
 „M áris ele gen dô kér dé sünk van ah hoz, 
hogy egyik köny vet a má sik után ír juk 
Gro tows ki ról, hogy ezek a köny vek az -

tán to vább szapo rít sák a kér dé se ket is és a vá la szo -
kat is. Nem hiszem, hogy egy Grotowski lesz. Annyi 
Grotowski lesz, ahá nyan ír nak ró la.” – idé zi Pá lyi 
And rás Józef Ke re lá nak a Szín ház cí mû fo lyó irat 
2009. szep tem be ri szá má ban meg je lent cik két.1 
Nem vi tás, hogy Ke re lá nak iga za van, s az is va ló -
szí nû, hogy a sza po ro dó kér dé sek és a reá juk adott 
vá la szok – végsô so ron – ár nyal tab bá fog ják ten ni 
az utó kor Gro tows ki- képét. 

A ma gyar szín ház tu do mány nak, azt hi szem, kü -
lö nö sen fon tos szük sé ge van er re a tisz tu lá si fo lya -
mat ra, mi vel egé szen a legutób bi idô kig nemigen 
mond hat tuk, hogy bár mi fé le át fo gó ké pünk lett 
vol na akár csak Grotowski szín há zi ku ta tá sai ról is. 
Mi több: jó sze ri vel még most sem ál lít hat juk, hogy 
ilyen ké pünk len ne. Hi szen, bár töb bek kö zött épp 
Pá lyi And rás nak kö szön he tôen va la me lyest be te -
kint het tünk a mun kás sá gá ba, e be te kin tés tö re dé -
kes sé ge vi tat ha tat lan. Jól ér zé kel te ti a hely ze tet, 
hogy egé szen 2007-ig, Ké ke si Kun Ár pád A ren de -
zés szín há za cí mû köny vé nek meg je le né séig, egyet -
len könyv vagy ta nul mány sem fog lal ta össze az 
élet mû vet.2 Ép pen ezért fon tos, hogy fog lal koz -
zunk a ma nap ság fel me rü lô kér dé sek kel és azok -
kal a vá la szok kal, ame lyek ter mé sze te sen újabb 
kér dé se ket, vagy eset leg el té rô vá la szo kat ered mé -
nyez nek. 

E po le mi zá lás egyik – s vé le mé nyem sze rint 
alap ve tô fon tos sá gú – te rü le té re sze ret ném most 
ráirá nyí ta ni a fi gyel met. A szín há zi ku ta tá sok és a 

sze gény szín ház va la mint a per for ma ti vi tás vi szo -
nyá ról van szó, amely re jó ap ro pót szol gál tat Erika 
Fis cher- Lich te ma gya rul né hány hó nap ja meg je -
lent, A per for ma ti vi tás esz té ti ká ja cí mû köny ve. Eb -
ben ugyanis a szer zô oly mó don hi vat ko zik a La -
bo ra tó ri um szín ház te vé keny sé gé re, mint ha az ott 
fo lyó ku ta tó mun ka a hat va nas évek ben le zaj lott 
úgy ne ve zett per for ma tív for du lat ré sze lett vol na, 
vagyis, mint ha a sze gény szín ház szín já ték tí pu sa 
per for ma tív je len ség len ne. Er re utal nak – köny vé -
nek szá mos, ál ta lá nos megál la pí tá sán túl me nôen – 
azon pél dák, ame lye ket a szer zô a szí nész tes té nek 
elô tér be he lye zé sé re ép pen Grotowski „se bész kés”- 
me ta fo rá ját hoz za fel,3 vagy a tér hasz ná lat vo nat -
ko zá sá ban ho zott pél dái a Kor di an és Az áll ha ta tos 
her ceg cí mû pro duk ciók ból,4 és még le het ne foly -
tat ni a sort. Mi vel vé le mé nyem sze rint ez a té zis 
ugyan csak vi tat ha tó, in do kolt nak lá tom a ma gam 
szá má ra is oly mó don új ra fo gal maz ni a sze gény szín -
ház és a per for ma ti vi tás kap cso la tát, hogy a ket tô 
kö zöt ti, alap ve tô kü lönb sé gek meg ra gad ha tó vá vál -
ja nak. Ezt vi szont cél sze rû an nak az alap ve tôen dra -
ma ti kus és az átélô-át lé nye gü lô szí né szi já ték mó -
dot al kal ma zó „rend szer nek” – il let ve szá munk ra 
re le váns jel leg ze tes sé gei nek – az össze fog la lá sá val 
kez de nem, ame lyet Szta nyisz lavsz kij ne vé vel szo -
kás össze füg gés be hoz ni. Azért sze ren csés ezt az 
utat kö vet nünk, mert lé nye gé ben mind a sze gény 
szín ház mo dell je, mind pe dig az al ko tói gya kor lat -
nak és nem te o re ti ká nak te kin tett per for ma ti vi tás 
je len sé ge en nek „el le né ben” jött lét re, en nél fog va 
ez az alap ve tôen dra ma ti ku s és átélô-át lé nye gü lô 
szí né szi já ték mó dot hasz ná ló szín há zi dis kur zus 

