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A  „szent szín ház” fo gal mát Pe ter Brook al kot ta 
meg, olyan elôadá sok leírá sá ra, ame lyek a ta -
pasz ta lat meg fog ha tat lan, egye te mes ré szé nek, 

„az éle tün ket meg ha tá ro zó lát ha tat lan fo lya ma tok -
nak”, rö vi den azon va ló ság nak a köz ve tí té sé re vállal -
koz nak, „amely a leg tel je sebb hét köz na pi élet nél is 
mé lyebb” (1973: 52). A ta pasz ta lat fel szí nén va ló át -
ha to lás vá gya nem csak Brook, ha nem elôdei, Jacques 
Copeau és Antonin Artaud, il let ve kor társa, Jer zy 
Gro towski mun kás sá gát is jel le mez te.1 E ren de zôk, 
egy ben teo re ti ku sok írá sai a szín ház nak két olyan 
el kép ze lé sét kör vo na laz zák, ame lye ket az a ma gasz -
tos cél egye sít, hogy uni ver zá lis igaz sá gok fel de rí tése 
ré vén gyó gyírt ta lál ja nak az embe ri lé lek re. Az egyik, 
Co pe au- tól ere dô, és Brook írá sai ban vissz hang ra lelô 
el kép ze lés a kö zös sé gi szín há zé, amely ér zel mi har -
mó niát igyek szik te rem te ni a né zôk kö zött, em ber 
mi vol tuk ból szár ma zó kö zös iden ti tá suk ma gasztalá -
sa ré vén. A má sik, Artaud és Grotowski ál tal hangoz -
ta tott el képze lés a te rá piás szín há zé, amely spi ri tuális 
megújulást cé loz az el foj tott lel ki tar tal mak fel tá rása 
ré vén. A „szent” szín ház a ma ga kü lön bö zô for máiban 
a klasszi kus tra gé dia mo dern meg fe le lô je le het, 
hiszen nyíl tan a kö zön ség ér zel mi ál la po tá nak meg -
vál toz ta tá sá ra, ka tar zis eléré sé re tö rek szik (Innes 
1981: 253–254). Írá som cél ja, hogy kü lönb sé get te -
gyen a szín ház kö zös sé gi és te rá piás for má ja kö zött, 
ezért a ka tar zis két fé le fel fo gá sá ra, az Arisz to te lésztôl, 
il let ve a pszi cho te rá piá ból szár ma zó ra hi vat ko zom. 

Arisz to te lész uta lá sa a ka tar zis ra meg le he tô sen 
ho má lyos és csö ke vé nyes a Poé ti ká ban (VI.2), a Poli -
tika vo nat ko zó ré sze (VI I I.7) azon ban sok kal többet 

elárul ró la. Eb ben Arisz to te lész úgy ír a ka tar zisról, 
mint a ze né nek a hall ga tó ra tett ha tá sá ról. A ze ne 
ér zelmet vált ki hall ga tó já ból, még pe dig oly módon, 
hogy lehe tô vé te szi az ér zel mi reak ciók biz ton sá -
gos le ve ze tését: 

 
Az az átélés, amely né me lyek lel két oly erô telje -
sen meg ra gad ja, min den ki lel ké ben meg van, avval 
a kü lönb ség gel, hogy az egyik ben ki sebb, a má -
sik ban na gyobb fok ban; pél dául a szá na lom és 
a fé le lem, va la mint a lel ke sült ség: ez az iz ga lom 
meg ra gad né me lye ket; de az tán azt lát juk, hogy 
a szent dal la mok nyo mán, mi kor lel kü ket az áhí -
ta tos da lok megih le tik, me gny u god nak, mintegy 
gyó gyu lást és meg tisz tu lást nyerve; ugyanez tör -
té nik szük ség sze rûen a szá na lom ra és a fé le lemre 
haj ló, va la mint más, szen ve dé lyes em be rek nél 
asze rint, aho gyan ezek kü lön bö zô mó don nehe -
zed nek a kü lön bö zô em be rek re: mindegyi kük -
ben bi zo nyos tisz tu lás és öröm mel pá ro sult meg -
könnyeb bü lés megy vég be; és a meg tisz tító dal -
la mok is eh hez ha son lóan ár tatlan örö met okoz -
nak az em be rek nek. (Arisz to te lész, 1969: 325)2 
 

Humph ry Ho u se a ne ve lés esz kö ze ként ér tel me zi a 
ka tar zis Arisz to te lész hasz nál ta fo gal mát: ál ta la ta -
nul juk meg ke zel ni az ér zel mein ket, s ke rü lünk kö -
ze lebb ah hoz a bel sô egyen súly hoz, amely az ideá -
lis, jó és bölcs arisz to te lé szi em ber sa ját ja (1958: 
108–110).3 Fon tos meg je gyez ni, hogy Arisz to te lész 
sze rint a ka tar zist ki vált hat ja egy abszt rakt szim bo -
li kus for ma, a ze ne, az után zá son ala pu ló elôadás 
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1 A „szent” szín ház Brook ál tal idé zett pél dái Artaud, Grotowski, a Li ving The at re, Sa mu el Be ckett és Mer ce Cun ning ham munkái. 
2 Az Arisz to te lész rôl szó ló fej te ge té sem a Ho u sét (1958: 100–111) és a Bru ni u sét (1966: 55–59) kö ve ti.  
3 Arisz to te lész azon ér tel me zé sé hez, amely ta gad ja, hogy a ka tar zis a ne ve lés esz kö ze vol na, lásd Ford 1995. Ford úgy véli, 

az a tény, hogy Arisz to te lész oly cse kély te ret szen tel a ka tar zis nak a Poé ti ká ban, azt jel zi, sze rin te a tra gé dia pszi cho ló giai 
és ér zel mi ha tá sa kí vül esik a szûk ér te lem ben vett poé ti ka lá tó kö rén. A Poé ti ka elis mer te eze ket az ér zel me ket, a szín há -
zat mint mû vé sze ti for mát azon ban ob jek tí vebb mó don kel lett meg ha tá roz nia. 
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ese té ben pe dig a sze rep lôk kel va ló azo no su lás is. 
Humph ry utal ar ra, hogy a ka tar zis más ér zel me ket 
is in du kál hat, mint a fé le lem és a rész vét, jól le het a 
Poé ti ka csak eze ket ne ve zi meg, ezért gyak ran azt 
hi szik, ki zá ró lag ezek hoz ha tók össze füg gés be a ka -
tar zis sal. Ted dy Bur ni us is cá fol egy köz ke le tû véle -
ke dést, ami kor rá mu tat, hogy a klasszi kus gon dolko -
dás nem tett kü lönb sé get a szer zô, a szö veg, az elô -
adás és a kö zön ség kö zött úgy, mint a mo dern ana -
li ti kus gon dol ko dás, ezért a ka tar zist sem il do mos 
csu pán az elôadás kö zön ség re tett ha tá sa ként ér tel -
mez ni. A szer zô, az elôadók és a né zôk mind ré sze -
sül het nek a ka tar zis él mé nyé ben a mû al ko tás hoz 
va ló hoz zá já ru lá suk ered mé nye ként (1966: 58–59).  

