
h, posztm o der nizm us!: a fél szín há zi vi lág 
azt gon dol ja, hogy már vé ge, a más ik fe le 
pe dig még el sem ju tott oda.” (Fuchs, 1996: 

186) A meg jegy zés Eli nor Fuchs-tól, az ame ri kai 
szín ház tu do mány je les kép vi se lôj é tôl szár maz ik, 
aki Jo An ne Aka la i tis 1989-es Cymbe li ne-ren de zé -
sét ele mez ve rá mu tat, hogy néh ány kri ti kus mél -
tány ta la nul fél re ért et te, Sh a kes pe are ki csúf o lá sá -
nak, ször nyû ren det len ségnek és ol csó vicc nek mi -
nô sí tet te az elô adás ban fel isme r he tô posztm o dern 
esz té ti kát. Az erôs bosszan ko dás ról ta núsk o dó fel -
ki ál tás azon a meg fi gyelé sen alap ul, hogy a New 
Yor ki szín házi él et ne ves kís ér le ti ren de zôi (Aka -
laitis mel lett példá ul Eli za beth LeComp te, Lee 
Breuer és Ric hard For e man) a nyolc va nas évek 
elej én klasszi kus szí nmû vekk el kezd tek el fo g lal -
kozni, ame lye ket sa já tos mó don de konstru ál tak. 
A da ra bok esz mei-tart al mi prob lem a ti ká jáv al 
szem ben, ame lyet ad dig töb bnyi re sért hete t len -
nek, legfel jebb mindig új for má ban ar tik u lált nak 
te kinte t tek, az elô adás idô be li, tér be li és tech ni kai 
fo lya mats ze rû sé gé re, vagy is az ar ti ku lá ció mi ként -
jé re, az új for ma te át rá lis lét re jöt té re he lyezt ék a 
hang súlyt. Enn ek eredmé nye ként pe dig „meg je -
lent egy tisz tán fel is mer he tô, sôt imitá l ha tó poszt -
m o dern sz í nhá zi st í lus”. (166) El i nor Fuchs kö -
vet kezt e té se vol tak épp össz hang ban áll az zal a fel -
fo gás sal, ame ly szeri nt szá mos kor társ ir o dal mi 
szö veg vi zs gá la ta el ve zet het egy ha tá ro zot tan 
poszt mo dern poé ti ka kör vo na lazá sá hoz. (A „kor -
társ” jel zô te r mé sze te sen tá gan ér tendô, hi szen a 
poszt mo der niz mus a je len ko ri kul tu rá lis élet jelen -
sé ge, de a poszt mo dern nek te kinthe tô vagy poszt -
mod ern vo ná so kat hor do zó mû vek egés zen 
Borges-ig és Joy ce-ig, vagy – egy es elemz é sek sze -
rint – még ko rább ra nyúl hat nak vissza.) Az ir o dal -
mi poszt mo dernsé g rôl írt ta nul má  nyá ban Hans-
Ro bert Ja uss a re gény és a szín ház pél dá ján de -
monst rál ja, hogy „a hat van as évek kö ze pén a 
„posztm o dern ség” új meg ha tá ro zás á val egy uni -

ver zá lis an ér zék elt, iga zi kor sz ak kü szöb je lent ke -
 zik, s hogy a poszt mo dern eszté ti ka le ír ha tó kel -
lô  képpen él es el kü lö nít é sek kel.” (1997:212) Linda 
Hutcheon ped ig a „hist rio g rap hic met a fic ti on” fo -
gal  má val il let he tô (a je len és a mú lt kö zöt ti fe szült -
 ség et ki ak ná zó, já té kos an ön tük rö zô és pa ro disz -
tikus ele mek kel te li) re gé nyek elem zé se köz ben 
utal ar ra, ho gy a poszt mo der nizmus „ar tik u lált 
poé tik á ra ér de mes, meg ha tá roz ha tó kult u rá lis je -
len ség[ként]” ér telm ez he tô. (1988:38)  

