kat mu ta tott. A szín ház csi ná lás ha gyo má -
nyai nak te rén két na gyon fon tos új don sá got hozott: 
a kol lek ti vi tást8 és a tá vol ság tar tó me rev ség fel szá -
mo lá sát.9 De bre cze ni Ti bor (1976, 10–11) az orató -
rium kü lön le ges sé gét a kö vet ke zôk ben lát ja: (1) lírai 
ka rak te rû, vagyis nem cse lek mény köz pon tú, mint 
a ha gyo má nyos drá ma, (2) ki fe je zô és nem áb rázo -
ló funk ció jú, (3) asszo cia tív szer ke ze tû, s ezt a gon -
do la ti me cha niz must kö ve te li meg be fo ga dó já tól 
is, (4) sze rep sze rû sé ge ket, csak idô le ges ér vénnyel 
fel mu ta tott sze rep le he tô sé ge ket hasz nál, nem azo -
no sít ha tó és azo no sul ha tó va ló di sze re pe ket. 

En nek meg fe le lôen átér tel me zô dik a szí né szi 
moz gás és a szín pa di lát vány is: el tá vo lod nak a 
pusz ta il luszt rá lás tól, s in kább la za, asszo cia tív kap -
cso lat ban áll nak csak az el hang zó szö veg gel.10 Az 
új lá tás mód nem hagy ja érin tet le nül a já ték te ret 
sem: „Mi vel a mû sor ma ga is rend ha gyó, így rend -
ha gyó já ték te ret igé nyel. (…) Ah hoz, hogy a mû -
sor a kel lô hô fo kot elér je, a né zôk kel is éppolyan 
ér zel mi kon tak tus ba kell ke rül ni, mint ami lyen be 
az elôimád ko zó nak kell elô zô leg a gyü le ke zet tel. 
Ezt a kö zön ség re gya ko rolt ér zel mi rá ha tást a ha -
gyo má nyos szín pa dok nál meg lé vô, a sze rep lôk és 
a né zôk kö zé éke lô dô or che ster fel tét len gyen gí ti. 
Ép pen ezért ne künk elen ged he tet len szük sé günk 
volt ar ra, hogy szin te a né zôk kö zött ját szód has sék 
a da rab.” (Len gyel, 1976, 53–54). 

Mindezek egy hang sú lyo san an ti rea lis ta esz té ti -
kát raj zol nak ki, amely – ahogy a ké sôb biek ben lát -
ni fog juk – több pon ton fo gal mi, sôt: szó hasz ná -
lat be li át fe dést mu tat a posztmodern szín há zé val. 

 
Drá ma pe da gó gia a het ve nes évek ben 

 

Gro tows ki mel lett, elôtt a hat va nas évek re vela -
tív ma gyaror szá gi szín há zi él mé nyei hi va tá -
so sok és ama tô rök egy be hang zó em lé ke zé sei 

sze rint Pe ter Brook ven dég já té kai vol tak, el sô sor -

 7 Sa ját cso port ja 1969–1970-re esô „át té ré si fo lya ma tá nak” lé pé seit ér de ke sen rög zí ti pél dául Len gyel Pál (1976, 52). 
 8 „En nek a szín já ték nak a pó dium ra vi te le iga zi együt tes-mun kát igé nyelt. Min den ki min den kiért. Az ora tó rium egyé ni 

tün dök lés re nem adott mó dot. (…) Ha va la ki a pó di u mi tö mö rü lés kö ze pén la zí tott (…) és kiesett a «transz ból», az 
együttes já ték szug gesz ti vi tá sa csök kent. (…) Ma xi má lis bel sô fe gye lem nél kül, er re csak ha mar rá jöt tünk, ezt a mû sort 
nem lehet meg csi nál ni.” (De bre cze ni, 1976, 9) 

 9 „Le le he tett ôket hoz ni a ku kucs ká ló szín pad ról: ol dott for má ban hasz nál ha tók vol tak klub ban, könyv tár ban – ül ve, állva – 
kon cert sze rû mû sort, vagy di na mi ku sab ban meg for mált pro duk ciót nyújt va. Ze né vel, ének kel is tár sít ha tók vol tak. Ez 
lett a «kis for mák» idô sza ka.” (Má té, 1978, 14) 

10 Bics kei Gá bor még egy ér de kes vo nat koz ta tá si pon tot kí nál en nek a já ték mód nak az ér tel me zé sé hez: „Aki még ha son ló színjá -
té kot nem lá tott, an nak fan tá ziá ját az zal se gít het jük meg, hogy felidéz zük ben ne Jan csó Mik lós több film jé nek tö megjeleneteit. 
Ô volt ugyanis az, aki ha tá sá val – hogy úgy mond jam – «fa zont adott» a kö zös sé gi já té kok leg több jé nek.” (Bics kei, 123–124)
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ban a Szen ti vá né ji álom, amely ra di ká li san ver te szét 
a ha gyo má nyos Shakes peare-ját szás (pon to sab ban 
dek la má lás) ke re teit a ma ga ko ráb ban so ha nem 
lá tott krea ti vi tá sá val. 

Ket te jük el mé le ti mun kás sá gá ra hi vat ko zik Mezei 
Éva is a drá ma já té kot el sô ként kö zép pont ba ál lí tó 
mun ká já ban, s szin te ôket pa raf ra ze ál va így foly -
tat ja: „Bár kit fel bá to rít hat egy ilyen ha gyo mány. 
Ah hoz a szín ház hoz, amit a gye re kek nek ez a könyv 
ja va sol, ugyan csak nem kell sok: csak egy cse lek -
mé  nyes drá ma, amit megír tak, vagy ma gunk írunk 
meg, egy kis hely, ami éppúgy le het egy te rem sar -
ka, mint egy fé lü res szo ba vagy a tá bor tûz elôt ti sa -
la kos tér ség, ügyes, rá ter mett, jól moz gó, szé pen 
be  szé lô gye rek, aki nek lá tá sa és hall ga tá sa örö met 
okoz a töb biek nek, a né zôk nek.” (Me zei, 1979, 68) 

Me zei Éva vég zett ren de zô ként a hi va tá sos szín -
ház tól ju tott el a Nép mû ve lé si In té zet ama tôr ren -
de zô-kép zé sein és az iro dal mi szín pa di moz gal mon 
ke resz tül az Egye te mi Szín pa dig, il let ve a Pin ce szín -
há zig, ahol Ke le ti Ist ván nal együtt az „or szá gos 
mód szer ta ni köz pont nak szá mí tó” (Gab nai, 2001, 
206) vol ta kép pe ni böl csô jét hoz ták lét re a mai gye -
rek- és di ák szín ját szás nak. 

Ke le ti Ist ván a BME Iro dal mi Szín pa dá nak majd 
Szké né Együt te sé nek volt a ve ze tô je. In nen ment át 
1973-ban a Pin ce szín ház ba, ahol az egye te mis ták 
he lyett jó részt kö zép is ko lá sok, fel vé te li elôtt ál lók 
ke rül tek a ke ze alá. A ko rosz tá lyi kü lönb ség a da -
rab vá lasz tást és a for ma kin cset is alap ve tôen be fo -
lyá sol ta. Ke le ti szin tén út ke re sô, szu ve rén al ko tó -
nak tû nik, aki azon ban nem a Gro tows ki ál tal ja -
va solt mó don fo gott hoz zá a rea lis ta szín ját szás le -
bon tá sá hoz.11 Re ve la tív ere jû diák elôadá sai nak 
kö zös for mai je gye a krea tív já té kos ság volt. 

Zsol nai Gá bor, aki még az iro dal mi szín pa dos– 
szké nés idô sza ka alatt ke rült Ke le ti ha tá sa alá, visz -
sza em lé ke zé sé ben ar ról be szél, mi ként ma radt tôle 
tá vol az egyéb ként nagy szak mai és kö zön ség si kert 
ara tó 1974-es Eszem a gesz te nyét cí mû elô adás. 

„Fur  csa le het ilyen el lenér zé sek rôl szól ni egy olyan 
kor szak ban, ami nek szín há za rég el bil lent a szó ra -
koz ta tás irá nyá ba. De az zal men te ge tem ma gam, 
hogy én ezt a ten den ciát a het ve nes évek ele jén már 
érez tem, és ösz tö nö sen fél tem tô le. Nyil ván Ke le ti 
is érez te a kor szel le mé nek vál to zá sát, és ô az el sôk 
kö zött tu dott al kal maz kod ni, él ni a le he tô sé gek -
kel. Ma már lá tom, hogy pá lyá ján a for du lat – az 
iro da lom tól a szó ra koz ta tás irá nyá ba – nem jelen -
tett tö rést, hi szen szí nész- és em ber ne ve lô te vé -
keny sé gét a Pin ce szín ház ban is ugyanolyan ma gas 
ní vón foly tat ta, sôt, ez a for du lat nem je len tet te szá -
má ra kö zös esz mé nyeink el ve té sét.” (Ko vács, 1996, 
156) Zsol nai a ré gi idôk „igé nyes sé get” és „ko moly -
sá gát” ké ri szá mon a „pin cés” elôadá so kon; mon -
da tai ban pon to san tet ten ér he tô két mar kán san el -
vá ló esz té ti kai el vá rás üt kö zé se, ame lyet en nek a 
dol go zat nak a szö veg össze füg gé sé ben a szín ház tör -
té ne ti mo dern ség és poszt mo dern ség köz ti ho ri -
zont vál tás ként ér tel mez he tünk. 

Vissza te kint ve ilyen szim bo li kus je len tô ség gel 
bí ró pil la nat tá te he tô az 1973-as Szól ja tok, szép 
szavak – Pe tô fi Sán dor ról cí mû ve tél ke dô kis kô rö si 
döntôje, ahol egy szer re sze re pelt Ke le ti Ist ván A 
helység ka la pá csa cí mû elôadá sa és a sze ge diek Pe -
tô fi-rock ja.12 A két fé le esz té ti ka, mely meg ha tá roz -
za a kö vet ke zô év ti ze dek nem hi va tá sos szín ját szá -
sát, itt egy kö te le zô nek szá mí tó ver seny ke re tei kö -
zött ta lál kozik. Az egyik ol da lon a sze gény szín ház 
kon cep ció ja áll, a má si kon a krea tív já té kos sá gé. A 
kül sô for mai je gyek te kin te té ben egy mást erô sí tik, 
amennyi ben egy for mán szem ben áll nak a „gaz dag 
szín ház zal”. Ám míg az egyik a szín ház szent sé gét 
tû zi ki cé lul, ad dig a má sik a já té kos ság ra he lye zi a 
hang súlyt. (Utób bi nál pél dául egy gu mi asz tal állt 
a szín pad kö ze pén, ezen ug rál tak a ját szók.) 