Pszi choana li ti kus ér tel me zést kí nál T. J. Scheff, 
aki sze rint a ka tar zis él mé nye le he tô vé te szi, hogy 
a be teg „új ra átél je, ezál tal pe dig felold ja ko ráb bi 
fáj dal mas, le zá rat la nul ma radt él mé nyeit”, ráadásul 
olyan kö rül mé nyek kö zött, ame lyek kel lô tá vol sá -
got ga ran tál nak a sa ját él mé nyek tôl azok biz ton sá -
gos új bó li átélé se vé gett (1979: 13). A te rá piás katar -
zis ti pi kus jel lem zô je a spon tán tes ti trau ma (re me -
gés, sí rás, rán gó görcs, düh ki tö rés stb.), amellyel 
pár hu za mo san szin te filmsze rû en pe reg nek az egy -
ko ri él mény em lék ké pei. Scheff el gon do lá sa az „újra -
ér té ke lés el mé le tén” ala pul, amely sze rint a megol -
dat lan prob lé mák új bó li meg ta pasz ta lá sa le he tô vé 
te szi azok fel dol go zá sát an nak felis me ré se ál tal, 
hogy nem kü lön böz nek más, nor má li san fel dol go -
zott ese mé nyek tôl, így a tu dat szint jén is le het séges 
a megol dá suk (1979: 53). Az arisz to te lé szi és a pszi -
choana li ti kus fel fo gás kö zöt ti alap ve tô kü lönb ség 
te hát ab ban áll, hogy míg az elôb bi a ta nu lás, ad -
dig az utób bi a gyó gyí tás egyik for má ját lát ja a katar -
zis ban. Arisz to te lész an nak le he tô sé gét hang súlyoz -
za, hogy va la mi ná lunk na gyobb függ vé nyé ben te -
kint sünk ma gunk ra, a Scheff ál tal tár gyalt el mé let 
pe dig az egyé ni konflik tu sok ön vizs gá lat út ján tör -
té nô megol dá sá nak szük sé ges sé gét eme li ki. 

A ka tar zis e két meg ha tá ro zá sa a köz lés el té rô 
el kép ze lé seit hor doz za ma gá ban. A vi ta tár gya ez 
eset ben a szim bó lum és az ok kö zöt ti kü lönb ség: 
egy ér zel mi ál la pot szim bó lu ma ugyanis olyan kép, 
amely ar ra kész tet, hogy fo gal mat al kos sunk az ál -
la pot ról, a kép vi szont, amely egy ér zel mi ál la potot 
idéz elô az ér zé ke lô ben, az ál la pot oka ként funk -
cio nál. Amíg azon ban a szim bó lum nak per defini -
ti o nem ugyanazt a fo gal mat kell felidéz nie min denki 
tu da tá ban, aki szá má ra szim bo li kus je len tés sel bír, 
ad dig a kép kü lön bö zô ér zel mi reak ció kat vált hat ki 
kü lön bö zô em be rek bôl (lásd Os bor ne 1973: 108). 

Arisz to te lész ka tar zis-fel fo gá sa sze rint az elôadás 
egy szer re szim bó lum és ok: ugyanazo kat az ér zel -
me ket kel ti a kö zön ség ben, ame lye ket a dal la mo -
kon vagy az után zá son ke resz tül szim bo li ku san 
elôidéz. A te rá piás ka tar zis el mé le te sze rint vi szont 
a ka tar zis in dí té ka el sôd le ge sen egy ok, nem pe dig 
szim bó lum. A ka tar ti kus ha tás sal bí ró kép vagy em -
lék disz kur zív je len té se sok kal ke vés bé lé nye ges, 
mint tisz tí tó funk ció ja a gyó gyí tás fo lya ma tá ban. 

A szent szín ház el mé le tei nek fon tos kiegé szí té -
se, hogy a szín pad ver bá lis és fizi ká lis nyel vei nek 
min den em ber szá má ra ért he tô jel rend sze rek nek 
kell len niük, füg get le nül a kul tu rá lis ho va tar to zás -
tól. A pszi cho ló gia szem szö gé bôl jo gos az ál lí tás, 
hogy az egye te mes szín há zi nyelv olyan lel ki struk -
tú rát fel té te lez, mint a C. G. Jung ál tal posz tu lált 
kol lek tív tu dat alat ti. Jung sze rint a kol lek tív tu dat -
alat ti a lé lek azon szint je, ame lyet „a tör té nel mi kor -
szak tól, a tár sa dal mi vagy et ni kai cso port tól füg -
get len tar tal mak al kot nak, s amely ôs idôk tôl fog va 
gyûj te mé nyét ad ja az em be ri ség egye te mes hely ze -
tek re adott ti pi kus reak ciói nak. Olyan hely ze tek -
re, mint a fé le lem, a ve szély, a fel sôbb ha ta lom el -
le ni küz de lem, a ne mek, a fel nôt tek és a gye re kek 
kö zöt ti kap cso la tok, a gyû lö let és a sze re tet, a szü -
le tés és a ha lál, a jó és a rossz prin cí pium ere je stb.” 
(Ja co bi 1973: 10) Elem zé sem a kol lek tív tu dat alat -
tit a ka tar zis sal össze füg gés ben fog ja hasz nál ni, ami -
kor a kü lön bö zô el mé le te ket vizs gál ja.  

 
Kö zös sé gi szín ház: Copeau és Brook 

 

Egy 1923-as, genfi be szé dé ben Jac qu es Copeau 
ily mó don fog lal ta össze azo kat az em be ri szük -
ség le te ket, ame lye ket a szín ház kielé gít: 

 
A kö zön ség nem vé let len sze rûen össze gyûlt em -
ber cso port, amely ide-o da mász kál, töb bé-ke -
vés bé fék te len szó ra ko zást ke res ve. Van nak es -
ték, ami kor hiá ba van tel tház, nem kö zön ség 
elôtt ját szunk. Amit kö zön ség nek ne ve zek, az 
olyan em be rek gyü le ke ze te adott he lyen, aki ket 
ha son ló szük ség let, ha son ló vágy, ha son ló törek -
vés ho zott össze, hogy kielé gít sék az együtt élésre 
va ló haj la mu kat, s kö zö sen ré sze sül je nek az em -
be ri ér zel mek ta pasz ta la tá ban – a ne ve tés, a köl -
té szet okoz ta el ra gad ta tás ban – egy szín há zi 
elôadás ál tal, amely tel je sebb és reá li sabb, mint 
ma ga az élet. Az em be rek össze se reg le nek, egy -
for mán fe szül ten vá ra koz nak, ne ve té sük és 
könnyeik pe dig már-már fizi ká lis részt ve vôi vé 
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te szik ôket an nak a drá má nak vagy ko mé diá nak, 
ame lyet azért adunk elô, hogy mind annyiunk 
em ber sé gé nek erô sebb ér zé sé re, ôszin tébb sze -
re te té re buz dít sunk. (Copeau 1955: 38–39) 
 

A foly ta tás sze rint a szín ház „val lá si misszió ja, hogy 
össze fog jon min den fé le ren dû és ran gú em bert, sôt 
azt is mond hat nám, min den nem ze tet. Ez volt a cé -
lunk a Vie ux- Co lom bier mû kö dé sé nek el múlt tíz 
évé ben” (1955: 40). 

Copeau az egye te mes köz lés le he tô sé gét lát ta a 
szín ház ban: olya nét, amely kö zös sé gi él mény ben 
egye sí ti a részt ve vô ket, és új fent ér zék le tes sé te szi 
az em ber ség ér té két. Re mél te, hogy rá buk kan er re 
az egye te mes ki fe je zés mód ra, ha le hánt ja a szín -
ház ról mind azt, amit eset le ges nek vélt, hogy új ra 
fel fe dez ze a lé nye gét. Egy 1926-os írá sá ból ki de -
rül, hogy Copeau a szín há zat a ze né hez ha son lóan 
abszt rakt mû vé szet nek tar tot ta: „a drá ma lé nye ge 
ere den dôen a be széd és az ének, a köl té szet és a 
cse lek vés, a szín és a tánc egy(ide jû)sé ge. Egy szó -
val, ahogy az óko ri gö rö gök ne vez ték: a ze ne” (idé -
zi: An ders 1959: 68). Co pe au- ra nagy ha tást tet tek 
Émi le Ja qu es- Dal cro ze el kép ze lé sei, és le nyû göz te 
egy gya kor lat, ame lyet Dal cro ze is ko lá já ban lá tott. 
Eb ben „a nö ven dék kez de ti, csön des vá ra ko zá sát 
egy moz du lat, il let ve egy faj ta si koly vagy fel kiál tás 
kö vet te. A ki fe je zés nek ez az ôsi átala ku lá sa csönd -
bôl és moz du lat lan ság ból moz gás sá és hang gá, vé -
gül szó vá, Copeau szá má ra a dra ma ti kus stú diu -
mok leg ter mé sze te sebb ha la dá sá nak tet szett” (Leigh 
1979: 13). E ha la dás lett a szí nész ne ve lés alap ja az 
Éco le du Vie ux- Co lom bier tan rend jé ben. 