E dol go zat teh át egy részt sze ret né e lke rül ni azt 
a kérd ést, hogy lé tezik-e egy ál ta lán a poszt mo der -
niz mus, töb bek kö zött ab b ól a prag ma ti kus meg -
font o lás ból, hogy „töb bé már nem leh et ta gad ni a 
poszt mo dern iz mus lé te zé sét, mert a ró la szó ló kri -
ti kai vi ta rész ben a lé tez é sé nek bi zo nyí té ka ként te -
kint hetô. A poszt mo dern iz must érin tô kri tik ai 
viták mag át a poszt mo dern iz must te rem tik meg.” 
(Con nor, 1989:20) Egy néh ány éve össze ál lí tott 
bib lio g rá fia példá ul 566 ol da lon ke resz tül so rol ja 
az 1926 és 1994 kö zött meg je lent, a poszt mo der -
niz mus sal fog lalk o zó cik kek, ta nul mán yok és kö -
tet ek ada tait. (Mad sen, 1995) Más ré szt, nem sze -
retn é ér ték e lô jel zô vel vagy mi nô sí téss el sem el lát -
ni a poszt mo dern iz mus fo galm át, aho gy azt pél -
dául Ba yer József te szi, aki „a poszt mo dern és az 
új tá r sa dal mi moz gal mak” össze füg gé sét vizs gál -
va, hol a „nagy sza bá sú áta la kul ás”, hol ped ig a 
„szelle mi di va thull ám” ki fe jezé st hasz nál ja. 
(1998:384) Sôt Da ni el Bell The Cul tu ral Contr a dic -
tions of Cap i ta lism cí mû mun ká ját kom men tál va 
ol yan megf o gal ma zás  sal él, mi sze rint „Bell kul túr -
kri ti kai dia g nó zi sa a fr ank fur ti is ko  la ré gi kri ti ká -
ját idé zi fel a tö meg kom muni ká ci ó ban nag yü ze -
mi leg mû köd te tett »kul túr ipar« ár tal mas sá gá ról. 
[…] Már Ad or no és Hork he im er is le szö gezték, 
hogy nincs kö z ve tet tebb és me s ter kél tebb a mai 
tö megk ul tú ránál, amely köz vet lensé get és spon ta -
nei tást sug all, mi köz  ben egy pr e for mált való sá got 
tá lal fel szá munk ra. Egyé ni hô seit fu tó sza lag on 
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Ada lékok egy kap cso lat magy a rá za táh oz
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gyárt ja; az élet gaz dag sá gá ból csak a szen zá ci ót 
enge di szó hoz jut ni.” (386) 

Nem az a problé ma, hogy Bay er szimp a ti zálni 
lát szik Bell kul túrk ri ti káj á val, sôt a poszt mo -
derniz must is neg a tív nak ít é li, ha nem, hogy az 
idé zet való sá gos tár há za a le egy sze rû sí tés ek nek 
(pél dá ul a tö meg kul tú ra prob lé má ját il le tô en), a 
kri ti kát lan meg ér tés nek (A fel vi lá gos o dás di a lekt i -
ká ja mint kvázi ki nyila t koz ta tás) és a refl ek tá latlan 
módon hasz nált fo galm ak nak (lásd „pre form ált 
va ló ság”).  

Az zal a néze t tel sem ért he tünk egyet, amely sze -
rint min den poszt mo dern, ami ma nap ság lét re jön, 
mond ván „ha a ko rtárs kul tú ra áll a po ta a poszt -
mo der niz mus, ak kor a ko runk ban szü le tô min den 
kultú ra e me gha tá ro zás ból adó dó an poszt mo dern. 
Ha stí lus szem pont já ból me gp ró bá lunk poszt mo -
dern ként ki je löl ni (ha csak provi zó ri ku san is) bizo -
nyos mû veket, mi köz ben má so kat figy el men  
kí vül hagy unk, az em pi riku san egész ség telen és 
ki zá ró.” (Forti er, 1997:120) Ez a fel fo gás vesz élyes 
mó don hom o ge ni zál, és leh e tet lenné te szi a kor -
társ kul tú ra (pon to sab ban kul tú rák) sok szín û sé -
gé nek, a sok szín û ség mibe n lé té nek, il letve a kü -
lön bö zô tör té ne ti kép zôdmé nyek nek te kinthe tô 
for má ci ók je len le gi együt té lé sének, a Kos el leck-
fé le „egy ide jû egy ide jût len sé gek” prob lém á já nak 
ana lí zi sét. Mert péld á ul a poszt mo der niz mus 
kérdé se a szín ház ke re  tén be lül ko ránt sem a pa ra -
digma vál tás el gon dolá sát elô le gezi meg. A het ve -
nes évek ben ki a lak u ló, posztmo dern esz té ti kával 
le í rha tó szín ház tí pus soha nem szo rí tot ta ki tel jes 
egé szé ben a hu sza dik szá za di szín ház fô áram la -
tá nak te kint he tô rea lis ta szín há zat, és kép te len volt 
ön ál ló irány zat tá vál ni (ám ez ter mész e te sen nem 
a gyen ge ség je le ként érte l mez he tô). A poszt mo -
der nizmus és a szín há zi elô adás kapc so la tát tár -
gya ló Joh an nes Bir rin ger szerint „a ré gi szín ház 
össze om lá sa nem kö vetke zett be, [ezért] félre ve -
ze tô »poszt mod ern szín ház ról« be szél ni.” 
(1997:131) Így ma nap ság akár egyet len szín há zi 
fesz ti vá lon lát ha tó egy pre cíz apró lé kos ság gal ki -
dol go zott, már-már hi per re ali s ta elô adás, an nak 
egy stili zál tan le egy szer û sí tett vált o za ta, egy erô -
tel je sen avant gárd es zkö zök kel élô és egy tel jes 
egé szében poszt mo dern nek te kinthe tô pro duk ció.  
A Wi e ner Festw o chen 1997 ke ret én be lül pél dául 
egy más után sze re pelt Luc Bondy Strindb erg-, és 
Pe ter Za dek Sha kes pe a re-ren dezé se (Já ték a tûz zel 
és III. Ri chárd), il let ve a So ci e tas Raffa el lo San zio 
Ju li us Caes ar, és a Woo s ter Gro up Szô rös ma jom 

