
Mul tik ul tu rá lis 
 
l ôször is, en ged jék meg, hogy szé tosz las sak 
egy il lú zi ót. A mul ti kul tu rá lis ame ri kai tár sa -
da lom annyi ra ba jos és le het, hogy oly annyi  ra 

be tel je sít het et len ide ál mint az „olv asz tó tég ely” volt.  
A mul ti kul tur a liz mus, ah ogy azt mos  ta  ná ban ün -
nepl ik, az ol vasz tó e dény pon tos el len té te. A multi -
kul turá lis Amer i ka egy faj ta nagy vár o si fel vo nul ás, 
amely ben min den egyes kö zös ség nyil vá nos an és 
büsz kén mu tatja be külö n bö zô jel lem zôit és leg lé -
nye gese bb én jét úgy mint afr i kai, ír, na vaho, hi s pá -
ni ai, has zid, kor e ai, ja ma i kai ame rik ai... és így to -
vább. Ezek mi att mél tá nyolj ák a kö zös sé ge ket, míg 
az egyé nek nek „egyen lô le he tôsé get” aján lan ak.  
Az 1990-es Los An gel es-i fesz ti vál mul ti kult u rá lis 
vo lt. A vi lá got vagy leg alább is a Pa ci fic Ri met1 állí -
tot ták ki, egyszer re egy ná ciót. De vaj on a fesz ti vá -
lon ki idéz te elô a lö völ dö zést? A tár sa sá gok va gy 
az ál lami ügy  nö kök, akik pén zelt ék a fesz ti vált?  
A részt ve vô mûv é szek? Az ott élô vagy oda utazta -
tott, meg fi gyelô, ta nác sot adó és vé lem ényt mondó 
et nog rá fu sok, kri ti ku sok vagy más kul tu rá lis értel -
mi sé giek? A né zôk? Azok a leg na gyobb tá r sa sá -
gokat üze mel tetô em be rek, akik dönt e nek Ame -
rika fôbb ki adás a i nak sor rend jér ôl és ak ik a kül -
ügyek ben is dönt e nek: ig a zán akar ják-e, ho gy a 
chi ca nók nak, a ko re ai ame ri ka ik nak, az in di á -
noknak, az af ri kai am e ri ka i ak nak, a me leg ek  nek 
vagy a fem i nis tákn ak ugyan annyi hi telük és ha tal -
muk le gyen, mint ame nnyi ne kik van? Még 1992-
ben is, ami kor ez idá ig csak egyet len ka to lik us el -
nök ünk volt, sem zsi dó, sem fe ke te, sem ind i án, 
sem his páni ai, sem ázsi ai ame ri kai. Hány ame rikai 
ké pes el kép zel ni az el nök ét fe kete le sz bi kusk ént? 
És ha nem, mi ért nem? Még ha a kult u rá lis stílu -
sok kü lön böz ô sé gét ösz tön zik is a mû vé sze tek ben, 
a di vat ban, az ét ke zés ben és a po pu lá ris szó ra -

kozta tás ban, a ha talom, a po li tika és az érté kek 
kérd é se i re nem ka punk vá laszt. 

 
In ter kul turá lis 

 
z in ter kul tu rá lis kü lön böz ik a mul tiku l tu rá -
lis tól. Az inte r kul tu rá lis al any azok ból a nehéz -
sé gek bôl áll, amely e ket a mult kultu ra liz mus, 

a fél re ért é sek, a meg tö rt nyel vek és a si ker te len 
tran zakc i ók hoz nak fel szín re, s ame lyek ak kor kö -
vet keznek be, ami  kor kul túrák üt köz nek össze, fe -
dik át egy mást, vagy vá lasz tód nak szét. Ez ek nem 
tek int he tôk úgy, mint át lép en dô aka dá lyok, hanem 
mint meg ter mé ke nyí tô ha sad á sok vagy ki tö ré sek, 
ame lyek te le van nak kre a tív ener giá val. Az inte r -
kul tu ra liz mus nem le zárt ügy és nem cso da sz er. 
Úgy gond ol junk rá, mint a prob lé mák fó ku szá ra 
vagy a harc aré ná já ra. 