Ezt a for du la tot a „ma gas mû vé szi cé lok” háttér -
be szo rí tá sa tet te le he tô vé.13 S eb bôl bon ta ko zik ki 
az a tra dí ció, amely rôl Sol ténsz ky Ti bor már azt 
mond ja: „Szok tunk be szél ni jó diákszínjátszó ha -

11 Fo dor Ta más, aki né hány évig szin tén ren de zett a Pin ce szín ház ban, egy Ke le ti tôl ka pott le vél bôl idé zi a kö vet ke zô ki té -
telt: „Tu dod, hogy fenn tar tá saim van nak a gro tovsz ki zá lás ha zai, illetve át ho no sí tá si tö rek vé sei vel szem ben, de tu dod azt 
is, hogy ez nem ve zet oda, hogy ke rék kö tô je le gyek bár mi fé le kí sér let nek, ami bôl ki pat tan hat va la mi lyen cse re bo gár.” 
(Ko vács, 1996, 76) 

12 Ér de kes mó don mind két rész rôl a vég sô gyô ze lem meg szer zé sé rôl szól nak az em lé kek: Ko vács (1996, 327), il let ve Bérczes 
(1995, 95). 

13 Ahogy le ve lé ben Bö ször mé nyi Lász ló fo gal maz: „Mun kás sá gá nak je len tô sé gét azon ban csak ak kor ért het jük meg, ha nem 
a szí né szet fe lôl kö ze lít jük, ha nem szín há zi, ha nem pe da gó gu si mun kás ság ként pró bál juk megér te ni. Sa ját ma gát mindig 
is pe da gó gus nak tar tot ta, aki a szín ház esz kö zei vel ne vel. Szá má ra a szín ház, a vers mon dás csak ürügy volt. Hányszor 
mond ta ezt, hány szor nem ér tet tük meg, és hány szor vet tük tô le rossz né ven, hogy nem ve szi elég ko mo lyan szín há zi 
tö rek vé sein ket. És nem is vet te, mert csak az em bert, csak a pe da gó giát vet te ko mo lyan.” (Ko vács, 1996, 8)
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gyo mány ról, amin a Ke le ti Ist ván, Me zei Éva ál tal 
tö kély re fej lesz tett és a het ve nes évek ben nép szerû -
vé vált stí lus nyelv re gon do lunk, ami na gyon pergô, 
ke vés szí né szi esz közt meg moz ga tó, de ügyes moz -
gás ra, ügyes ko reog rá fiá ra kész te ti a ját szót, kellékek 
nél kül, sa ját ma gá ból, adott sá gai ból épít kez ve.” (Ba -
ra bás, 2001, 7) Ezt a vo na lat foly tat ja né hány évvel 
ké sôbb Bács kai Mi hály,14 szé les kör ben hasz ná latos -
sá pe dig a drá ma já té kok ro ha mos ter je dé se te szi.15 

Min de ne set re igen ér de kes, hogy míg a hi va tá -
sos szín ház ban a nyolc va nas éve ket az As cher–Szé -
kely–Zsám bé ki- fé le lé lek ta ni rea liz mus ra épí tô ren -
de zôi szín ház fém jel zi, ad dig a gye rek szín ját szás -
ban a kö zös sé gi szín há zi for ma ek kor már a kanoni -
zá ló dás fe lé te szi meg el sô lé pé seit, olyannyi ra, hogy 
a ki lenc ve nes évek ele jé re szin te el kop ta tott jelrend -
szer ré vá lik.16 A diákszínjátszás – ahogy ko ráb ban 
lát tuk – né mi ké sés sel ta lált rá er re az út ra, s furcsa 
mód a for ma nyelv te kin te té ben ma az egye te mi szín -
 ját szás tû nik a legin kább „le ma ra dás ban” lé vô nek.17 

 
Rea liz mus és diákszínjátszás 

 

Bár mely szín há zi pro duk ció leg na gyobb sú lyú 
esz té ti kai prob lé má ja a „hi te les ség” kér dé se.18 
Míg azon ban a hi va tá sos szín ház szám ta lan esz -

köz zel tud ja meg tá mo gat ni a ma ga hi te les sé gét, ad -
dig a diákszínjátszó gya kor la ti lag tel je sen ma gá ra 
ha gyat va kény te len küz de ni en nek eléré séért. Sem 

szak kép zett sze mély zet (a sú gó tól az öl töz te tôn át 
az ügye lôig), sem so kol da lú mû vé szi hát tér (ren -
de zô, dísz let- és jel mez ter ve zô, ze ne szer zô, ko reo -
grá fus stb.), sem fej lett szín pad tech ni ka, sem meg -
fe le lô szí né szi kép zett ség, be széd tech ni kai fel ké -
szült ség nem áll ren del ke zé sé re. 

Mindez azt je len ti, hogy a diákszínjátszó elôadás 
leg jobb szán dé ka el le né re sem tud meg fe lel ni a na -
tu ra lis ta-rea lis ta esz té ti ka tö ké le tes il lú zió meg te rem -
té sé re vo nat ko zó el vá rá sá nak. Ez ma gá tól ér te tô dô 
a dísz let és a jel mez ese té ben (bár a gya kor lat ban 
en nek je len tô sé gét ál ta lá ban alá be csü lik), a je lek 
sze rint ke vés bé nyil ván va ló vi szont a szí né szi je len -
lét te kin te té ben. 

Már pe dig a rea lis ta elôadás ban el várt szí né szi 
hi te les ség nek a kis gye rek és a fel nôtt tud meg fe lel -
ni iga zán. Az elôb bi még bir to ká ban van an nak a 
ma ga biz tos ter mé sze tes ség nek, be leélé si ké pes ség -
nek, ami bár mi lyen gyer mek já ték jel lem zô je. Az 
utób bi bo nyo lult esz köz tár se gít sé gé vel ké pes a be -
le élés il lú zió já nak fel kel té sé re. Aki sem er re, sem 
ar ra nem ké pes, az ép pen a ser dü lô, aki az út ke re -
sés ál la po tá ban van. 

A diákszínjátszó élet ko rá ból fa ka dóan még nem 
ren del ke zik kiala kult sze mé lyi ség gel. Mi vel ép pen 
az zal van el fog lal va, hogy sa ját kon túr jait éles re 
húz za, pszi cho ló giai szem pont ból al kal mat lan arra, 
hogy kü lönb sé get te gyen sa ját sze mé lyi sé ge és a 
felépí ten dô sze rep kö zött. 

14 „Diák jai val élet re ál mo dott (…) egy olyan né pi gyö ke rû diák szín ját szó-stí lust, amely is ko lá vá vált az is ko lák ban, vagyis 
a kö zép is ko lai di ák szín ját szás ban.” (Bics kei, 1979, 171) 

15 „Cso por tunk (…) megala ku lá sá tól, 1977-tôl azt a célt kö vet te, hogy az ún. ha gyo má nyos gye rek szín ját szá stól el té rôen 
a dra ma ti kus al ko tó já ték mód sze ré vel dol goz zék min den mun ka for má ban.” (Sza kall, 1983, 51) 

16 „El sô sor ban te hát a tra di cio ná lis (szín há zi és pe da gó giai) ér té ke ket ôr zi a mai ma gyar gyer mek szín ját szás. Ez azon ban – 
el sô sor ban a meg ha tá ro zó mû fa jo kat, szín há zi for má kat te kint ve – ta lán né mi kon zer va ti viz must is je lent. Az elôadá sok 
több sé gé ben ugyanis ma is ugyanaz a szín há zi szem lé let, nyelv hasz ná la ti mód is mer he tô fel, ami több mint egy év ti zede 
meg ha tá ro zó ezen a te rü le ten (és ami ins pi rá cióit a ’60-as, ’70-es évek ama tôr/al ter na tív szín ját szá sá tól nyer te). Ez a stili -
zált-jel zé ses já ték nak ne vez he tô for ma – kö zös ség for má ló ere je, «sze gény szín há zi» jel le ge, esz köz te len sé ge miatt, a képze -
le tet meg moz ga tó ki fe je zés mód ja okán – igen sok le he tô sé get rejt ma gá ban. Eh hez azon ban idô rôl idô re új ra kel le ne 
gon dol ni a le he tô sé geit, újabb nál újabb öt le tek kel fel töl te ni a for máit. Er re azon ban csak ke ve sen vál lal koz nak. Gyakrab -
ban lát ni – kü lö nö sen a ren de zôi leg ke vés bé fel ké szült cso port ve ze tôk mun kái ban – a sti li zált-jel zé ses já ték mód ru tinsze -
rû, kli sék bôl épít ke zô al kal ma zá sát.” (Sán dor L., 2001a, 224) 

17 Ná nay Ist ván sze rint az egye te mi szín ját szás (a va la mi ko ri for ra dal má rok hoz ké pest): „(…) az át me ne ti ség ál la po tá ban 
van. Ér de kes és ke vés bé ér de kes kez de mé nye zé sek szü let nek, de rit ka a fo lya ma tos és szisz te ma ti kus együt tes mun ka. 
Ez a mû sor vá lasz tás ra ép pen úgy ér vé nyes, mint az elôadá sok meg je le ní té sé re. A da rab vá lasz tás ban fur csa és ért he tet len 
mó don ma is – akár csak a het ve nes–nyolc va nas évek ben – az ab szurd-gro teszk stí lus ban fo gant mû vek van nak túl súly -
ban, s en nek meg fe le lôen – rit ka ki vé te lek tôl el te kint ve – a já ték mód is év ti ze dek kel ezelôt ti ál la po to kat hoz vissza. Azaz 
a jö vô ér tel mi sé gi jei nek szín há zá ban sem a prob le ma ti ka, sem a stí lus te kin te té ben nem vagy alig je le nik meg az itt és 
most.” (Ná nay, 2001, 252) 

18 Eb bôl a szem pont ból te hát nincs kü lönb ség ama tôr és pro fi elôadás kö zött. Len gyel Pál meg fo gal ma zá sá ban: „A kér dés 
itt is, ott is ugyanaz: el hi szem, vagy nem. Te hát, hogy hi te les, amit csi nál nak a sze rep lôk, vagy pe dig kí vül ma rad nak.” 
(Ba ra bás, 2001, 4)
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En nek kö vet kez mé nye az, hogy ami kor lé lektani 
rea liz mus ra tö rek szik, megér té se és áb rá zo lá sa 
ugyanolyan kí vül ál ló, fel szí nes lesz, amennyi re saját 
gesz tu sai a min den na pi élet ben hol túl hal vá nyak, 
hol túl har sá nyak. „Után zá sai” ha mi sak lesz nek. 