címû el ôadá sa. A kor társ szín házi élet ra di ká lis an 
ek lek ti kus pa lett á já nak be mut a tá sát to vább szí -
nesí  tet te He iner Go eb bels ex per i men tá lis elô adá -
sa, a Fe hé ren-fe ketén, va la mint Ni gel Char nock Em -
be ri lény cí mû szól ó ja. Az egyik a hang szer ek és a 
tár gyak okoz ta zaj ze ne és az eh hez hoz zá ille sz tett 
lát vány vi szo nyáv al kí sér le te zett, a má sik pe dig a 
ma gá  nyos em beri test fik tív szi tuá ci ók ban és sze -
re pek ben meg fi gyel hetô rep reze n tá ci ós és konst -
ruk ci ós le he  tô sé geit áll í tot ta elô tér be. Az in téz -
mén yes meg osz tottság egyes ek sze rint oka, má sok 
sze rint kö vetkez mé nye a szín házi pl u ra lizmu s nak: 
a hi va ta los (ál la mi lag tá mo gat ott) és ön fenn tar tó 
tár su latok a ha gyo má nyos nak neve z he tô és az 
ahhoz képest alter na tívn ak te kin tett ját ék mó dok 
a cent rum és a peri fé ria di chotó mi á ját erô sí tik.  
A Ro yal Shakespe a re Com pany „vi lá gos és összeté -
veszt het et len szín há zi meg kö ze lí té se” (RSC, 1998: 
o.n.) a kö l tôi szöveg ér ze lem mel te lít ett, szép dek -
la má lá sá ra épül, amely h ez ál ta lá ban fes tôi és histo -
ri kus tér kör nye zet társul. (A bot rány kô nek számí -
tó Micha el Bogda nov ren de zés ei ter mé szet e sen 
kivé  te lek, így pél dául a ne ve ze tes két ki rálydr á ma-
cik lus, A ró zsák há bo rúja is.) Et tôl a mér cé tôl el té -
rô stí lust kép vi sel majd nem mind en más an gol 
szín házi cso port Sh a kes pe are-elô adá sa – csak a 
leg job bak at em lít ve –, a Che ek by Jowl tól a So ho 
Gro u pig.  

Két ség te len, ho gy az ut ób bi két év ti zed ben erôs 
be fo lyás ra tett szert az az el mé let, am ely a Lyotard 
ál tal re gisztr ált és az óta egy re pon to sabb an kö rül -
ha tá rolt poszt mo dern áll a pot pol i ti kai, gaz da sági, 
szo ci o ló gi ai, kul turá lis és mû vé sze ti össze te vô it 
vizs gál ja. Ni ncs olyan ta nul mány vi szont, amely 
geo po li ti ka i lag glo bá lis nak és az 1950/60-as  
év ek for du lópo nt ja után tel je sen ál tal á nos nak 
tekin te né ezt az ál la pot ot. A posztm o der nizm us 
a vi lá gér zé ke lés (a tu dás, a nyelv, a szub jek tum 
stb. el gon do lá sának) saj á tos és a mo der niz mus tól 
eltérô mód ja, ugya nak kor ép pen eb bôl ere dez tet -
he tô stí lus is, irán yzat és véd je gyek nél kül. Ez ért 
bi zon yos mû vé szek és m ûal ko tá sok ese té ben jo -
go sult le het a „poszt mo dern”, más ok nál pe dig a 
„modern” jel zô hasz ná la ta: az ér tel mez ôk több sé -
ge péld á ul Jer zi Gro tows kit és Pe ter Br o o kot  
az egyik, Ro bert Wilso nt pe dig a má sik jel zôvel 
il le ti. Sa ját kérd é sem te hát in kább ar ra vo nat ko -
zik, hogy mi kons ti tuál(hat)ja a poszt mo der niz -
must a szín ház ban, és ho gyan jel le mez hetô a már 
Fuchs ál tal is em le ge tett po szt mo dern szín há zi 
esz té tika.
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A Jel en lét szín há za 
 
z 1960-as évek kísér le ti sz í nhá zi tö rek vé se i re 
az Ar taud és a Brecht ál tal te rem tett két sz ín -
há zi for ma (az epik us és a ke gyetl en) volt a 