1 Pá lyi And rás: Grotowski és utó ko ra, Szín ház, 2009/9. 16. 
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3 Eri ka Fis cher- Lich te: A per for ma ti vi tás esz té ti ká ja, Bu da pest, Ba las si, 2009. 113sk. ford. Kiss Gab riel la. 
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le het az a kö zös alap, amely hez ké pest a más ság, a 
kü lönb ség ki mu tat ha tó.5 

 
1. 

 

 S zta nyisz lavsz kij „rend sze ré vel” kap cso la to san 
elsô sor ban azt az evi den ciát kell rög zí te nünk, 
hogy a ren de zés dra ma tur giai szer ke ze tét min -

den kor meg ha tá roz za egy elô ze te sen lé te zô en ti tás: 
a drá mai struk tú ra.6 Ak kor is így van ez, ha a drá -
mán kisebb-na gyobb dra ma tur giai beavat ko zá so -
kat vé gez nek, sôt ak kor is, ha tel je sen átír ják, hi -
szen ez utób bi eset ben is egy új szer ke zet, mond -
hat ni, egy új drá mai alap anyag jön lét re. Az elô ze -
te sen meg lé vô szer ke zet lé té nek té nye te hát 
vál to zat la nul fennáll. 

Ez alap ve tôen meg ha tá roz za a szí né szi mun ka 
jel le gét, azt a sa já tos sá got, hogy a szí né szi átélés -
nek kö tött irány ban kell ha lad nia, hogy a szín pa -
di alak nak a szí nész átélé sé vel-át lé nye gü lé sé vel hi -
te le sí tett cse lek vé sei a drá ma ál tal ele ve meg ha tá -
ro zott cse lek ményt kö ves sék. Vagyis, vég sô so ron, 
a szí nész – átélé sé vel-át lé nye gü lé sé vel – az elô ze -
te sen lé te zô szín pa di alak nak a szer zô ál tal el kép -
zelt (!) ér zel meit rep ro du kál ja, nem pe dig a sa ját 
bel sô tar tal mait je le ní ti meg. 

Har ma dik jel leg ze tes ség ként pe dig a já ték tér és 
a né zô tér kö zöt ti vi szonyt, il let ve az eb ben meg je -
le nô in terak ti vi tást, va la mint a né zôk re eb bôl ere -
dôen gya ko rolt ha tást kell megem lí te nünk. Elô ször 
azt kell megál la pí ta nunk, hogy eb ben a vi lág ban a 
szí nész és a né zô egy más tól alap ve tôen el ha tá rolt 
hely zet ben van, füg get le nül at tól, hogy ez az el ha -
tá rolt ság, fi zi kai for mái ban meg je le nik-e vagy sem. 
Az el ha tá ro ló dás at tól jön lét re, hogy a szín já ték 
szán dé ka sze rint a szí nész és a né zô köz vet le nül 
nem, csak a já ték át té te lén ke resz tül ke rül egy más -
sal in terak tív kap cso lat ba. Vagyis a szín pa don vagy 
já ték tér ben a szí né szek in terak tív kap cso la ta ré vén 
lét re jö vô já ték egé sze, il let ve rész le tei hat nak a né -
zôk kö zös sé gé nek egé szé re és az egyes né zôk re. 
Fon tos itt kiemel ni a „szín já ték szán dé ka sze rint” 