Copeau sze rint ah hoz, hogy a sza vai je len tést 
nyer je nek, a szí nész nek elôbb tes ti kap cso lat ba kell 
ke rül nie a szó mö gött meg hú zó dó egye te mes fo ga -
lom mal. A gya kor lat ban e fo lya mat két fá zis ból állt: 
az el sô a nö ven dék sze mé lyi sé gé nek kö zöm bö sí tését 
cé loz ta. Amint Se ars Eld red ge és Hol lis Hu ston ki -
mu tat ta (1995 [1978]: 121), Copeau azt akar ta, hogy 
a szí né szei bel se je éppoly sem le ges ta lajt biz to sít son, 
mint a Vie ux- Co lom bier csu pasz szín pa da: „egye te -
me sebb lel ki ál la po tot – amely ben min den em ber 
egy for ma –, mie lôtt a meg kü lön böz tetô, egyé ni jel -
leg ze tes sé gek kiüt köz né nek” (Eld red ge 1979–80: 
220). A má so dik fá zis olyan gya kor la to kat tar tal ma -
zott, ame lyek a szí né szi be leélést se gí tet ték bár mely 
élô és élet te len for má ba. A köz lés nek el sôd le ges, tes ti 

szin ten kel lett ma rad nia mindad dig, amíg a munka 
ter mé szet sze rû leg al kal mat nem adott a be széd re. 
Wal do Frank, aki Copeau nö ven dé keit ta nul má -
nyoz ta, így ír ta le e ha la dást az imp ro vi zá ciók so rán: 

 
Copeau nö ven dé kei meg ta nul ják, ho gyan fejezzék 
ki azt, amit egy fa, ál lat vagy az óceán pla tó ni 
esszen ciá já nak le het ne ne vez ni… hang juk nak  
meg kell ta nul ni sza vak nél kül bol do gul ni képek, 
szen ve dé lyek vagy épp össze tett em be ri hely ze -
tek lét re ho zá sa köz ben. Meg foszt ják ôket a törté -
net kel lé kei tôl, a dísz let tôl, az arc já ték vagy a ki -
mon dott szó va ló sze rû sé gé tôl, hogy az iro dal mi 
drá ma ma gas szfé rá já ba va ló emel ke dé sük so rán 
len dü le tes sza bad sá got nyer je nek, s biz to síthassák 
a szó azon ki vé te les sé gét és ki dol go zott sá gát, 
amely az iga zi poé ti ka lé nye ge (Frank 1925: 589). 
 

Pe ter Brook oszt ja Copeau né ze teit ar ról, hogy a 
szín ház lel ki kö zös ség, össze jö ve tel. Olyan sza vakkal 
ír ta le a szí né szek és a kö zön ség in terak ció ját, ame -
lyek na gyon kö zel áll nak Copeau genfi be szé dé hez: 

 
Al ka lomad tán [a szí nész] »jó elôadás ról« be szél, 
s azt ér ti ezen, hogy a kö zön ség a ma ga né zôi sze -
re pét ak tív ér dek lô dés sel és élet tel töl töt te meg – 
ez a kö zön ség asszisz tál. … Ek kor a meg je le nítés 
szó már nem kü lö ní ti el a szí nészt a kö zön ség tôl, 
az elôadást a nyil vá nos ság tól: egy be fog ja ôket: 
ami je len van az egyik nek, az je len van a má sik -
nak is. A kö zön ség is vál to zá son megy ke resz tül. 
A szín há zon kí vü li élet bôl jön, amely lé nye gé ben 
foly to nos is mét lést je lent ah hoz a kü lö nös aré ná -
hoz ké pest, ahol min den pil la na tot sok kal tisztáb -
ban és fe szül teb ben él nek át. (Brook 1973: 177). 
 

Co pe au- hoz ha son lóan Brook is a ta pasz ta lat gyö -
ke ré nek ki fe je zé sé re va ló tö rek vést lát ja a mû vé szet -
ben: „a kü lön bö zô mû vé sze tek legel fo gad ha tóbb ma -
gya rá za ta az, hogy olyan sé mák ról be szél nek, ami -
ket mi felis mer ni csak ak kor kez dünk, ami kor azok 
mint rit mu sok és for mák je lent kez nek” (49). Szí né -
szei vel foly ta tott mun ká já ban Brook megis mé tel te a 
Co pe au- fé le, a lé nyeg tôl a szó hoz ve ze tô fo lya ma -
tot. Az üres tér ben leír ja az ún. „Ke gyet len ség Szín -
há zá nak évad ja” (1964) so rán foly ta tott kí sér le teit,4 
ame lyek ben ô és a szí né szei sza vak nél kül, pusz ta 
han gok ból és csön dek bôl ál ló nyelv ré vén pró bál -

4 Brook meg jegy zi, hogy Artaud „ta lá ló cí mét hasz nál tuk sa ját kí sér le teink el ne ve zé sé re. … ugyanak kor szá mos gya kor lat 
na gyon tá vol állt Artaud ja vas la tai tól” (1973: 59).
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tak egy más sal kom mu ni kál ni, s e kí sér le tek szö ve -
gek bôl és imp ro vi zá ciók ból ál ló elôadá sok hoz ve -
zet tek (59–63). Brook azt ír ja, hogy „a szó nem úgy 
kez dô dik, mint szó – vég ter mék, amely mint ih let 
kez dô dik; ezt az ih le tet az a ma ga tar tás és vi sel ke -
dés éb resz ti fel, amely a ki fe je zés szük sé ges sé gét dik -
tál ja. … a szó egy ha tal mas, lát ha tat lan for má ció pa -
rá nyi lát ha tó ré sze mind a szer zô, mind pe dig a szí -
nész szá má ra” (10). Az Org hast (1971) ké szí té se köz -
ben Brook mi ti kus té má kat, konk ré tan Pro mé theusz 
és Oi di pusz tör té ne tét érin tô imp ro vi zá ciók ra biz -
tat ta szí né szeit. Ted Hug hes, a brit köl tô se gít sé gé -
vel olyan hang so rok ból ál ló sza va kat al kot tak, ame -
lyek rôl úgy vél ték, egy be vág nak az ál ta luk ki fe je zett 
ideák kal. Brook és Hug hes meg le pôd tek, ami kor ki -
de rült, hogy az egyik ki ta lált szó mennyi re ha son lít 
egy, a ki ta lá ló sze mé lye szá má ra is me ret len nyelv -
ben lé te zô szó hoz. A HO AN, Hug hes- nak a „fény -
re” hasz nált sza va tör té ne te sen a „fény su gár” Far si 
meg ne ve zé se volt (Smith 1972: 43–44). Brook és 
Hug hes az ef fé le egye zé se ket a tu dat egye te mes szint -
jé be ve tett hit iga zo lá sá nak te kin tet ték. Brook szá -
má ra „a mun ka fô té má ja a kom mu ni ká ciós for mák 
vizs gá la ta volt, hogy ki de rül jön, lé tez nek-e olyan ele -
mei a szín há zi szó tár nak, ame lyek köz vet le nül ha -
tol nak át a szín pa don, meg foszt va kul tu rá lis vagy 
más faj ta vo nat ko zá saik tól” (Smith 1972: 248). 

