
A Ber li ni Szín há zi Ta lál ko zót az kü lön böz te ti 
meg a ha son ló tí pu sú ren dez vé nyek tôl, hogy 
nem az ép pen vé get érô szín há zi évad rep re -

zen ta tív ké pét kí ván ja nyúj ta ni, ha nem több szin -
ten, for má ban, mû faj ban (szín há zi és tu do má nyos 
elôadás, pó dium be szél ge tés, szim pó zium, kiál lí tás, 
vi ta est, felol va sás) és egy vi lág vá ros szel le mi éle té -
nek idô-te ré ben vi szi szín re tra dí ció és in no vá ció 
bel sô moz gá sát. Kö vet ke zés képp – és el ke rül ve az 
ezt el fe dô op po zí ció kat – a tíz a szó leg szo ro sabb 
ér te l mé ben vet ten ese mény-szám ba me nô elôadás 
min dig el mé le ti leg és tör té ne ti leg is le gi ti mál ha tó, 
il let ve ér tel mez he tô, kul túr tu do má nyos kér dés fel -
te vé sek kö ré szer ve zô dik, ami több meg kö ze lí tés 
szá má ra is ér de kes sé tet te ôket tíz elôadás. Vagyis 
a min den év ben meg ren de zés re ke rü lô, il let ve el -
sô sor ban át- és megél he tô „szín há zi má jus” olyan 
kul tu rá lis mo dell nek is te kint he tô, ame lyen több 
szem pont ból (több szin ten) is fi gye lem mel kí sér -
he tô a szín ház „on to ló giai stá tu szát” meg ha tá ro zó 
(szín há zi) em lé ke zet krea tív és re cep tív já té ka. 

Az a tény pél dául, hogy (és ahogy) az idei Ta -
lál ko zón a meg szo kott nál is han go sabb vi tát váltott 
ki a vá lo ga tó zsû ri mun ká ja, nem csak az el nö ki 
poszt já ról tá vo zó Pe ter Iden mun kás sá gá ról, ha -
nem a fesz ti vál kvá zi-i den ti tás za va rá ról is so kat 
elárult. A kri ti ka egy be hang zóan fur csáll ta és a „roll 
back”2 emb lé má já nak te kin tet te, hogy a bé csi Burg -

the a ter bôl, amely a Claus Pe y mannt kö ve tô Klaus 
Ba cher igaz ga tó sá ga alatt jó né hány kri ti kus sze rint 
a szín ház nagy öreg jei nek ad ott hont, öt ren de zést3 
hív tak meg. Az e té má ban ol vas ha tó és hall ha tó cik -
kek, in ter júk döm ping je – ame lyek nek mintegy 
mot tó já vá vált a nyolc va nas évek po li ti kai ne héz -
sé gei rôl és az eb bôl fa ka dó szer ve zôi ka lan dok ról 
anek do tá zó zsû ri el nök mon dá sa, mely sze rint 
„nincs ré gi és új, csak jó és rossz szín ház” – az adott 
mû fa ji ke re tek kö zött pon to san ar ra kér de zett rá, 
hogy egy ilyen vo lu me nû ren dez vény nek ho gyan 
és miért kell rea gál nia az adott, nem csak szín há zi 
kul tú rá ban zaj ló vál to zá sok ra. Ki csit mar kán sab -
ban úgy is fo gal maz hat nánk, hogy a The a tert ref fen 
ön ké pé nek leg fon to sabb vo ná sa, a „fi gye lem re mél -
tó” ka te gó ria ed di gi és új sze re pe ke rült reflek tor -
fény be. Az át me ne ti és két ség te le nül re for mo kat 
sür ge tô ál la pot ter mé sze tét jól ér zé kel tet i, ha váz -
la to san össze vet jük a XX. szá zad utol só és XXI. szá -
zad el sô ta lál ko zó já nak ke re teit. A ta valy elôt ti ta -
lál ko zót há rom na pos szim pó zium kí sér te, amely 
„A va ló ság insz ce ní ro zá sa a szín ház ban, a po li ti ká -
ban és a mé diá ban” té ma kö ré szer ve zô dött, s kér -
dés fel te vé sei egyér tel mûen az ez red for du lót kö -
szön tô „Új Ber lin” je len sé gé re irá nyí tot ták a fi gyel -
met. Idén a kö zép- és ke let- eu ró pai szín ház hely -
ze té rôl, a nyu ga ti szín ház zal va ló kap cso la tá ról, a 
ge ne rá ciós konflik tu sok ról ren dez tek pó dium be -
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szél ge té se ket az im már ha gyo mánnyá vá ló Sátor -
ban. A zá ró elôadá son, a Luc Bon dy ren dez te Si rá -
lyon a kö zön ség lel ke sen ün ne pel te a „le gen dás” 
Schau büh ne sztár ját, a „ré gi Ber lin” ked ven cét, az 
Ar ka gyi na sze re pét ját szó Jut ta Lam pét, mi köz ben 
fia tal ren de zôk TAT Ex pe ri men ta 7 cím mel el len-
ta lál ko zót4 ren de ztek Frank furt am Ma in ban, az „új” 
Schau büh ne szín pa dán pe dig Sas cha Waltz és a fe -
mi nis ta dis kur zus egyik leg kiemel ke dôbb sze mé lyi -
 sé ge, a két hé tig Ber lin ben tar tóz ko dó Ju dith Butler 
a ne mi iden ti tás és a ne mi sze re pek konst ruált vol -
ta fe lôl ele mez ték az egé szen kor társ tánc szín ház 
pa ra dig ma ti kus vo ná sait. Az iden ti tás képzés ne héz -
sé gei rôl és a „fi gye lem re mél tó” jel zô új ra de fi niá lá -
sá nak egyik le het sé ges mód já ról azon ban legin kább 
az a Ta lál ko zó tör té ne té ben egye di tény árul ko dik, 
hogy a zsû ri en ge dett a nyo más nak,5 és lap zár ta 
után meg hív ta az évad leg na gyobb szín há zi bot rá -
nyát, a zü ri chi Schaus piel haus Hamlet jét. 

 
I.1. Chri stoph Schlin gen sief pro jekt je mint ha egye -
ne sen a „TAT” ren de zôit fog lal koz ta tó kér dés re ad -
na vá laszt: „miért ne héz olyan po li ti kai ma ga tar tást 
kiala kí ta ni, ami lyet a ré gi hat van nyol ca sok vár nak 
el” a kor társ szín ház tól? Mun ká ját az a po li ti kai kez -
de  mé nye zés ih let te, mely nek ér tel mé ben a né met 
szö vet sé gi kor mány száz öt ven ezer már káig ter je dô 
összeg gel se gí ti azo kat a jobb ol da li ra di ká lis nézete -
 ket val ló fia ta lo kat, akik sa ját be lá tá suk ból vál toztat -
 ni akar nak az éle tü kön.6 Schlin gen sief 2001. május 
10-én hét sváj ci, 22-én pe dig hét ber lin-bran den -
bur gi neo ná ci köz re mû kö dé sé vel és a „ki szállás” fo -
 lya ma tát te ma ti zá ló ak tus ként vit te színre a Hamletet, 
s így egy négy fel vo ná sos po li ti kai vi ta est, illetve nagy -
 gyû lés te at ra li zá lá sá nak le het tünk ta núi. Az ult ra -

kon zer va tív Zü rich ben rend ôr sé gi ro ham osz ta gok 
és a Sváj ci Nép párt elô ze tes be til tá sa, a ber li ni Volks -
 büh ne am Ro sa- Lu xem burg-P la tzon pe dig a pénz -
tárt meg ro ha mo zó fia ta lok ál tal insz ce ní ro zott „ti -
zen egye dik elôadás” film ve tí tés sel kez dô dött. A 
sváj ci pró ba idô sza kot felele ve ní tô ké pe ket kö ve tô 
Shakes peare-ren de zés két szü lei ket, il let ve egy mást 
to le rál ni kép te len, és e tö ké le tes in to le ran cia ál la -
po tá ból kiu tat nem ta lá ló gyer mek ver gô dé se ként 
ér tel mez te a dán ki rály fi tör té ne tét. A szín házi 
elôadás – az es te leg fi gye lem re mél tóbb ese mé nye -
ként – spon tán mó don ala kult át egy nem ke vés bé 
han gos és nem ke vés bé szín há zi vi tá vá, majd pó -
dium be szél ge tés sé, ame lyen a vé le mé nyek mel lett 
a min den na pi ar gu men tá ciós stra té giák is színre 
kerültek. A Ham let-pro jekt más nap dél elôtt ért véget 
az „al ko tók kal” kö zös busz ki rán du lás sal.7 Ily mó -
don a csak nem hu szon négy órás ese mény mintegy 
pa ra dig má já vá vált an nak a kul tu rá lis je len ség nek, 
ame lyet a kor társ szín ház tu do mány a teat ra li tás-vi -
ták ke re té ben, az iro da lom tu do mány a szö veg ér -
tés és -ol va sás ant ro po ló giai vo nat ko zá sai nak ki -
dol go zá sa kor, a tu do mány el mé let pe dig az in ter -
disz cip li ná ris ku ta tá sok refle xió ja so rán vizs gál.8  

Schlin gen sief show-ak ciói „a pop, a da da, a poli -
ti   ka és a mé dia szín ház kö zött he lyez ked nek el” 9, 
és lát vá nyo san bi zo nyít ják, hogy azok a teat ra li tás-
defi ní  ciók, ame lyek a „meg sze mé lye sí ten dô” (Eric 
Bent ley) vagy „meg tes te sí ten dô” (Eri ka Fis cher-
 Lich te) sze rep ként ér tel me zett drá mai alak ka te gó -
riá já ra épül nek, al kal mat la nok vagy legalábbis im -
pro  duk tí vak az egé szen kor társ szín ház bi zo nyos 
ese mé nyei nek kon cep ci o na li zá lá sá ra. Hi szen a rep -
re zen tá ció nak ez a zárt fel fo gá sa a Ham let leg fel -
jebb azon pil la na tait ké pes te ma ti zál ni, ame lyek -

4 „…ami kor azon ban Stölzl, a ber li ni kul túr sze ná tor han got adott an nak, hogy a ber li ni szín pa do kon túl so kat tö rik a fe -
jü ket, és itt a leg fôbb ide je, hogy is mét he lyet kap jon a szó ra ko zás, ak kor azt gon dol tuk: ta lán mégis csak Frank furt a meg -
fe le lô vá ros. (…) au ten ti ku san és köz vet le nül aka runk rea gál ni a va ló ra, s eköz ben nem fé lünk az akár szen ti men tá lis, 
megin dí tó, giccses ér zé sek tôl, ame lyek he lyet kap nak a szín ház ban.” – nyi lat koz ta Ste fan Bach mann, Tom Küh nel, Sebastian 
Nüb ling, Tho mas Oster mei er, Chri sti na Paul ho fer, Luk Per ce val, Ste fan Pu cher, Falk Rich ter, Ro bert Schu ster és Nico las 
Ste mann ne vé ben Bernd Ste ge mann. In: Franz Wil le: Es geht! The a ter Heu te, 2001/4. 1. 

5 A Ber li ner The a tert ref fen át fo gó ér té ke lé sé hez lsd. Fried rich Det lef: Wien, Wien, du mein Ber lin. Das The a tert ref fen ist 
vor bei. Das näch ste braucht die Idee von der Haupt stadt. Ber li ner Zei tung, 2001. má jus 26–27. 10. 

6 Recht sext re mi sten -Aus stei gerp rogramm (RAUS) vö.: www. na zi li ne. de 
7 Az út vo na lat Ber lin po li ti kai szem pont ból ér de kes ne ve ze tes sé gei, a nagy vá ros döb li ni ké pé nek új raírá sa, il let ve Brecht 

sír já nak meg ko szo rú zá sa je löl te ki. Vö.: Tor sten Wahl: Kei ne Angst, die beis sen nicht mehr. Ber li ner Zei tung, 2001. május 
25. 24. 

8 Ezt a ten den ciát jel zi az aláb bi há rom ma gyar nyel ven fris sen meg je lent mû: Eri ka Fis cher- Lich te: A drá ma tör té ne te. A 
színre vitt iden ti tás kor sza kai. Pécs, Je len kor, 2001. ford. Kiss Gab riel la; Wolf gang Iser: A fik tív és az ima gi ná rius. Az iro dal -
mi ant ro po ló gia ös vé nyein. Bp., Osi ris, 2001. ford. Mol nár Gá bor Ta más; La ki Já nos (szerk.): Tu do mány fi lo zó fia. Bp., Osi -
ris, 1998.  