ki té tel je len tô sé gét, mert ter mé sze te sen a szí né szek 
és né zôk együt tes je len lé te foly tán el ke rül he tet le -
nül je len van nak az egyéb in terak tív meg nyil vá nu -
lá sok is, ám eze ket a szín já ték, szán dé ka sze rint, 
igyek szik mi ni ma li zál ni le he tô ség sze rint ki kü szö -
böl ni. A né zô re gya ko rolt ha tás vo nat ko zá sá ban 
pe dig egy részt azt kell megál la pí ta nunk, hogy ez a 
faj ta szín já ték jel lem zôen a né zôk kö zös sé gé nek 
egé szé re kí ván hat ni, még pe dig ab ban az ér te lem -
ben, hogy az egyes né zôk összes sé gé ben azo nos jel -
le gû (ko mi kus, tra gi kus stb.) ha tást igyek szik elér -
ni. Más részt pe dig azt, hogy en nek a ha tás nak a mi -
nô sé ge egyér tel mûen átélés re ins pi rá ló, vagyis a já -
ték ar ra tö rek szik, hogy né zô je azo no sul jon a 
szín pa di ala kok kal, il let ve azok nak a szí nész ál tal 
rep ro du kált ér zel mei vel. Ez zel lé nye gé ben meg is 
ha tá roz tuk azo kat a tár gyunk szem pont já ból fon -
tos sa já tos sá go kat, ame lyek vo nat ko zá sá ban a sze -
gény szín ház il let ve a per for ma ti vi tás kö zöt ti dif fe -
ren ciá kat kell ki mu tat nunk. 

 
2. 

 

 A sze gény szín ház alap ve tô jel leg ze tes sé ge, hogy 
min den szín pa di ese ményt és ha tást a szí nész -
bôl, a ját szó em ber bôl ve zet le. El sô sor ban 

igaz ez a szí né szi já ték tar tal mai ra, a szí nész ér zelmi 
fo lya ma tai nak meg je le ní té sé re. Er re utal Grotowski 
sok szor idé zett me ta fo rá ja, amely sze rint a szí nész 
szá má ra a sze rep nek se bész kés nek kell len nie, 
amely nek se gít sé gé vel fel kell tár nia, le kell lep lez -
nie lé nyé nek leg ben sôbb, leg tit ko sabb tar tal mait, 
s azo kat kell a né zô szá má ra fel mu tat nia.7 Ez te hát 
azt je len ti, hogy a szí nész nem a szín pa di alak nak 
a szer zô ál tal elô ze te sen el kép zelt és megal ko tott 
ér zel mi fo lya ma tait rep ro du kál ja, ha nem a szín pa -
di alak ban (a sze rep ben) ön ma ga au ten ti kus ér zel -
mi mo ti vá cióit, ösz tö nös reak cióit je le ní ti meg. 
Vagy, ha más ként fo gal ma zunk, a szín pa di ala kot 
sa ját bel sô fo lya ma tai ból épí ti fel. 

Eb bôl vi szont az kö vet ke zik, hogy a szín pa di játék 
fo lya ma ta nyil ván va lóan nem kö vet he ti az elô ze te -

5 Ter mé sze te sen tud juk, hogy a szín já ték al ko tói gya kor la ta és te o re ti ká ja szer ves egy sé get al kot, ugyanak kor ese tünk ben 
cél sze rû az al ko tói gya kor la to kat egy be vet ni, mert, mint azt is tud juk, a szín ház egész vi lág tör té ne te so rán a te o re ti ka min -
dig a gya kor lat nyo mán, an nak le szû rô dé se ré vén szü le tett meg. Eb ben az eset ben sincs más ról szó, mint ar ról, hogy az 
al ko tói gya kor lat ban, s an nak ré vén lé te zô je len sé gek te o re ti kai meg fo gal ma zó dá sát vi tat juk, egy al ter na tív ál lás pont te -
o re ti kai meg fo gal ma zá sa sem épül het te hát más ra, mint ma guk nak a je len sé gek nek az új ból tör té nô össze ve té sé re. 