Nem cso da hát, ha az ilyen tí pu sú elôadá sok je -
len tô sen vissza szo rul tak az utób bi évek ben, s mind 
töb ben kí sér le tez nek a sti li zá ció kü lön fé le vál to za -
tai val a hi te les ség meg te rem té sé nek ér de ké ben.19 

 
Poszt mo dern és szín ház 

 

Aki lenc ve nes évek má so dik fe lé ben je lent meg 
a ha zai szín há zi köz be széd ben a posztmodern 
so kat vi ta tott fo gal ma.20 Ké ke si Kun Ár pád 

(2000b) a poszt mo dern nek ne vez he tô szín há zi je -
len sé gek kap csán ar ra a meg gyô zô dés re jut, hogy 
a szín ház te rü le tén nem azo no sít ha tó olyan egyér -
tel mûen posztmodern for du lat, mint más mû vésze -
tek ese té ben. Rész ben azért, mert a posztmodern 
elô adá sok szá mos esz kö ze a megelô zô, a rea lis ta 
szín há zi for mák nak ha dat üze nô kí sér le tek örök -
sé ge. Más részt azért sem, mert (ta lán az íz lé sét ne -
héz ke sen vál toz ta tó kö zön ség gel va ló na pi kap cso -
lat miatt) még a bi zo nyos rész le teik ben poszt mo -
dern nek te kint he tô al ko tá sok is bô ven tá masz kod -
nak ha gyo má nyos ha tás ele mek re. Nemigen lé te zik 
te hát par ex cel len ce posztmodern elôadás. 

Ráadá sul a szín há zi posztmodern meg ha tá ro zá -
sai is meg le he tô sen sok fé lék. Itt most csak azo kat 
a meg kö ze lí té se ket pró bá lom szám ba ven ni, ame -
lyek a diákszínjátszás esz té ti kai és mód szer ta ni di -
lem mái szem pont já ból vá lasz ké pe sek le het nek. 

A ha gyo má nyos rea lis ta szín ház tá ma dá si fe lüle -
tei Ké ke si Kun Ár pád (2000b) sze rint: (1) szín pad 
és né zô tér el kü lö ní té se, (2) a dra ma ti kus szö veg 
sért he tet len sé ge, (3) dia ló gus, jel lem, nar ra tí va sta -
bi li tá sa, (4) fik tív vi lág szi mu lá lá sa. A posztmodern 
ka te gó riák kal leír ha tó szín há zat a pol gá ri il lú zió -
szín ház és az avant gárd után kö vet ke zô per for -
mansz- szín ház ként ír ja le. 

Utób bi egyik el mé le ti és gya kor la ti ve zér egyé -
ni sé ge, Ri chard Schech ner a kö zön ség fe lôl ha tá -
roz za meg a szín ház két alap ve tô faj tá ját: „Az eset -
le ges kö zön ség em be rek olyan gyü le ke ze te, akik 
egyé ni leg vagy kis cso por tok ban men nek szín ház -
ba – az elôadá so kat nyil vá no san ki hir det ték, és 
min den ki szá má ra nyi tot tak. (…) Szer ves kö zön -
ség az, ahol az em be rek azért jön nek el, mert el kell 
jön niük, vagy mert az ese mény nek kü lön le ges je -
len tô sé ge van; ilye nek a meny asszony és a vô le gény 
ro ko nai az es kü vôn; a beava tá si rí tus ra össze gyûlt 
törzs; az elô ke lô sé gek az emel vé nyen egy beik ta -
tás kor stb.” (Schech ner, 1984, 201–202) Az eset -
le ges kö zön ség az esz té ti kai szín ház lá to ga tó ja, míg 
a szer ves a ri tuá lis szín ház ban lel he tô fel. 

Eri ka Fis cher- Lich te (1990, 158) a posztmodern 
(drá ma)iro da lom sa já tos sá gait a kö vet ke zôk ben 
látja: új tér- és idô fel fo gás; in di vi dua li zált én ha tá -
rai nak fel bom lá sa; ra cio ná lis, lo gi kus-kau zá lis gon -
dol ko dás re la ti vi zá lá sa; ál ta lá nos de cent ra li zá ciós 
és plu ra li zá ci ós fo lya mat. Drá ma tör té ne ti ví zió ja 
sze rint a posztmodern dra ma tur gia (Hei ner Müller) 
két fô elôz mé nye az epi kus (Brecht) és az ab szurd 
(Be ckett) kí sér le te. Elôb bi a be fo ga dó nak ak tív al -
ko tó társ sá té te lé vel, utób bi az össze füg gô tör té net 

19 „Ma már ilyen fé le szín já ték tí pus sal az ama tôr moz ga lom ban alig ta lál ko zunk. Bô vebb ma gya ráz ko dás he lyett mindössze 
annyit sze ret nék rög zí te ni, hogy a stí lu sát il le tôen rea lis ta szín ját szás fel té te le az átélé sen ala pu ló áb rá zo ló kész ség. Egy 
érett sé gi elôtt ál ló kis lány bi zo nyos esz kö zök kel el játsz hat egy öreg gazdasszonyt, de «nem búj hat be le a bô ré be».” (Bicskei, 
104) Ez zel szem ben Ruszt Jó zsef Tû vé te vôk- ren de zé sé ben: „(…) a szín pad ra fel tett még egy pó diu mot, s azon a színjátszók 
szin te báb fi gu ra ként mo zog tak. Öl tö zé kük is el túl zot tan né pies, sti li zált, így a ti zen ki lenc éves egye te mis ta kis lány nak 
már sem mi fé le gon dot nem oko zott – mint azt már ko ráb ban em lí tet tem – az idôs, há zsár tos pa raszt asszony ké pé nek és 
ka ri kí ro zott gesz tu sai nak áb rá zo lá sa.” (Bics kei, 147–148) 

20 Ér de kes ada lék a posztmodern ma gyaror szá gi re cep ció já hoz a kö vet ke zô né hány mon dat Pa ál Ist ván tól: „Ar ra, hogy léte -
zik egy más faj ta szín ház, elô ször a zág rá bi fesz ti vá lon döb ben tem rá. A La Mam ma The at re- rôl van szó. Alig ér tet tem 
vala mit az ál ta luk hasz nált jel rend szer bôl, de egy va la mit megér tet tem: lé te zik egy tel je sen más faj ta szín ház is, mint amit 
én ad dig leg va dabb ál maim ban el tud tam kép zel ni. Be szél tünk ró la, vi tat koz tunk – de sem mi re nem ju tot tunk. Meg kö -
ze lít he tet len ma radt a szá munk ra. Az ki de rült, hogy a hi ba ben nünk van. De annyi ra nem tud tunk mit kez de ni ve le, 
hogy ami kor vissza jöt tünk, ugyanúgy dol goz tunk, mint ad dig, és ugyanolyan elôadá so kat hoz tunk lét re, mint ad dig. Azt 
hittük, hogy mi már at tól is na gyon kor sze rûek va gyunk, hogy Dür ren mat tot, Be cket tet, Al be e-t ját szunk. Vagyis ki zá -
ró lag a szö veg ben ke res tük a kor sze rû ség kri té riu mait. 
    A La Mam ma The at re él mé nye megemészt he tet len ma radt. Gro tows ki vi szont re ve lá ció volt, mert az én spon tán, ösztö -
nös tö rek vé sem – legalábbis egy for mai jegy ben – egy beesett az zal. Volt egy fo gódz ko dó pont. 1971-ben ki men tem a 
wroc la wi fesz ti vál ra. Ak kor, ott lát tam elô ször Gro tows ki -e lô a dást, az Apo calyp sis cum Fi gu rist. Ez el dön tött min dent.” 
(Bér czes, 1995, 66)
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eluta sí tá sá val elô le ge zi meg a legújabb for du la tot. 
Míg azon ban az ab szurd ezt ha nyat lás tör té net ként 
fo gal maz za meg, ad dig a poszt mo dern ben a lét re -
jö vés, az al ko tás pil la na tá ra he lye zô dik a hang súly. 

Az iro dal mi poszt mo dern ség rôl szó ló ta nul má -
nyá ban Hans Ro bert Jauss a szín ház (drá ma) te rü -
le tén be kö vet ke zett for du la tot a posztmodern pa -
ra dig ma ti kus da rab ján ke resz tül mu tat ja be: „Az 
1966-os Ro sen crantz és Gu il den stern nel Stop pard 
tö ri szét a klasszi kus mû szen te sí tett egy sé gét, 
amennyi ben a Ham le tet két ne vet sé ges mel lék sze -
rep lô né zô pont já ból ír ja új ra, az Er zsé bet-ko ri tra -
gé diát Be ckett 1953-as Go dot- ra vár va cí mû da rab -
já nak mo dell jé vel öt vö zi és a két szö ve get egy más -
ban tük röz te ti. A klasszi kus sal va ló tisz te let len bá -
nás mód, a sza kí tás a szö veg hû ség ideál já val, a 
de ka no ni zált tra dí ció fe let ti szu ve rén ren del ke zés, 
a szö veg ben mint «in ter tex tus ban» lelt öröm, mely -
ben min den ese mény nek meg van a le he tô sé ge arra, 
hogy ko ráb bi szö ve ge ket idéz zen fel s sza ba don él 
is ez zel: elô ze te sen ezek azok a je gyek, me lyek azóta 
is ko lát te rem tet tek és elavult tá nyil vá ní tot ták az 
atyák Bil dungst he a te ré nek nor má ját, a «szö veg szol -
gá la tát», de éppígy a megelô zô do ku men tá ris szín -
ház po li ti kai el kö te le zett sé gét is.” (Jauss, 1997, 229) 

Jauss a posztmodern szín há zi ma ga tar tás is mer -
te tô je gyéül a pro duk tív re cep ció ki fe je zést ajánl ja. Ez 
a jel zôs szer ke zet ar ra is mó dot ad, hogy el ha tá rol -
juk a posztmodern szín há zi gya kor la tot a kont rol -
lá lat lan öt let zu ha tag tól; a múlt fel hasz ná lá sá nak 
Jauss sze rint is szi go rú sza bály rend sze rét kell meg -
te rem te ni. „…a posztmodern szín há zat nem úgy 
kell ér te nünk, mint az ön kény, a «bra in- stor ming» 
vagy a je lö lôk re fe ren ciát lan já té ká nak ha ta lom ra 
ju tá sát.” (Jauss, 1997, 235) Nem rend szer te len ség 
te hát, ha nem több rend szer pár hu za mos mû köd -
te té se, me lyek nek kü lön-kü lön és együtt is meg -
van a sza bály sze rû sé ge. 