9 Hans- Thies Leh mann: Postd ra ma tis ches The a ter. Frank furt a. M., Ver lag der Au to ren, 1999. 220.
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ben ki rá lyi tró nu son be-, il let ve ki tol ják a sti li zált 
ara nyos pa lást ba öl tö zött, ál ta lá ban al vó és fé lig éb -
ren is za va ro san be szé lô Clau diust és Gert rú dot, 
ami kor mag nó ról játsszák be a dra ma ti kus szö veg 
szü lôi szen ten cia ként is ér tel mez he tô passzu sait, 
vagy ami kor Ophé lia fi gu rá ja egy szûk fe ke te ru -
há ba öl tö zött szi go rú nô, il let ve egy za vart lány -
gyer mek szín pa di alak já ban ket tô zô dik meg. Az 
ala kok és a dra ma ti kus szö veg rep re zen tá ció já nak 
el sôd le ges sé gét és a szín há zi szö veg vi lág sze rû sé ge 
ál tal ga ran tált har mo ni kus és re cep ció orien tált be -
fo ga dói ál la po tot a Schlin gen sief-p ro jekt a pre zen -
tá ció és az ön pre zen tá ció ak tu sai val, vagyis az zal 
te szi záró jel be (il let ve füg gesz ti fel), hogy az es te 
fo lya mán egy re ke vés bé vá laszt ha tók el egy más tól 
az eze ket az el já rá so kat de fi niá ló né zôi ma ga tar tás -
for mák és ész le lé si mó dok. 

Egy fe lôl a ren de zés erô tel je sen épít a Gründ -
gens- fé le Shakes peare-ját szás kli séi re, ami az idé -
zett ség foly tán már ele ve teát rá li san reflek tál a szín -
pa di tör té né sek zárt rep re zen tá ció já ra. A rá mu ta -
tás nak ez az in ter tex tu á lis gesz tu sa szél sô sé ges sé 
vá lik, ami kor a Egér fo gó-je le net ele jén leeresz ke -
dik a klasszi kus pol gá ri szín ház ter mek csil lá ra, 
mag nó ról be játsszák a kar mes tert kö szön tô tap sot, 
mû le ve lek hul la nak, és fel csen dül Wag ner Trisztán 
és Izol dá ja. A ki rá lyi csa lád tag jai kö zött azon ban 
meg je len nek a szí né sze ket ját szó neo ná cik, és a „le -
lep le zés” té ma szá muk ra au ten ti kus elôadá sát kö -
ve te lik, ami be a ren de zô be le is egye zik, és sze mé -
lyes köz re mû kö dé sé vel ve szi kez de tét a „Schlingen -
 sief -en ter ta i ment”. Az il lú zió szín ház je gyé ben indu -
ló Gon sago- je le net „he lyett” a hú szas-har min cas 
évek né met ka ba réi nak ko reog rá fiá ját idéz ve tán -
col nak-me ne tel nek az SS-kar sza la gos szí né szek, 
akik kö zött ott van a (szó ró lap ról név sze rint is is -
mert!) hét ki száll ni kész jobb ol da li. A né zô nek tehát 
most már vég ér vé nye sen szem be sül nie kell a repre -
zen tá ció, a pre zen tá ció és az ön pre zen tá ció já ték- 
és szín ház szer ve zô el vé vel, amely nek kö zép pont -
já ban a meg sze mé lye sí tés, a rá mu ta tás és az ön fel -
mu ta tás kö zöt ti kü lönb ség refle xió ja áll. Míg az 
Egér fo gó-je le net dra ma tur gia sze re pe le he tô vé te -
szi, hogy egyér tel mûen do mi náns nak te kint sük 
egyik vagy má sik el já rást, ad dig a ren de zés vé gén 
épp e szín há zi ke re tek el vá lasz tá sá nak le he tet len -

sé ge, ál landó el kü lön bö zô dé se for gat ja fel és de fi -
niál ja új ra az egyi kô jük ki zá ró la gos sze re pén ala -
pu ló be fo ga dói ma ga tar tást. Mi köz ben Ham let és 
La er tes vív nak, Gert rú don és Clau diu son a neo ná -
cik szol gál tat nak igaz sá got: az „Un ser Deutsch land” 
[A mi Né metor szá gunk] cí mû ace- ra ve szám alatt 
ba se ball ütô vel szét ve rik a szín pa dot, majd az SS-
kar sza la gos és a dal szö ve gét szó ró la pok for má já -
ban kiosz tó szí né szek sor fa la mel lett le vo nul nak a 
né zôk kö zé, és ott foly tat ják a „bu lit”.  

Egyér tel mû, hogy a dra ma ti kus szö veg bôl kiin -
dul va nem ír hat juk kö rül azt a sze re pet, ame lyet 
Jür gen Dren haus, Né metor szág leg ré geb bi skin -
head- ze ne ka rá nak éne ke se vagy Tor sten Lem mer, 
a ske an he ad- rock vi lág szer te is mert sze mé lyi sé ge 
ját szik. A rep re zen tá ció szín há zá ban a szín há zi köz -
megegye zés ér tel mé ben úgy füg geszt jük fel hi tet -
len sé gün ket, hogy nem ké tel ke dünk a szí nész és a 
sze rep azo nos sá gá ban. Ter mé sze tes te hát, hogy 
Schlin gen sief ak ció ja vé gén a kö zön ség egy (elenyé -
szô) ré sze szá mon kér(het)te a szín ház ban dú ló em -
be re ken a „ren des szí né szi já té kot”, akik vi szont 
dü höd ten kia bál tak vissza, hogy ôk nem szí né szek. 
Egy más fé le já ték ra in kább kész né zôk vi szont szin -
tén hi tet len sé gük nek ad tak han got, ami kor han go -
san meg kér dô je lez ték a fel lé pô neo ná cik ki szál lá -
si szán dé ká nak ôszin te sé gét. A Schlin gen sief- fé le 
Ham let te hát ép pen azt a fo lya ma tot te ma ti zál ja, 
ami kor a szí nész és a sze rep vi szony rend sze re – 
vagyis az au ten ti ci tás kér dés kö re – át tö ri és ér vény -
te le ní ti a dra ma ti kus szö veg rep re zen tá ció ján 
nyugvó szín há zi ke re tet, és a pre zen tá ció, il let ve az 
ön pre zen tá ció el já rá sai val bár mely iden ti tás konst -
ruált és ál lan dóan vál to zó (sze rep) vol tá ra irá nyít -
ja a fi gyel met. A pro jekt nek ez a szo ciálant ro po ló -
giai di men zió ja az tán a né zô tér és a já ték tér kö zött 
spon tán kiala ku ló vi tá ban bom lik ki10, ahol az a 
vá lasz tás, il let ve az ezt kö ve tô min den na pi ön pre -
zen tá ció játssza a fô sze re pet, amely nek so rán dön -
te nünk kell, hogy né zô ként vagy ját ékosként ve -
szünk-e részt a sze rep já ték ban. 

Schlin gen sief szín há za te hát a né zô sé get meg -
ha tá ro zó szín há zi ke re tek mi ben lé tét és vi szo nyát 
te ma ti zál ja: a rep re zen tá ció, a pre zen tá ció és az ön -
pre zen tá ció ál tal kí nált iden ti fi ká ciós le he tô sé gek 
já té ká val fe szült ség be hoz za a teat ra li tás sze rep sze -

10 A sa ját au ten ti kus iden ti tás ké pek vé le mény nyil vá ní tás for má já ban ar ti ku lá ló dó konst ruk ció ját kö vet het jük fi gye lem mel 
a zü ri chi Schaus piel haus mû sor fü ze té ben, amely ben – megújít va a szín há zi per for mansz nak ezt a kel lé két – ki zá ró lag a 
né zôk reak ció ját ol vas hat juk.
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rû ka te gó riá já nak há rom fé le – a szín há zi ha gyo -
mány fe lôl szta nyisz lavsz ki ji nak, brech ti nek és 
artaud -i nak is te kin tett11 – mód ját. Míg az el sô két 
eset ben a szí nész sa ját ként kép vi se li, il let ve rá mutat 
a tô le ide gen (drá mai) alak ra, ad dig az ön pre zentá -
ció ép pen a sa ját és ide gen ho ri zont já té kát mo del -
lál ja12, mely csak az iden ti tás és az au ten ti ci tás tár -
sa dal mi-kul tu rá lis szín re vi te le fe lôl ér tel mez he tô.13 
A jobb ol da li ra di ká li sok pro jekt jé ben nem is annyi -
ra a Ham let, mint in kább a da rab elôadá sa volt a 
tét, amit a pró ba fo lya ma tot do ku men tá ló film címe 
is je lez: „A töb bi Svájc” – és nem „né ma csend”. Az 
ön pre zen tá ció so rán sa ját po li ti kai iden ti tá sunk ké -
pei je len tek meg, fel mu tat va azok tár sa dal mi- me -
di á lis meg ha tá ro zott sá gát. Vagyis – Gi les Deleuze-t 
idéz ve14 – a „sze rep” a szó leg szo ro sabb ér tel mé -
ben té ma (ez eset ben ak tuá lis po li ti kai kér dés) lett, 
„ki fej té se” so rán pe dig a lá tot tak-hal lot tak hi te les 
vol tá nak konst ruk ció já val szem be sü lünk. 

 
I.2. A jobb ol da li ság ki fe je zet ten olyan „té ma”, amely 
kü lö nö sen transz pa rens sé te szi, hogy a né zôi szem -
be sü lés nek nem csak ra cio ná lis di men ziói van nak. 
Ah hoz, hogy tény le ge sen meg ra gad has suk a kor -
társ szín ház e pro jekt ben kris tá lyo so dó ten den ciái -
nak egyik fô irá nyát, az elem zés tár gyá vá kell ten -
nünk azt az ál la po tot, ami kor egy két mé ter ma gas 
és nyolc van ki lós ro cker tel jes ex tá zis ban köz vet le -
nül mel let tem tör szét a pad lón egy ba se ball ütôt, 
míg én há ti zsá ko mat szo ron gat va és a le he tô leg -
ki sebb mé ret re össze hú zód va pró bá lok meg ide-
oda-máshova ku kucs kál ni az im már ki vi lá gí tott né -
zô té ren. A szín há zi ese mény at mosz fé rá ja ér te lem -
sze rûen csak ak kor ra gad ha tó meg, ha a teat ra li tás 
pre zen tá ció-mo dell jét nem csak a je len tés kép zô dés, 
ha nem a né zôi per cep ció refle xió já nak szem pont -

já ból is meg vizs gál juk. Ah hoz azon ban, hogy en -
nek elem zé sé re is pro duk tív prob lé ma megol dá si 
stra té giá kat ala kít has sunk ki, be kell von nunk vizs -
gá ló dá saink ba azo kat az el mé le te ket, ame lyek tény -
le ge sen „ko per ni ká nu szi for du lat ként” ér tel me zik 
a Gu ten berg-ga la xis tól vett bú csút15, és az el mé -
leti, tör té ne ti és mód szer ta ni refle xió igé nyé vel old -
ják fel az olyan op po zí ciók bi na ri tá sát, mint ér te -
lem és ér ze lem, ma te riá lis és im ma te riá lis, szub jek -
tív és ob jek tív, kon temp lá ció és per cep ció. 

 
… már nem a mû al ko tás tech ni kai sok szo ro sít ha -
tó sá gá nak ko rá ban (Ben ja min), ha nem sok kal in -
kább tech no ló giák, nyel vi rend sze rek és esz té ti kai 
in ge rek szi ner ge ti kus összeol va dá sá nak vi lá gá ban 
élünk, (…) he te ro gén va ló sá gok (Rö tzer) tel je sen 
meg vál to zott kul tu rá lis koor di ná ta rend sze rei ben 
pró bá lunk meg eliga zod ni, (…) egy faj ta „ka lei dosz -
kó pi kus” va ló ság gal, olyan ré teg sze rûen egy más ra 
épü lô lát szat ké pek vi lá gá val van dol gunk, ame lyek 
össz já té ka mö gött nem ve ri fi kál ha tó ob jek tív rea -
li tás.16  
 

Hel mar Schramm így ír ja le az ún. mé dia ko rá ban 
élô em ber vi lág-ér ze tét, aki nek elôbb vagy utóbb 
ma gáé vá kell ten nie a „mo to ri kus meg té vesz tett -
ség”17 szem lé le tét. Ha el fo gad juk ezt a ké pet, akkor 
egyér tel mû, hogy ko runk szín ház meg ha tá ro zá sa 
so rán sem a „va ló di” va ló ság és az azt „el ha zu dó” 
fik ció op po zí ció ja, sem pe dig a „szín ház az egész 
vi lág”-elv nem jár ha tó út.18 A szí nész-sze rep-né zô 
hár mas sá gát a re fe ren cia (mi mé zis) és a per for man -
cia já té ka fe lôl meg kö ze lí tôk vi szont egy fe lôl ab ból 
in dul nak ki, hogy a szín ház élet, a teat ra li tás pe dig 
az in ter disz cip li na ri tás je gyé ben for má ló dó kul túr -
tu do má nyok mo dell je19, más fe lôl olyan elem zé si 

11 Vö.: Phi lip Aus lan der: „Just be yo ur self” Lo go cent rism and dif fé ran ce in per for man ce the o ry. In: P. A.: 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. 28–38. 

12 Vö.: And re as Kot te: Der Mensch ver stellt sich, aber der Schaus pie ler zeigt. Drei Va ri a ti o nen zum The a ter im Me dien zeit -
al ter. In: Chris to pher B. Bal me, Chri sta Hasch ke, Wolf gang Mühl- Ben ning haus (szerk.): Ho ri zon te der Eman zi pa ti on. Texte 
zu The a ter und The at ra li tät. Ber lin, Vi stas, 1999. 158–167. 