leg na gyobb ha táss al. Mind két szer zô el mé le ti írásai 
ab ból a prob lé máb ól in dul nak ki, ho gy a pol gá ri 
il lú zi ósz ín ház nyúj tot ta le he tô sé gek elég te len sé gé -
nek oka a mö göt te meg hú zó dó elô fel te vés ek, konk -
rétan a kul túra és az in divi du um el gon do lá sá nak 
hely te len ség é ben ke re sen dô. Ar ta ud szeri nt a nyu -
ga ti kul tú ra azé rt ha lott pa n te on, mert a mû vé szet 
fo gal ma „élet te len és szenv te len. Az iga zi kul tú rá -
ké má gi kus, szil a jul ön zô, vagy is szenved élyes.” 
(1985:69) A szí nhá zat vissza kell ve zet ni a má gi á -
hoz, és az új ra má gi kus sá tett szí nház me ta fo rá ja a 
pes tis. Hi szen „akárc sak a pes tis, a szín ház is a rossz 
el jöv e te le, azok nak a sö tét erôk nek a di a dala, ame -
lye ket egy még ná luk is mél yeb ben rej lô erô ad dig 
he vít, amíg ki nem ég nek.” (89) Sôt „akár csak a 
pes tis, a szín ház is olyan vál ság, am ely vagy hal ál -
lal vagy tel jes gy ó gyu láss al vég zô dik.” (90) Meg hal 
a ré gi, pszich o ló gi a il ag és sz o ci á li san meg nyo mo -
rí tott emb er („a tör vé nyek nek alá ve tett, a val lások 
és el ôíté le tek ál tal el tor zí tott társa dal mi em ber” 
183), és új já szü le tik a „to tá lis em ber”. (Uo.)  

Br echt olyan szí nház me g te rem té sét tû zi ki célul 
az ál ta la tu domá nyos nak ne ve zett kor szá má ra, 
ame ly egy szer re szó ra koz tat és ta nít. A tu do má nyos 
kor vi szont olyan szó rako z ta tást kí ván, amely híven 
tük rö zi a tud o má nyos való sá got. A szín ház fe lada -
ta ezért a szem lé l te tés, és ez kr i ti kus (bí rá ló) maga -
 tart ást felt é te lez, el vég re a szín ház nem le het pártat -
lan, csa kis el kö te leze tt a tár sa da lom áta la kítá sa 
iránt. A szín ház azért le het a szo ci a lis ta társa da lom 
fon tos fór u ma, me rt „az em ber új tí pu sát” te rem ti 
meg, olyan em ber ét, aki ké pes az áta la ku lás ra.  
Az „em ber új tí pu sa” azon ban nem a szí npa don lát -
ha tó, mint va la mi fé le ide ál kép, aki vel azo nos ul ni 
le het ne, ha nem lehe tô ség ként adott a né zô szá má -
ra, aki a sz í npa don lá tot tak hoz tör té nô krit i kai 
viszo nyu lás sal megv a ló sít hat ja azt ön ma gá ban. 
(Fischer-Lich te, 1990:225) Ar taud és Br echt szín -
háza nem egy szer û en a né zônek, ha nem a né zô ért 
lé te zik, ugyan is csak raj ta áll vagy bu kik, hogy lét -
re jön-e az „új em ber”. A pol gá ri in di vi du a li tás 
probl é má ját te hát Art a ud a me ta fi zi kus lé te zés el -
éré se, Bre cht pe dig a ko l lek ti vi tás ban va ló fel ol dó -
dás ré vén vé li meg old ha tó nak. 

A hat va nas évek pe rfor mansz- és hap pe ning-
orien  tált szín házi tö rek vé sei nek fô cél ja visszat ér -

ni a ri tu á lis szín ház hoz, amely nek kol lek tív él mé -
nyében me g te rem tôd het az in teg rált sze mél yi ség. 
Groto ws ki asz ke ti kus vagy „sze gény” szín há za 
mind en fö lös le ges el e met (úg y mint szí npad, dísz -
let, jel mez, smink, vi lág í tás, han gef fek tu sok stb.) 
elimi nált azé rt, hogy csak a szín ész és a né zô kap -
cso latá ra kon centrá l jon. A szín ész egyet len fe la data: 
ön maga meg ta lá lása és ki nyilv á ní tá sa. A sze rep át -
élé se nem szüksé ges, hi szen a sz í nész nek új em -
ber ré kell vál ni, nem pe dig a szer ep évé. A sze rep 
csak olyan ug ró desz ka vagy esz köz, amely nek ré -
vén „ta nul mány oz ni leh et azt, ami a min den na pi 
masz kunk mö gött el rejtve lé te zik – a sze mé lyi sé -
günk leg belsô bb mag ját –, az ért, ho gy fel tá rha s suk 
és fel ál doz has suk.” (1968:37) A sz í né szi já ték to -
tá lis ak tus, a „szent szí nész” (Gro tows ki fog al ma) 
pe dig az új em ber inka r ná ci ó ja. A szín ész új em -
ber ré törté nô áta la ku lá sának he lye volt a képp a saját 
tes te, és mi vel a já ték a kö zön ség köz vet len kö ze -
lé ben zaj lik, a né zôn ek a szí nész fiz i kai jel en lé tét, 
a tes ti in ten zi tást kell át érez ni. A szí nész ál doza tot 
váll al a né zô he lyett, hi szen tes til eg meg sem mis ül, 
az az or ga nik us im pul zu sok át lát szó jel évé vá lik. 
Gro tows ki ily mó don, a szí nész tes ti me g sem mi -
sü lé se (fe lál do zása) ré vén vé li el ér he tônek a szín -
ház el vesz tett ri tuá lis alap jain ak hely re áll í tá sát. 