Az int er kul tur á lis konf lik tu sok mi n den hol meg -
ta lál ha tók a mai Amer i ká ban, és ma guk ba fog lal -
ják a vi ták at ar ról, ho gy mit kelle ne ta nít a ni a felsô -
o k ta tás ban. Mi e lôtt ki fej teném am it aján lok: egy 
kis tör té ne lem. El ôsz ör is, az ok ta tás fa lai közö tt a 
szín ház az iro da lom füg ge lé ke vagy is ko lán kí vü li 
el fog lalt ság volt. A hang súly a drá má ra, az az a szö -
veg re he lye zôd ött. Az tán az 1950-es évek vé gén, a 
hiva tá sos re gi o ná lis szín ház eme l ke dé sév el, a fô is -
ko lák és az egye te mek át tet ték a hang súlyt a „hiva -
tá sos” vagy „hi va tás elôt ti” kép zésre. Egy ide ig, a 
szín ház mester ség gya korl a ti mun ká ja a „szak má -
ban” va ló el he lyezk e dés imp li cit ígé ret é vel a szín -
há z tan székek fô te vé keny sé ge volt. Prog ramok 
százai ajá n la nak hi va tá sos fel ké szí tést – ez a fô 
vonz e re jük. Csak néz zék meg a hir det é se ket a 
Theat re Jou r nal ben! 

De hány „hi vat á sos kép zé si prog ram” jó annyi -
ra, am ennyi re hir de tés e ik állí t ják? Az isk o lák olyan 
dip lo má ba zsú fol ják be a tan anyag a i kat, am ely „le -
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he tet len, hogy tel je sít het le gyen”-tí pu sú ke veré ke 
a gya korl a ti kép zésnek, a drá mair o da lom nak és a 
szín háztö r té net nek. Olyan vég zôsö ket ál lí ta nak elô, 
akik sem hi va táso san nem kép zettek, sem egyet e -
mi szin ten nem k imû vel tek. De a kép zés mi nô sé -
ge nem szá mít, ami kor ah hoz vi szo nyítj uk, ami a 
leg több vég zôs re vár. A vég zôs ök hány szá za léka 
ta lálja meg él e te munk á ját a re gio ná lis szín há z ban, 
vagy a Bro adwa yon, a te le ví zió ban va gy a filmg yár -
tásban? Há nyan ta ní ta nak a fel sôo k ta tásban? Ha 
fia tal se bé szek len né nek szín há zi ké pe sí té sek kel, 
ilyen do l go kat monda ná nak: „Hé, mi u tán meg kap -
tam az dipl o má mat cs ak hat hó na pig vár tam ar ra, 
hogy egy nô vér segé d je ként egy h ômé rôt odaa d -
has sak. És a mú lt év ben kap tam egy inje k ci ó zást 
egy man du la ki vé teln él.” Ki ne is mer ne te het sé ges 
szí nés ze ket, akik sike res nek gon dol ják mag u kat, 
ha egy vagy két év vel az is ko la után ma guk é nak 
mond hat tak né hány rek lá mot, va la mil yen rend -
szer es mun kát egy so ro zat ban és két sze re pet a re -
gi o ná lis szí nház ban? És mind annyi an ism e rünk ki -
ábrá n dult, jó negyve nes szí né  sze ket vagy ex-sz í né -
sze ket, akik alig tud nak össze hozni annyit, hogy 
meg él je nek? És mennyi re fiz e tik meg a szín da rab -
író kat és a ren de zô ket? A techn i ku sok és a ter ve -
zôk val a mi vel job ban jár nak, de az ô jö vô jük sem 
mo n dha tó túl ró zsás nak. 

Ez mû vész et? Ez hi vat ás? 
Ez az, amit a kez dôk nek vagy az els ô é ves hallga -

tók nak ajánl a nak azok a csá bí tó hir de tés ek? 
Tény, hogy a szín ház – aho gyan azt ma is mer -

jük és mûve l jük, mi nt az ír ott drám ák szín padra 
ál lí tás át – a hu szon egye dik szá zad vo nós nég ye se 
lesz: sze re tett, de bor zasz tó an li mi tált mû faj, a per -
for mansz a losz tá lya. 