Copeau és Brook te hát a kul tú rák kö zött el he -
lyez ke dô je len ség nek lát ták a szín há zat, amely kö -
zön sé gét az alap ve tô em be ri szük ség le tek megér té -
sé re ser ken ti, bár egyi kük sem rész le tez te azt a me -
cha niz must, amely mindezt le he tô vé te szi. Jung és 
Arisz to te lész gon do la tai azon ban se gít sé günk re le -
het nek el mé le teik ér tel me zé sé ben. Copeau és Brook 
szín há za egyaránt szim bó lum és ok: az alap ju kul 
szol gá ló ar che ti pi kus tar tal mak (úgy mint a pla tó ni 
ide o gram mák, az egye te mes nyelv, a mí tosz fel dol -
go zás) olyan ké pe ket al kot nak, ame lyek meg fe lel -
tet he tôk a kö zön ség tu da tá ban lé vô ha son ló arc he -
tí pu sok nak. Arisz to te lész sze rint a ka tar zis ér zel mi 
reak ció a mû vé szet re, amely jel leg ze tes sé for mál ja 
a né zôk ér zel mi ter mé sze tét, s az ér ze lem „né me -
lyek lel két oly erô tel je sen meg ra gad ja”. Az egye te -
mes szín há zi rep re zen tá ció ál tal ki vál tott reak ció a 
kol lek tív tu dat alat ti ból szár ma zik: ál ta lá ban vé ve az 
em ber ér zel mi ter mé sze tét jel ké pe zi, nem az egyes 
né zôi beál lí tott sá go kat, s a kö zös reak ció ér ze te kel ti 

fel a Copeau és Brook ál tal leírt össz hang ér ze tét. 
Az a be nyo más pe dig, hogy a szer zô nek és a szí -
nész nek ugyanab ban a ka tar zis ban van ré sze, mint 
a kö zön ség nek, még in kább ar ra ser ken ti a né zôt, 
hogy ér zel mi leg bo csát koz zon be le az elôadás ba, 
vál jon eggyé ve le. A szín ház mint kü lön le ges hely 
szin tén fo koz za a ka tar zist: Copeau és Brook is hang -
 sú lyoz za a szín ház és az élet kü lönb sé gét, s hogy a 
szín ház a ta pasz ta lat kiemelt for má ja. A va ló ság tól 
el tá vo lod va, de azért azt reflek tál va, a kö zös sé gi 
szín ház mû vészt és né zôt egy for mán az egye te mes 
ér zel mi reak ciók szint jé re emel, hogy a min den em -
ber ben kö zös lel ki struk tú rák iránt fo gé ko nyab bá 
té ve szál lít sa ôket vissza a hét köz na pi va ló ság ba. 
Amíg azon ban a ka tar zis ré vén elért új egyen súly 
Arisz to te lész sze rint egy lé pést je lent a jó és bölcs 
em ber ér zel mi ki egyen sú lyo zott sá ga fe lé, ad dig 
Copeau és Brook sze rint az egyén kö zös ség hez va -
ló vi szo nyá nak jobb megér té sét. Arisz to te lész hez 
ha son lóan per sze ôk is úgy vél ték, hogy a né zô az 
ideá lis ér zel mi ál la pot hoz kö ze lebb ke rül ve tá vo zik 
a szín ház ból. Az elôadás ezt jó részt úgy éri el, mint 
a ze ne: in kább abszt rakt szín há zi ele mek (rit mus, 
hang, ar che ti pi kus ké pek), sem mint után zás ré vén. 

A kö zös sé gi szín ház ideá ja mö gött meg hú zó dó 
elô fel te vés sze rint a szín há zi ta pasz ta lat szük ség kép -
pen sze líd, em ber sé ges. Már-már hit cik kely ként for -
mál ja Copeau és Brook írá sait az az el gon do lás, hogy 
a lel ki ál la po tok kö zös sé gé nek szimpla felis me ré se 
ön ma gá ban ele gen dô ah hoz, hogy az em be rek köze -
lebb ke rül je nek egy más hoz. E meg gyô zô dés optimis -
ta vi lág né ze tet tük röz, a pesszi mis ta ugyanis amel -
lett ér vel ne, hogy a szent szín ház ál tal fel tárt egye -
te mes ség nagy va ló szí nû ség gel in kább a lé lek ta szító 
és megosz tó as pek tu sát mu tat ja, ame lyet el foj tunk, 
mert nem tu dunk el fo gadni ön ma gunk ré sze ként. 
„Az éle tün ket meg ha tá ro zó lát ha tat lan fo lya ma tok” 
eme má sik el kép ze lé se buk kan elô az Artaud ál tal 
meg fo gal ma zott Ke gyet len ség Szín há zá ban. 

 
Te rá piás szín ház: Artaud és Grotowski 

 

A r taud- nak A szín ház és Hason má sa cí mû kö tet -
ben ol vas ha tó né ze tei és Copeau meg gyô zô -
dé se kö zött több az át fe dés, mint gon dol -

nánk.5 Artaud ab bé li hi te, hogy a szín ház ké pes a 
– mint ne ve zi – „me tafi zi ka” ki fe je zé sé re, meg fe lel -

5 Föl fe dez he tünk egy nem túl gyak ran em le ge tett tör té nel mi kap cso la tot Artaud és Copeau kö zött, még pe dig Charles Dullin 
sze mé lyé ben. Dul lin, aki Copeau irá nyí tá sa alatt ját szott a Vie ux- Co lom bier szín pa dán, Ar taud-t is fel lép tet te ren de zé seiben 
1921-tôl. Copeau köz ve tett, Dul li nen ke resz tül Ar taud- ra tett ha tá sát tu do má som sze rint még sen ki sem tár ta fel kellô alapossággal.
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tet he tô Copeau tö rek vé sé nek az egye te mes igaz ság 
szint je fe lé. Artaud sze rint a szín ház ér ték te len len -
ne, ha „nem éb resz te né fel ben nünk egy olyan te -
rem tés ér ze tét, amely nek csak egyet len ve tü le te tá -
rul elénk, holott be te tô zé se más szin te ken va ló sul 
meg” (1985: 149). Leírá sa pe dig, ame lyet a szín -
pa dán je len lé vô vé ten ni kí vánt tar tal mak ról adott, 
kap cso lat ba hoz ha tó a Jung- fé le arc he tí pu sok kal: 
„szo kat lan gon do la tok[ról van szó], ame lyek nek 
ép pen az a sor suk, hogy nem kor lá toz ha tók, sôt 
nem is ír ha tók kö rül for má li san. Ezek egy tôl egyig 
koz mi kus ter mé sze tû gon do la tok, ame lyek a Te -
rem tés sel, a Ke let ke zés sel, a Káosszal kap cso la to -
sak, így ha csak el sô meg kö ze lí tés re is, olyan te rü -
le tet je löl nek ki, amely tôl a szín ház ré gen el sza -
kadt” (148). A „Te rem tés sel, a Ke let ke zés sel, a 
Káosszal” va ló kap cso lat ba ke rü lés vá gya ab ban a 
lis tá ban is nyil ván va ló, amely ben Copeau so rol ja a 
maszk kal foly ta tott gya kor la tok té máit: töb bek kö -
zött a te remt mé nyek éb re dé sét a tél el múl tá val, is -
ten tisz te le tet, Ce rest, bo szor ká nyo kat és dé mo nok 
imá dá sát (idé zi Eld red ge 1979–80: 210).  