Az ame ri kai kul tu rál is for ra dalom id e jén és Gro -
towski né ze tei alap ján szer ve zô dô Per form an ce 
Gro up elô ad á sai eg yrészt az „in vol ve ment” szük -
sé ges sé gét, az az a kö zöns ég nek az el ôadás ba tör té -
nô be vo ná sát, más részt a szí nész és a sz e rep kü lön -
vá lasz tását han gsú lyoz zák. Az Eu ri pi dész Bac cháns -
nôk je nyo mán lét re hoz ott Dion y sos in 69 cí mû pro -
duk ci ó ban a né zôk et be von ták (bea vat ták) Dionü -
szosz szü le té si és Pent heusz ha lot ti rí tu sába, il letve 
az elô a dást zá ró bac cha nál i ai tánc ba. A szí né szek 
tová b bá csak arra hasz nál ták sze re peik et, hogy a 
sa ját pri vát prob lé má i kat és érze l me i ket ki fe jezé s -
re jutt as sák, va gyis mi n den szi tu ác i ó ban pusz tán 
ön magu kat ad ják. Az elô adás ban ré szt ve vô egy ik 
szí nész sze rint: „En gem nem ér de kel a szín játs zás. 
Én a tel jes sé vá lás élet sze rû fo lya ma tá ban va gyok 
ér de kelt.” (Idé zi: Fis cher-Lich te, 1990:267) A per -
formanszt te hát egy sze ri és meg is mé tel he tet len ak -
ti  vi tás sá kí vánták ten ni, az az – Ri chard Schech ner, 
a Per for man ce Gro up me gala pí tó já nak fo galm á val 
– ol yan „va lós ak tus sá”, amely 1) itt és most tör té -
nik; 2) kö vet ke ze tes, jó vá teh e tet len és vissza von -
hata t lan; 3) küz de lem- és 4) be a va tás-je l le ge van a 
részt ve vôk számá ra; il let ve 5) szer ves tér haszná lat 
jel lemzi. (é.n.: 31)  
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Ha son ló elô felt e vé sek moz gat ják a Ju lian Be ck 
és Ju dith Ma li na ál tal 1947-ben me ga la kít ott Living 
Theat re elô ad á sa it is, am e lyek 1958 – vagy is Artaud 
A szín ház és ha son má sa cí mû esszé kö tet é nek an gol 
nyel vû ki a dása – után egy re in kább a fel fo ko zott 
és ri tu á lis él mén yek ke re sésé vel kí sér le tez nek. 
Ennek cél ja azonb an csak rész ben ar ta ud-i: az egyé -
ni tu dat fel sza badí tá sa, hogy él vez he tô vé válja nak 
a sze ret et, a bé ke és a bol dog együtt lét öröm ei. 
(Carl son, 1993:420) Az ilyen, te rá piás nak ne vez -
he tô tö rek vé sek kel szem ben egy részt a ra dik á lis 
pol i ti kai, más részt a hu man is ta elk ö te le zett sé get 
hang sú lyoz zák a Gu e ril la Thea t re mind en be vett 
tár sad al mi és szín házi ren det fel forga t ni szán dé ko -
zó elô ad á sai, il letve a Herb ert Bl au ál tal írt The Im -
pos sib le The atre: A Ma ni fes to (1965). Re akc i ós nak 
mi nô sí tik mind az O’Ne ill, Mil ler és Wil li ams által 
kép vi selt drá ma i ro dal mat, mind pe dig a Szta nyisz -
lavsz kij-fé le pszi cho tech ni kán al a pu ló – a har min -
cas évek ben Lee Stras berg vez e té sé vel lét re jött 
Group The at re ál tal kép vi selt – „met hod ac ting”-
et. A real is ta irá nyult sá gú drá ma és szín ház ugyan -
is sem mi féle el lenzé ki sé get nem mu ta tott, és an -
nak el le nére, hogy ki fe je zés re jut tat ta az egyéni ség 
el vesz  té sé nek gon dol a tát, eg y sé ges nek és vál tozat -
 lan nak té te lez te az iden ti tást. Ez utób bit kér dô jelez -
ték meg a Jose ph Cha i kin-fé le Op en The atre elô -
adás ai (pél dá ul The Mu ta ti on Show, 1971), ame lyek -
bôl hi á nyoz tak az ad ott és álla n dó jell e mek. A per -
for mansz elej én meg je le nô fi gu rák, az eg ymást kö -
ve tô imp ro viz á ci ós gy a kor la tok so rán rend re átala -
kul tak vagy meg sem mi sül tek. Az imp ro vi zá ció így 
a kr e a ti vi tás és az egyé ni szabad ság ala p já nak mi -
nô sül, mert a tár sa da lom ál tal az egyén be suly kolt 
sze re pek lek üz dé sének le he tô ségét ad ja. Az imp -
ro vi zá ci ós és transz for mác i ós já té kok, ame lyek et a 
né zô a per for mansz so rán el sajá tít hat, az áta la ku -
lás ra („transf or ma ti on”) ta ní ta nak, vag yis ar ra, hogy 
az én fo lya ma tos an új já te remt he tô az el nyomó tár -
sa dal mi me cha niz mu sok el le né ben.  