6 Vö.: Ador ján Vik tor: A Sze gény Szín ház. The at ron, 2008/ôsz–tél, 78–81. 
7 Jer zy Grotowski: The at re’s New Te sta ment. In. Jer zy Grotowski: To wards a Poor The at re. New York, To uch sto ne Books, 

1968. 37.
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sen megírt anyag (a drá ma) dra ma tur giá ját, hi szen 
a szí nész ben éb re dô tar tal mak nem (vagy legalábbis 
nem fel tét le nül) egyez nek meg az alak nak a szerzô 
ál tal el kép zelt tar tal mai val. Kö vet ke zés kép pen az 
azok ál tal mo ti vált cse lek vé sek sem le het nek azo -
no sak az alak nak a szer zô ál tal el kép zelt cse lek vé -
sei vel. Vagyis fel bo rul a drá má nak a szer zô ál tal el -
kép zelt dra ma tur giai rend je, pon to sab ban fel vált -
ja azt egy má sik, sa já tos dra ma tur giai rend, ame -
lyet Grotowski az elôadás par ti tú rá já nak ne vez. 
En nek a par ti tú rá nak a ki dol go zá sát, az elôb biek -
ben el mon dot ta kon kí vül egyéb ként az is szük sé -
ges sé tet te, hogy a szí né szi mun ka, jel le gé bôl ere -
dôen imp ro vi zá ció vá vált, ame lyet vi szont össze 
kel lett egyez tet ni az elôadás azo nos je len tés sel és 
ha tás sal tör té nô megis mé tel he tô sé gé vel. Így jött lét -
re, s ezért sa já tos ez az elôadás-szer ke zet, amely, 
mint egy „fo lyó ágy”, min dig ugyanaz, de a ben ne 
áram ló „fo lyó” min dig sza ba don vál to zó, min dig 
egy sze ri és megis mé tel he tet len.8 

Har ma dik ként a szí nész/né zô vi szony ban il let -
ve en nek ele mei ben is mar káns dif fe ren ciá kat rög -
zít he tünk a dra ma ti kus, átélô-át lé nye gü lô szí né szi 
já ték mó dot al kal ma zó szín já té ki vi lág hoz ké pest.9 
Azt lát juk ugyanis, hogy a sze gény szín ház – kiala -
ku lá sá nak ké sôb bi sza ka szá ban (el sô sor ban gon -
dol va itt Az áll ha ta tos her ceg cí mû pro duk ció ra), il -
let ve vég sô, kiala kult for má já ban (ért ve ezen az 
Apo calyp sis cum Fi gu ris har ma dik vál to za tá nak 
elôadá sait) – a szí nész/né zô vi szony ban megôriz te 
ugyan a szí né szek és né zôk el kü lö ní tett sé gét, de 
azt egy sa já tos ha tás rend szer rel, a né zôk passzív 
sze rep hely zet be ho zá sá val ala kí tot ta me rô ben új 
vi szonnyá. En nek lé nye ge, hogy már a tér fi zi kai 
meg je le né se is egy je len lé ti mi nô sé get su gall a né -
zôk kö zös sé gé nek (mint egész nek) és az egyes né -
zô nek egyaránt, így azok pél dául, mint Fau stus 
utol só va cso rá já nak „ven dé gei” vagy Don Fer -
nando, az áll ha ta tos her ceg szen ve dé sei nek „ob -
szer vá to rai” van nak je len az elôadá son. Ezt erô sí -