Pár hu zam ba ál lít ha tók az Artaud és Copeau ál -
tal ja va solt tech ni kai el já rá sok is. No ha Artaud 
írásai a „to tá lis szín ház” irán ti ér dek lô dés rôl ta nús -
kod nak, Ti mo thy Wi les rá mu ta tott, hogy el mé le te 
való já ban re duk tív, mert alap ve tôen min dig a szín -
házi ese mény lé nye gét für ké szi (1980: 27). Artaud 
tö rek vé se, hogy a szí né szek „va ló sá gos hie rog li fá -
kat” (1985: 98) tes te sít se nek meg, s ar che ti pi kus 
fo gal mak ide o gram má i vá vál ja nak, ha son la tos 
Copeau erô fe szí té sei hez, hogy nö ven dé kei azt hoz -
zák létre, amit Wal do Frank pla tó ni esszen ciák nak 
ne ve zett. Mégis lé nye gi kü lönb sé get je lez ket te jük 
fel fo gá sá ban Artaud meg ha tá ro zá sa, amely sze rint 
a szín ház és az al kí mia „csak af fé le po ten ciá lis mû -
vé szet, mi vel egyik sem hor doz za ön ma gá ban sem 
cél ját, sem va ló sá gát”(106). E megál la pí tás ar ra utal, 
hogy az Artaud ál tal pro pa gált szín ház nak nem cél -
ja az elôadá sok szín re vi te le. Artaud esz közt lá tott 
a szín ház ban ah hoz a cél hoz, ame lyet a tel jes lel ki 
meg ráz kód ta tás ban, a ke gyet len ség ben je lölt meg. 
A Ke gyet len ség Szín há zá nak ezért in kább az ok -
hoz, mint a szim bó lum hoz van kö ze, s no ha Artaud 
elôadá sai nak me tafi zi kus szim bó lu mo kat kel lett 
vol na ma guk ba sû rí te niük, cél juk még sem a szim -
bó lu mo kon ke resz tül tör té nô je len tés köz ve tí tés, 
ha nem va la mely ha tás eléré se lett vol na. A Ke gyet -
len ség Szín há zá nak vég cél ja mégis egy be cseng a 
kö zös sé gi szín há zé val: a lel ki egész ség ma ga sabb 
szint jén vissza nyer ni az éle tet. „Hin ni kell a szín -

ház ban megúju ló élet ér tel mé ben… Így hát, ami -
kor azt mond juk: élet, nem a dol gok kül sô lát sza -
tá ra gon do lunk, ha nem ar ra a tö ré keny és le be gô 
mag ra, amely hez nem ve zet nek el a for mák” (71). 
Artaud szín há za azon ban nem a kö zös ség te rem tés, 
ha nem a meg tisz tí tás ré vén éri el ezt a mély re ha tó 
gyó gyu lást. „A lé nyeg re tö rô szín há zat nem ra gá -
lyos ter mé sze te te szi a pes tis hez ha son ló vá, ha nem 
hogy mind ket tô azt a rej tett ke gyet len sé get te szi 
lát ha tó vá, hoz za kö zel a né zô höz és te szi meg fog -
ha tó vá, amely nek ré vén a szel lem min den per verz 
ké pes sé ge ha tó kö ré be von ja az egyént és a né pet” 
(89). Artaud a pszi choana li ti kus po zí ció já ba he lye -
zi ma gát, ami kor azt su gall ja, hogy ha felis mer jük 
sa ját sö tét erôin ket, és szem be né zünk ve lük, ak kor 
meg sza ba dul ha tunk tô lük, vagy legalább el lenôr -
zés alá von hat juk ôket. E fo lya mat ke ser ves és ret -
te ne tes: a Ke gyet len ség Szín há za „konflik tu so kat 
sza ba dít el, erô ket, le he tô sé ge ket hoz moz gás ba, és 
nem a pes tis, nem a szín ház te het ró la, hogy ezek 
a le he tô sé gek, ezek az erôk sö té tek. Ha nem az élet” 
(90). Artaud, mint a böl csek kö vét ku ta tó al ki mis -
ta, olyan szín há zi ké pe ket ke re sett, ame lyek el foj -
tott lel ki tar tal mak özö nét nyit nák meg a né zôk tu -
da tá ban. Ar che ti pi kus nak hit te ugyan e ké pe ket, 
mégis felis mer te, hogy a ka tar zis épp annyi ra le het 
egyé ni, mint kö zös sé gi él mény, el vég re min den ki -
nek van nak sa ját és kö zös dé mon jai, ame lyek 
elûzés re vár nak. Ha az arc he tí pu sok Copeau- és 
Brook- fé le al kal ma zá sa az em be ri ta pasz ta la tok kö -
zös tár há zá val szem be sí ti a kö zön sé get, ak kor 
Artaud min den egyes né zôt az egyé ni lel ki el foj tá -
sok ör vé nyé be ha jít. 

A gya kor lat ból vett fo gal mak kal alig ha kö ze lít -
het jük meg Artaud el mé le tét, hi szen – mint Gro -
towski megál la pí tot ta – „nem ha gyott ránk sem mi -
lyen konk rét tech ni kát, sem mi lyen meg kö ze lí té si 
utat, sem mi lyen mód szert” (Grotowski 1999: 39). 
Artaud szín ház ról al ko tott ví zió já ban a szí nész a 
né zôk elôtt éli át a ka tar zis él mé nyét, nem ve lük 
egy idô ben, mint Copeau és Brook fel fo gá sá ban. 
Artaud a pes ti ses hez ha son lít ja a szí nészt, aki „or -
dít va ve szi ül dö zô be láz ál má nak li dér ceit” (1985: 
83), jár vány ként ter jed az ön kí vü le te, s ma gá val ra -
gad ja a né zôt is. E szí nészt Artaud fô sze rep lô nek 
vél te ab ban a fo lya mat ban, amely össz han got teremt 
a né zô és a meg fog ha tat lan kö zött: a lé leg ze tek hat 
alap ve tô kom bi ná ció ján túl „egy he te dik ál la po tot” 
is em lít, amely „egye sí ti a kéz zel fog ha tót a meg fog -
ha tat lan nal”, s azt ál lít ja, „elv ben a szí nész ben [is] 
je len van ez a he te dik ál la pot” (193–194). A test -



115

hasz ná lat tu da tos sá té te le ré vén a szí nész ké pes ma -
ni pu lál ni a né zô ér zel mi ál la po tát: „aki min dig elôre 
tud ja, hogy a test nek me lyik pont já hoz kell nyúl -
nia, má gi kus ön kí vü let be so dor hat ja a né zôt” (197). 
Ez az el gon do lás is a szín ház kau zá lis as pek tu sát 
erô sí ti, ame lyet Artaud hang sú lyoz: fon to sabb, 
hogy a szí nész va la mi fé le ha tást fejt sen ki a szim -
bo li kus gesz tu sok ré vén, mint hogy disz kur zív je -
len tést köz ve tít sen ál ta luk. Vagy ahogy Artaud fo -
gal maz: szín há zi nyel vé nek az a tét je, „ahe lyett, 
hogy gon do la to kat kö zöl ne, ké pes-e gon do la to kat 
éb resz te ni” (128).  

Jer zy Grotowski kap csán kü lönb sé get kell ten -
nünk a ko rai né ze tei és azok kö zött, ame lyek ké -
sôb bi, pa ra te át rá lis ku ta tá sai alap jául szol gál tak. 
Csakúgy, mint Copeau, Brook és Artaud, A sze gény 
szín ház fe lé (1968) Gro tows ki ja is hitt az egye te -
mes szín há zi nyelv lé te zé sé ben. Az ál ta la mû velt 
elô adás tí pust „je lek bôl és han gok ból ál ló ele mi 
nyelv ként” jel le mez te, amely „a szó sze man ti kai ér -
té kén túl is ért he tô, an nak szá má ra is, aki nem be -
szé li a nyel vet, ame lyen játsszuk a da ra bot” (1968: 
52). E szín há zi nyel vet ide o gram mák al kot ják, ame -
lyek a ta pasz ta lat egye te mes szint jén szü le tô „asszo -
ciá ció kat kel te nek a kö zön ség lel ké ben” (39). „Ál -
lan dóan új ide o gram má kat kell ke res ni, az össze -
té te lük nek pe dig köz vet len nek, spon tán nak kell 
tûn ni. A gesz tus ef fé le for mái nak kiin du ló pont ját 
sa ját kép ze le tünk in ger lé se és az ôsi em be ri reak -
ciók ön ma gunk ban tör té nô fel fe de zé se je len ti” 
(142).  