Túl sok úgy ne vez ett hi va ta los pr og ram ban a diá -
ko kat há rom szo rosan be csap ják: nincs el ég munka, 
sok di ák nem elég gé kép zett ah hoz, hogy har col -
jon a meg lé vô mun ká kért, és nag yon ke ve sen kap -
nak szilá rd, ala pos akadé mi ai okt a tást. 

Ugyan ak kor, a per for manszt – ezt az erôs és 
hasz nos pa ra digm át az em ber tár sad al mi cse lek vé -
sé nek meg érté sé re, szem él yes és kultu rá lis szin ten 
egyará nt – so ha nem ta ní tot ták még és most sem 
tan ít ják sem eg ye te mi ok tat ó vá vá lható spe cialis -
 ták nak, sem le en dô szín ház mûvé szek nek va gy egy -
sze rû di ák ok nak. 

Ha a leg több szín ház tan szék nem iga zán ké pez 
hi vat á sos mûv é sze ket; ha a vég zet tek nem ta lál nak 
mun kát azé rt, me rt a pi ac te lí tett; ha a leg több tan -
szék nem ter mel munk á val el lá tott hi va tá sos mû -

vé szek et, újí tó ku ta tó kat vagy rel e váns ta nulm á -
nyo kat; ha az élô elô adás [per for man ce] elit je, az 
úgy ne ve zett „leg i ti mált szín ház” a film és a TV mö -
gé süllyed (még ha a po pu lá ris szó ra koz ta tás nö -
vek szik is) – ak kor mié rt van szük sé günk ol yan sok 
szín házi ta nszék re? Túl sok szín ház tan szék lett be -
fagy aszt va egy hely re túl hosszú idô re. Rész le te ik -
ben vál toz tak, de el mu lasz tot ták vizsg á lat tár gyá -
vá ten ni, hogy mi len ne tel jes po ten ciá lis sze rep ük 
a fel sô ok ta tás ban és az amer i kai tár sa  da lom ban. 
Nem egyed ül a pénz kér dés so dor ta a st an for di drá -
ma-tan szé ket az el tû nés szé lé re. Hány mai szín ház 
tan szék le sz meg tíz év mú l va? 

Itt kap cso ló dik [a fent em lí tett] két té mám. 
A mul ti kul tu ra liz mus és in ter kult u ra lizmus által 

fém jel zett kul tu rá lis krí zis sel úgy le het ne kre a tívan 
szembe néz ni, ha ra diká li san meg vál tozt at nánk a 
szí nház tan szé kek célj a it és tan te r ve it. A leg több 
szín ház tan szék nek ki kell e ne lépn ie a hi va tás os 
kép zés te rü le térôl és nagy sze rû mó don új ra egye sí -
te nie – és meg ref or mál nia – a hu mán tu do má nyo -
kat. Új pa ra digma ki fej lesz té se és ki bon tako z ta tása 
szük sé ges a te rü let szá má ra. A hi va tá sos kép zés 
nem elég gaz da sá gos az or to dox szín ház szá má ra 
– amely na gyon kis sze le te a per forma nsz tort á já -
nak – és tu do má nyo san sem fo gadha tó el. Az új 
par a dig ma a „per for mansz”, nem a szín ház. A szín -
ház tan szé kekn ek „Per for mansz-tan széke k ké” kel -
lene vál ni uk. A per  forma nsz több rôl szól, mint az 
eu ro cent ri kus drá ma el ját szásá ról. A per fo r mansz 
egye sí ti a szé les ér te lem ben vett in tel lek tu á lis, tár -
sa dal mi, kul tu rá lis, tör téne l mi és mû vé szi éle tet.  
A per for mansz egye sí ti az el mé let et a gya kor lat tal. 
Az in terk ul tu ráli san tanu l má nyo zott és gya ko rolt 
per forma nsz a „ke rek-eg ész-ok ta tás” alap ja le het, 
mert a kiv i te le zett cse le ke det ek [perf or med ac ts], 
le gye nek bár ak tu ál i sak va gy vir tuá li sak, az ír ott 
szón ál job ban össze kö tik és egyez te  tik a ma va ló -
ság ait al ko tó kul tu rál is, szem élyes, cso por tos, re -
gio n á lis és vi lág-re n dsze rek et. A pe r for mansz ter -
més ze te sen ma gá ba fog lal ja a „mû vé sze te ket”, de 
meg is hala d ja ôket. A per for mansz a szó rak oz ta -
tás, a mû vé szetek, a rít u sok, a po li ti ka, a gaz da ság 
és a sze mély tôl sze mély hez sz ó ló in te rak ci ók sz é -
les spekt ru ma. Ez a mul ti kul tu rá lis an és in terk ul -
tu rá li san el ját szott szé les sp ekt rum hoz zájá rul hat 
az em be ri lét fel eme lé sé  hez. 