Ké ke si Kun Ár pád (2000b, 26–27) a Woo ster 
Gro up mû kö dé sé rôl mond ja: „Egyik elôadás ese -

té ben sem a szö ve gek ha gyo má nyos szín pad ra ál -
lí tá sá ról van azon ban szó, azaz nem te rem te nek egy 
fik tív dra ma ti kus vi lá got, kö rül ha tá rol ha tó jel le -
mek kel és a szí nész re vo nat ko zó je lek ben át lát szóvá 
tett mo ti vá ciós hát tér rel. Ehe lyett in kább a hang -
sú lyo zot tan szín pa dias kör nye zet ben a szí né szek 
min dig azt mu tat ják meg, ahogy a szín da ra bok 
egyes szi tuá cióit teát rá lis esz kö zök kel lét re hoz zák, 
és nem egy sze rûen el játsszák az egyes fi gu rá kat, 
ha nem (szó sze rint) el is ját sza nak az ál ta luk játszott 
fi gu rák kal.” Ez a hoz záál lás21 egé szen új pers pektí -
vát nyit a vi lág iro da lom ha gyo má nyá ra, amely a tör -
 té net le he tô sé gek vég te len tár há za ként je le nik meg.22 

Phi lip Aus lan der (1997, 41–42) azt eme li ki a 
Woo ster Gro up elôadá sai ból, hogy ott min den illú -
zió kel tés a nyílt szí nen tör té nik (pél dául a könny 
elôál lí tá sa szem be csep pen tett gli ce rin nel) ép pen a 
de zil lu zi o ná lás szán dé ká val: nem akar ják el hi tet ni 
a né zô vel, hogy a szí nész tény leg átéli azt, amit 
meg je le nít. Ez a de misz ti fi ká ló ha tás a má sod la gos, 
reflek tá ló be fo ga dást erô sí ti, szem ben a „nagy mes -
te rek” pri mer hi te les ség irán ti igé nyei vel. „Mi vel az 
ala kí tás nem egy sze rep ér tel me zé se, ha nem felidé -
zé se azok nak a dön té sek nek, ame lyek a Woo ster 
Gro up tár su la tá nak a da rab épí té se köz be ni fej lô -
dé sét ad ják ki, ez a pusz ta cse lek vést fog ja je len te -
ni. Ez sza ba don hagy ja az el mét – ahe lyett, hogy 
az elôadó meg pró bál ná meg töl te ni a pil la na tot a 
sze re pé vel ana lóg ér zel mek kel (Szta nyisz lavsz kij), 
hagy ja, hogy fel fe dez ze sa ját vi szo nyát a feladat -
hoz, amit ép pen vé gez.” (Aus lan der, 1997, 43) 

Ha son lóan kö ze lí ti meg a szí né szi je len lét prob -
lé má ját Schech ner (1984, 40) is: „A spon ta nei tás 
és a fe gye lem egyaránt koc ká za tot je lent az elôadó 
szá má ra. Tel jes erô fe szí té se ar ra irá nyul, hogy testét, 
hang ját, ér tel mét, szel le mét egyet len egésszé for -
mál ja. Ezt az egé szet te szi koc ká ra itt és most, mások 
elôtt. Akár a kö tél tán cos a ma gas ban ki fe szí tett kö -
té len: min den moz du la ta ab szo lút spon tán, és egy -
ben egy mér he tet len sza bály sze rû ség ré sze. Az a 

21 A ha gyo má nyos drá má hoz va ló vi szony meg vál to zá sát a kö vet ke zô Gro tows ki -i dé zet is jól mu tat ja, amely a prob lé mát egé -
szen ha son ló mó don je lö li ki, megol dás ként vi szont még egyér tel mûen (neo)avant gárd vá laszt fo gal maz meg: „Szta nyisz lavsz -
kij hitt ben ne, hogy a szín ház a drá ma meg va ló su lá sa. (…) Szá má ra a szín ház volt a cél. Nem ér zem, hogy szá momra a szín -
 ház len ne a cél. Szá mom ra csak az Ak tus lé te zik. Elô for dult, hogy ez az Ak tus kö zel állt a drá ma szö ve gé hez mint alaphoz. 
De nem tu dok mit kez de ni az zal a kér dés sel, hogy a szö veg meg va ló sí tá sa volt-e vagy sem. Fo gal mam sincs. Azt sem tudom, 
hû volt-e a szö veg hez, vagy sem. A sza vak szín há za en gem nem ér de kel, mert az em be ri lét ha mis fel fo gásán ala pul. Nem 
ér de kel a fi zi kai szín ház sem. Egyál ta lán mi re va ló? Szín pa di ak ro ba ti ka? Üvöl tés? Vo nag lás a föl dön? Erôszak? Se a szó 
szín há za, se a fi zi kai szín ház – se a szín ház; en gem a lé te zés ér de kel, ahogy meg nyil vá nul.” (Gro tows ki, 1999, 146–147) 

22 „Ha a meg szen telt el vá rá sok szín há zi bû vö le te egy szer meg tö rik, ak kor a posztmodern insz ce ní ro zás gyó gyí tó sokk já ban 
meg ta pasz tal ha tó, hogy az új faj ta sza bad ság je gyé ben idé zett Shakes peare «ki me rí tett» da rab jai nak kel lék tá rá ban több 
cse lek mény váz la tot rejt, mint amennyit új szü zsék ki ta lá lá sa bo csá ta na a ren del ke zé sünk re.” (Jauss, 1997, 232–233)
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faj ta szí nész, aki rôl be szé lek – akár a sá mán, Artaud 
már tír ja és Gro tows ki Cieslak ja –, el ve ti a «ka rak -
ter» man kó ját. Cieslak nem «játssza» az áll ha ta tos 
her ce get; Ma cIn tosh nem «játssza el» Dio nü szoszt.” 

Aus lan der (1997, 30) azon ban en nél is to vább -
megy: „Olyan kü lön bö zô teo re ti ku sok, mint Szta -
nyisz lavsz kij, Brecht és Gro tows ki mind annyian 
imp li ci te úgy ír ják le a szí nész sze mé lyi sé gét, mint 
az elôadás lo go szát, mind annyian azt fel té te le zik, 
hogy a szí nész sze mé lyi sé ge elô le ge zi és ala poz za 
meg pro duk ció ját, és en nek a sze mé lyi ség nek a je -
len lé te az elôadás ban az, ami a kö zön sé get az em -
be ri igaz sá gok hoz jut tat ja.” Szta nyisz lavsz kij „mû -
vész szín há zi” kon cep ció já ban a szí nész nek sa ját 
éle té re irá nyí tott em lé ke ze tét kell se gít sé gül hív nia; 
Brecht „tár sa dal mi szín há zá ban” a szí nész nek kri -
ti kát kell gya ko rol nia az ál ta la meg je le ní tett sze rep 
fe lett; Gro tows ki nál a ha zug hét köz na pi lét tel áll 
szem ben a szí nész iga zi lé te zé se, amely nek tes ti-lel -
ki ön kín zá sá val pró bál ják a né zôt is ilyen szi go rú -
ság ra bír ni. Ezek hez ké pest a posztmodern szín -
ház nak a je lö lôk sza bad já té kát kell ér vé nye sí te nie: 
szub jek tum, ka rak ter és je len lét de konst ruk ci ó ját 
a kü lön bö zô le he tô sé gek egy más mel lé ál lí tá sa, egy -
más el len va ló ki ját szá sa ré vén (vö. Der ri da, 1994). 

Ma ga a sze rep lô is csak a szín pa di be széd ál tal 
te rem tô dik: nincs elôéle te, utó éle te; csak annyi ban 
lé te zik, amennyi ben a szín há zi elôadás ré sze. Nincs 
te hát meg fej ten dô múlt ja, elô re ve tít he tô sor sa – az 
ala kí tás hi te le egye dül a meg nyi lat ko zá sok pil la -
nat nyi hi te lén mú lik. A posztmodern el kép ze lés 
sze rint a szö veg, nyelv nem kö vet kez mé nye, ha -
nem elôz mé nye, ki ter me lô je a szub jek tum nak. 
Ahogy Ják fal vi Mag dol na (2001, 24) meg fo gal maz -
za: „A posztmodern per szo názs23 jel leg ze tes vo ná -
sa, az ol va sat já té kos sá gá nak kieme lé se ként, hogy 
mindezek mel lett és kö vet kez té ben meg szün te ti a fel -
vá zolt drá mai sors egye di sé gét. Megélt tör té ne lem 
he lyett a megidé zett, a megis mé telt tör té ne lem je -
le nik meg. A megélt, vé ghez vitt tet tek he lyett a 
megidé zett tet tek, a kép ze let–va ló ság el dönt he tet -
len, el vá laszt ha tat lan egy be ját szá sa jel le mez.” 