Grotowski ko rai el mé le te né mely vo nat ko zás -
ban Copeau fel fo gá sá ra ha jaz. Copeau ösz tön zé se 
a szín ház lé nye gé nek fel ku ta tá sá ra Grotowski „sze -
gény” szín há zi el kö te le zett sé gét elô le gez te meg. 
A Gro tows ki- fé le via ne ga ti va, a szí nész „passzív 
kész ség[e] az ak tív par ti tú ra rea li zá lá sá ra” (1999: 
11) ha son lít a Co pe au- fé le szí nész sze mé lyi ség tôl 
va ló meg fosz tá sá hoz, és spi ri tuá lis cél ja is ugyanaz: 
a szó be li ség ta ga dá sa. Grotowski a „szent szí nészre” 
hi vat ko zott, s pél da mu ta tó alak nak vél te, mert az 
elôadást az ön felál do zás ak tu sa ként él te meg. Fô 
té te le megegye zik a Co pe au -é val: „az egész az oda -
adá son mú lik” (26).6 Ön ma gunk meg ta ga dá sa 
azon ban kü lön bö zô cé lo kat szol gált ná luk. Copeau 
sze rint a szí nész nek azért kell le hán ta nia ma gá ról 
a sze mé lyi sé gét, hogy fel tud ja öl te ni a sze re pét: a 
szí nész ön felál do zá sa te hát ar ra va ló haj lan dó sá gá -

ban ér he tô tet ten, hogy meg ta gad ja ma gát a kö zön -
ség gel va ló elôadás alat ti eggyé vá lás ér de ké ben. 
Grotowski szí né sze for dí tott utat jár be: a sze rep 
csu pán esz köz ként szol gál szá má ra ön ma ga fel tá -
rá sá hoz és ki nyi lat koz ta tá sá hoz. 

 
A szín pa di alak le gyen lan cet ta a szí nész ke zé -
ben, amellyel sa ját sze mé lyi sé gét pre pa rál ja. 
Nem ar ról van szó, hogy bi zo nyos bo nyo lult kö -
rül mé nyek kö ze pet te ön ma gát kel le ne ját sza nia, 
azaz átél nie a sze re pet; de nem is ar ról, hogy az 
úgy ne ve zett elide ge ní tést kel le ne al kal maz nia: 
jó zan, ob jek tív elem zés alap ján, epi kus for má -
ban meg for mál nia a fi gu rát. A fiktív alak nak 
tram bu lin nak kell len nie, esz köz nek, amely nek 
se gít sé gé vel be ha to lunk a hét köz na pi masz kunk 
mö gött rej tô zô mély ség be, be ju tunk sze mé lyi -
sé günk in tim szfé rái ba, hogy azo kat »felál doz -
zuk«. (25–26). 
 

A dra ma ti kus fi gu ra össze tett funk ció val bírt az ön -
fel tá rás eme per for ma tív fo lya ma tá ban. Azon túl, 
hogy esz köz ként se gí tet te a szí nészt ön ma ga pre -
pa rá lá sá ban, a fi gu ra „vé dô er nyô ként” mû kö dött a 
szí nész és a né zôk kö zött: a szí nész lep le zet len lel -
ke így nem köz vet le nül áll ta a né zôk te kin te tét. To -
váb bá a fi gu rák elôadás be li je len lé te a né zôk mé -
lyebb lel ki mû kö dé sé nek fel sza ba dí tá sát cé loz ta oly 
mó don, hogy el te rel te a gon do la tai kat: „a »fi gu ra« 
le fog lal ta a né zô gon dol ko dá sát, hogy – e feladat -
ra rész ben al kal ma sab bá té ve – ér zé kel hes se a szí -
nész ben zaj ló rej tett fo lya ma to kat” (Ri chards 1995: 
98). Ily mó don a fi gu ra esz köz ként szol gált, amely 
ré vén fel tá rul ha tott a kö zön ség elôtt a szí nész lel -
ki pre pa rá lá sá nak fo lya ma ta anél kül, hogy köz vet -
le nül a né zôk tu da to san für ké szô te kin te te elé ke -
rült vol na. Grotowski te hát hom lokegye nest el len -
té te sen kö ze lí tett a fi gu rá hoz, mint Copeau: amíg 
Copeau meg akar ta tisz tí ta ni a szí nészt sa ját sze -
mé lyi sé gé tôl, hogy a fi gu rá ét ölt hes se ma gá ra, ad -
dig Grotowski a fi gu ra esz köz ként tör té nô al kal -
ma zá sát hir det te az én fel tá rá sa cél já ból. 

A Gro tows ki- fé le szí nész tré ning igye ke zett le -
küz de ni a tes ti el lenál lást a lel ki im pul zu sok cen -
zú rá zat lan ki fe je zé sé vel szem ben: a szí nész nek arra 
kel lett hasz nál nia a tes tét, hogy pszi chi kai im pul -
zu sait köz vet len fizi ká lis me ta fo rák kal ki fe jez ze 
(Grotowski 1999: 10). Grotowski szí né szei nek lel -

6 Lásd Copeau: „Le to ut du Co mé dien, c’est de se don ner” (1955: 31).
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ki le mez te le ne dé se ha son ló fo lya ma tot pró bált 
bein dí ta ni a né zô ben: a tár sa da lom ál tal el várt vi -
sel ke dés le vet kô zé sét ön ma gunk megis me ré se cél -
já ból. A né zô „tu da to san vagy ön tu dat la nul, de úgy 
fo gad ja e szí né szi ak tust, mint fel hí vást, amely re 
ne ki ha son ló mó don kell vá la szol nia; a leg gya ko -
ribb az, hogy el len ke zést és fel há bo ro dást vált ki, 
mint hogy az élet ben min den tet tünk kel ál ta lá ban 
el akar juk rej te ni az igaz sá got, nem csak má sok, ha -
nem sa ját ma gunk elôl is” (26). Grotowski sze gény 
szín há zá nak te rá piás jel le ge a né zôk kel kap cso la -
tos ki kö té sé ben ér he tô tet ten: „ne künk… az a nézô 
a fon tos, aki mintegy sa ját lel ki fej lô dé se spi rál ján 
ha lad va, a szín há zi elôadás ban kul csot ke res az 
önis me ret hez, ah hoz, hogy meg ta lál ja a ma ga »he -
lyét a föl dön«” (29). No ha Grotowski úgy érez te, 
ön ma gunk megis me ré sé hez nél kü löz he tet len a se -
gí tô kész kö zeg, sze gény szín há za még sem volt kö -
zös sé gi jel le gû. Wi les fi gyelt föl ar ra, hogy az ál ta -
la fel hasz nált, meg le he tô sen obs ku rus dra ma ti kus 
szö ve gek, ráadá sul azok el tor zí tá sa és a szí né szek 
gyors, nem rit kán ért he tet len be szé de mind csak 
ar ra szol gált, hogy el tá vo lít sa a né zô ket az elôadás -
tól (1980: 152–154). Mi vel Grotowski úgy vél te, 
hogy a szo cia li zá ció túl sá go san dif fe ren ciál ja az em -
be re ket ah hoz, hogy az egye te mes mí to szok és ké -
pek egye sít sék ôket, in kább az egyén re pró bált fó -
ku szál ni egy olyan te rá piás szín ház ré vén, amely a 
kul tú ra szül te mí to szo kat a sze mé lyes va ló ság gal 
konf ron tál ja. „A szín ház in dít son tá ma dást az el -
len, amit a tár sa da lom kol lek tív komp le xu sai nak, 
a kol lek tív tu dat alat ti mag já nak le het ne ne vez ni. 
… azon mí to szok el len, ame lyek nem az el me szü -
le mé nyei, ha nem már-már a vér, a val lás, a kul tú -
ra, a klí ma ré vén örök lôd nek” (Grotowski 1968: 
42). A kol lek tív mi to ló giá val va ló konf ron tá ció cél -
ja ab ban állt, hogy a né zô még job ban tu da to sít sa 
sa ját in di vi dua li tá sát és vi szo nyát a kö zös ség kü -
lön fé le for mái hoz. „Egyé ni ta pasz ta la taink nak és 
mindan nak a megôr zé se mel lett, ami a kor ta pasz -
ta la ta és szel le me ben nünk, meg kí sé rel jük a mí -
tosz ban va ló meg tes te sü lést, azt, hogy ma gunk ra 
húz zuk a mí tosz »bô rét«, amely ugyan nem il lik 
ránk pon to san, ám épp ezál tal megis mer het jük 
prob lé máink vi szony la gos sá gát a »gyö ke rek« szem -
pont já ból és a »gyö ke rek« vi szony la gos sá gát a mi 
pers pek tí vánk ból” (Grotowski 1999: 18–19). Gro -
towski úgy hasz nál ta fel a mí toszt, hogy a szí nész 
és a né zô az önis me ret sze mé lyes igaz sá gá hoz jus -
son el, ne ah hoz az ál ta lá nos em be ri igaz ság hoz, 
ame lyet Copeau és Brook kí vánt fel tár ni. Grotowski 