13 Vö.: Eri ka Fis cher- Lich te, Isa bel Pflug (szerk.): In sze nie rung von Au then ti zi tät. Tü bin gen- Ba sel, Fran cke, 2000. 
14 Vö.: Gil les De leuze: Ein Ma ni fest we ni ger. In: Karl heinz Barck, Pe ter Gen re, Hei di Pa ris, Ste fan Rich ter (szerk.): Aist he -

sis. Wahr neh mung heu te oder Pers pek ti ven ei ner an de ren Äst he tik. Leip zig, Rec lam, 1990. 379–383. 
15 Vö.: Nor bert Bolz: Abs chied von der Gu ten berg-Ga la xis. Me die näst he tik nach Nietz sche, Ben ja min und McLu han. In: 

Jo chen Hö risch, Mi chael We tzel (szerk.): Ar ma tu ren der Sinne. Mün chen, Wil helm Fink, 1990. 139–156. 
16 Hel mar Schramm: Kar ne val des Den kens. The at ra li tät im Spie gel phi lo so phis cher Tex te des 16. und 17. Jahr hun derts. Ber lin, 

Aka de mie Ver lag, 1996. 13. 
17 Paul Vi ri lio: Die Seh mas chi ne. Ber lin, Mer ve, 1989. 154. 
18 Vö.: And re as Kot te: Si mu la ti on als Prob lem der The a ter the o rie. Fo rum Mo der nes The a ter, 1996/1. 33–44. 
19 Vö.: Eri ka Fis cher- Lich te: A szín ház mint kul tu rá lis mo dell. The at ron, 1999/Ta vasz. 67–80. ford. Mesz lé nyi Gyön gyi.
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el já rá sok ki dol go zá sát szor gal maz zák, ame lyek a 
me di a ti zált ság je len sé ge fe lôl köl csö nöz nek heu -
risz ti kai je len tô sé get a je len tés kép zô dés tôl el vá -
laszt ha tat lan ész le lés ak tu sá nak.20 

Eb bôl a szem pont ból vál hat hasz nos sá az esz té -
ti ka és az anesz té ti ka Wolf gang Welsch -i fo ga lom -
pá ro sa21, amely a tet szô le ges ség gel és fe lü le tes ség -
gel szem beál lí tott plu ra li tás és transz ver za li tás je -
gyé ben22 uta sít ja el a di cho tó mi kus gon dol ko dás -
mó dot. Cél ja, hogy a kul tú ra egé szé be ágyaz va 
te o re ti zál ja a kor társ (poszt mo dern) mû vé szet sa -
já tos sá gait, ami hez azon ban az „esz té ti ka” fo gal mát 
ki kell moz dí ta ni a mû vé szet szfé rá já ból: nem csak 
a refle xió tár gya, ha nem olyan gon dol ko dás mód 
mag ja lesz (46), amely pél dául Lyo tard, Der ri da, 
Fo u cault, Slo ter dijk írá sait jel lem zi:  

 
Egye ne sen azt ál lít hat juk, hogy az új gon dol ko dók 
a gon dol ko dás so rán mo bi li zál ják az ér zé kei ket, 
olyan gon dol ko dást va ló sí ta nak meg a gya kor lat -
ban, amely ér zé kek kel ren del ke zik és ezek se gít -
sé gé vel al kot ér tel met. Egy esz té ti kai gon dol ko dó 
nem csak az ôt kö rül ve vô vi lág ban lát és hall, ha -
nem fel sej lik elôt te egy be lá tás, szkep ti kus a pofon -
egy sze rû öt le te ket il le tôen, és uj jai val mintegy vé -
gig si mít ja a gon do lat szö ve tét. Eze ket a gon dol ko -
dó kat legin kább szen zuá lis sa já tos sá gaik jel lem -
zik. (47) 
 

Welsch te hát az „aist he sis” eti mo ló giá ja és a disz -
cip lí na múlt ja fe lôl ma gya ráz za az esz té ti ka je len -
té sét és sze re pét, ami kor „bár mi fé le – ér zé ki és szel -
le mi, hét köz na pi és ki fi no mult, élet vi lág be li és mû -
vé szi – ész le lés te ma ti zá lá sá ra” (9) al kal mas ter mi -
nus ként hasz nál ja. Kö vet ke zés képp a mû vé szet rôl 
va ló gon dol ko dás azon pa ra dig má ja, mely az esz -
té ti kát ki zá ró lag az ér zé ki je len sé gek tu dá sa, struk -
tú rá ja (te hát a rá ció, a kon temp lá ció) fe lôl kö ze lí -
ti meg, (ha pro duk tí van is, de) el csúsz tat ja a fo ga -
lom je len té sét. Ezt legin kább a fo ga lom pá ros má -
sik tag ja és a je len ség má sik ol da la, az ér zé ke lô 
ké pes ség meg szûn té nek anesz te ti zált ál la po ta iga -
zol ja, amely a fi zi kai tom pa ság tól a szel le mi vak sá -
gig ter jed het. Esz té ti ka és anesz té ti ka vi szo nya te -

hát sem a rész-e gész, sem a ta ga dás, sem az el len -
tét lo gi kai for mu lá já val nem ra gad ha tó meg: mi vel 
az utób bi az elôb bi „alap ve tô szint jét, fel té te leit és 
ha tá rait prob le ma ti zál ja” (11), el vá laszt ha tat la nok 
egy más tól. Vi szo nyuk te hát úgy mo del lál ja az em -
be ri megis me rés két alap me cha niz mu sá nak, a kon -
temp lá ció nak és a per cep ció nak a kap cso la tát, hogy 
azok tör té ne ti fi gu rá ci ó it a dia lek ti ka, az át csa pás, 
az össze kap cso ló dás el já rá sá val le hes sen leír ni és 
mi nô sí te ni (12).  

E transz ver zá lis fel fo gás ter mé keny sé gét legin -
kább a me ta fi zi ka, a mo dern és a poszt mo dern hár -
mas sá gá ra épü lô mo dell  iga zol ja, hi szen Welsch 
meg gyô zô dé se, „hogy a je len kor tár gya lá sá ra vál -
lal ko zó gon dol ko dás nak, ha nem akar fél re- és el -
be szél ni, az át lát ha tat lan ság és az am bi va len cia je -
len sé gei vel, il let ve az át csa pás, az össze kap cso ló -
dás és a di ver gen cia gon do la ti for mu lái val kell dol -
goz nia.”(30). A poszt mo dern fo gal mát a va ló ság 
ér zé ke lé sé nek és meg ha tá ro zá sá nak mi ként je fe lôl 
kö ze lí ti meg, és egy fe lôl a te le -on to ló gia, il let ve a 
te le -or gaz mus, más fe lôl a de szen zi bi li zá lás je len -
sé gével ír ja le. A va ló ság kép pé, kép-vi lág gá vá lása, 
il let ve a vi de ó a ni má ci ók kal és pro té zi sek kel a „va -
ló sá gos nál” sok kal tel je sebb gyö nyört oko zó cy ber -
sex a szé les nyil vá nos ság és az in tim szfé ra szá má -
ra is vi lá gos sá te szi: a mé dia ko rát az a vi zuá lis, il -
let ve akusz ti kai ál la pot tá vá ló fo lya mat ha tá roz za 
meg, ami kor a szi mu lá ció esz kö zei ré vén a va ló ság 
fo lya ma to san elol dó dik ön ma gá tól (16f). Ugyanak -
kor a ké pi és zsi ge ri szi mu lá ció e túl zot tan tö ké le -
tes ára dá sa (a vi lág esz té ti zá ló dá sa) egy egyér tel -
mûen anesz te ti zált ál la pot ba csap át, ame lyet „a 
nyolc va nas évek új eré nye, a cool ness fémjelez: 
olyan érint he tet len ség rôl és ér zé ket len ség rôl van 
szó, amely a drog fo gyasz tás ered mé nye ként lét re -
jö vô ma gas in ger szint hez ha son lít ha tó. Az esz tétikai 
ani má ció mintegy nar kó zis ként megy vég be – ami 
egy ben el tom pu lást is je lent. Az esz té ti zá lás – is -
mét lem – anesz te ti zá lás ként kö vet ke zik be.” (14) 

 
I.2.2. Mi lyen szem pont ból ter mé ke nyít he ti meg 
Welsch el mé le te a kor társ szín ház megér té sé nek 
stra té giáit? Ma már szé les kö rû kon szen zus van ar -

20 Eh hez a va la mennyi sze mio ti kai el mé let alap ját ké pe zô vi szony hoz lsd. Eri ka Fis cher- Lich te: Be deu tung. Prob le me ei ner 
se mi o tis chen Her me neu tik und Äst he tik. Mün chen, C. H. Beck, 1979. 10ff. 

21 Wolf gang Welsch: Aest he tis ches Den ken. Stutt gart, Rec lam, 1998. A zá ró jel be tett ol dal szá mok er re a kiadás ra vo natkoznak. 
22 Vö.: Wolf gang Welsch: In ten zív és ex ten zív plu ra li tás. In: Pe thô Ber ta lan (vál): A poszt mo dern. Bp., Gon do lat, 1992. 256–

260.; Transz ver zá lis ész. In: Pe thô, Ber ta lan (szerk.): Poszt- poszt mo dern. A ki lenc ve nes évek: vé le mé nyek és fi lo zó fiai vizs gá -
ló dá sok kor szak vál to zá sunk ügyé ben. Bp., Pla ton, 1997. 258–260.



97

ról, hogy a nyolc va nas évek szín házsze mio ti kai ku -
ta tá sain ala pu ló el mé le tek és mód sze rek szá má ra 
az je len ti a leg na gyobb ki hí vást, hogy meg tud ják-
e ra gad ni a jel sze rû ség azon di na mi ká ját, mely nek 
so rán a per cep ció és a kon temp lá ció, a per for mansz 
és a re fe ren cia, a sze mio ti kai és a szim bo li kus (Kri -
ste va) kap cso la ta ke rül elô tér be, még pe dig oly mó -
don, hogy el ke rü lik a tes ti je len lét fe no me no ló giá -
já nak, il let ve a je len tés ta xo nó miá já nak ki zá ró la -
gos sá gá ban rej lô csap dá kat. A szín házsze mio ti ka 
tör té ne te egyér tel mûen ar ról ta nús ko dik, hogy e 
tu do mány ág min dig egy má sik disz cip lí ná ból szár -
ma zó el mé let (mo dell) beeme lé sé vel tud ta meg ol -
da ni a mû vé sze ti dis kur zus ál tal fel ve te tett prob lé -
má kat. A de konst ruk ció és a re cep ció esz té ti ka 
kérdés- és vá lasz ho ri zont ja azon ban az elôadás-
elem zés gya kor la ta szem pont já ból csak annyi ban 
ha tot tak ter mé ke nyí tô leg a ha gyo má nyos sze mio -
ti kai mo del lek re, amennyi ben (a do mi nan cia kép -
zô dés fo gal má nak átér tel me zé sé vel) je lez ni tud ták 
az öröm mel, a vággyal és „az él ve zet re va ló ké pes -
ség gel” azo no sí tott „át há gás nak”23 a je len tés kép zô -
dés ben be töl tött sze re pét és he lyét. 

Ha Welsch a szi mu la tív ké pi vi lá gok ko runk -
ban min den ki re rá ne he ze dô ára dá sa24 és a kul tu -
rá lis-tár sa dal mi esz té ti zá ló dás, il let ve anesz te ti záló -
dás vi szo nya fe lôl vizs gál ja a poszt mo dern ál la po -
tot, ak kor el mé le té nek szín há zi app li ká ció ja ép pen 
e há rom ké pes ség te ma ti zá lá sa szem pont já ból lehet 
gyü möl csö zô. Ha ugyanis egy el mé let nek úgy válik 
ar khi mé dé szi pont já vá a mû vé szet, az esz té ti kai je -
len ség vizs gá la ta, hogy köz ben ki moz dul a mo der -
ni tás mû vé szet fo gal má ból, ak kor (egy nagy és még 
pon to sí tás ra szo ru ló lo gi kai ug rás sal) a szín há zi 
elôadást / ren de zést nem(csak) szö veg ként, ha nem 
at mosz fé ra ként25 de fi niál ja. Ugyanak kor az elô fel -
te vé sek ilye tén, a transz ver zá lis tu dás je gyé ben tör -
té nô át for má lá sa nem je len ti az ér te lem- és je len -
tés kép zô dés fo lya ma tá nak mel lô zé sét, ha nem a szö -

veg re to ri zált sá gát és me di a ti zált sá gát is be von ja a 
kér dés fel te vé sek le het sé ges rend sze ré be. Er rôl a 
vizs gá la ti ho ri zont ról árul ko dik az a mód, ahogy 
fel hasz nál ja a fe no me no ló gia pro to tí pus-el mé le teit. 
Welsch a tár sa da lom mû kö dé sé nek egé sze fe lôl de -
fi niál ja azo kat a „kul tu rá lis alap ké pe ket”, ame lyek 
„azt irá nyít ják, ho gyan fér kôz zünk hoz zá a va ló -
ság hoz” (34). E megál la pí tás a „XX. szá zad nak arra 
a com mon sen se -é re” épül, mely sze rint „a va ló ság -
hoz nem csak tény sze rûen, de el vi okok ból sem fér -
he tünk hoz zá köz vet le nül” 26, s kö vet ke zés képp 
nem a dol gok és az em ber koz mi kus (re fe ren ci á -
lis) ön meg ha tá ro zá sa ré vén, ha nem az aist he sis ben 
is mer he tô meg. Meg ha tá ro zá sa sze rint ko runk szte -
reo tí piái az el tom pu lás és meg va ku lás leg ra va szabb 
és leg ha tá so sabb csap dái, ame lyek így drasz ti ku -
san tesz nek sa ját juk ká egy fé le anesz té ti kát. En nek 
a ve szé lyét csak úgy le het el ke rül ni, ha fel rob bant -
juk e ké pek beideg zô dött sé gét, vagyis fel sza ba dít -
juk azt az ener gia po ten ciált, amely el vá laszt ha tatlan 
bár mely anesz té ti ká tól. Így az anesz té ti ka esz té ti -
kai ba tör té nô át for dí tá sát a rög zí tett, sôt be rög zült 
meg fi gye lôi po zí ciók ál lan dó el bi zony ta la ní tá sá -
ban, az ész le lôi és ér tel me zôi pers pek tí vák ál lan dó 
moz ga tá sá ban27, a nor ma ti vi tás szín re vi te lé ben le -
het meg ra gad ni. A to váb biak ban – a most csak kör -
vo na lai ban rög zí tett elôadáse lem zé si kon cep ció elô -
ta nul má nya ként – az aist he sis ilye tén já té ka felôl 
vizs gál juk meg a 38. Ber li ner The a tert ref fen nek azt 
a négy elôadá sát, ame lyek a leg preg nán sab ban mu -
tat ták fel a szí né szi test ké pek, a szín há zi tér és a né -
zôi pil lan tás re to ri zált sá gát és me di a ti zált sá gát. 