A fen tiek nek ko moly kö vet kez mé nyei van nak a 
szce ni kai kom po nen sek re is: „A per szo názs in ter -
tex tu a li zá lá sa min den kép pen meg szün te ti a cse lek -
mény li nea ri tá sát, az eb bôl fa ka dó ér tel me zé si egy -
sé ge ket (mint az idô és a tér kap cso ló dá sa a történet -
hez) és a per szo názs kö ré idé zett kö ze get konstruál. 
A posztmodern szö ve gek te re és ide je épp ezért meg -
 ha tá roz ha tat lan vagy il lo gi kus, hi szen a megidé  zett 
kö zeg a dra ma ti kus szö veg te át ra li zá ci ó ját az inter -
pre tá ciós üres tér be he lye zi.” (Ják fal vi, 2001, 149) 

Kiss Gab riel la (2001) a „posztmodern” he lyett 
(Hans- Thies Leh mann nyo mán) in kább a „poszt -
dra ma ti kus” ter mi nust ré sze sí ti elôny ben, s a szín -
ház tör té ne tet a kö vet ke zô felosz tás ban lát ja ma ga 
elôtt: tisz ta drá ma ko ra, pol gá ri il lú zió szín ház, szín -
há zi avant gárd, ne o -a vant gárd, posztd ra ma ti kus 
szín ház. „For du la tot a nyolc va nas évek elôadá sai 
hoz tak, ame lyek egy részt a klasszi ku sok «pro duk -
tív re cep ció já val» (Jauss), más részt a non ver bá lis 
jel rend sze rek szub ver zív ere jé nek do mi nan ciá já val 
és a teát rá lis ér zé ke lés te ma ti zá lá sá val (Leh mann) 
kel tet ték a kor szak kü szöb ér ze tét.” (Kiss, 2001, 22) 

Leh mann (2000, 50–55) a sze rint ka te go ri zál ja 
az elôadá so kat, hogy a szín há zi fo lya mat ál ta la el -
kü lö ní tett há rom kom po nen sé nek vagy fá zi sá nak 
me lyi ké re tá masz kod nak el sô sor ban, s ez ha tá rozza 
meg az elôadáse lem zés irá nyát is (vö. Ké ke si Kun, 
2000a, 43). 

Az újabb je len sé gek azon ban a há rom ka te gória 
együtt mû kö dé sét, egy más ra utalt sá gát mu tat ják, s 
így együtt al kot hat ják a posztmodern szín há zi esz -
té ti kát a kö vet ke zôk sze rint: „(…) a ren de zés pro -
duk tum jel le ge egy re in kább ér vé nyét vesz ti, és 
átad ja he lyét a szín há zi ha tás fo lya mat olyan komp -
lex el kép ze lé sé nek, amely min den kor a szi tuá ciót 
és a szce no grá fi át te kin ti a me ta fo ri kus ság elô fel té -
te lé nek, s még ti pi zá lás cél já ból sem en ge di el külö -
nül ni ôket.” (Ké ke si Kun, 2000a, 44) 

Pat ri ce Pa vis (2000, 100) a ren de zést a szö veg 
és az elôadás kö zött mint pár hu za mos sze mio ti kai 
rend sze rek kö zött kap cso la tot te rem tô esz közt ha -
tá roz za meg.24 Ti po ló giá já ban a drá mai szö veg ke -

23 Per szo názson vol ta kép pen a drá mai sze mély ha gyo má nyos fo gal má nak ki ter jesz té sét kell ér te nünk, amely ké pes ma gá ba 
fog lal ni az em be ri sze mé lyi ség tôl el sza ka dó sze re pe ket is. A kö zös pont a Név és a Dia ló gus, ezek ál lan dó is mer te tô je -
gyei ma rad nak a drá mai szö ve gek „sze rep lôi nek”, le gye nek azok gra mo fo nok, ho mok ba ásott vég lé nyek, csak a hang -
szó rók ból meg szó la ló han gok vagy pusz tán ve tí tett au dio vi zuá lis ins tal lá ciók. 

24 „Ahe lyett, hogy a szö veg és az elôadás kap cso la tát egyik nek a má sik ál tal tör té nô átala kí tá sa ként, for dí tá sa ként vagy re -
duk ció ja ként ha tá roz nánk meg, ír juk le in kább úgy, mint ha tá sok és je len té sek lét re ho zá sá nak egy mód ját, mint el len -
té tes (ver bá lis és non- ver bá lis; szim bo li kus és iko ni kus) sze mio ti kai rend sze rek kö zöt ti egyen súlyt, s mint a szö veg hall -
ha tó és a szín pad lát ha tó je lei kö zöt ti (mind tér be li, mind idô be li) hé za got.” (Pa vis, 2000, 96)
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ze lé se sze rint osz tá lyoz: au to tex tu á lis (a szö veg belsô 
lo gi ká ját akar ja meg fej te ni), ide o tex tu á lis (sa ját ak -
tuá lis mon da ni va ló ja cél já ból hasz nál ja fel a szö ve -
get) és in ter tex tu á lis (köz ve tí te ni pró bál a szö veg 
múlt ja és az ideo ló gia je le ne kö zött) ren de zést kü -
lön böz tet meg. 

A posztmodern elôadás te hát az egé szel vû ség 
egy  ne mû sí tô tö rek vé sé vel szem ben a tá vol sá gok 
hang sú lyo zot tan meg je le ní té sét tart ja felada tá nak. 
En nek meg fe le lôen az elô re ha la dó cse lek mény li -
nea ri tá sa he lyett a mon tázs vá lik szer ve zô el vé vé. 
Nem egy sze rûen ato mi zál, ha nem az in ter tex tu a li -
tás esz kö ze ré vén új egy sé get hoz lét re. Mindez nem 
ki zá ró lag, vagy nem is el sô sor ban a szö veg szint -
jén ér vé nye sül, ha nem az elôadá sok au dio vi zuá lis 
sík ján. Az al ko tói mon tázs da rab kái ból az elôadás -
szö veg tel jes sé gé nek össze ra ká sa pe dig a be fo ga dó 
felada ta lesz.25 

 
Poszt mo dern és diákszínjátszás 

 

Adiákszínjátszó ren de zô nek – csakúgy, mint a 
posztmodern szü le té sé nél bá bás ko dó al ter na -
tív tár su la tok nak – a szük ség bôl kell erényt 

ko vá csol nia: jel mezt a gye re kek sa ját ru hái ból, egy -
sé ges szín pad ké pet a rög zí tett, hét köz na pi hasz ná -
la ti tár gyak ból, szín há zi te ret ar ra tö ké le te sen al -
kal mat lan dísz ter mek bôl és tor na ter mek bôl.26 

Ez a hely zet lé nye ges kö vet kez mé nyek kel jár a 
diákszínjátszás esz té ti ká já ra néz ve. A tö ké le tes il -
lú zió kel tés („hi te les ség”) le he tet len, vagyis az a 
diákszínjátszó elôadás, amely na tu ra lis ta esz kö -
zök bôl pró bál épít kez ni, ön ma gát íté li ha lál ra. A 
ma te riá lis fel té te lek hiá nya a di ák szín ját szást, ha 

mû vé szi leg igé nyes kí ván len ni, szük ség sze rûen a 
nem-na tu ra lis ta esz té ti kák fe lé lö ki. A sti li zá lás 
vala mi lyen fo ka kény sze rû kiin du ló pont nak bi -
zonyul. 

A kö vet ke zôk ben azt sze ret ném be mu tat ni, hogy 
a rea liz mus tól va ló el tá vo lo dás egyik le het sé ges út -
ja ként mi lyen megol dá so kat kí nál hat a poszt mo -
dern szín ház esz té ti ká ja, il let ve mely pon to kon he -
lyez he tôk a diákszínjátszás bi zo nyos már meg lé vô 
sa já tos sá gai posztmodern kon tex tus ba. 

Leh mann mo dell jé ben pél dául egyér tel mûen a 
har ma dik tí pus al kal maz ha tó a diákszínjátszás 
leírá sá ra: „Eb ben az eset ben nem az iro dal mi alap -
anyag ra, de nem is a ren de zés re mint kész pro duk -
tum ra, ha nem a spe ciá lis szi tuá ció ként de fi niált szín -
ház ra ke rül a hang súly. (…) Tör té ne ti sé gé ben jól 
pél dáz zák ezt a tí pust a ré gi ri tuá lis kul tú rák nak 
(ün ne pek, gyû lé sek, szín há zi as pek tu sok kal te li fan -
tá zia dús fel vo nu lá sok) a szín ház tör té net ál tal «pa -
ra te at rá lis nak» ne ve zett te vé keny sé gei, a kor társ je -
len sé gek kö zül pe dig a tér- és ak ció szín há zak olyan 
for mái, ame lyek ben az elôadók és részt vevôk ál tal 
kö zö sen átélt szi tuá ció vá lik dön tô je lentô ségû pil -
la nat tá.” (Leh mann, 2000, 54–55) Schech ner idé -
zett ka te gó riáit al kal maz va a diákszínjátszó elô adás 
lét re jöt té nek kö ze gé ben ri tuá lis: szer ves kö zön sé gét 
a szü lôk, ba rá tok („ro kon ság”), az osz tály tár sak 
(„törzs”), il let ve az is ko la ta ná rai („elô ke lô sé gek”) 
ad ják. Ami kor vi szont ki vi szik sa ját kör nyeze té bôl, 
s ide gen, eset le ges kö zön ség elé ke rül, az esetek több -
sé gé ben ra di ká li san csök ken a ha tás, s az ezzel já -
ró si ker. A ma gya rá zat ab ban van, hogy a ját szók 
fel fo ko zott sá gá hoz az is me rô sök vá ra ko zá sa elég 
kö zel van, az ide ge nek hi deg tá vol ság tar tá sa (esz -

25 „Az al ko tó és a be fo ga dó vi szo nya ugyanis ez eset ben legin kább olyan ener gia áram lás hoz, -kör for gás hoz ha son lít ha tó 
(…), mely nek so rán a szín pad ról ér ke zô erôs, ér zé ki ha tá sok nem csak elôidé zik, ha nem igény lik is az ér te lem al ko tás 
cél el vû ra cio na li tá sát, il let ve az asszo ciá ciók és a gyö nyör bá tor sá gá hoz szük sé ges egyé ni fan tá ziát és örö möt.” (Kiss, 
2001, 191) 