An nak el len ére, hogy a Gro tows ki, Schech ner, 
Beck és Ma lina, Blau, il letve Cha i kin ál tal pro pa -
gált elô adás for mák a já tékte ch ni kák kü lön fé le vál -
to za tait hoz ták lét re, mind meg egyez tek abb an, 
hogy elu tasí tot ták a pol gári il lú zió szín házra jel lem -
zô zárts á got: a szín pad és né zôt ér el kül ö nü lé sét, a 
dra ma tik us szö veg sért he tet lensé gét, a di aló gus, a 
jel lem és a nar ra tí va sta bi li tását, vé g sô so ron pe dig 
egy fik tív vi lág szi mul á lá sát. Er re szol gált az „in -
volv e ment” ak tus át le het ô vé te vô já téktér lét re ho -
zása, vagy is a né zô tér körn ye zet té („en vi ron ment”) 

ala kí tása, az im p ro vi zác ió és a szí nész tes té nek elô -
tér be he lyez é se. A megta ga dott il lú zi ósz ín ház to tá -
li san zárt rep re zen tác i ó ja el le né ben a per for -
manszok a tel jes (tes ti) je len lét el éré sé re fek tet tek 
hang súlyt, amely nek el gondo lá sát jó részt a kele ti 
fi lo zó fiá k ból köl csö nözték. Ha son ló, a nem rep re -
zentá l ha tó ság ra irá nyu ló töre k vés fi gyelh e tô meg 
ez idô tájt a flu xus, a body és en du ran ce art vagy a 
béc si ak cio niz mus hap pe ning je i ben, péld á ul Alan 
Kap row 1967-es Li qu ids cí mû ins tall á ci ó já ban, il -
let ve Ru dolf Sw arz kog ler kasztr á lást im i tá ló, Vi to 
Acco n ci masz tur bá ciós, il let ve az Ot to Mühl-fé le 
ak ció-kom mu na és a Her mann Nitsch-fé le Or gi -
en-Myste rien The a ter vé res és erô sza kos ak ci ó i ban, 
a ke gyetl en ség Ar ta ud-tól el té rô érte l me zé séb en. 
Nitsch 1969-es ma ni feszt u ma pon to san meg fo gal -
maz za a hal ot ti rít u so kat al kal ma zó szín ház ab -
szolút meg is mé tel he tet len vol tát: „az én iga zi mû -
vem – ha tény leg meg va lós ít hat nám mind azt, amit 
sze ret nék – hat na pig tar ta na; ha talmas ün nep 
halál lal és fel tá mad ás sal [...] Az élet nagy, ri tuál is 
ünne pe kel lene, ho gy le gyen.” (In: Br a u neck, 
1989:462) Az el ô ze te sen me gírt szö veg he lyét át -
ve szi a spon tán be széd, a meg ren de zett és be állí -
tott tör té né se ket pe dig fel váltj ák az al e a to rikus ele -
mek: a Pa ul Pört ner-fé le Sp on ta nes The a ter elô -
adása i ban pél dául a színé szek a meg lé vô alaps zi -
tu á ció leh et sé ges foly ta tá sa it imp ro vi zálj ák, ame -
lyek kö zül a né zôk nek kell vá lasz ta ni. A vé let len -
szer û sé get hang sú lyoz za John Ca ge, az egyik leg -
el sô, 1952-ben tar tott hap pen ing szer ve zô je is  
(A szó nok 45 per ce cí mû írá sáb an): „a most a ni / kom -
po ná lásm ó dom / azon alaps zik, / hogy mi lyen / pap ír -
hi bá kat / ve szek ész re a la pon, / amel yet ép pen / most 
/ írok.” (1995:114) 