Ez nem csak a kü lön bö zô kul tú rák kü lönb ö zô 
tu do má nyos né zôp on tok ból tör té nô ta nulmá nyo -
zá sáról szól, ha nem afr i kai, ázsi ai, eu rópai, in   di án 
és la tin ame ri kai ri tu á lék, dr á mák, ün nep sé gek és 
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fesz ti vá lok meg fi gye lé se és lét re ho zása. Fo lya mat -
ban van né hány kí sér le ti mun ka az új kana dai Em -
be ri ség Mú ze u má ban (Hull ban) és a Brit Co lum -
bia Eg ye te mén Van cou ver ben. Ez ek pél da ként szol -
gál hat nak ar ra, aho gyan el lehe t ne kezd e ni az ilyen 
pro dukc i ók ku ta tá sát és lét re ho zá sát. A kur zu sok -
nak meg kel le ne cé lozni uk azt, ahogy a per for -
manszt a po li ti káb an, az or vos tu do  mány ban, a 
sport ban, a val lás ban és a min den na pi élet ben hasz -
nál ják. Ko moly fi gyel met kel lene for dít a ni a po pu -
lá ris kul tú rára. Olyan elm é le te ket kel lene ki fej lesz -
te ni, amel yek a per fo r mansz négy ha tal mas ter ü le -
tét fe dez nék fel: a szó ra kozt a tást, az ok ta tást, a rí -
tuso kat és a gyó gyí tást, va la mint azt, ahogy ezek 
in te rak ció ban álln ak egy más sal. A per forma nsz 
négy ele me – szer zôk, elô a dók, ren de zôk és né zôk 
– kö zött fen nál ló kompl i kált és vál tozó vi szonyt 
ke l le ne vizs gál ni olyan esz kö zö ket fel hasz nálva, 
ame lyek nö vek vô számb an áll nak re n del ke zés re a 
pe r for mansz és az iro da lom elm é le tí rói, tár sa da -
lom tu dó sok, tör té ne tírók, fe min is ták és sze mio t i -
ku sok ré szé rôl. A per for mansz ak ti vi tás á nak tel jes 
ská lá ját – kép zés, fel kész ül és, be me legí tés, elô adás 
[per for ming], le ve ze tés és utó ha tás – kell rész lete -
sen ta nul mány oz ni. Min dezt a gya kor la ti ta pasz ta -
lat, a ku ta tás és a te rep munka kom  bi ná lá sá val szük -
ség es végre haj ta ni. 