más képp lát ta a mí toszt, mint Copeau, Brook és 
Artaud: ere de tét te kint ve kul tu rá lis nak, nem ar che -
ti pi kus nak, ezért ke vés bé au ten ti kus nak tar tot ta a 
lé lek bôl ere dô im pul zu sok nál. A má sik há rom szín -
há zi em ber tôl el té rôen Grotowski kri ti kai vi szonyt 
pró bált lé te sí te ni a mi ti kus arc he tí pu sok hoz azál -
tal, hogy né zôit az átér té ke lé sük re ösz tö nöz te, sa -
ját egyé ni és kö zös sé gi él mé nyei ken ke resz tül. 

Mint a te rá pia egyik for má ja, Grotowski sze gény 
szín há za in kább volt ok, mint szim bó lum. No ha a 
szí né szei ide o gram ma ti kus ké pe ket je le ní tet tek 
meg, a cél juk mégis az volt, hogy ha son ló ak ti vi -
tást in dít sa nak be a né zô ben: a tes ti ki fe je zés te hát 
me ta fo ri kus sá lett a ve lük meg tör té nô ön fel tá rás 
fo lya ma ta so rán. Já té kuk nem egy af fek tív ál la pot 
ké pé nek köz ve tí té sé re épült, ha nem ar ra, hogy a 
lá tott pél da az ön ma gá ról va ló kon temp lá ció ál la -
po tát elôidéz ze a né zô ben. Grotowski el mé le te e 
vo nat ko zás ban alap ve tôen kü lön bö zik az Ar taud -
é tól. Amíg Artaud hit te, hogy az egye te mes ké pek -
kel va ló szem be sü lés köz vet le nül mo ti vál hat ja a lel -
ki ak ti vi tást, ad dig Grotowski úgy vél te, hogy olyan 
kon tex tus ban kell je len va ló vá ten ni e ké pe ket, 
amely a kri ti kai meg kö ze lí té sük re ser kent. Amíg 
Artaud ön kén te len reak ciót szán dé ko zott ki vál ta -
ni a né zô bôl, ad dig Grotowski ar ra ösz tö nöz te, 
hogy dol goz zon meg a ka tar zi sért. 

Artaud és Grotowski el té rô né ze tet val lot tak a 
te rá piás ka tar zis szín há zi meg va ló su lá sá ról. Artaud 
el kép ze lé se na gyon kö zel áll a Scheff ál tal leírt mo -
dell hez: a szín ház nak a pes tis hez tör té nô ha son lí -
tá sa a te rá piás ka tar zis ra jel lem zô, spon tán tes ti ki -
tö ré sek re utal me ta fo ri kus mó don. Scheff azt vall -
ja, hogy a ka tar zis a le zá rat lan egyé ni él mé nyek 
megol dá sán ala pul, Artaud pe dig azt akar ta, hogy 
a kö zön ség ar che ti pi kus él mé nye ket, a kol lek tív tu -
dat alat ti ból szár ma zó tar tal ma kat él jen át, ame lyek 
annyi ban le zá rat la nok, amennyi ben még so ha sem 
vál tak tu da tos sá és sze mé lyes sé. Grotowski el kép -
ze lé se össze tet tebb: sze rin te a szí né szek és a né zôk 
kri ti kai kon tex tus ban ta pasz tal ják meg az ar che ti -
pi kus ese mé nye ket: ma guk ra húz zák „a mí tosz 
»bô rét«, amely ugyan nem il lik rá[juk] pon to san”. 
Lát ják, hogy a mi ti kus ta pasz ta la tok mennyi re 
(nem) vág nak egy be az egyé niek kel, így jobb önis -
me ret re tesz nek szert. Ez az össze ve tés vi szont a 
kol lek tív tu dat alat ti tar tal mak megér té sét is le he -
tô vé te szi a részt ve vôk szá má ra. Artaud és 
Grotowski szín há za te hát lé nye gé ben int ros pek tív: 
a meg tisz tu lás és az önis me ret az egyén egész sé ge -
seb bé vá lá sát, sa ját lel ki mû kö dé sünk alap jai nak 
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át lá tá sát cé loz za. Copeau és Brook kö zös sé gi szín -
há za vi szont min den em be ri te vé keny ség kö zös 
alap já nak fel tá rá sát és ma gasz ta lá sát cé loz za, az 
egész ség ál la po tát pe dig nem az egyén el foj tott lel -
ki tör té né sei nek fel szín re eme lé se, ha nem a má sok -
kal va ló kö zös ség te rem té se ré vén vé li elér he tô nek. 
Ráadá sul ját szók és né zôk vi szo nya is más képp ala -
kul a kö zös sé gi szín ház ban, mint Ar taud- nál és 
Gro tows ki nál. Copeau és Brook el kép ze lé se sze rint 
az elôadás egye sí ti a szí nészt és a kö zön sé get: osz -
toz nak a ka tar zis él mé nyé ben. Artaud el mé le te a 
szín ház né zôk re tett ha tá sát hang sú lyoz za: a szí -
nész ka tar zi sa elôz mé nye és oka a né zôé nek, s a 
szín ház cél ja az el foj tott tar tal mak meg tisz tí tó meg -
nyi tá sa a né zôk tu da tá ban. Grotowski szí né sze is 
átéli a ka tar zist, de nem osz to zik raj ta, s az övé nem 
oka an nak, hogy a kö zön ség ön kén te le nül meg ta -
pasz tal ja. In kább je len va ló vá te szi a ka tar zist mint 
le he tô sé get és esz közt a né zô szá má ra, hogy ezt ér -
zé kel vén és (vál lal tan) az ön fel tá rás ak tu sá ba bo -
csát koz ván, elér hes se. 