A ha t va nas évek perf or man szai és hap peni ng jei 
mö gött ál ló el ô fel tevé sek deko nst ruk ci ó ját, vag yis 
a szín ház új rag on do lá sát Der ri da ny o mán Eli nor 
Fuchs az el sôk kö zött kí sé rel te meg. A fran cia fi lo -
zó fus nak a lo go centri z must és a fo noc et riz must 
érin tô kri ti ká ját fel haszn ál va amel lett ér velt, ho gy 
„ha nincs sem mifé le bizto sí ték a gon do lat és a be -
széd köz öt ti kap cso lat te kin te té ben, akk or nem lé -
tez het az az egyetl en pil la nat sem, amely ben a meg -
n yi lat koz ás meg szü let ik; és ha nem azo nos ít ha tó 
egyet len ere dô elv sem, ak kor az olyan do log is, 
mint az ön azo nos Jel en lét, pusz tán ön ma gát szol -
gá ló il lú zió.” (1998:5) A per for man szok lát szólag 
épp a lo go cent riz mus sal pró bál nak le szá mol ni, hi -
szen el uta sít ják a re a lista „szó sz ín há zat”, az az a dra -
mati kus szöv e get, a mögé  gon dolt Szer zô-Is ten 
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szán dék a i val eg yütt. Ehe lyett a Most (a Va ló ság) to -
ta li tá sá nak megr a ga dá sára tö reke d nek, a bel sô 
mély  sé gekb ôl fel tö rô hi te les be szé det prop a gál ják, 
és a sze mé lyiség mag váh oz akar nak el jut ni. A teljes 
pre zenc ia, a konk rét idôn és té ren kí vü li Je len lét 
el gon dol á sa azon ban olyan me ta fi zi kus ko nst ruk -
ció, ame ly nem szá mol az zal, hogy a Je lenl ét min -
dig re-kons tit ú ció ered mé nye, mégp e dig egy olyan 
él mén yé, amely so ha sem le het telj e sen je len, me rt 
áll an dó an el ha laszt ó dik és elkü lön bö zik (di fe rál). 
Derr i da szer int ez ért „a Je len lét al kot ja min den 
idea liz mus mát rix át” (Idé zi: Van den Heu vel, 
1991:44), a zaz log o cent rik us elôfe l te vé sek mu tat -
ha tók ki azon el gon dol ás mö gött, hogy a per for -
mansz nak ese mény-jel le ge van, mert múlt és jö vô 
nél kül egy sze rû en csak meg tör té nik, és az egyén (a 
szí nész és a né zô) át a la kul va lép ki be lô le. To váb -
bá a szí nész tes tén ek a szö veg elé tör té nô he lye zése 
ab ból az elô fel tev és bôl szár ma z tat ha tó, hogy a nyelv 
közve tett sé gé vel szem ben a fi zi kai köz vet len ség 
bizto sít ab szo lút tap asz ta lat ot a néz ôk szá má ra. 
Gro towski és kö ve tôi sze rint az in ten zív tes ti je len -
lét a szí nész tel jes sze mé lyi ség ét érin ti, és lát ha tó -
vá te szi an nak lé nye gis é gét. Az emb e ri test azon -
ban nem egy sé ges (Der ri da is ut al a kü lön bö zô test -
ré szek és belsô szer vek el kü lön bö zô dô mûk ö dé se 
ál tal oko zott szét szab dalt ságra) és ko ránt sem köz -
vetlen, hi szen ér zé ke lé sét a min de nko ri test ké pek 
és ana tó mia po li tikai nor mák hat á roz zák meg. „A 
test nem tisz tább mó don je len va ló ön ma ga szá -
mára, mi nt az el me, és ezért nem kín ál au ton ó mabb 
meg ala po zást a kom mu ni ká ció sz á má ra, mi nt a ver -
bál is nyelv. […] A test tel jes fi zi kai ki fe je zé se va gy 
a test ál tal tör té nô tel jes fizi kai ki fe je zés le he tet len 
[…].” (Aus lan der, 1997:35) 

A tra dí ció tel jes tag ad á sá nak ku dar cát egyéb -
ként már Ri chard Schech ner is kény te len volt be -
is mer ni The End of Hu ma nism. Wri tings on Pe rfor m -
ance cí mû 1982-es írá sáb an. Schech ner sz e rint az 
exp e ri mentá lis szín ház ta gad ja a rep re zen tá ci ót, ám 
mi vel tra dí ció csak úgy jö het lét re, ho gy bi zon yos 
kul tu rál is for mák meg ism é tel tetn ek és rög zül nek 
(az az rep re zentá l tat nak), a vé let len szer û ség idô -
dime n zi ó ja ál tal szer ve zett kí sé rle ti szí nház eg é sze 
jö vô nél küli. „Az én ge nerá ci óm nak nem si ke rült 
ki fej lesz te ni egy sa ját tré ning et – an nak az esz kö -
zeit, ho gy az elô adás szö ve get át le hes sen ha gyo -
mán yoz ni a jö vô re. Enn él az egy et len ok nál fog va, 
az el múlt har minc év munk á ja medd ô nek bi -
zonyul hat.” (1982:36; id é zi: Van den Heuv el, 
1991:39) Her bert Blau szin tén 1982-ben meg je -

lent eg yik köny ve, a Bl o o ded Th o ught. Oc cas i ons of 
Thea ter pe dig a perf or man szok és ön ma ga szín házi 
mun kái nak posztst ruk tur a lis ta kri ti ká ját ad ja: a 
rep re zen tá ci ó ból nem le het ki lép ni, ezért az ôs egy -
ség „szel leme” az elô adás ban so ha nem vál hat lát -
ha tóvá (ak tu a liz ál ha tóvá). 

 
Nyelv és ta pasz talat 

 
 het ve nes év ek per for man sza i nak egy ré sze a 
nyelv mö gött vagy a nyel ven kí vül sze rez he tô 
em be ri ta pasz ta lat, ill et ve a kom mu ni ká ció 