Nyilván va ló, hogy a ta nítá s ra szánt mû fajo k ból 
és kul tú rák ból érke zô, azok ban szak ér tô em be rek -
nek kell ta ní tan i uk. A di á kok nak kü lön bö zô tár sa -
dal mi szo kás o kat, ru ház ko dás o kat, val lá si elô   í rá -
so kat és esz téti ká kat ke ll gya ko rol ni. A kul turá lis 
per for ma tív gya kor lat o kat leg alább annyi ra össze 
kell ha son lí tani, mint ön ma guké rt ta nul má nyoz ni. 
A ka buki szín ház sza mu rájh ar cos kód jait össze le -
het ne ha son lít a ni Aiszk hü losz He ten Th é ba el len cí -
mû da rab já nak ér téke i vel. Táncs tí lus o kat le het ne 
nyo mon követni Nyu gat-Af ri kától Bra zíl i á ig, a 
Karib-sz i ge te kig és az Egyes ült Ál la mo kig, ahol 
olyan kü lön bö zô ko re og rá fi ák do mi náns el e me i vé 
vál tak, mint a Fr ed As ta i ré vagy a bre ak tán cé.  
A mex i kói és arizo nai yaqu isok hús vé ti elô adás -
 ciklu sa it ös sze le het ne ha sonlí ta ni az eu ró pai 
oberam   mer gaui pas si ó val – be le ért ve a ya qu i sok 
gyar ma to sí tá sá nak ha tá sá ról és azok ról a stra tégiák -
ról foly ta tott vi tá kat, ame lye ket azért fej lesz tet tek 
ki, hogy bol do gulja nak. Je le net e ket leh et ne szín -
pad ra ál lí ta ni szanszk rit drámák ból, hogy a diá kok 
ta nul má nyozzák a Natya sast ra ré szeit, össze ha son -
lít va a szanszkr it dra ma turg i ai meg  kö zel í tést Ar isz -
to telész Po ét i ká já val. 

Két na gyon fon tos kér dés vetô dik fel. Mi fog a 
nyu ga ti ká non nal tör tén ni? Il let ve ki fog ja ezt az 
új tan tervet ki fej lesz te ni és ta ní ta ni? A két, va ló já -
ban el len érvké nt fel fog ható ké r dés, tu laj don ké p -
pen egy. A ki hí vás ab ban áll, ho gy úgy fog lal koz -
zunk a nyu ga ti ká non nal, hogy re lev áns sá te gyük 
a ma és a hol nap vi lá ga szá má ra. Hol vég zô dik ez 
a ká non? Ho gyan lép het be va la ki? Hogy an be szél -
het va la ki az ame ri kai ká non ról ané l kül, hogy bele -
fog lal ná az el múlt negy ven év kís ér le ti szín há zait? 
És ho gyan leh et be le fog lal ni ezek et a szín ház a kat 
anél kül, hogy a pro duk ci óik lét re ho zá sá nak mód -
sze re it ta nít a nák, azt, ahogy de konst ru ál ják a szö -
ve ge iket, ahogy dol goz nak és fel kés zül nek? Há ny 
szín há z tan szék fog lak o zik ha tá sos an a pe rfor -
mansz mû vé sze té vel? Há nyan ta nítj ák Cse ho vot 
egy szer re Peter Ste in or todox és mes te ri Cse resz -
nyés kert jé nek és a Wo ost er Gro up Há rom Nô vé ré -
nek (más né ven Bra ce Up!) vo nat ko zá sá ban? Vagy 
össze has on lít ják gya kor lat ban és köny ve ken, vi -
de ó kon ke reszt ül is Ri chard Fo reman tech ni ká ját 
a Brech tév el? Amennyi re meg tu dom ítél ni, a leg -
több fô is ko lán és egyet e men alig tö r tént meg a 
váltás az ír ott drámá ról a szín házra a ku ta tás és a 
per for mansz gya kor la ta alap ján. A gyako r la tot to -
vább ra is ural ják a szta nyiszla vsz ki jan iz mus kü -
lönb ö zô le szár ma  zásai. Alig szen teln ek fi gyel met 
ar ra, hogy em be reket ké pez ze nek a per fo r mansz-
mû vé szet vagy más nem-natu  ra lista gya korl at 
techn i ká já ban. 