 
II.1. „Ma a tech ni ka vi ha ra tom bol, amely is ten ség -
gé ma gasz tal ja a koz me ti kát. Az új tech ni kák se gít -
sé gé vel – kart kar ba ölt ve a szen zá ció val – bár ki 
bár mi kor el fojt hat ja a va ló ság utol só szik rá ját is. 
Min den csak il lú zió, ami mö gé a film el rej tôz he tik. 
A DOG MA 95 egy érint he tet len sza bály za tot he -

23 Ju lia Kri ste va: A rend szer és a be szé lô szub jek tum. In: Kiss At ti la Atil la, Ko vács Sán dor sk., Odo rics Fe renc (szerk.): Testes 
könyv 2. Sze ged, JA TE -Ic tus, 1997. 256. ford. Kiss At ti la Atil la. 

24 Vö.: Nor bert Bolz: Ei ne kur ze Ges chich te des Scheins. Mün chen, Wil helm Fink, 1991. 95–110. 
25 „Az at mosz fé ra egyide jû leg az új esz té ti ka alap fo gal ma és köz pon ti megis me ré si tár gya. Az at mosz fé ra az ész le lô és az ész -

le let kö zös va ló sá ga. A ész le le té mint je len lé tük szfé rá jáé és az ész le lô ké, amennyi ben azok meg ha tá ro zott mó don tes -
tileg je len van nak az at mosz fé ra ész le lé se kor. Az at mosz fé rá nak ez a szin te ti kus funk ció ja le gi ti mál ja azt a sa já tos be széd -
mó dot, amely ben va la ki egy es tét me lan ko li kus nak vagy egy ker tet kel le mes nek ne vez.” Ger not Böh me: At mos phä re. 
Essays zur neu en Äst he tik. Frank furt a. M., Suhr kamp, 1995. 34. 

26 Wolf gang Welsch: Wirk lich. Be deu tungs va ri an ten – Mo del le – Wirk lich keit und Vir tu a li tät. In: Sy bil le Krä mer (szerk.): 
Me dien Com pu ter Re a li tät. Wirk lich keits vor stel lun gen und Neue Me dien. Frank furt a. M., Suhr kamp, 1998. 170. 

27 Vö.: Ka ti Rött ger: Gesch lech ter dif fe renz und The at ra li tät. Er ste Über le gun gen zu ei ner über fäl li gen Ver bin dung. Fo rum 
Mo der nes The a ter, 1998/2. 134f.
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lyez szem be az il lú ziók mo zi já val, az ún. szü zes sé -
gi fo ga dal mat.” 28 Dán film ren de zôk egy cso portja 
1995 má ju sá ban hir det te meg a mû faj meg men té -
sé re irá nyu ló ún. DOG MA-pa ran cso kat, ame lyek 
kö te le zô vé és ki zá ró la gos sá te szik a klasszi kus do -
ku men tum fil mek for ga tá sa kor al kal ma zott tech ni -
kai el já rá so kat, és így a film ké szí tés olyan mû vi-
mes ter kélt mód ja el len irá nyul nak, mint a több ka -
me rás fel vé tel, a mes ter sé ges ze nei és hang-ef fek -
tu sok stb. Kö vet ke zés képp a DOG MA-fil mek ben 
új ra de fi niá ló dik és is mét köz pon ti sze re pet kap 
mû vé szet és va ló ság kap cso la ta, hi szen a (név sze -
rint fel nem tün tet he tô) ren de zôk nem ön ál ló mû -
vek al ko tá sá ra tö re ked nek, ha nem ar ra, „hogy alak -
jaikat és je le ne teiket va ló sá gos sá te gyék, a film pe -
dig ‘Itt és Most’ ját szód jon”.  

Az el múlt évad ban két né met szín ház is kí sér -
le tet tett Tho mas Vin ter berg és Mo gens Ru kov e 
hi per  rea lis ta va ló ság áb rá zo lás pa ra dig ma ti kus pél -
dá já nak bi zo nyu ló for ga tó köny vé nek a szín re vi te -
lé re, a be lô le ké szült film pe dig 1998-ban el nyerte 
a Can nes-i Film fesz ti vál kü lön dí ját. Az ün ne pen 
[Das Fest] ki de rül, hogy a hat va na dik élet évét be -
töl tô csa lád fô az anya tud tá val és hall ga tó la gos 
beleegye zé sé vel an nak ide jén rend sze re sen megerô -
sza kol ta iker gyer me keit, s így ô fe le lôs a lány ön -
gyil kos sá gáért. Mi chael Thal hei mer ren de zé se alap -
elv vé tet te a for ga tó könyv nek azt a sa já tos sá gát, 
mely sze rint „a cse lek mény me ne tét az ün nep ri -
tuá lé ja ha tá roz za meg és ez tart ja össze a fil met.” 29 
A teat ra li tás esz kö zei vel ana li zál ta azt az em be ri 
szo kást (és e szo kás meg szo kott sá gát), hogy éle -
tünk so rán rend sze re sen – pl. szü le tés nap, há zas -
sá gi év for du ló – felele ve nít jük az át me net egyik egy -
ko ri rí tu sát (van Gen nep) – pl. a szü le tést, az es kü -
vôt. Ar ra az ese mény re, amely nek ak kor és ott való -
ban az volt a tét je, hogy a meg szer zett ta pasz ta la tok 
bir to ká ban, új iden ti tást kiala kít va ta go zód has sunk 
be az adott kö zös ség be, il let ve tár sa da lom ba30, egy 
má sik egy fe lôl tét nél kü li, más fe lôl kul tu rá li san, 
szo ciá li san és az adott mik ro kö zös ség ál tal meg ha -
tá ro zott, s az idôk so rán pro fesszio ná lis sá fej lô dô 
per fo mansszal em lé ke zünk meg: 

És mit csi ná lunk, ha ün ne pe lünk? Megér ke zünk 
és üd vö zöl jük egy mást. Ha éj sza ká ra is ma ra dunk, 
ak kor ki cso ma go lunk, le tu so lunk és átöl tö zünk. 
Majd asz tal hoz ülünk. Né há nyan po hár kö szön tôt 
mon da nak, majd al ja sabb nál al ja sabb dol go kat vá -
gunk egy más fe jé hez és jól össze ve rek szünk. Pon -
to san ez tör té nik a film ben is.31  
 

Vagyis az ün nep lé nye gét az is mét lés struk tú rá ja 
ad ja, ami (he lye seb ben an nak hi bát lan vol ta) biz -
to sít ja, hogy az adott ál la pot ban sem mi se vál toz -
zon (át). Vagyis a li mi na li tás (Tur ner) szub ver zív 
ha tá sa he lyett az adott iden ti tás kon zer vá lá sa a fô 
feladat, ami ép pen ele ven sé gé tôl, ese mény-jel le gé -
tôl foszt ja meg a rí tust. Ha vi szont bár mi is meg -
za var ja az iden ti tás nak ezt a szín re vi te lét: ha va la -
ki rosszul játssza sze re pét, rossz hely re ül, rossz 
hely re néz, ak kor fény de rül het e szo kás szte reo -
tip, üres vol tá ra, és vissza me nô leg is meg kér dô je -
lez he ti az adott csa lád tag iden ti tá sá nak au ten ti kus 
vol tát, s a rá épü lô (kul tu rá lis, tár sa dal mi és mik -
ro-) kö zös ség sta bi li tá sát.32  

Ha – ahogy a for ga tó könyv al cí me jel zi – tény -
leg „Min den csa lád nak van nak tit kai”, ak kor ez a 
ti tok hor doz za azt a szub ver zív po ten ciált, amely -
nek szín re vi te le elin dít hat ja a tár sa dal mi ener gia 
(Gre enb lat) kü lö nös sû rû sé gû kör for gá sát, az iden -
ti tás vál to zás fo lya ma tát. A da rab ban a ha lott Lin -
da iker test vé re, Chri sti an árul ja el az „igaz sá got”, 
még hoz zá oly mó don, hogy nem csak hi bát la nul 
kö veti, ha nem ma xi má li san ki hasz nál ja az ün nep 
ri tuá lis dra ma tur giá já ban és szce ni ká já ban rej lô le -
he tô sé ge ket: két szer a csa lád fô re (köz li a pe do fí lia 
té nyét, és ap ját ne ve zi meg hú ga gyil ko sa ként) egy -
szer pe dig an nak fe le sé gé re (le lep le zi az anya bûn -
ré szes sé gét) mond kö szön tôt, majd vé gül a pin cér -
nôk se gít sé gé vel ked ves szo kás sze rint a ce re mó -
nia mes ter po ha rá ba csem pé szi azt a cé du lát, amely -
nek ér tel mé ben va la ki nek (a legidô sebb 
lány test vér nek, He len nek) fel kell ol vas nia egy, az 
ün ne pelt nek kül dött üd vöz lô la pot, ami ez eset ben 
a vég sô tár gyi bi zo nyí ték: ön gyil kos hú guk nak az -
nap meg ta lált bú csú le ve le. Chri sti an te hát – egy 

28 Ja na Holl berg, Ale xan der We wer ka (szerk.): Dog ma 95 Zwis chen Kont rol le und Cha os. Ber lin, Ale xan der Ver lag, 2001. 12. 
29 Tho mas Vin ter berg: Die ver kehr te Äst he tik. In: Ja na Holl berg, Ale xan der We wer ka (szerk.): i. m. 98. 
30 Vö.: Eri ka Fis cher- Lich te: Az át vál to zás mint esz té ti kai ka te gó ria. Meg jegy zé sek a per for ma ti vi tás új esz té ti ká já hoz. 

Theatron, 1999/Nyár-Ôsz. 57–66. ford. Kiss Gab riel la. 
31 Tho mas Vin ter berg: i. m. 98. 
32 „Ez a film egy dán csa lád ról szól. És így vé gül is va la hogy egész Dá niá ról” – ál lí tot ta Tho mas Vin ter berg: Ei ne Qu an tensp -

rung. In: Ja na Holl berg, Ale xan der We wer ka (szerk.): i. m. 110.
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egy sze rû sze mio ti kai re konst ruk ció val él ve – a sze -
man ti kai di men zió tör vé nyei nek ra di ká lis meg sér -
té sé vel meg foszt ja je len tôs(s)égé tôl az ün ne pi be -
szé dek szin tak ti ká ját, s így azt hang sú lyo san bár -
mi kor kiüre sít he tô je lek kom bi ná ció ja ként mu tat ja 
be azt. Vagyis úgy for gat ja fel az ün nep egy em ber -
öl tôn át sta bil sze mio ti ká ját, hogy az is mét lés kény -
sze res sé gé nek pre zen tá ció já val ak ti vi zál ja az ite ra -
bi li tás el foj tott ere jét, mely nek kö vet kez té ben a szü -
le tés nap el kü lön bö zô dik az apa-, il let ve anya-sze -
re pet / -iden ti tást lét re ho zó egy (il let ve több) egy kor 
élô át me ne ti rí tus tól, a dif fé ran ce moz gá sá ban pe -
dig fel sej lik a je lö lô-je lölt vi szony ön ké nyes sé ge, 
szte reo tip – ez eset ben (élet)ha zug – vol ta. 