ti, s töb bek kö zött en nek is kö szön he tôen va ló sul 
meg az a kü lön le ges né zô ha tás, amely a né zôt egy -
részt a szín pa di ala kok egy cso port já val va ló azo -
no su lás ra ösz tön zi, más részt vi szont meg gá tol ja egy 
(cent rá lis) alak kal va ló azo no su lá sát. S mi vel az ala -
kok meg ha tá ro zott cso port já nak tag jai kü lön bö zô 
vi sel ke dé si mo del le ket je le ní te nek meg (ame lyek -
kel azo no sul ha tunk), a cent rá lis alak pe dig egy ér -
ték nor ma hor do zó ja (amellyel nem azo no sul ha -
tunk), a vi sel ke dé si mo del le ket meg je le ní tô szín -
pa di ala kok kal va ló azo no su lás ré vén az egyes né -
zô össze mér he ti ön ma gát a mo rá lis nor má val, 
mi köz ben nem hi he ti ma gát egyen ér té kû nek az zal. 
Így jön lét re a mo dern szín há zi szer tar tás, amely – 
bár a dra ma ti kus ala pú „rend szer hez” ha son la to -
san né zôi nek kö zös sé gé re kí ván cél já ban egy sé ges 
ha tást gya ko rol ni – alap ve tôen más ha tás meg va -
ló su lá sát je len ti, mint a dra ma ti kusszín ház átélô-
át lé nye gü lô szí né sze ál tal ki vál tott azo no su lás. 

Mindezek bôl vi lá go san ki raj zo lód nak azok a lé -
nye gi dif fe ren ciák, ame lyek a kiin du lás ként vett 
„szta nyisz lavsz ki ji rend szer” és a sze gény szín ház 
kö zött, mint leg je len tô seb bek, szám ba ve he tôk. 
Ezek után te kint sük most át azo kat a kü lönb sé ge -
ket, ame lyek a dra ma ti kus ala pú és átélô-át lé nye -
gü lô já ték mó dot al kal ma zó szín já té ki vi lág és a per -
for ma ti vi tás kö zött van nak! 

 
3. 

 

 E z elôtt azon ban egy kis ki té rôt kell ten nünk. 
Ed dig ugyanis, bár tu da to san, de né mi kép pen 
ön ké nye sen hasz nál tam a „per for ma ti vi tás” er -

nyô fo gal mát, most azon ban fel me rül het ne az igény 
ar ra, hogy meg kü lön böz tes sük egy más tól a szín -
pa di ala ko kat lét re nem ho zó ak ció kat és per for -
man szo kat va la mint a szín pa di ala ko kat is lét re ho -
zó, ám de per for ma tív ele mek kel élô per for ma tív 
szín já té ko kat. Ez azon ban nem csak el ve zet ne a 
tárgy tól, de szük ség te len is, mi vel a ko ráb ban em -

8 Lé nye gé ben az Apo calyp sis mag ja olyan, mint egy fo lyó ágy, vál to zat lan, de a víz, amely ben ne höm pö lyög, min dig új és 
is me ret len.” Pó zo lás nél kül” B. Gie ra czyns ki in ter jú ja Ry szard Cies lak kal. Kul tú ra, 1975/11. Il let ve: „pre ci zi tá som két 
partja kö zött egy fo lyam, amely sa ját ta pasz ta la taim au ten ti ci tá sá ból ered és szé le sen árad va vagy zu ha tag ként, se be sen 
áram lik to va” „Ex ter nal Or der, In ter nal In ti ma cy” An in ter view with Jer zy Grotowski by Marc Fu ma ro li. The Dra ma Review, 
1969/4. 174. 