Még rosszabb, ami kor a po pu lá ris szó ra koz ta -
tás ra ke rül a sor, am ely iga zá ból a mai Er zséb et-
ko ri szín ház. Az amer i kai tár sa da lom az elô adá sok 
[per for manc es] láz adá sa – a rock-ko n cer tek, disz -
kók, vá lasz tá si kam pány ok, wrest lin gek, ki sebb-
na gyobb mére tû be csa pá sos já té kok (con ga mes 
and stings), mû ked ve lô és hi va tá sos sp or tok, di -
vat szerû fel vo nu lá sok (vo gu ein gs), ut ca szín há zak, 
fel vo nu lás ok, de monst rá ciók és val lásos rí tu sok tel -
 jes tár há za, am e lyek nyu godt, öreg temp lomi ce -
re món i ák tól a for ró gos pel ének lé sé ig, az afr i kai és 
ázsi ai val lá so kig és a New Age sá má nizmu sá ig ter -
jed nek. A sz í nhá z tan sz é ke ken en nek a gaz dag per -
for mansz-ku l tú rá nak alig né hány ele mét ve szik fi -
gye lembe. A pe rfor mansz nak eze ket a vil á ga it kel -
lene az el mé let, a te rep mun ka és az élô sze miná -
riu mi pre zen tá ci ók tárgy á vá ten ni. 

Ter mé sze te sen a mai szín há z tan szék ek nek nin -
cse nek meg a tan tes tü le tei ah hoz, hogy a per for -
manszt úgy ta nít sák, ahogy azt most me gha tá roz -
tam. Ilyen tan test ü le tek kép zé sét az zal kezdhe t jük, 

17



hogy bá to rít juk leg oko sabb fia tal pro fesszo ra in kat 
az in ter kul turá lis, nem nyu ga ti be ál lí totts á gú, expe -
ri mentá lis elô a dá sok [per for man ces] és a po pu lá -
ris szó ra koz ta tás ku ta tá sá ra azz al a cél lal, ho gy tan -
ter vet ala kít sa nak ki és ez zel egy idôb en szín pad -
ra ál lít sa nak, dok u men tálja nak, il letve ír janak ily -
en mun kák ról és ese mé nyek rôl. Mi a NYU 
[University of New Yo rk – a for dí tó] Per for mansz-
ta nul má nyok Tansz é kén [De part ment of Per -
forman ce Stud i es] szí ve sen foga d nánk „vendég ok -
ta tó kat”, hogy részt veg ye nek ab ban, amit fel fe dez -
ünk, csi ná lunk és gon do lunk. 

De az új tan terv ek ki fej lesz tésé hez nem csak 
meg re for mált tan test ü let re van szüks é günk, ha nem 
újak ra is. Sokk al több szí nes bô rût és nôt kell sür -
gô sen ke resn ünk azért, hogy csat la koz za nak tan -
tes tü le tei nk hez. Ugya nak kor ter mé szete sen szük -
ség van ar ra is, hogy akt ívan ver bu váljuk a való ban 
kü lön bö zô di á ko kat. A prob lé ma itt is mét több 
mint a pénz, bár a pé nz is na gyon fon tos. A Reagen- 
és a Bush-ad mi niszt rá ció ugyan úgy meg se bes í tet -
te és meg erô sza kolta az okta tást, mint ahogy meg -
se be síte t tek min den fé le társ a dal mi és mû vé sze ti 
prog ra mot is. Ám a pén zen túl, a va ló ban kü lön -
bö zô di ák ság nak szüksé ge le sz más kur zus ok ra is, 

ame lye ket a fi atal és „újat csiná l ni aka ró” tante s tü -
let kí nál ni fog. Így a tan tes tület, a di ák ság és a tan -
terv szí nes eb bé té te le egy szer re fog meg tör tén ni. 

Op ti mis ta va gyok en nek vé g re haj tá sát il le tô en 
. Egyet ér tek Jo seph Cha i kin nel, aki azt ír ta a The 
Presen ce of the Ac tor (A szí nész jel en lé te) cí mû köny -
vé ben: „A szín pa don nem kell a vé ges ség ugya n -
olyan fo ká val te kin ten ed a szi tu ác i ó kat, mint az 
élet ben. Ott le het ség es élet kö rül mé nye id megt e -
rem té se és vissza u ta sít á sa.” (Chaik in, 1972:69) Le -
het, hogy a kreat ív vissza u ta sítás pil la na táb an gyûl -
tünk ma össze, am ely egy új kez det meg ter em té -
sének pil lan a ta is egy ben. 
 
 

For rá sok 
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