Az ün ne pi „dol gok rend jé be” beál ló za var az 
em be ri kom mu ni ká ció nem ver bá lis szint jein, a 
test já ték és a tér hasz ná lat re to ri ká já ban is je lent -
ke zik. A szí nész / sze rep vi szony Thal hei mer ren -
de zé sé ben az olyan szte reo tí piák hang sú lyos meg -
mu ta tá sá ban ar ti ku lá ló dik, mint a szi go rú és fe -
gyel me zett apa (aki per sze ko nya ko zik és meg ha -
tott sá gá ban is el lenôr zi a kony hán fo lyó mun kát), 
az ele gáns kis es té lyi be öl tö zött és gon dos ko dó 
anya (aki ked ves szi go rá val a szó leg szo ro sabb ér -
tel mé ben min den áron fenn tar ta ná a csa lá di bé ke 
lát sza tát és ár nyék ként kö ve ti fér jét), a jó po fa nagy -
bá csi (aki ter mé sze te sen szü net nél kül há zi vi de ó -
zik és ön ként vál lal ja a rend fenn tar tó – ez eset ben 
ve rô le gé nyi – sze re pét), a Dis ney-fil mek vi lá gá ból 
elô lé pô ôsz ha jú du ci nagy ma ma (aki az uno kák 
egyik ked venc nép da lát ének li el po hár kö szön tô -
ként), a sze ni lis nagy pa pa (aki két szer mond ja el 
fiá ról ugyanazt az os to ba és si kam lós anek do tát), 
a lá za dó lány test vér (aki mi mást is ta nul hat na, 
mint kul tu rá lis ant ro po ló giát és ki más ba is sze -
ret het ne be le, mint egy fe ke te bô rû és csak an go -
lul be szé lô fiú ba), a szür ke ve réb só gor nô (aki nek 
sze re pe ki me rül ab ban, hogy szült négy uno kát) 
és a té koz ló fiú (aki im már min den ere jé vel, ha 
kell báty ja bru tá lis meg ve ré sé nek az árán, meg akar 
fe lel ni az apa el vá rá sai nak). Az elôadás ily mó don 
mintegy fel vo nul tat ja a min den na pi élet szte re o ti -
pi kus test ké peit33, ame lyek nek le lep le zé sét a ren -
de zés há rom úton hajt ja vég re: egy részt a szí né szi 
test já té kot szin te tel je sen meg foszt ja az in di vi duá -
lis vo ná sok tól, és a szí né szi test szö ve get szin te ki -
zá ró lag az adott tí pus una lo mig is mert kel lé kei bôl 

hoz za lét re, más részt a ven dé gek és csa lád ta gok 
kö zöt ti ver bá lis kom mu ni ká ciót szin te ki zá ró lag a 
fa ti kus funk ció ra re du kál ja, har mad részt pe dig a 
lá tot tak mû vi sé gé ben ter mé sze tes (anesz té ti kus) 
vol tát felerô sí ti és transz pa rens sé te szi a vi deó al -
kal ma zá sá val. 

A pre zen tá ció nak csak egyik (és még csak nem 
is leg ha tá so sabb) mód ja az adott szte reo tí pia gesz -
tu sai nak ka ri kí ro zá sa, amit el sô sor ban a min den 
hely ze tet megol dó vi ho gás és mo soly el túl zá sa, il -
let ve az evés pót cse le kvés kén ti de fi ní ció já nak szám -
ta lan hely zet ko mi kum ra épü lô megol dá sa idéz elô. 
A ren de zés dra ma tur giai lag leg fe szül tebb pil la na -
tai ban ezek nek a non ver bá lis, il let ve ver bá lis frá zi -
sok nak és kli sék nek a me cha ni kus sá ga te ma ti zá ló -
dik: Chri sti an és sze rel me, Pia el sô pár be szé de nyel -
vi leg ki me rül az üd vöz lés és a „hogy vagy”-té ma 
nyel vi for du la tai nak is mé tel ge té sé ben, majd a pin -
cér nô hir te len le ve ti a ru há ját és anya szült mez te -
le nül né mán áll a vágy tár gya elôtt. Az el ve szett bá -
rány, Mi chael ka ba ré je le net be il lôen játssza el a „ho -
vá pa kol tad az ün ne pi ci pô met?” cí mû csa lá di alap -
hely ze tet, amely ugyanúgy erô sza kos ak ció val 
(fe le sé ge fu tó, de an nál ke gyet le nebb megerô sza -
ko lá sá val) zá rul, mint a He len meg hí vá sá ra ké sôn 
ér ke zô Gba to kai tört an gol ság gal tör té nô ki tes sé -
ke lé se (fel po foz za és össze rug dal ja a fiút) vagy öccse 
el tá vo lí tá sa (akit ne mes egy sze rû ség gel meg kö töz). 
A cím és az al cím kö zöt ti fe szült ség te hát nem csak 
az ak ció és a dik ció el len té te le zé sé ben, ha nem a 
szí né szi já ték szte reo tip esz kö zei nek teát rá lis ana -
lí zi sé ben is te ma ti zá ló dik. Ezt erô sí ti a meg fi gye lôi 
po zí ciók sok sze rû sé gé vel ját szó és azo kat egy más -
sal üt köz te tô tér szer ve zés, amely (a teat ra li tás ön -
refle xív já té ka ként is) a szín ház-né zé si ha gyo mány 
eu ró pai for máit is fel vo nul tat ja.  

A So phien sä le já ték te rét szin te tel jes egé szé ben 
be töl ti a meg te rí tett ün ne pi asz tal, ame lyen akár 
négy em ber is ké nyel me sen el sé tál hat egy más mel -
lett. Kö rü löt te szé kek, hosszan ti ol da lain lép csô ze -
te sen emel ke dô né zô tér he lyez ke dik el, rö vi debb 
ol da lai fe lôl pe dig vö rös bár sony füg gö nyös pó -
dium szín pad, va la mint ve tí tô vá szon ha tá rol ja. A ti -
zen két szí nész és a né zôk mintegy egy ne gye de (kb. 
negy ven fô) az asz tal mel lett fog lal he lyet, és együtt 
kell ki vár niuk, amíg a két pin cér nô és a pin cér min -
den ki nek tölt bort és le vest mer, együtt kell vé gig -

33 Ér de kes len ne eb bôl a szem pont ból össze ha son lí ta ni a ná lunk Szü le tés nap cím mel ve tí tett dán film és a dort mun di, il let -
ve drez dai ren de zé sek szí nész vá lasz tá sát.
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en ni és vé gigin ni a me nüt, meg hal la ni és meg hall -
gat ni Chri sti an mon dan dó ját. Az asz tal kö rül ülôk 
szá má ra min de nekelôtt a ren de zés idô-di men zió -
ja ha tá roz za meg a meg fi gye lés és a né zôi rész vé tel 
mód ját, hi szen szá muk ra sok kal ne he zebb a szín -
há zi köz megegye zés ér tel mé ben nyu godt kü lönb -
sé get ten ni az idô rep re zen tá ció ja (a da rab, a rende -
zés ide je) és ön pre zen tá ció ja (vagyis a per for mansz -
i dô)34 kö zött, mint ha gyo má nyo san ku kucs ká ló 
tár saik nak. Ne kik há rom és fél órán ke resz tül csak -
nem min den pil la nat ban dön te niük kell, hogy (a 
csa lád tag jai hoz ha son lóan) eme lik-e po ha ru kat a 
„tisz ta és gyil kos apá ra”, aki für dés ürü gyén fajta -
lan ko dott gyer me kei vel, vagy a hall ga tá sá val és tét -
len sé gé vel cin kos sá vá ló anyá ra. Ugyanak kor 
számuk ra megada tik a szí né szek „ci vil” ön pre zen -
tá ció já nak él ve ze te, akik az ét ke zés alatt vagy „je -
le né sük re” vár va be szél ge tés be ele gyed nek asz tal -
tár saik kal. A mintegy fél órás tá la lás alatt ugyanis 
az asz tal kö rül ülôk – fô leg a szín ház ba egye dül ér -
ke zôk – ép pen szo cia li zált sá guk nál fog va ér zik szin -
te kö te le zô nek a jól ne velt tár sal gást.  

Az en nek kö szön he tôen kiala ku ló (és egy más -
sal is fi nom já ték ba kez dô) me to ni mi kus és me ta -
fo ri kus tér-él mény te hát megoszt ja, a vi de ó ve tí tés 
vi szont ha son ló ha tás sal van a tér kü lön bö zô pont -
jain ülôk re. A ve tí tô vász non a há zi vi de ók is me rô -
sen idil li ké pei lát ha tók (az apa in di á nos dit ját szik 
gyer me kei vel, sár kányt rep tet nek, buk fen cez nek, 
bú jócs káz nak stb.), ám a leg vá rat la nabb pil la na -
tok ban ha tal mas fény kép ként me re ve dik ki a dra -
ma tur giai lag ép pen kulcs sze re pet ját szó sze rep lô 
ar ca. Az elôadás nak eze ken a pont jain a né zôi szem -
lé lô dés két fé le mód ja és két fé le ha tás me cha niz mus 
el len pon toz za egy mást. A szí né szi test és moz gás 
rep re zen tál ja és pre zen tál ja, míg a fény kép ér te lem -
sze rûen rész le tek be me nôbb vizs gá la ta fo ko za to -
san és a min den ko ri né zô re bíz va lep le zi le az adott 
szte reo tí piát, s így egyéni voltában mu tat ja be a da -
rab ban kli sék so ro za tá vá tor zult ar cot. Ugyanak -
kor a vi deó ki kap cso lá sa vagy a fény-kép moz gás-
kép pé vá lá sa en nek az (és bár mi lyen) iden ti tás nak 
és au ten ti kus ság-ér zet nek az insz ce ní ro zott vol tá -
ra hív ja fel a fi gyel met.35  

„Ôszin te” ér zé sek nek csak a bot rány utá ni éj -
sza ka al ko hol gô zös és mez te len tes tek me le gé tôl 
fû tött csa lá di bac cha ná liá já ban le he tünk ta núi, ami 
az is mét tö ké le te sen szer ví ro zott reg ge li vel együtt 
más szem pont ból irá nyít ja a fi gyel met a já ték tér 
köz pon ti ele mé re. A kö zös ség (aki nek ezút tal 
Michael a szó szó ló ja!) ki ve ti ma gá ból a pe do fil apát, 
és a sze re pét vesz tett csa lád fô fe le sé gé vel és a nagy -
szü lôk kel együtt tá vo zik el a né zôk kö zött. Rö vid -
del ezután Chri sti an is mét szó lás ra je lent ke zik, és 
hir te len ugyanolyan fé le lem mel tel jes, za vart pil -
lan tá sok sze ge zôd nek rá, mint az es te. Vé gül a Pá -
rizs ba in du ló fiú Piá val együtt kö ve ti szü leit. Mi vel 
a tér szer ve zés ed dig el sô sor ban az asz talt, il let ve a 
pó dium szín pa dot je löl te ki az ér ke zés és a tá vo zás 
he lyé nek, hir te len je len tô sé get kap a já ték tér el ha -
gyá sá nak ez az el sô sor ban a né zôk szá má ra adott 
mód ja. Fo u cault a tér kor sza ká nak ne ve zi a XX. 
szá za dot, és az adott dis kur zus mû kö dé se szem -
pont já ból kiemelt sze re pet tu laj do nít az ún. „el haj -
ló- he te ro tó pi ák nak”: a pszi chiát riai kli ni ka, az öre -
gek ott ho na olyan hely, aho vá a tár sa da lom szám -
ûzi a mû kö dé se szem pont já ból más nak, de viánsnak 
bi zo nyu ló em be re ket.36 Az elôadás zá ró je le ne te, a 
tö ké le te sen szer ví ro zott reg ge li ab ban tény leg kü -
lön bö zik az el múlt szü le tés na pok gya kor la tá tól, 
hogy az asz tal tár sa ság meg fo gyat ko zik né hány sze -
méllyel. Ugyanak kor a kö zös ség nem csak a „bû -
nöst” ül döz te el az asz tal tól, ha nem – mintegy fel -
lé le gez ve – egyet len per cig sem tar tóz tat ja azt az 
em bert, aki ké pes volt ki mon da ni az igazat. Vagyis 
a csa lád vé gül is mét meg sem mi sí ti a szub ver zió le -
he tô sé gét, hi szen csak így ga ran tál hat ja, hogy (bár 
va ló szí nû leg to vább ra is „van nak tit kai”) hely re áll -
has son az ün ne pi dol gok lé nye gé ben vál to zat lan 
rend je, és az át vál to zás fo lya ma ta ne ve zes sen egy 
ta lán ve szé lye sen, de a meg szo kott ké nyel emhez 
ké pest min den kép pen fá rasz tóan új iden ti tás hoz. 

 
II.2. Míg Az ün nep ese té ben Thal hei mer úgy fe lelt 
meg a DOG MA-pa ran csok nak, hogy (akár csak 
Schlin gen sief) ren de zé sé ben öt vöz te a mû vé szi per -
for mansz két faj tá ját – vagyis az zal tet te élô vé a kul -
tu rá lis per for mansz kü lön bö zô mû fa jai ra tör té nô 

34 Vö.: Hans- Thies Leh mann: i. m. 309–317. 
35 Eb bôl a szem pont ból te li ta lá lat a gye rek zsú rok ra ka pott meg hí vó kat rej tô, kéz zel cím zett pi ros szí ves bo rí ték for má ját 

öl tô mû sor fü zet, amely a fi gu rák (de nem a sze re pe ket ját szó szí né szek) fel nôtt, il let ve gye rek ko ri fe ke te-fe hér fény ké -
peit tar tal maz za. 