9 Az alap ve tôen dra ma ti kus és átélô-át lé nye gü lô já ték mó dot al kal ma zó szín já té ki vi lá gon a Fis cher- Lich te ál tal „ha gyo má -
nyos szín ház nak” ne ve zett mo dellt ért jük, amely nek alap ve tô jel leg ze tes sé ge, hogy (1) elô ze te sen lé te zô drá mai anya got 
dol goz fel és visz szín re, más részt (2) ezt ha gyo má nyos nak mon dott já ték me to di ká val, a szí nész átélé sé vel és át lé nye gü -
lé sé vel te szi. Mi vel pe dig mind a szín re vitt drá ma, mind pe dig – a já ték mód nak kö szön he tôen – az elôadás is a vi lág le -
ké pe zé sé re – struk tu rált áb rá zo lá sá ra – tö rek szik, a szín re vitt mû és a szín re vi tel mód ja, eb ben az eset ben egy be vág: mind -
ket tô a vi lág rep re zen tá lá sá ra tö rek szik.
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lí tett kö tet szer zô je, Fis cher- Lich te sem kü lö ní ti el 
egy más tól eze ket, ha nem a kö vet ke zô ket ál la pít ja 
meg: „Ar ról van te hát szó, hogy a tes tet ne ren del -
jük alá a szö veg pa ra dig má já nak, ha nem egy, a szö -
ve gé hez ha son lóan pa ra dig ma ti kus po zí ció ba he -
lyez zük. Ezt a felada tot vég zi el a meg tes te sü lés 
(em bo di ment/Ver kör pe rung) fo gal ma…(…) Az 
elôadás tes ti sé get lét re ho zó per for ma tív ak tu sai so -
rán ugyanis min den eset ben olyan fo lya ma tok men -
nek vég be, ame lyek re at tól füg get le nül ér vé nyes a 
meg tes te sü lés elôb biek ben jel zett kon cep ció ja, 
hogy (mint az elem zett pél dák több sé gé ben) lét re -
hoz nak-e fiktív ala kot, vagy (mint az ak ció- és per -
for mansz- mû vé szet ben igen gyak ran) nem.”10 

Ezen megál la pí tá s te hát fel jo go sít ben nün ket 
arra, hogy a per for ma ti vi tást, mint gyûj tô fo gal mat 
a jö vô ben is úgy hasz nál juk, hogy egyaránt ért jük 
raj ta a fiktív ala ko kat is lét re ho zó per for ma tív szín -
já té ko kat és az ilye ne ket nem meg je le ní tô ak ció -
kat, per for man szo kat is. 

 
4. 

 

 Ha te hát e ki té telt is fi gye lem be vé ve fel vá zol -
juk a per for ma ti vi tás szem pon tunk ból re le -
váns jel leg ze tes sé geit, a dra ma tur gia te rü le -

tén ar ra a rend kí vül je len tôs dif fe ren ciá ra vi lá gít -
ha tunk rá, hogy a per for ma ti vi tás az elôadás ese -
mény sze rû sé gét (egy sze ri és megis mé tel he tet len 
vol tát) hang sú lyo zan dó, el ve ti a drá mai szer ke ze -
tet, ame lyet pe dig a drá mai ala pú szín já ték ma gá -
tól ér te tô dôen fel té te lez. Sôt, nem csak a dra ma ti -
kus szer ke ze tet uta sít ja el, ha nem va ló já ban bár -
mi fé le hie rar chi kus szer ke zet vagy konst ruk ció lé -
tét el len zi az elôadás ban, mert egy részt az 
egyér tel mûen utal na az elôadás elô ké szí tett sé gé re 
és megis mé tel he tô sé gé re, más részt pe dig ok-o ko -
za ti össze füg gé sei ré vén a je len tés kép zô dés irá nyá -
ba hat na, ami szin tén el len té tes a per for ma ti vi tás 
cél jai val. En nek a – hang sú lyoz zuk, hogy bár mi fé -
le(!) – elôadás-szer ke zet nek a hiá nyá ban az elôadást 
a Fis cher- Lich te ál tal au to po e ti kus fe ed back- sza la -
gnak ne ve zett je len ség szer ve zi, amely nek lé nye ge, 
hogy az elôadás in terak tív vi lá gá ba beeme li azo kat 
az eset le ges, vé let len sze rû ha tá so kat is, ame lye ket 
az egyes né zôk tu da tos vagy ön tu dat lan meg nyil -
vá nu lá sai je len te nek az elôadók (szí né szek/per for -
me rek) vagy né zô tár saik irá nyá ban, to váb bá az 