1970-ben Grotowski há tat for dí tott az elôadások 
lét re ho zá sá nak, és min den fi gyel mét a pa ra teát rá -
lis, kí sér le ti ese mé nyek nek szen tel te.7 E mun ka el -
mé le ti as pek tu sa a ka tar zis kö zös sé gi és te rá piás el -
kép ze lé sei nek szin té zi sét je len tet te. Grotowski pa -
ra te át rá lis ku ta tá sai nak ugyanaz volt a cél ja, mint 
szín há zá nak: ar ra ösz tö nöz ni az em be re ket, hogy 
„le fegy ve rez zék” ma gu kat, hogy le hánt sák ma guk -
ról a szo cia li zá ció so rán rá juk ra kó dott tár sa dal mi 
má zat, s mu tas sák ma gu kat olyan nak, ami lye nek. 
A kö zön ség er re va ló fel hí vá sa, amely Grotowski 
szín há zá ban imp li cit mó don tör tént, a pa ra te át rá -
lis ese mé nyek so rán exp li cit té vált. Szí né szei már 
nem elé ged tek meg az zal, hogy pél dát szol gál tas -
sa nak az ön fel tá rás fo lya ma tá ra: úti ka lauz zá vál tak, 
s olyan hely ze te ket te rem tet tek, ahol a részt ve vôk 
ön ma guk köz vet len elem zé sé re vál lal koz hat tak. 
Grotowski eluta sí tot ta ko ráb bi el kö te le zett sé gét az 
ide o gram ma ti kus cse lek vé sek iránt, és meg ta gad -
ta szim bo li kus je len tô sé gû mun káit. Pa ra te át rá lis 
ku ta tá sai szín tisz ta ok ként funk cio nál tak: nem rep -
re zen tál tak sem mit va la mi fé le kö zön ség szá má ra, 
ha nem köz vet len pszi chofi zi kai te vé keny ség be von -
ták a beava tot tak cso port jait.  

Grotowski pa ra te át rá lis ese mé nyei te rá piá sak 
vol tak: fô cél juk ab ban állt, hogy le he tô vé te gyék 
az em be rek nek a va ló di én jük kel szem be ni fé le lem 
le küz dé sét, s be te mes sék a nyu ga ti ci vi li zá ció ál tal 
lét re ho zott sza ka dé kot a test és a lé lek kö zött. E te -
rá piás jel leg gel együtt Grotowski tö rek vé se hang -
sú lyá ban in di vi dua lis ta ma radt: sze gény szín há zá -
hoz ha son lóan ez is min dig egy va la kit cél zott meg, 
és min den egyes részt ve vô szá má ra le he tô vé akar -
ta ten ni, „hogy vé gé re jár jon sa ját ku ta tá sá nak” 
(Gro tows kit idé zi Men nen 1975: 58). Grotowski 
azon ban úgy be szélt ezek rôl az ese mé nyek rôl, mint 
a kol lek ti vi tást erô sí tôk rôl, és a mun kák he lyét úgy 
ír ta le, mint ahol „meg te rem tôd het a kö zös ség” 
(Grotowski 1973: 133–134). Ki bé kí tet te a te rá pia 
in di vi dua liz mu sát a kö zös ség irán ti el kö te le zett -
ség gel, e fon tos el mé le ti lé pés pe dig túl ve ze tett 
Cope au-n, Broo kon és Ar taud-n, mert azt su gallta, 
hogy az egyé ni részt ve vôk ka tar zi sa te szi le he tô vé 
a kö zös sé gi ka tar zist. Amíg Copeau és Brook azt 
val lot ta, hogy a szín ház a kö zön ség hez mint kollek -
tív egész hez szól, Artaud pe dig azt, hogy a szín ház, 
akár a pes tis min den egyén re az in di vi duá lis lé lek 
szint jén hat, ad dig Grotowski úgy vél te, hogy az én 
kö zös sé gi kon tex tus ban tör té nô fel tá rá sa kö zös ségi 
ka tar zist vált ki azál tal, hogy be pil lan tást nyújt a 
kol lek tív tu dat alat ti azon as pek tu sá ba, amely szerin -
te ere den dôen lel ki, és nem kul tu rá lis természetû: 

 
Ha va la ki ôszin te akar len ni a sa ját éle tét il le tôen, 
s be csü let sza vá nak zá lo ga a hús-vér lé nye, ak kor 
fel té te lez het jük, hogy amit fel tár, ki vé tele sen 
egyé ni és sze mé lyes do log. Per sze nem a tel jes 
igaz ság; van ben ne né mi pa ra do xon. Ha va la ki 
a vég sô kig el megy az ôszin te ség ben, s átlé pi an -
nak ha tá rát, ami le het sé ges vagy el fo gadha tó, és 
ha ezt az ôszin te sé get nem kö tik a sza vak, hanem 
tel jes egé szé ben fel tá rul ben ne ma ga az em ber, 
ak kor ez pa ra dox mó don a to tá lis em bert fog ja 
meg  tes te sí te ni, múlt- és jö vô be li tör té ne té vel 
együtt. Ak kor pe dig fe les le ges az zal baj lód ni, 
hogy ele mez ges sük, va jon lé te zik-e (s mi módon) 
az arc he tí pus, a mí tosz kol lek tív for má ja. E for -
ma ter mé sze te sen lé te zik, ha a ki tá rul ko zá sunk 
kel lô képp mély re ha tó és kéz zel fog ha tó (122).

7 Grotowski mun kás sá ga há rom sza kasz ra oszt ha tó: a kü lön bö zô he lye ken és a La bo ra tó rium Szín ház nál foly ta tott ren de -
zôi te vé keny ség re, az azt kö ve tô pa ra te át rá lis ku ta tá sok ra, vé gül a For rá sok Szín há zá ra. Én itt csak az el sô két sza kasz ra 
hi vat ko zom; azok a transz kul tu rá lis ku ta tá sok, ame lye ket a For rá sok Szín há za el ne ve zés ta kar, nem áll nak tá vol Brook -
nak a kul tú ra kö zi elô a dás mód ra irá nyu ló tö rek vé sei tôl. An nak, aho gyan Grotowski sa ját pá lya fu tá sát szem lél te, jó pél dá -
ja a „From the The at re Com pany to Art as Ve hic le” cí mû írás, In: Ri chards 1995: 115–135).
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Grotowski pa ra te át rá lis meg kö ze lí tés mód ja ép -
pen ség gel a ko ráb bi el len té te volt. Ahe lyett, hogy 
színé szek rep re zen tál ták vol na a zárt egy ség ként 
ke zelt és a fizi ká lis ide o gram mák nyel vén leírt kol -
lek tív tu dat alat ti val va ló fog la la tos ko dá su kat, min -
den kit ar ra ösz tö nöz tek, hogy ma ga te gye meg az 
utat, és fe dez ze fel a sa ját ké peit. Az egyé ni ség köz -
szemlére té te le sok ha son ló mó don el já ró em ber 
kon tex tu sá ban, „az éle tünk meg tisz tí tá sát” ered mé -
nye zi (119), mert elosz lat ja a fé lel met, ame lyet az 
is me ret len má sik kal szem ben ér zünk. En nek azon -
ban már nincs kö ze ah hoz a krisz tu si ön felál do zás -
hoz, ame lyet Grotowski a „szent” szí nész nek tu laj -
do ní tott, sok kal in kább a kö zös sé gi ka tar zist ge ne -
rá ló önelem zés hez. 

Az itt vá zolt el mé le tek hez ha son lóan Grotowski 
pa ra te át rá lis ku ta tá sai is vi tat ha tó pszi cho ló giai és 

sze mio ti kai elô fel te vé se ken ala pul tak. A „szent 
szín ház” kon cep ció já nak, kü lön fé le meg nyil vá nu -
lá sai nak vonz ere je se nem lo gi kus, se nem tu do -
má nyos, el len ben a ka tar zis hang sú lyo zá sá ból fa -
kad. To vábbá ab ból a meg gyô zô dés bôl, hogy a 
mû  vé szet – vagy va la mi, amely meg kö ze lí ti, mint 
Gro towski pa ra te át rá lis te vé keny sé ge – a lé lek 
szint jén köz vet len ha tást te het a kö zön ség re, e ha -
tás pe dig, bár hogy is de fi ni ál ják, lé nye gé ben jó té -
kony az egész ség re. 

 
(Phi lip Aus lan der: „Holy the at re” and ca thar sis. In: 
From Ac ting to Per for man ce. Es sa ys in Mo der nism and 
Post mo der nism. Lon don and New York, Ro ut led ge, 
1997. 13–27.) 

 
For dí tot ta: Ké ke si Kun Ár pád
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