26 Bár ez egy ben kor sze rû sé gé nek is egyik zá lo ga le het: „Az ama tôr ren de zô nek ugyanis egy do log ban elô nye van a hi va tá -
sos sal szem ben: meg vá laszt hat ja a já ték te ret. Hi va tá sos szín há zaink ban job bá ra csak meg ha tá roz hat ja: mo dern tö rek vé -
sek ese té ben ki tá gít hat ja, meg nö vel he ti az elô szín pa dot, le mond hat az elô füg göny rôl és be von hat ja a né zôt, a né zô te ret 
is a já ték ba, de lé nye gé ben köt ve van a ko runk ban ha gyo má nyos nak te kint he tô do boz szín pad hoz.” (Má té, 1978, 7)

 szín há zi fo lya mat ál lo má sai                 ma ga a szín pad ra ál lí tás                       be fo ga dói ak ti vi tás 

        dra ma ti kus szö veg                                me ta fo ri kus                                     in terp re tá ció 

ren de zés-szö veg                                           szce no gra fi kus                              sze mio ti kai ol va sat 

per for mansz- szö veg                                 a szi tuá ció szín há za                                  rész vé tel
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té ti kai szín há zi el vá rá sa) azon ban a leg több ama tôr 
elôadás szá má ra le küzd he tet len aka dályt je lent.27 

Pa vis ka te gó riái kö zül a di ák szín ját szás ban az 
in ter tex tu á lis le het ter mé keny, hi szen az anyag át -
sa já tí tá sa, ma gunk ra vo nat koz ta tá sa a si ke res diák -
színjátszó elôadás alap fel té te le. A ta pasz ta lat azt 
mu tat ja, mi nél ra di ká li sabb, sza ba dabb egy ilyen 
adap tá ció, an nál hi te le sebb tud len ni; míg a fél reér -
tett tisz te let bôl szü le tô komp ro misszu mok csak az 
elôadás ama tôr, fél kész vol tát hang sú lyoz zák. A 
ren de zô ta nár leg fon to sabb dra ma tur giai eré nye a 
mo du lá ciós vagy transz po ná ló kész ség: ho gyan tud -
ja a meg lé vô té mát, anya got adott cso port ra, adott 
al ka lom ra, adott já ték tér re, adott tech ni kai hát tér -
re stb. át hang sze rel ni. Az a kon ta mi ná lás pél dául, 
ami rôl Lesz kovsz ky Al bin A há rom gróf fiú cí mû 
nép me se szín pad ra ál lí tá sa kap csán szá mol be,28 a 
leg ké nye sebb posztmodern íz lést is kielé gít he ti (vö. 
Ké ke si Kun, 2000b, 66–67). Ez egy ben meg ke rül -
he tet len szük ség let is: „Egy ma gyar kö zép is ko lás 
diák együt tes ugyanis csak ak kor tud ma megél ni, 
ha ké pes a dra ma tur giai önel lá tás ra. A «fel nôtt» da -
ra bok még rosszul áll nak ne kik, a gye rek da ra bok -

ból ki nôt tek, szá muk ra írt drá ma nincs. Kény te le -
nek csi nál ni ma guk nak.” (Lesz kovsz ky, 1979, 35) 

Ez a „da rab csi ná lás” azon ban csak ak kor hozhat 
au ten ti kus ered ményt, ha a kö zös já té kok ból szer ve -
sen ki nô ve jön lét re, ami vel egy szer re tud meg felel -
ni a drá ma pe da gó gia mód szer ta ni és a posztmodern 
szín ház esz té ti kai kö ve tel mé nyei nek. A jó drá ma -
ta nár el sô sor ban ani má tor, aki nek ideá lis eset ben a 
szín pad ra ál lí tás ra ki vá lasz tott té ma vagy anyag is -
me re té ben egy tel jes, több hó na pos já ték so ro za tot 
kell meg ter vez nie, mely nek so rán szin te ész re vét -
le nül szü let het meg a vég sô pro duk ció.29 

A krea tív já ték ból, kö zös imp ro vi zá ciók ból kiin -
du ló szín já ték szük ség sze rûen ad ja ki azt a ki ra kó -
já ték-szer ke ze tet,30 amely a fen tiek ben szin tén poszt -
modern sa já tos ság ként je lent meg. Míg a hiva tá sos 
szín há zi al ko tó a klasszi kust rom bol ja le idáig, a 
diákszínjátszó a drá ma já té kot épí ti fel er re a szintre. 

Az így el ké szü lô elôadás ban ter mé sze te sen a szí -
né szi je len lét sem ma rad hat vál to zat lan.31 Ez egy -
szer s mind megol dást kí nál ar ra a prob lé má ra, hogy 
a poszt mo dernt megelô zô szín há zi esz té ti kák, mint 
lát tuk, más-más ok ból, de a je len lét nek olyan mi -

27 „Ér de kes mó don az em be rek je len tôs mér ték ben el té rôen vi sel ked nek at tól füg gôen, hogy né zô ként egy szer ves vagy egy 
eset le ges kö zön ség ré szét al kot ják-e – és ez a kü lönb ség nem az, amit az em ber vár na. Egy eset le ges kö zön ség, min dent 
egy be vet ve, na gyobb fi gyel met for dít a do log ra, mint egy szer ves kö zön ség. (…) A szer ves kö zön ség gya kor ta tud ja, mi tör -
té nik – az, hogy nem min den re fi gyel oda, épp e tu dás ki mu ta tá sá nak egy mód ja.” (Schech ner, 1984, 203) 

28 „Per sze ön ma gá ban egy nép me se-pa ró dia nem ér meg egy mi sét: gú nyo lód ni a me sék nai vi tá sa fe lett se ké lyes tar ta lom, 
ke ve set köz ve tít a ti zen éves ko rosz tály tu dat vi lá gá ból. Ugyan csak so vány ka do log ka ri ka tú rát ad ni a re pü lô té ri fo ga dá -
sok, mun ka ebé dek kör nyé ké rôl, fil mek és ka ba rék ele get csi nál ják, s job ban, mint mi tud nánk. A ket tô együtt azon ban 
iz gal mas két szó la mú sá got ígért, ta lán a kont raszt ha tá sá nál fog va. Gróf fiúk, ki rály kis asszo nyok mo zog nak a dip lo má ciai 
pro to koll vi szo nyai kö zött: ez ad hat mai fa nyar sá got a já ték nak. S ami a fô: fel sza ba dít ja a di ák szín ját szók gro teszk re 
igen fo gé kony ko mé diá zó haj la mait.” (Lesz kovsz ky, 1979, 36) 

29 Ez pár hu zam ba ál lít ha tó a vi lág szín ház tör té ne té re vo nat ko zó azon jós lat tal, amely sze rint las san vé get ér a ren de zôi szín -
ház kö zel száz éve tar tó ko ra. „A poszt-mi se en scène (1960 után): ab ban az idô szak ban, amely ma gá ról nem tud mást 
mon da ni, csak azt, hogy «posztmodern», a ren de zô ke rül hír be, mint olyan va la ki, aki nek rend sze res sé ge és fel té te lez -
he tô ha tal mas ko dá sa árt az elôadás ter mé keny sé gé nek.” (Pa vis, 2003, 181) 

30 „Az imp ro vi za tív drá mák szö ve ge sok he lyütt mor zsa lé kos, na gyon is kor hoz, mi több – ko rosz tály hoz kö tött. A já ték 
sa já tos, folt sze rû ki dol go zá sa oly kor csak erô sí ti az amúgy is meg lé vô «mo zai kos» mi vol tot, ben ne csak bú vó pa tak ként 
sej lik föl egy klasszi kus sza bá lyok sze rint ága zó «drá ma». Nagy rit kán elô for dul, hogy az elôadás ra rög zí tett «sze ren csés 
va riáns» szö ve ge köl tôi ma gas sá got ér el, s a szi tuá ció fe szes sé ge elis me rés re kész tet ben nün ket. Ve szé lyes len ne azon -
ban eze ket a já té ko kat drá mai szö veg könyv ként köz read ni az zal a cél lal, hogy más cso port szó ról szó ra «be ta nul ja» ôket. 
Inkább csak mint «já ték ter vet», ka na vászt vagy mint egy több hó na pos szín há zi–szín ját szói mun ka do ku men tu mát fo -
gad juk eze ket a szö veg köny ve ket.” (Gab nai, 1983: 72, il let ve, 1999, 226) 

31 „A szín pad ra ál lí tás alap ja a kol lek tív já ték. Ez azt je len ti, hogy nincs sen ki tét len ség re kár hoz tat va: az egyes sze rep lôk nek 
egy szer szó ló szö veg ben vagy kó rus ban, más kor a kör nye zet, a hasz ná la ti tár gyak meg sze mé lye sí té sé ben, mun ka fo lya -
ma tok vég zé sé ben, vagy egy szer re több szín pa di ef fek tus meg te rem té sé ben kell helyt áll nia. Ezt a bo nyo lult já ték mó dot, 
amely ben az együt tes cse lek vés-lég zés is mo ti vál, nem kép zel het jük el a ha gyo má nyos «be leélé ses» rea lis ta já ték stí lus -
ban. A sze rep lôk alap ve tôen ön ma gu kat ad ják (alap ka rak ter), cse lek vé seik se gít sé gé vel az áb rá zo lan dó «más» ka rak tert, 
más jel le met csak jel zik (mo ti vá ló ka rak ter). (…) Eb ben az em ber áb rá zo lás ban van va la mi ka ri ka tú ra sze rû azál tal, hogy 
csak a fô vo ná sok egy-egy kon túr ját kell meg ra gad ni, azt el tú loz va ki na gyí ta ni. A sze rep lô eb ben az eset ben nem csak ön -
magát ad ja, ha nem az ál ta la el me sélt, jel zett fi gu ra kri ti ká ját is. Kü lö nö sen emiatt al kal mas ez a já ték mód ar ra, hogy meg -
ta lálja a kap cso la tot a kö zön ség gel, s a né zôk kel «össze ka csint va» elô se gí ti a szí ni él mény ki bon ta ko zá sát.” (Bács kai, 1976, 
128–129)
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nô sé gét kö ve te lik meg, amely az át la gos diák szín -
játszó szá má ra tel je sít he tet len. Meg fe le lô tré ning -
mun ka után ké pes le het a kon cent rált szín pa di 
mun  ká ra, ez azon ban rit kán tud ja fe led tet ni az 
„üres te ret” be töl te ni tu dó érett test nek és sze mé -
lyi ség nek a hiá nyát. Így az tán gyak ran le het ta lál -
koz ni az idé zô je les je len lét kü lön fé le vál to za tai val, 
ahol a vá lasz tott mû faj ele ve a sze rep tôl va ló tá vol -
ság tar tás ra épít, mint pél dául a pa ró diák ese té ben. 