elôadás-e se mény alatt be kö vet ke zô kül sô ha tá so -
kat is an nak ré szé vé te szi. Egy szó val az elôadás 
anya gá vá emel min den olyan tör té nést, amely a drá -
mai ala pú szín ház vi lá gá ban za va ró té nye zô nek szá -
mít, s ame lyek mi ni ma li zá lá sá ra, vagy le he tô ség 
sze rin ti kiik ta tá sá ra az a szín já té ki vi lág oly nagy 
gon dot for dít. El mond hat juk te hát, hogy – amint 
a „sze gény szín ház” ese té ben sem – a per for ma ti vi -
tás ese té ben sem csu pán a drá ma ál tal hor do zott, 
elô ze te sen meg lé vô dra ma tur giai rend el ve té sé rôl 
van szó, ha nem an nak egy má sik elôadás-szer ve zô 
té nye zô vel va ló fel cse ré lé sé vel ál lunk szem ben. Ám 
azt is lát nunk kell, hogy e két elôadás-szer ve zô té -
nye zô me rô ben kü lön bö zik egy más tól. 

Ha son lóan ra di ká lis kü lönb sé get ta lá lunk a szí -
né szi mun ka te rü le tén is. S nem csu pán ar ról van 
itt szó, hogy – az idé zet ta nú sá ga sze rint is – a per -
for ma ti vi tás nak nem fel tét len cél ja a fiktív alak lét -
re ho zá sa, vagy, ha az mégis lét re jön, a szí nész/per -
for mer kü lön le ges test-fe no mén já nak hang sú lyo -
zá sa ré vén, az alak je len té ses sé gé nek hát tér be szo -
rí tá sá ra, de sze mi o ti zá lá sá ra tö rek szik. Ar ról is szó 
van még, hogy az au to po e ti kus fe ed back- sza lag ré -
vén az elôadás né zôi is al ko tó társ-hely zet be ke rül -
nek, vagyis a szí nész/per for mer elô re nem ter vez -
he tô fo lya ma tok sod rá sá ban ta lál ja ma gát, cse lek -
vé sei te hát szük ség sze rûen imp ro vi zál tak lesz nek. 
S ez nem egy kény sze rû sa já tos sá ga a per for ma ti -
vi tás nak, ha nem lét ele me, eléren dô ál la po ta, amely 
az ese mény-jel le get biz to sít ja. Az átélô-át lé nye gü -
lô já ték mó dot hasz ná ló szí nész mun ká ja és a szí -
nész/per for mer mun ká ja kö zöt ti sar ka la tos kü lönb -
ség te hát nyil ván va ló, de ugyanak kor nyil ván va ló -
vá lett az a kü lönb ség is, amely a sze gény szín ház 
szí né szé nek ön fel tá rá sa és a szí nész/per for mer de -
sze mi o ti zá ló tö rek vé se kö zött van. 

Ezen megál la pí tá saink pe dig már át ve zet nek a 
har ma dik kér dés kör re. Az alap ve tôen dra ma ti kus 
szín já ték-vi lág szí nész/né zô vi szo nyá val is tel je sen 
el len té tes vi szonyt rög zít he tünk a per for ma ti vi tás 
ese té ben. A szí nész/né zô el kü lö ní tett sé ge he lyett itt 
a szí nész/per for mer és a né zô/részt ve vô ál lan dó 
kap cso la tát, kö zös és egyen ran gú társ-al ko tói vi -
szo nyát fi gyel het jük meg. Alap ve tôen en nek (is) 
kö szön he tôen, a né zôk egé szé ben ki vál tan dó, s 
alap ve tôen egy sé ges ha tás ki vál tá sá nak szán dé ka is 
fel cse ré lô dik a né zôk cso port ját egyé nek he te ro gén 
összes sé ge ként ke ze lô tö rek vés sel, az egyes né zô -