36 Vö.: Mi chael Fo u cault: An de re Rä u me. In: Karl heinz Barck, Pe ter Gen re, Hei di Pa ris, Ste fan Rich ter (szerk.): i. m. 40ff.
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uta lást, hogy köz ben a hoz zá kap cso ló dó min den -
na pi cse lek vé sek fo lya ma tá ban rea li zál ta a ri tuálét37 
–, ad dig a Mol nár Fe renc-da rab ese té ben a klasszi -
kus szö ve gek szín re vi te lé nek kér dé sé vel kel lett 
szem be sül nie. A Li liom ab ból a szem pont ból is kü -
lön le ges nek bi zo nyult a meg hí vott elôadá sok kö -
zül, hogy „fi gye lem re mél tó” vol ta a szél sô sé ges né -
zôi reak ciók ban is meg nyil vá nult. A Tha lia The ater 
elôadá sa is a szte reo tí piák ke gyet len és em ber te len 
já té ka ként va ló sí tot ta meg a dra ma ti kus szö veg pro -
duk tív re cep ció ját (Jauss), mely nek so rán a li ge ti 
kör hin tás éle tét, sze rel mét és ha lá lát nem is annyira 
ma ga a tör té net, mint in kább a Ta lál ko zó leg nyo -
masz tóbb más fél órá ját ered mé nye zô ra ve -at mo -
szfé ra me sé li el. A „Lo ve Pa ra de” akusz ti kus és az 
Ale xan derp latz vi zuá lis vi lá gát felidé zô ren de zés 
alak jai egy, a szín pad ból ki me re dô fa szí nû koc ká -
ban lé tez nek, s a kö zöt tük fennál ló vi szo nyo kat 
azok a pik tog ra mok (a fér fi és nôi nem WC-kre fes -
tett bio ló giai je lei; a köz le ke dé si lám pa sza bad utat 
jel zô sáv já ban lát ha tó há rom ta gú csa lád; a KRESZ 
sza bá lyai sze rint „szál lo dát” je len tô kés stb.) jel zik, 
ame lyek biz to sít ják a XXI. szá zad met ro po li sza i -
nak rend jét. A bé ke be li Li get klasszi kus ké pét az 
üres tér hi deg geo met riá ja, il let ve a be lô le pó zok -
ban ki me re dô, több nyi re moz du lat lan és fel tû nôen 
csú nya, gon do zat lan tes tek el len pon toz zák. A zsíros 
ha jú, po ca kos, tönk re ment rock sztár és a frusztrált, 
gör be lá bú, pat ta ná sos ti ni sze rel mé nek mély sé gét 
a csak se gít ség gel si ke res masz tur bá ció ér zé kel teti; 
a gyer mek ab ból a sper má ból fo gan, amelyet az ön -
ki elé gí tés ben se géd ke zô Ju li ka me rev arc cal ken 
szét a bu gyi já ban; Li liom apa sá gát pe dig csak az 
jel zi, hogy ti zen hat éves lá nya a da rab vé gén ugyan -
az zal a ma rio nett sze rû kar- és fej moz gás sal áll a 
szín pa don, il let ve ugyanaz zal a sem mit mon dó te -
kin tet tel me red ránk, mint ami vel a kör hin tás mu -
tat ko zott be. A szí né szi já ték nem csak lel tár ba veszi, 
de a szép ség, a kel lem, a har mó nia leg hal vá nyabb 
nyo má tól, il let ve le he tô sé gé tôl is meg foszt ja, és a 
pik tog ra mo kat meg tes te sí tô ál ló ké pek ké tör de li-
me re ví ti az em be ri kom mu ni ká ció non ver bá lis ré -
te gét, mely nek kö vet kez té ben nem az el mon dott 
szö veg, ha nem a meg szó la lá sok mód ja, a sza vak 
gé pies da rá lá sa ha tá roz za meg a szí né szi já té kot. 

A test-ké pek és a pik tog ra mok kö zött egy re 
egyér tel mûb bé vá ló me ta fo ri kus já ték azon ban csak 

az egyik össze te vô je a sok szor már-már el vi sel he -
tet len fe szült ség nek. A Ta lál ko zó leg nyo masz tóbb 
at mosz fé rá ját el sô sor ban a ren de zés rit mu sá nak kö -
szön het jük, amely egyér tel mûen ko runk per cep -
tuá  lis el vá rá sait hoz za já ték ba. Az elôadás kez de -
te kor tel jes sö tét ség bo rul a szín ház ra, amely nek 
még oly vá ra ko zás tel jes han gu la tát szin te fel rob -
bant ja az az ész le le ti él mény, ame lyet a fül si ke tí tô 
rap-ze ne és a stro bosz kóp sze rûen vil ló dzó pik to -
gra mok áram lá sa te remt meg. An nak el le né re, hogy 
a ren de zés min dig a je le net vál tá sok nál él ez zel a vi -
zuá lis és akusz ti kai megol dás sal, a fi gye lem nem a 
szö veg ér tel me zés, ha nem a per cep tu á lis- ta pasz ta -
la ti ho ri zon tok at mosz fé ra te rem tô já té ká ra irá nyul: 
a szín pa don a mo dern tech ni ka se bes sé ge egy fe lôl 
fo lya ma to san el len pon toz za a báb sze rû já ték stí lus -
sal il let ve a ki fe je zés te len szö veg mon dás sal egy ne -
mû sí tett teat ra li tást, s en nek kö vet kez té ben a lét -
re jö vô élô-ké pek mintegy kö ze li vil lámfel vé te le ket 
ad nak a nagy vá ro sok élô-nyüzs gô anesz te ti zált vi -
lá gá ról. Ily mó don a kul tu rá lis szte reo tí piák me -
diá  lis meg ha tá ro zott sá gát te ma ti zá ló jel hasz ná lat -
nak lesz emb le ma ti kus ké pe Li liom hor ror fil me ket 
idé zô és a vér pat ron nal sem ta ka ré kos ko dó ön gyil -
kos sá ga, mely nek so rán ti zen öt ször szúr ja ma gát 
szí ven, il let ve ha son, és ál la ti üvöl tés sel kú szik-má -
szik, üt kö zik, ke nô dik a kö rü löt te ál ló és az adott 
szín pa di alak szte reo tip pó zá ba me re ve dett tes tekre. 

 
II.3. Míg Li liom, Ju li ka, Ma ri ka, Mus kát né és Ficsúr 
szá má ra a koc ka geo met riá ja, ad dig Or si no, Vio la, 
Oli via és Mal vo lio szá má ra egy ha tal mas süllye dô 
ha jó bi zo nyul az egyet len le het sé ges élet tér nek. A 
zü ri chi Schaus piel haus szín pad ké pét a Víz ke reszt 
vagy amit akar tok hely szí ne (Illy ria) és a cse lek mény 
kiin du ló pont ja (a ha jó tö rés) ih let te. A füg gô le ge -
sen két rész re ta golt (s így a ku kucs ká ló szín pad né -
zô te ré nek felosz tá sát idé zô) szín pad kép zsú fo lá sig 
te le van a leg kü lön bö zôbb szé kek kel, asz ta lok kal, 
po ros köny vek kel és meg szám lál ha tat lan bo ros, sö -
rös, ko nya kos és whys kis üve ggel, il let ve me rev ré -
szeg em be rek kel, akik nek ki tar tott moz du lat lan sá -
gát há rom ventillátor han gos for gá sa eme li ki. Anna 
Vie brock és Chri stoph Mar tha ler eb ben a ré szeg 
ha jó ban (il let ve szín ház ban) te rem ti meg az al koho -
liz mus pro fán mi to ló giá ját, amely tö ké le te sen 
érvény te le ní ti a Shakes peare-ko mé diák rite de 

37 A per for man szok ilye tén felosz tá sá hoz lásd Eri ka Fis cher- Lich te: Az át vál to zás mint esz té ti kai ka te gó ria. Meg jegy zé sek a 
per for ma ti vi tás új esz té ti ká já hoz. i. m. 57f.
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passage-d ra ma ti kus struk tú rá ját. Ezek a tel jes el -
tom pu lás és el va ku lás ál la po tá ban lé te zô em be rek 
szá má ra az al ko hol alap ta pasz ta lat, egy már kez det 
és vég nél kü li ál la pot ere dô je, amely ben idô le ges 
vál to zást (de nem át vál to zást) csak a de lí rium hoz -
hat. Mi vel egyet len pil la na tig sem tud nak vagy akar -
nak hin ni ab ban, hogy ez a „kez de ti tér be li el szi -
ge te lô dés az át vál to zás (…) kiin du ló pont ja”, mely 
„az új iden ti tás tu da tos el sa já tí tá sá hoz ve zet” 38, a 
drá mai ala kok vi szony rend sze ré ben adott eset ben 
fon tos sze re pet ját szó tár sa dal mi és eti kai kü lönb -
sé gek, il let ve a Shakes peare-ko mé diák meg szo kott 
for du la tai mintegy felol dód nak eb ben az ener vált 
han golt ság ban. 

A Ta lál ko zó legar tisz ti ku sabb ren de zé se ezt a 
tö ké le te sen anesz te ti zált at mosz fé rát te ma ti zál ja. A 
„szí né szek nem be játsszák, ha nem be né pe sí tik”39 
a zárt to já sa la kú já ték te ret: „alak rend szer” he lyett 
legin kább olyan nyüzs gô össz ha tás ról le het ne be -
szél ni, ami a szín pad és a raj ta lé te zô élénk szí nû 
jel me zek be buj ta tott tes tek ál tal elôidé zett hul lám -
rez gé sek hez ha son lít ha tó, és a (szí né szi) test szö -
veg sze rû, il let ve ener ge ti kus kon cep ció já nak40 teat -
rá lis refle xió já ból fa kad. Mar tha ler há rom órán át 
pa rá dé san ját szik az ab ból fa ka dó le he tô sé gek kel, 
hogy „a szí né szek tes te bi zo nyos ese tek ben je lent 
va la mit – egy sze re pet, egy ér ték íté le tet, egy beál -
lí tó dást stb., más ese tek ben vi szont a né zô sok kal 
in kább min de gyi kô jük egye di és sa já tos tes ti sé gé -
vel szem be sül”.41 Ek kor a test nem el sô sor ban ol -
vas ha tó-ér tel mez he tô szö veg ként ar ti ku lá ló dik 
(vagyis nem egy sze mi o ti zált va ló ság szte reo tí piái -
nak után zá sát, il let ve a dra ma ti kus szö veg re fe ren -
ci á lis vi lá gá nak meg tes te sí té sét szol gál ja), ha nem a 
tér em pí riá já nak és sa ját zsi ge ri kon dí ciói nak en -
ge del mes ked ve sza ba dít fel ener giát. A sváj ci Víz -
ke reszt nem te szi ki zá ró la gos sá egyik vagy má sik 
el kép ze lést, ha nem ép pen a kü lönb ség já ték ba ho -
zá sá val te ma ti zál ja az (esz té ti kai nél kül nem lé tezô) 
anesz té zis ál la po tát. A ré szeg ha jót egy tüsszen tés 
ve ti a part ra, s – csakúgy mint ami kor élén kebb a 
hul lám ve rés – va la mennyi utas jobb ra, il let ve balra 
dôl és gu rul, leesik az ágy ról, asz tal ról, a fal ra sod -
ró dik, át len dül a fel sô szint re, vagy ép pen kiesik a 
fal egyik ed dig lát ha tat lan mé lye dé sé bôl. A gra vi -

tá ció val ví vott harc a leg kü lön bö zôbb moz gás for -
mák ban ar ti ku lá ló dik: a szí né szek bo hóc ak ro ba tá -
kat meg ha zud to ló ügyes ség gel csuk la nak össze, 
nyúl nak egy po hár után, ga ba lyod nak egy más ba, 
ve szí tik el egyen sú lyu kat, és nye rik vissza azt a ka -
jüt pla fon ján lóg va vagy ép pen a má so dik szint kor -
lát ján lan dol va. A mû vi-mû vé szi mó don kom po -
nált moz gás sor nak min dig egy tel je sen hét köz na -
pi in ten ci o ná lis cse lek vés a cél ja (odaér je nek egy -
más hoz, va la mit a má sik ke zé be ad ja nak stb.), mely 
ak ciót vi szont kép te le nek a dol gok min den na pi 
rend jé nek jó zan sza bá lyai sze rint vég re haj ta ni. A 
hu mo ros ha tás nak épp az a zá lo ga, hogy az elô -
adás  nak szin te nincs olyan pil la na ta, ami kor ne a 
szí né szi ak ció ból me rí tett, il let ve ah hoz szük sé ges 
ener gia vesz tés vagy fel hal mo zás ha tá roz ná meg az 
egy más tól ily mó don füg get le ne dô test-ré szek mû -
kö dé sét. A ren de zés nek eb bôl a lo gi ká já ból kö vet -
ke zik, hogy az olyan je le ne tek ben, mint ami kor 
pél dául a Pa va rot ti -al ka tú Sir Toby egyet len lé pése 
kol lek tív pank rá ciót ered mé nyez, és vé gül ma ga -
te he tet le nül ma ga alá te me ti a kb. negy ven ki lós 
Olí viát, a moz gás vi lág ve szi át a jel lem-, a hely zet 
és a nyel vi ko mi kum sze re pét. A sze mi o ti zált test-
fel  fo gást tö kély re fej lesz tô szín pa di na tu ra liz mus -
nak lesz ma ró pa ró diá ja a két iker, Se ba sti an és Viola 
el nyúj tott felis me ré si je le ne te, ami kor ha son ló sá -
gu kat az iker ját szás szte reo tip ele mei nek lel tár ba 
vé te lé vel jel zik: egy for mán fúj ják fel fe lé fruf ru juk 
kö zép sô tin csét, azo nos moz du lat tal si mít ják hátra 
a ha ju kat, tü kör moz gás sal cse ré lik át a za kói kat és 
gom bol koz nak be stb. Eb ben a vi lág ban már nem 
szín pa di ala kok, ha nem szí né szi tes tek pró bál nak 
meg élet ben ma rad ni egy tö ké le te sen anesz té ti zált 
ál la pot ban, s ez a küz dés transz pa rens sé teszi azt a 
té telt, mely sze rint „a moz gást nem re konst ruál hat -
juk [vagyis nem je le nít het jük meg, nem ké pie síthet -
jük] moz du lat lan szeg men sek ál tal” 42.  