Ha adek vá tabb megol dást ke re sünk a je len lét 
prob lé má já ra, ak kor a kér dést úgy ér de mes fel ten -
nünk, hogy me lyik az a nem va ló sá gos hely zet, 
amely  ben a gye rek a vá gyott in ten zi tás sal van jelen? 

Ez ter mé sze te sen a já ték – ame lyet itt és most 
szem be kell ál lí ta nunk a szín já ték kal. Az ún. ket tôs 
tu dat32 ugyan mind két eset ben egy for mán mû kö -
dik, a rész vé tel mód já ban, irá nyult sá gá ban azonban 
igen lé nye ges el té rést fi gyel he tünk meg. Az elôb bi 
ön ma gáért va ló, s jel lem zô je a kül vi lá got ki zá ró be -
le fe led ke zés; az utób bi kö zön ség szá má ra tör té nik, 
a po zi tív kül sô megerô sí tés re mé nyé ben. Vagyis a 
diákszínjátszó elôadás „hi te les sé ge” pa ra dox módon 
azon mú lik, mennyi re si ke rül a gye re kek rész vé te -
lét a szín já ték sze rû tôl el tá vo lí ta ni, s a já ték sze rû -
höz kö ze lí te ni. (Vagyis a diákszínjátszó „mun ká ja” 
nem az elér he tet len lé lek ta ni hi te les ség haj szo lá sa, 
ha nem a tel jes tes ti-lel ki odaadást és kon cent rá ciót 
kí vá nó sze rep já ték.) 

Szin tén pe da gó giai/mód szer ta ni okok ra ve zethe -
tô vissza az az igen gya ko ri megol dás, hogy a kollek -
 tív já ték so rán egy-egy sze re pet töb ben fel vált va 
vagy pár hu za mo san ala kí ta nak, il let ve a ját szók cse -
rél ge tik egy más közt sze re pei ket.33 A fel nôtt színház 
kö ze gé ben ugyanez az esz köz egyér tel mûen poszt -
modern sa já tos ság ként je le nik meg: „Stuart Sherman 
a Woo ster Gro up pal ké szí tett Ham let-elô adást, ahol 
Ham le tet öt szí nész ját szot ta egy szer re. (…) A pél -
dá kat so rol hat nánk Broo kon, Wil so non, Vi te zen, 
Stei nen át; a per szo názs lát vány be li meg több szö -

rö zé se a posztmodern szín há zi gya kor lat min den -
na pos tech ni ká já vá vált.” (Ják fal vi, 2001, 147) 

A diákszínjátszó je len lé te ezek sze rint a per for -
me ré hez áll kö zel: „Ahogy a pszi cho ana lí zis so rán 
az alany sok kal in kább «sza ka szos», ki ha gyó, 
«korlá tolt fe le lôs sé gû» alany, éppúgy a kor társ szí -
nész re sem ne he ze dik az összeegyez tet he tet len sze -
mé lyi ség meg for má lá sá nak ter he: már nem szi mu -
lál, ha nem sti mu lál; in kább «elôad ja» gyen ge sé geit, 
hiá nyos sá gait, sok fé le sé gét. Töb bé nem kell glo bá -
lisan és mi me ti ku san egy fi gu rát vagy egy cse lek -
ményt úgy áb rá zol nia, mint ha az a va ló ság vég sza -
va lenne. Egy szó val visszaál lí tot ták mes ter sé gé nek 
pre na tu ra li sta sza ka szá ba. A va ló sá got kon ven ciók 
olyan so ro za tá val is ér zé kel tet he ti, ame lyet a né zô 
vesz ész re és is mer fel. A per for mer, a szí nésszel el -
len tét ben, nem sze re pet ját szik, ha nem sa ját ne vé -
ben lép fel.” (Pa vis, 2003, 62) 

A já ték a di ák szín ját szás ban a szín há zi mun ka 
gya kor la ti lag va la mennyi sze le té ben kulcs fon tos -
sá gú sze rep hez jut: in nen néz ve pél dául a meg fe -
le lôen al kal ma zott drá ma já té kok a szin tén a hat va -
nas–het ve nes évek al ter na tív jai ál tal be ve ze tett tré -
ning (azaz cso por tos elô ké szí tô gya kor la tok) funk -
ció ját töl tik be. Ez egy részt a lí rai ora tó riu mok 
mû fa ji szük ség le tei bôl fa kadt (Len gyel Pál, 1976, 
49–51) pél dául szö veg rit mi kai és össz hang zá si, il -
let ve az együt tes já ték kiala kí tá sát szol gá ló gya kor -
la to kat so rol fel), más részt a Gro tows ki- fé le pszi -
cho di na mi kus tré ning gel va ló ta lál ko zás nak volt 
kö szön he tô. 

Mint ahogy eb bôl az idô bôl szár ma zik az a meg -
fi gye lés, felis me rés is, hogy a tré ning va la mi lyen 
for má ja elen ged he tet le nül szük sé ges köz vet le nül a 
diákszínjátszó elôadás elôtt is, hi szen a gye re kek -
tôl nem vár ha tó el, hogy ké pe sek le gye nek au to -
ma ti ku san a meg fe le lô ál la pot ba hoz ni ma gu kat.34 

Az an ti rea lis ta meg kö ze lí tés ter mé sze te sen nem 
hagy ja érin tet le nül a szín pa di vi lág töb bi szeg men -

32 „Egyik kéz zel a rea li tás lo vá nak, a má sik kal a ki ta lá ció pa ri pá já nak a gyep lô jét fog juk, így fut a já ték sze ke re, s az il lú zió 
eny hí ti a ket tôs ség bôl ere dô fe szült sé get. Míg biz tos kéz zel fog juk a rea li tást, a kis gye rek, bár mi lyen éhes sem eszi meg 
a ho mok po gá csát, és a Des de mo nát ját szó szí nész nô is biz ton ság ban van.” (Gab nai, 1999, 192) 

33 Ez a szín há zi nyelv „(…) azt is ter mé sze tes sé te szi, hogy a sze rep lôk csak egy-két jel zé ses, né hány egy sze rû gesz tus sal 
jel le mez zék a fi gu rá kat. Ugyanak kor a sze re pek be va ló ki- és be lé pés le he tô sé gét is biz to sít ják: gya ko ri az elôadá sok ban, 
hogy egy-egy szín ját szó több fi gu rát is meg je le nít het, ugyanak kor a cso port tag jai hol nar rá tor ként, hol sze rep lô ként je -
len nek meg, sok szor csak az elôadás kö ze gét meg je le ní tô «kó rust» tes te sí tik meg. Eb bôl is adó dik, hogy ezek az elôadá -
sok el sô sor ban kö zös sé gi ere jük kel hat nak.” (Sán dor L., 2001a, 225) 

34 „Úgy dön töt tünk, az elôadás elôtt ala pos be me le gí tô pró bát tar tunk. A kül sô ha tá sok ki zá rá sá val a fel lé pés elôtt jó fél -
órá val már meg kell kez dôd nie a já ték nak, be me le gí tô gya kor lat tal, kó rus szö ve gek mor mo lá sá val, te hát tel jes tes ti és lelki 
ké szen lét tel. Ily mó don a sze rep lôk a kö zön ség elôtt már nem el kezd ték, ha nem foly tat ták a já té kot. Csak így ér het tük 
el, hogy tel jes fel ké szült ség gel töl tôd tek fel már az el sô mon da tok is.” (De bre cze ni, 1976, 9) „Az elôadás már fél órával a 
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sét sem: „A dísz le tek rôl és va ló sá gos tár gyi kel lé -
kek rôl va ló le mon dás szán dé ka már kez det tôl fog -
va meg volt ben nem. Da ra bun kat úgy fog tam fel, 
hogy egy fél osz tály ra va ló diák dísz le tek és esz kö -
zök nél kül, csak a sze rep lôk fi zi kai ál la gá nak mind 
tel je sebb lat ba ve té sé vel el ját szik egy tör té ne tet. Ez 
az el gon do lás nem tûr kel lék tá rat. Az egész nek 
szin te ott a hely szí nen kell meg szü let nie, mintegy 
a ki sujj ból ki rá zott könnyed ség gel. A hosszas, mû -
hely be li elô ké szü le tek gya nú ját nem sza bad a né -
zô ben fe léb resz te ni, min den kô szín há zi ér te lem -
ben vett szak sze rû ség árt an nak a ham vas ság nak, 
amit el kép zel tem. A szük sé ges be ren de zé si tár gyak 
mintegy a vé let len sze rû ség bé lye gét vi se lik: mint -
ha az asz tal és az a né hány szék már ele ve ott lett 
vol na. «S ha már ott van», fel hasz nál juk ar ra, hogy 
játsszunk ve le.” (Lesz kovsz ky, 1979, 36–37) 

A diákszínjátszó elôadás nak te hát ter mé sze tes 
ál la po ta az, amit Kiss Gab riel la a Zsó tér- ren de zé -
sek kap csán fo gal maz meg: „Szín pad ké pei sza kí ta -
nak mind a pol gá ri il lú zió szín ház, mind a tör té nel -
mi avant gárd ha gyo má nyai val. A já ték tér sem reá -
lis he lyi sé get nem rep re zen tál, sem ar che ti pi kus je -
len tés sel nem bír, ám min dig van nak ben ne olyan 
ele mek (…), ame lyek biz to sít ják, hogy az adott tér 
akár a szö veg sze rin ti va lós he lyi sé get is je lent hes -
se (…). Ugyanak kor a dísz let ele mek szin te ki vé tel 
nél kül a szí né szi test szem pont já ból vál nak fon tos -
sá. (…) A leg hét köz na pibb tár gyak (…) mu tat koz -

nak be játsz ha tó nak: ru gal ma sak, ala kít ha tók, el -
moz dít ha tók, meg mász ha tók. (…) Ily mó don legin -
kább olyan mû vi-mû vé szi vi lág ke let ke zik, mely -
nek min den szeg men tu ma a szí né szi ak ció és a né -
zôi asszo ciá ció, te hát a ha tás és a be fo ga dói ak ti vi -
tás (per for ma ti vi tás) foly tán vá lik je len té ses sé.” 
(Kiss, 2001, 182–183.) 