10 Eri ka Fis cher- Lich te: i. m. 124–125.

44



re/részt ve vô re bíz va, ho gyan éli meg az ôt ért ha -
tá so kat s mi ként rea gál azok ra. Vé ge ze tül pe dig 
mindezek ered mé nye ként a né zôt nem egy, az 
átélés re ins pi rá ló ha tás éri, mint az alap ve tôen dra -
ma ti kus, átélô-át lé nye gü lô szí né szi já ték mód ese -
té ben, ha nem ré szint az ese mény egye di sé ge, 
megis mé tel he tet len sé ge kö zös ta pasz ta la tá nak él -
mé nye (a fiktív ala kot lét re nem ho zó per for man -
szok, ak ciók ese té ben), il let ve a fiktív alak és a szí -
nész/per for mer kü lön le ges test-fe no mén ja vál ta ko -
zá sá ból vagy össze mo só dá sá ból adó dó kü szöb-ta -
pasz ta lat él mé nye (a per for ma tív ele me ket 
al kal ma zó szín já té kok ese té ben). 

 
5. 

 

 M indezek is me re té ben le von hat juk azt a kö -
vet kez te tést, hogy mind a sze gény szín ház, 
mind pe dig a per for ma ti vi tás alap ve tôen kü -

lön bö zik a drá mai ala pú, átélô-át lé nye gü lô szín já -
ték vi lá gá nak dra ma tur giá já tól, szí né szi já ték me -
to di ká já tól és né zô jé hez va ló vi szo nyá tól egyaránt. 
Ugyanak kor vi szont azon nal le von hat juk azt a kö -
vet kez te tést is, hogy más dif fe ren ciá kat rög zít het -
tünk a sze gény szín ház ese té ben, s megint má so -
kat a per for ma ti vi tás ese té ben. 

Hi szen a sze gény szín ház elôadá sai nak par ti túra-
szer ke ze te ko ránt sem azo no sít ha tó a per for mati vi -
tás ere dô jé nek te kin tett au to po e ti kus fe ed back- sza -

lag gal. S nem azo no sít ha tó a sze re pet se bész késként 
hasz ná ló, a fiktív szín pa di ala kot sa ját leg ben sôbb 
ér zel mi anya gá ból felépí tô szí nész já ték me to di ká -
ja a sa ját, kü lön le ges test-fe no mén ját elô tér be he -
lye zô s azt sa ját szel le mi lé nyé vel fel töl tô szí -
nész/per for mer szín pa di ala kot lét re ho zó, vagy létre 
nem ho zó cse lek vé si me to di ká já val sem. S ahogy 
a né zô ön ma gá val va ló szem be sü lé sé nek él mé nye 
sem azo no sít ha tó a per for ma ti vi tás kö zös sé gi ese -
mény-él mé nyé vel vagy kü szöb ta pasz ta la tá val. 

A dif fe ren ciák ilye tén „má sod la gos” kü lön bö zô -
sé ge ré vén tû nik cá fol ha tó nak az, hogy a sze gény 
szín ház per for ma tív je len ség len ne, s egy ben meg -
kér dô je le zôd nek a sze gény szín ház egyes te o re ti -
kai ele mei re vagy gya kor la ti megol dá sai ra va ló hi -
vat ko zá sok nak a per for ma ti vi tás sal kap cso lat ban 
tör té nô hasz ná la ta in do kolt sá gát is. 

A sze gény szín ház je len leg em lí tett sa já tos sá gai 
ele gen dô ala pot ad nak te hát ar ra, hogy a drá mai 
ala pú, átélô-át lé nye gü lô já ték me to di kát al kal ma zó 
szín já té ki vi lág tól va ló el kü lö ní té se mel lett va ló szí -
nû sít sük a szín já ték tí pus nak a per for ma ti vi tás je -
len sé gé tôl va ló el ha tá rol ha tó sá gát is. Vagyis azt, 
hogy óva tos kri ti ká val kell ke zel nünk Eri ka Fischer-
 Lich te köny vé nek Gro tows ki val kap cso la tos megál -
la pí tá sait, mert – mint lát tuk – a drá mai ala pú, 
átélô-át lé nye gü lô já ték me to di kát hasz ná ló szín já -
té ki vi lág eluta sí tá sa, il let ve meg ha la dá sa nem ki -
zá ró lag a per for ma ti vi tás ré vén kép zel he tô el.
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