A test- és moz gás ké pek ilye tén já té ká nak az a 
kö vet kez mé nye, hogy az eu ró pai drá ma iro da lom 
leg na gyobb klasszi ku sá nak (vál to zat la nul ha gyott) 
passzu sai a leg hét köz na pibb cse lek vé sek in ten ciói -
vá vál nak. Ily mó don a ré szeg ség nek ez a te ma ti -
zá lá sa ér te lem sze rûen nem az alak ér tel me zés ha -
gyo má nyo san jel lem köz pon tú mód ja fe lôl rep re -

38 Eri ka Fis cher- Lich te: A drá ma tör té ne te. i. m. 141. 
39 Hans- Thies Leh mann: Spiel mit Rah mun gen. In: Ste fa nie Carp (szerk.): An na Vie brocks Räume. 2001. o. n. 
40 Vö.: Ju li ka Funk, Cor ne lia Brück (szerk.): Kör per- Kon zep te. Tü bin gen, Gun ter Narr, 1999. 
41 Eri ka Fis cher- Lich te: Ver kör pe rung/Em bo di ment. In: E. F-L. (szerk.): Ver kör pe rung. Tü bin gen, Ba sel, Fran cke, 2001. 16 
42 Vö.: Gil les De leuze: A moz gás-kép. Bp., Osi ris, 2001. 7ff. ford. Ko vács And rás Bá lint.
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zen tál ja, ha nem egy min den ízé ben teát rá lis vi lág 
ele mei ként és egy ab nor ma li tá sá ban kö vet ke ze tes, 
s így a ma ga mód ján ben sô sé ges han gu lat kul csa -
ként mu tat ja fel a hold já ró ci pô ben és hó fe hér 
lasztex mi ni ru há ban ti pe gô Olí viát, a már-már ön -
tör vé nyûen ener vált Or si nót, a ki fo gás ta lan öl töny -
vi se le té vel ki rí vó Mal vo li ót és (asz tal)tár sai kat. A 
Shakes peare-szak iro da lom ban gyak ran nár cisz ti -
kus nak és az ôrü let ha tá rán lé te zô nek te kin tett43 

drá mai ala kok tet tei, dön té sei és mo ti vá ciói mintegy 
felol dód nak ab ban a teát rá lis vi lág ban, amely nek 
„va lót lan” ar tisz ti ku mát erô sí ti a ren de zés akusz ti -
kai di men zió ja. Az elôadás eb bôl a szem pont ból 
akár a her ceg el sô mon da tai nak me to ni mi kus ki -
ter jesz té se ként is fel fog ha tó:  

 
Ha a ze ne sze rel münk ét ke, fel! 
To vább! jó bô ven csak; jöj jön csö mör, 
Az ét vágy vé ge az – majd el hal így. 
Is mét e dalt! Oly bú san hull alá, 
S fü lem be zsong, mint édes dé li szél, 
Mely ibo lyás domb ol da lon fut át 
És il la tot lop s ad to vább.44  
 

A dísz let fel sô szint jén el he lyez ke dô ze ne kar a Bo -
lond ve ze té sé vel nem csak elének li, ha nem szám ta -
lan szor elis mét li John Dow land, Tar qu i nio Me ri la 
szer ze mé nyeit, kü lön bö zô ír és fran cia nép da lo kat. 
Rev. E. S. Uf fordn „Throw out the li ve- li ne”-ját pél -
dául hosszan hall gat hat juk az el sô fel vo nás vé gén 
és a má so dik fel vo nás ele jén is, ami gyö nyö rûen ér -
tel me zi a „szü net” kon ven cio na li tá sát, vagyis a teat -
ra li tás nak azt az ab szurd tu laj don sá gát, hogy a nézô 
bár mi kor fel füg geszt he ti vagy ép pen beüze mel heti 
hi tet len sé gét. Ugyanak kor a vég te len né vá ló ismét -
lés ér tel met len né te szi, hogy el sô sor ban pre tex tus -
ként ér tel mez zük a szö ve ge ket. Ehe lyett a (rea lista 
szín ház nor má ja fe lôl néz ve) ab nor má lis for mát és 
mé re te ket öl tô, ál lan dó sult ze nei ség bír at mosz fé -
ra te rem tô erô vel, amely nek ter mé sze tes ré szét ké -
pe zik a fel ka vart gyom rok ból felök len de zett és 
nyel ven tú li bö fö gé sek, há nyá sok, krá ko gá sok. Eb -
ben ré szeg ha jó ban a ko mé dia utol só dra ma tur giai 
moz za na ta is csak egy az elôadás hol ka ba ré ba, hol 
pe dig rém álom ba il lô ké pei kö zül: a sze rep lôk egy -

más ke zét fog va ül nek a szín pad ele jén sor ba ra -
kott szé ke ken, és ki fe je zés te len arc cal ma guk elé 
me  red ve (lát vá nyo san rosszul) szink ro ni zál ják a 
Shakes peare-so ro kat egy kor mag nó ra mon dó ön -
ma gu kat. 

 
II.4. Míg Thal hei mer és Mar tha ler mun kái elemzik, 
ad dig Frank Ca storf ren de zé se fo to gra fi ku san pon -
tos és tö ké le tes lát le le tét ad ja ko runk anesz te ti zált -
sá gá nak. A vágy vil la mo sa ezút tal utol só ál lo má sá -
hoz ér ke zett, és a Vég ál lo más Ame ri ka, ahol vég-ál -
la pot ként je le nik meg a kul tú rá ban ural ko dó rossz 
kö zér zet (Freud): Ten nes see Wil li ams drá má já nak 
legújabb ren de zé se a depresszió mo ti vá ciói fe lôl hi -
dal ja át a negy ve nes évek Ame ri ká ja és a glo ba li zá -
ló dó har ma dik év ez red kö zöt ti tá vol sá got. A Volks -
büh ne am Ro sa- Lu xem burg-P latz és a ta va lyi Salz -
bur gi Ün ne pi Já té kok kop ro duk ció já ban csak lel -
ki leg sé rült és mo no má niá juk ban ott hon ra ta lá ló 
ala kok kal ta lál ko zunk, akik nem pszi chó zi suk foka, 
ha nem tí pu sa sze rint to le rál ják a ve lük együtt élôk 
fó biá ját. A kiöre ge dett El vis Pres le y- re em lé kez te -
tô Stanly Ko wals ki Lech Wa le sa egy ko ri te ke part -
ne re és a len gyel Szo li da ri tás elv hû ak ti vis tá ja, aki 
el sír ja ma gát, ami kor meg hall ja, hogy só gor nô je 
len gyel iro dal mat ta ní tott és anya nyel vén hosszan 
idé zi Mic kie wi czet. A ko ro so dó, de ma gát jól tartó 
Blan che ideg gyen ge ér zé keny sé ge egy faj ta át la gon 
felüli oda fi gye lés ben ar ti ku lá ló dik: el sô ként hall ja 
és lát ja meg a négy em ber el foj tott, de Ca storf szín -
pa  dán meg tes te sí tett prob lé máit. A ren de zés azon -
ban nem a lé lek ta ni hi tel vagy az ôszin te ség jegyé -
ben „hoz za fel szín re”, ha nem a leg kom mer szebb 
in  ter  tex tu á lis uta lá sok se gít sé gé vel te at ra li zál ja a 
tu dat ta lan mû kö dé sét. A Ko wals ki- csa lád egy em -
ber ként me ne tel a War szav jan ka – Stanly iden ti tás -
za va rá nak oká ra uta ló – dal la mai ra; a Bar bie- ba bá -
ról min tá zott Stel la a té vé rek lá mok kis gye re kei hez 
ha son ló báj jal ug rál az ágyon, ami kor Stanly egy 
Ni co le stí lu sát idé zô dal ban kér tô le bo csá na tot, 
amiért meg ver te; Mitch pe dig Hitch kock Psy chó já -
ból is mert moz du lat tal akar ja le döf ni a für dô 
Blanche-t, mi köz ben meg je le nik a to ló ko csi ban ülô 
anya csont vá za is. Kul tu rá lis tu dá sunk nak ezek az 
ele mei azon ban nem idé zett sé gük ben je len het nek 

43 Pl. a mû sor fü zet ben is idé zett Ha rold Bloom- ta nul mány: Shakes peare. Die Er fin dung des Mensch li chen. Ber lin, Ber lin Ver -
lag, 2000. 337–367. 

44 A Víz ke reszt vagy amit akar tok szö ve gét az aláb bi kiadás ból idéz zük: Shakes peare összes drá mái.2. Bp., Eu ró pa, 1988. 797. 
ford. Rad nó ti Mik lós és Ró nay György.
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meg a Volks büh ne szín pa dán, hi szen – el ve szít ve 
pre tex tus kén ti iden ti tá su kat45 – olyan, min den napi 
éle tünk be be leivó dott, ere det(ijük)et vesz tett kul -
tu rá lis szte reo tí piák ká vál tak, ame lyek észre vét le -
nül há lóz zák be a szín pa di fi gu rák lé te zé sé nek 
minden tar to má nyát: a tes tet, a lel ket, a tu da tot, a 
pszichét stb. Ily mó don Ca storf ép pen az zal de -
konst ru ál ja a da rab alak rend sze rét, hogy meg sem -
mi sí ti a nor má lis / pa to lo gi kus, tu da tos / tu dat ta -
lan freu di fo ga lom pá ra i nak hie rar chi kus op po zí -
ciók kén ti ol va sa tát, mely nek kö vet kez té ben nem 
cso da, hogy Stel la gye re ke hol tan szü le tik, Blan che 
pe dig nem tá vo zik Ko wals ki ék ott ho ná ból. 

A da rab legér zel me sebb je le ne teit a Ta lál ko zó 
egyik legöt le te sebb szce ni kai megol dá sa foszt ja meg 
et tôl a han gu lat tól: a kár pi to zott ame ri kai kony há -
ra és ap ró vi rá gos ta pé tá val bo rí tott há ló szo bá ra, il -
let ve be lô le nyí ló für dô szo bá ra osz tott la kás kez -
det tôl fog va ön ál ló vi lág ként me re ve dik ki a szín -
pad ból, ám e zárt do boz szer ke zet né zô tér fe lô li ol -
da la a ren de zés két pont ján megemel ke dik. Elô ször 
Blan che és a múlt ját le lep le zô Stanly, az elôadás vé -
gén pe dig a fran cia ágyon össze zsú fo ló dó tár su lat 
ka pasz ko dik a szín pad ele jé be és küzd ere jét meg -
fe szít ve a gra vi tá ció val. Az (eb bôl a szem pont ból a 
Li liom koc ká já val és a Víz ke reszt ha jó já val is ro kon) 
szín pa di szer ke zet te hát egyér tel mûen pre zen tál ja 
azt a vi lá got, amely – ar ti ku lá lód jon a ti pi ku san 
ame ri kai nak tar tott ru hák ban, az ame ri kai kult fil -
me ket idé zô moz du la tok ban és ké pek ben, a lak be -
ren de zés ben, a szín pa don szü net nél kül fö vô ame -
ri kai ká vé ko tyo gá sá ban és a sü lô to jás sza gá ban, 
vagy épp a gyer mek szü le té sét már a va jú dás kez -
de té tôl fog va rög zí tô vi deó ban – élet va ló ság gá teszi 
a di vat szi mu la tív vi lá gát. 