Ta lán már nem okoz nagy meg le pe tést, hogy ez 
a bíz vást poszt mo dern nek ne vez he tô meg kö ze lí tés 
(amennyi ben az il lú zió te rem tést fel vál lalt mó don 
az elôadás ré szé vé te szi) szin tén a lí rai ora tó riumra 
nyú lik vissza,35 a ját szók tes té bôl va ló épít ke zésnek 
pe dig, ami má ra ál lan dó je gye lett a gye rek szín ját -
szás nak,36 az avant gárd ban ta lál ha tóak meg az esz -
té ti kai elôz mé nyei.37 

 
A kor szak kü szöb át lé pé se 

 

A fen tiek tu da to sí tá sa hí ján azon ban az a fur csa 
hely zet állt elô, hogy ma még igen gyak ran ta -
pasz tal ha tó sza ka dás a diákszínjátszó cso por -

tok mun ká já ban. Ami lyen ha tá ro zot tan ké pes volt 
a drá ma pe da gó gia le vál ni a ha gyo má nyos szí nész -
kép zés rôl az elô ké szí tô mun kát il le tôen, olyan ta -
nács ta lan nak mu tat ko zik az elôadá sok lét re ho zá sá -
nak az ipar sze rû szín há zi mû kö dés tôl el té rô le het -
sé ges mód sze reit il le tôen. Az ama tôr ren de zôk nek 
szó ló mun kák a hi va tá sos szín ház me cha ni kus, lé -
lek ölô mun ka fo lya ma tát is mer te tik,38 amely éles 

tu laj don kép pe ni kez dés elôtt min den al ka lom mal el kez dô dik, mi vel a hi te les já ték hoz fel tét le nül elô ké szí tés re van szükség. 
Ez az elô ké szí tés ab ból áll, hogy olyan fe szült ál la pot ba hoz zuk a sze rep lô ket, hogy a szín re rob ba nás va ló ban rob ba nás 
le gyen.” (Len gyel, 1976, 51–52) So kat mon dó a hi va tá sos szín ház hoz záál lá sa Ta kács Ka ta lin el mon dá sá ban: „A fô is ko -
lán ki ne vet tek, ami kor el me sél tem, hogy mi lyen fan tasz ti kus volt, ami kor Ke le ti meg ta ní tott ben nün ket kon cent rál ni. 
Ma már min den nyu ga ti cso port, kül föl di tár su lat így csi nál ja. Együtt leül nek há rom ne gyed hét kor, és be já rat ják ma gu -
kat a hét órás elôadás ra. Ezt a ne gyed órát én a mai na pig meg te rem tem ma gam nak. De az más, ami kor nyolc em ber ül 
kör be és vé gig csi nál ja a kon cent rá ciós gya kor la tot. Azután meg szü let het a cso da. A kö zös mun ka cso dá ja! Ezt Ke le ti be -
ve zet te, mert tud ta, mit hoz hat!” (Ko vács, 1996, 121) 

35 „Ez az áb rá zo lás, mint hogy sem le ges tér ben ját szó dott, nemigen igé nyelt konk rét dísz le tet és kel lé ket. Já té kunk ban majd -
nem min den a já té kos ra bí za tott, ô for mál ta a te re ket is, nem csak a fi gu rá kat. Az egész öt ven perc alatt két elem volt még 
a pó diu mon, a két ágy be tét mé re tû la ti cel mat rac, meg a ken dôk. Az elôb bi (…) hol ko por só, hol sír, hol szó no ki hát tér, 
hol hir de tés hez szol gá ló de ko rá ció stb.” (De bre cze ni, 1979, 144) 

36 „Az üres tér ben (vagy a jel zés sze rû dísz le tek kö zött) a sze rep lôk kü lön bö zô tér be li moz gá sai ból sa já tos cso port alak za tok 
jön nek lét re, me lyek gyak ran ma gu kat a hely szí ne ket is jel zik (a tes tek for mál ják meg a te ret), s egyút tal kiala kít ják a 
meg je le ní tett tör té net kü lön fé le hely ze teit. Ez a for ma gyors hely szín vál tá so kat tesz le he tô vé (…)” (Sán dor L., 2001a, 
225) 

37 „Az elôadás [a Kô mû ves Ke le men] egy eset ben ké pes ar ra, hogy szín há zi me ta fo rát hoz zon lét re. Szín há zi me ta fo rán ér -
tem a já ték va la mely té nyé nek (tér ele mek, ru há zat, rek vi zi tu mok, em be ri test) ren del te té sé tôl el té rô, nem evi dens al kal -
ma zá sát, mely nek so rán az il le tô tény ön ma gán tú li, ön ma ga fö löt ti je len tést kap. A kö peny kor bács ként va ló hasz ná lata, 
a reflek tor be vo ná sa a já ték ba (a «sze rep lô bôl» vi lá gít va an nak ön vizs gá la tát, a sze rep lô ar cá ra kon cent rál va fé nyét an -
nak láz ál mait fe je zi ki) már je len tôs lé pés ezen igen ma gas szín vo na lú esz köz meg te rem té sé hez, de még túl di rekt, túl 
egyér tel mûen kö vet ke zik, pusz ta mo ti vá ción kí vül egyéb je len tô sé ge nincs. Az élô ke reszt vi szont már más mi nô ség, az 
em be ri test ilye tén fel hasz ná lá sa meg döb ben tô és rend kí vül tö mör.” (Du ró, 1982, 15) 

38 Vö. Me zei, 1979, 83–102, Má té, 1984, Ke le ti, 1996, 310–316, Ná nay, 1999.
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el len tét ben áll mind az zal, amit a drá ma já té kok szel -
le mi sé ge kép vi sel. 

A sza ka dás okát vissza te kint ve a szö veg ala pú 
szín ház kon cep ció hoz va ló ra gasz ko dás ban je lölhet -
jük meg. Amíg ugyanis a szín há zi elôadást egy drá -
mai szö veg szín pa di meg va ló sí tá sa ként ért jük, addig 
igen erôs kor lá to kat sza bunk a szí né szi és a ren de -
zôi krea ti vi tás nak. Ezt a „fél reér tést” nyil ván az is 
erô sí tet te, hogy az ama tôr diákszínjátszó ren de zôk 
el sô sor ban a vál lal ko zó ked vû ma gyar ta ná rok köré -
bôl ke rül tek ki, akik a ma guk él mény vi lá ga fe lôl 
kö  ze lít ve ter mé sze te sen el sô sor ban iro dal mi feladat -
ként ér tel mez ték a szín pa di mun kát.39 Eb bôl a 
szem pont ból a ki lenc ve nes évek fel sza ba dí tó lag ha -
tot tak a di ák szín ját szás ra is: ma már egy re in kább 
ter jed itt is az a meg gyô zô dés, hogy a szín  ház el sô -
sor ban ér zé ki ha tás, vagyis hang, fény, moz gás, ame -
lyek hez ké pest szin te má sod la gos a szö veg; utób -
bi ból tu laj don kép pen mi nél ke ve sebb, an nál jobb. 
(Ezt a ten den ciát egyéb ként egy szo mo rú prak ti -
kus tény is erô sí ti: az egy mást kö ve tô diákszínjátszó 

ge ne rá ciók egy re gyen gébb szö veg ér té si és szö veg -
mon dá si kész ség rôl tesz nek ta nú bi zony sá got. Az 
esz té ti ka tör té ne ti okok40 mel lett ta lán ez zel is ma -
gya ráz ha tó pél dául a moz gás szín há zi nyelv nek a 
hi va tá sos szín ház vi lá gá val tel je sen pár hu za mos, 
ro ha mos tér hó dí tá sa a di ák szín ját szás ban.) 

Eb ben a kér dés ben a ren de zôi szín ház igé nyei -
nek kielé gí té se ér de ké ben kö tött komp ro misszu -
mok41 út ja sem bi zo nyul jár ha tó nak: a diákszín ját -
szó elôadás ese té ben az egész pro duk ció si ke rét 
koc  káz tat juk, ha a já ték he lyé be hir te len a mun kát 
pró bál juk il lesz te ni. Bár mely „ren de zôi” beavat ko -
zás ki zá ró lag a kö zös (imp ro vi za tív) já ték szer ves 
foly ta tá sa ként kép zel he tô el; il let ve csak így le het 
iga zán ha té kony. 

A „posztmodern” jel zôt te hát a diákszínjátszás 
kon tex tu sá ban nem is el sô sor ban az elôadá sok ra vo -
nat koz ta tott nor ma tív esz té ti kai ka te gó ria ként len ne 
ér de mes hasz nál nunk, ha nem a tel jes mód szer ta ni 
fo lya mat fi lo zó fiá já nak je lö lé sé re. En nek rész le tes be -
mu ta tá sa azon ban már egy má sik dol go zat feladata.

39 A szö veg köz pon tú ság a diákszínjátszó felada tá ról val lot tak ban is meg je le nik: „Eze ket a bel sô mo no ló go kat, a szö veg bôl 
kö vet ke zô és a ma ga tar tást irá nyí tó gon do la to kat ne ve zik a «szö veg mé lyé nek». Mi nél ala po sab ban de rít jük fel és tu da -
to sít juk eze ket a ját szók ban, an nál gaz da gabb, szí ne sebb ala kí tá sok szü let nek.” (Me zei, 1979, 105) 

40 „A szó szín ház vál sá ga nem csak a hi va tá sos és az al ter na tív szín ház ban, ha nem a gyer mek szín ját szás ban is meg fi gyel he -
tô. Je len tést vál tó, az ér ték vál tást vál ság ként megélô, a visszaélé sek kel szem ben véd te len sza vaink csak kü lö nös erô fe szí -
tés ered mé nye ként te he tôk meg a hi te les (köz hely men tes) szín pa di ki fe je zés alap já vá. A moz du la to kat mint ha még ke -
ve sebb fenn tar tás fo gad ná. Egy sze rû dol gok ról szól hat nak, póz ta la nul, bi za lom mal.” (Sán dor L., 2001a, 226) 

41 „Ha a ren de zô imp ro vi za tív úton hoz za lét re elôadá sát, ak kor az imp ro vi zá ció-so ro za tok vagy az ol va só pró bát elô zik 
meg, vagy az ol va só- és ren del ke zôp ró ba kö zé es nek. Mint már em lí tet tük, ren del ke zôp ró bá ra ek kor is szük ség van, leg -
föl jebb az em lék pró bák fo lya ma tá nak ide je csök ken het. Össz pró ba, fô pró ba olyan mó don szük sé ges, mint a ha gyo má -
nyo san lét re ho zott pro duk ciók ese té ben.” (Ná nay, 1999, 69)
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