„Le het, hogy a di vat a bi zony ta lan ság ér zé sé rôl 
szól, de jó mód szer a fe szült ség ol dá sá ra. (…) En -
gem tö ké le te sen ma gá ba szív a di vat. Ke re sem. Vá -
gyó dom utá na. He ti hét na pon, na pi hu szon négy 
órá ban.” – nyi lat koz za a mot tó ban idé zett re gény 
fô hô se.46 Ezt az élet ér zést Ca storf ren de zé se nem -
csak a ké pi ség, ha nem a test és né zôi per cep ció 
szint jén is te ma ti zál ja, ami kor az elôadás ban el -
hang zó da lok ra és a für dô szo bá ban tör tén tek rôl is 
tu dó sí tó té vé re kor lá toz za az em be ri kom mu ni ká -
ció le he tô sé geit. A Volks büh nén nem csak Blanche 

hall han go kat és dal la mo kat, ha nem rö vi debb-
hosszabb meg sza kí tá sok kal min den ki éne kel. Az 
elôadás Lou Re ed „Per fect day”-é vel kez dô dik, Ko -
wals ki a né met neo giccs stí lu sá ra hang sze relt dal -
lal kér bo csá na tot Stel lá tól, Mitch pe dig ex tá zis ban 
or dít ja a hoz zá té to ván csat la ko zó Blan che- sal 
együtt, hogy „by by Miss Ame ri can Pie”. Ily mó don 
a Nir va na, Ju lie Dris coll, Brit ney Spe ars stb. szá -
mai ból ál ló kol lázs (több nyi re an gol nyel vû) szö -
ve gei és az adott ze nei stí lus szte re o ti pi kus elôadás -
mód já nak el túl zott ele mei bi zo nyul nak az ön ki fe -
je zés ki zá ró la gos esz kö zei nek. Azt azon ban, hogy 
a szín pa don is lét re jöj jön az a „har mó nia”, ame lyet 
a „Mu sic TV” klipp jei nek, il let ve a kon cer te ken való 
rész vé tel be fo ga dói szo kás rend je biz to sít, a ling -
visz ti kai je lek per ma nens és a pa ra ling visz ti ká nak 
kö szön he tô de konst ruk ci ó ja aka dá lyoz za meg. A 
ze nei idé ze tek ese té ben ezt a ha tást a könnyû ze nei 
és a szín há zi ke ret konf ron tá ció ja biz to sít ja. A ren -
de zés más pont jain vi szont a szí né szi test-szö veg 
szub ver zív já té ka lep le zi le a szín há zi je lö lô és a je -
lölt tár sí tá sá nak ön ké nyes sé gét. Az elôadás kez de -
te kor pél dául Stel la szom széd já val együtt ép pen 
rán tot tát ké szít: a min den na pi moz du la to kat nem 
min den na pi hang kol lázs kí sé ri, mely min dig 
ugyanaz zal a – si pí tóan ma gas hang szín rôl és hang -
ma gas ság ról in du ló – (ar ti ku lá lat lan) hang sor ral 
kez dô dik és min dig a pottya nás (ar ti ku lált) han gu -
tán zó sza vá val fe je zô dik be. Ami kor Stanly megveri 
Stel lát, ba rát nô je legalább ti zen öt ször ök len de zi ki 
ma gá ból or dít va a „vul gär” il let ve „Tier” sza va kat, 
me lyek ily mó don nem szó tá ri je len té sük kel („kö -
zön sé ges”, „ál lat”) gya ko rol nak ha tást a férj re. Ezek -
ben az ese tek ben a szí né szi já ték az zal ír ja felül (de -
sze mi o ti zál ja) a legegy sze rûbb cse lek vé sek hasz ná -
la ti funk ció ját, il let ve in ten ció ját, hogy fel mu tat ja, 
il let ve ki játssza az el vég zé sük höz szük sé ges (és nem 
sze mi o ti zál ha tó) ener giát, mely nek ered mé nye ként 
a ren de zés egyér tel mûen sza kít az zal a szín há zi ha -
gyo mánnyal, amely az il lú zió kel tés je gyé ben ke res 
és il leszt va ló ság da ra bo kat a dra ma ti kus szö veg 
(fik ci o ná lis vi lá gá nak) egy sé gei hez. 

Eb ben a vi lág ban egyet len sta bil pont van, ez 
pe dig a für dô szo bá ban tör tén tek rôl tu dó sí tó te le -
ví zió. A tör té net nek azo kon a pont jain, ami kor az 
ala kok tény leg meg pró bál ná nak oda for dul ni a má -

45 Az in ter tex tu a li tás me cha niz mu sá hoz szük sé ges jel zett ség ka te gó riá já hoz lsd. Orosz Mag dol na: In ter tex tu a li tät und Be -
deu tungs kon sti tu ti on im li te ra ris chen Text. Se mi o tis che Be griff sa naly se. In: Se mi o tis che Be rich te, 1994/1–4. 187–205. 

46 Bret Ea ston El lis: i. m. 204.
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sik hoz, a kom mu ni ká ció min dig a ké per nyôn ke -
resz tül, he lye seb ben a ké per nyô vel tör té nik: Mitch 
nem Blan che- sal, csak élô ben köz ve tí tett ar cá val is -
mer ke dik meg; ha Ste ve nagy ritkán mond va la mi 
ér de ke set, ba rát nô je azon nal ott hagy ja és min den 
fi gyel mét a fér fi ki ve tí tett ké pé nek szen te li; Stanly 
at tól a perc tôl kezd ve, hogy Stel lá ra rá jön nek a fá -
já sok, el nem moz dul a fe le sé ge al tes té re irá nyí tott 
vi de ó ka me ra mö gül. Vagyis va la hány szor le he tôség 
nyíl na ar ra, hogy két ér zô és gon dol ko dó em ber 
ôszin te kap cso lat ba ke rül jön egy más sal, a vi szony 
azon nal tech ni ci zá ló dik. Ca storf te hát nem áll meg 
azon a szin ten, hogy be mu tas sa a szi mu la tív va ló -
ság ké pi és akusz ti kus szte reo tí piáit: az elôadás 
ugyanolyan nor má lis ál la pot ként te ma ti zál ja az em -
be ri megis me rés ál lan dó me di a ti zált sá gát és köz -
ve tí tett sé gét, mint azt az ál la po tot, ami kor az önnön 
test-vi lá guk ba zárt fel nôtt nôk és fér fiak még ar ra 
is kép te le nek, hogy el be szél je nek egy más mel lett. 

 
III. A mû vé szet jel-ka rak te ré re épü lô el mé le tek 
imp li cit vagy exp li cit mó don, de ki vé tel nél kül 
azon az elô fel te vé sen nyug sza nak, hogy a szín ház 
a nézôt (és a szí nészt is) a je len tés kép zô dés, azaz 
a kul tú ra ke let ke zé sé nek fo lya ma tá val szem be sí ti, 
s eb ben az ér te lem ben „a kul tú ra önáb rá zo lá sá nak, 
il let ve ön refle xió já nak ak tu sa ként fog ha tó fel.” 47 
A szín ház mo dell al ko tó ké pes sé gé ben rej lô ant ro -
po ló giai le he tô sé gek pe dig ér te lem sze rûen hoz zá -
já rul tak az em be ri iden ti tás kép zô dé sé nek, az au -
ten ti kus ság prob lé má já nak új ra tár gya lá sá hoz. Eri -
ka Fis cher- Lich te ki lenc ve nes évek ben írt mun kái -
ban pél dául a szí nész / sze rep re lá ció ja az em ber 
ex- cent ri kus hely ze té bôl fa ka dó „Dop pel gän ger -
tum” [ha son más ság] je len sé gét48 mo del lál ja, ami 
a má sik kal va ló ta lál ko zást és e fo lya mat so rán az 
ön- refle xi ót biz to sít ja. Ez az ak tus ob jek ti vá ló dik 
a szín ház ese mé nyé ben, ami kor is az em ber min -
dig vá lasz ta ni kény sze rül, hogy né zô ként vagy sze -
rep-ját szó ként ve gyen-e részt ben ne, il let ve ami -

kor a szí nész ugyan so ha nem azo nos ját szott sze -
re pé vel, de tes ti leg egye sül ve le.49 A har ma dik év -
ez red el sô Ta lál ko zó ja azon ban – mint lát tuk – 
exp li ci te fel te szi a kér dést, hogy az iden ti tás ilyen 
jel- és je len tés köz pon tú fel fo gá sa nem túl szûk-e 
azok nak az elôadá sok nak az ese té ben, ame lyek ko -
runk me di a ti zált sá gát, anesz te ti zált ál la po tát kí -
ván ják mo del lál ni. Va jon nem kel le ne-e ala po sab -
ban kiak náz ni a szo ciálant ro po ló gia meg ter mé ke -
nyí tô ha tá sát, és a per ceptuá lis me cha niz mu sok 
elem zé se fe lôl is át sze rel ni a klasszi kus sze mio ti -
kai mo del le ket? Nem kel le ne-e kí sér le tet ten ni 
arra, hogy a né zô sé get de fi niá ló be fo ga dói szo kás -
rend szert, il let ve a ká non fo gal mát ne csak a jaus -
si ér te lem ben vett el vá rás ho ri zont, ha nem az ész -
le lés és az el vá rás diszk re pan ciá ja, az elôadáse lem -
zés ben köz pon ti és min dig heu risz ti kus je len tô -
ség gel bí ró do mi nan cia kép zô dés fo gal mát pe dig a 
tex tu a li tás ver sus me di a li tás, il let ve per for man cia 
vi szo nya fe lôl vizs gál juk meg? 

Ezek a kér dé sek kü lö nö sen adek vát nak bi zo -
nyul hat nak a kor társ ma gyar ren de zôi szín ház ho -
ri zont já ból. A ma gyar szín ház tör té netí rás legújabb 
fe je ze te ugyanis ma gá tól ér te tô dôen ak kor kö vetné 
el a leg na gyobb hi bát, ha sa ját ér tel me zôi po zí ció -
já nak rög zí té se so rán fi gyel men kí vül hagy ná a ha -
tás tör té net di a lo gi ci tá sá nak tér be li és idô be li pa ra -
mé te reit, és nem tra dí ció és in no vá ció bel sô moz -
gá sa fe lôl, ha nem egy ál ta lá nos és nyu gat- eu ró pai 
pél dák ra még oly ér vé nyes re cept alap ján akar ná 
meg ha tá roz ni egy ren de zés, egy ren de zôi nyelv 
vagy egy szín há zi pa ra dig ma sa já tos sá gait. Ez az 
ön  gól vi szont csakis a vizs gá lat el mé le ti és mód -
szer ta ni ke re tei nek rend kí vül szi go rú ön refle xió já -
val véd he tô ki, mely nek so rán min de nekelôtt a 
szem pon tok so kol da lú sá gát kell szem elôtt tar ta ni. 
Két ség te len tény, hogy a ha zai szín ház tu do má nyi 
dis kur zus – ért he tô és a kor társ iro da lom el mé let -
hez fû zô dô vi szo nyá val ma gya ráz ha tó okok ból – 
el sô sor ban a (lyo tard -i ér te lem ben vett) „poszt mo -

47 Eri ka Fis cher- Lich te: Se mi o tik des The a ters 1. Tü bin gen, Narr, 1982. 19. 
48 „Tra di cio ná lis ön megér té sünk for ma li zál ha tó sá gát (…) az em ber azon esz mé jé bôl nye ri, mi sze rint e lény rá van utal va a 

szo ciá lis sze re pek re, ám még sem e sze re pek ál tal de fi niá ló dik. A tár sa dal mi alak sze re pét ját szó vagy hor do zó ugyan nem 
azo nos sze re pé vel, de nem is kép zel he tô el tô le el vá laszt va anél kül, hogy ez zel el ne ve szí te né em ber vol tát (…) Csak ön -
nön ma gá nak má si kán bir to kol hat ja – ön ma gát. A Dop pel gän ger tum ilyen struk tú rá já ban, amely ben a sze rep hor do zó -
ja és a sze rep (Rol len fi gur) össze van köt ve, úgy vél jük, olyan kons tans té nye zô re buk kan tunk, amely az em be ri szo cia -
li zá ció va la mennyi tí pu sa szá má ra nyit va áll és lé nye gi elô fel té te lei nek egyi két al kot ja.” Hel mut Pless ner: Zur Anth ro po -
lo gie des Schaus pie lers. In: H. P.: Ge sam mel te Schrif ten VII. Frank furt a. M., Suhr kamp, 1982. 235. 

49 Vö.: Eri ka Fis cher- Lich te: The a ter. In: Chri stoph Wulf (szerk.): Vom Menschen. Hand buch Hi sto ris cher Anth ro po lo gie, Wein -
heim und Ba sel, Beltz, 1997. 985–996.
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dern” app li ká ció já val kö ze lí ti meg Al föl di Ró bert, 
Ba gos sy Lász ló, Esze nyi Eni kô, Kiss Csa ba, Mohácsi 
Já nos, No vák Esz ter, Te li hay Pé ter, Zsó tér Sán dor 
stb. ren de zé sei nek új sze rû nek tû nô je gyeit.50 A 31. 
Ber li ni Szín há zi Ta lál ko zó öt ren de zé sé rôl raj zolt 
kép vi szont olyan prob lé mák ra hív ja fel a fi gyel -
met, ame lyek nem (il let ve csak rész le ge sen) ar ti -
ku lál ha tók eb ben az elô fel te vésrend szer ben mo -
zog va.51 Kö vet ke zés képp egy er re épí tô, de adott 

eset ben ve le vi tat ko zó szem pont rend szer ki dol go -
zá sa és al kal ma zá sa egy fe lôl megaka dá lyoz hat ja egy, 
a het ve nes évek mû vé szet tu do má nyá ra jel lem zôen 
me rev és a po ten ciá lis vál to zá sok ra rea gál ni kép te -
len rend szer lét re jöt tét, más fe lôl – a krea ti vi tás és 
a re cep ció je gyé ben – jól ér zé kel te ti a kü lön bö zô 
or szá gok szín ház tu do má nyi tra dí ciói nak üdí tô és 
legin kább a sa ját tal va ló ta lál ko zás so rán meg nyi -
lat ko zó más sá gát.