teljes eli mi ná lá sának le he tô sé gé vel prób ál ko zott.  
A Grot ows ki ál tal kezd e mé nyeze tt „szent szín ház” 
(Pe ter Bro ok fo gal ma) elô fel te vés e i vel azo nos ul va 
a per for mansz egye te mes tes ti nyel vta ná nak ki dol -
goz á sa volt a cél, az az, hogy ol yan élm ény ben ré -
sze síts ék a néz ô ket, amely a kul tur á lis és szo ci á lis 
meg hat á ro zotts á gok (egy ben me goszt ott sá gok) fi -
gye lem be vét e le nél kül minden ki szá má ra egya ránt 
át él he tô és meg tapa sz tal ható. Pe ter Bro ok és Eu ge -
nio Bar ba egyes ke le ti ját ék techni kák kal (kath a kali, 
bunra ku, nó) kezd tek el kí sér le tez ni, és Eu ró pán 
kí vü li or szá gok ban, több nyi re a ci vi li zá ci ó tól érin -
tet len nek vé lt he lyek en tar tot tak elô adás o kat.  
A Bro ok ál tal szer ve zett mul ti kult u rá lis szí nész -
csapat pél dá ul Irán ban és Nigé ri á ban ku tat ta a falu -
si föld m ûve sek kel va ló kapc so lat ter em tés mó do -
za tait. 1971-es per sep o li si per for mans zuk alka l má -
val a tes ti ki fej e zô e rô fel fo kozá sa ré vén pró bált ak 
túl men ni a sza vak nyel vén, mi közb en csak a Ted 
Hug hes ál tal ké szí tett és org hastn ak ne ve zett, szin -
te t i kus és nem disz kurz ív nyel vet hasz nálták. 
Stratos E. Consta n ti ni dis sze rint eb ben a tör ek vés -
ben a ny elv esszenc i a lis ta felf o gá sa fi gyel hetô meg, 
ug yan is azt fel tét e le zi, hogy a je len té sek füg get le -
nek at tól a nyelv tôl, ame lyen ke resz tül kif e je zés re 
jut nak. (1993:95) Bro ok elô adá sain ak tel jes ku -
darca (né me lyiket fé l be kel lett szak í ta ni, mert a fa -
lu si ak nem fi gyel tek, be szél gett ek és el men tek) 
azon ban épp azt bi zo nyít ja, ho gy köz ös nyelv és 
vi lág tap asz ta lat nél kül nem lé te zik köz lés, a zaz 
„nincs nyelv el ôt ti tu da tunk”. (Rorty, 1994:37) 
Ezért nem hoz ha tó létre olyan kul tú rák föl ött ál ló 
(hu ma niszti kus) kö zös ség sem, amely nek tagj ai 
egy for mán de kó dol nák a szín pa di je le ket, pusz tán 
amia tt, mert mind annyi an em be rek. An nak el le -
nére, hogy az áz si ai és af ri kai kí sér let e zés „ol yan 
ne mes szán dék ma radt, am ely ér té kes be lá tá sok -
hoz ve ze tett, de sze gén yes ered ménnyel járt” 
(Const an ti nidis, 1993:102), Bro ok tov ább foly tatta 
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az uni verz á lis tap asz ta lat ok ke res é sét A ma da rak 
ér te kez le te (1972) és Az ikek (1975) fo lya mat os fel -
ú jí tás a i ban, il let ve a Ma hab ha ra ta (1985) elô adásá -
ban. Ez zel egy idô ben pe dig Bar ba olyan szín házi 
ant ro po lógia ki dol go zás á val pró bálk o zott, amely 
Art a ud és Gro towski nyom dok a in ha lad va, a ke le -
ti szín ház esz köz tá rát fe l hasz náló sze kul á ris rí tu -
sok ká vál toz tat hatja a szín házi akt i vi tást. Leg fonto -
sabb elô fel te vé se az volt, hogy lé te zik egy min den 
em ber ben egy for mán meg ta lál ha tó ér zel mi alap, 
am ely lehe tô vé te szi a kol lekt ív ar che tí pu sokk ént 
je lentke zô ké pek, han gok és elô adás be li tör té nések 
azo nos ha tását.  

Bro ok idé zett tö rekv é se i vel ro ko níth a tó Ro bert 
Wil son Nyi tány a Ka hegyh ez (1972) cí mû 168 órás 
irá ni elô adá sa is, am ely a per for man szok esz téti ká -
já nak jell eg ze tess é ge it, a szo ci ál is kon tex tus és a 
fel ism er he tô tarta lom el uta sít á sát, va la mint az idô 
és a tér ab szo lút je len bel i vé té te lét muta t ja. To vábbá 
Wil sonn ak a hat va nas évek vé gén, het ve nes évek 
elej én ren de zett elô adás ai (pél dá ul A sü ket pil lantá -
sa, 1970) ki ik tat ják a nyelv et, és tel jes egé szé ben 
ké pek bôl áll nak. Olyan to tá li san te át rál is ví ziók, 
ame lyek – Gro towski sze gény szín há zá val szem -
ben – a ren del ke zés re ál ló esz kö zök mind egyi  két 
fe lhasz nálj ák, anél kül azon ban, hogy eg y ség be ol -
vasz ta nák ôket. Wil son fel té tel e zé se sz e rint, ezek -
nek a kép ek nek a né zô „bel sô er nyô”-jén ke ll meg -
je len ni ük, vag yis az ér zé kelé s nek azon a szint jén, 
am ely péld á ul az álom so rán mû ködik. Bon nie 
Mar ran ca (1984) kri tik á ja Wils on ko rai elô adá sa -
i ban épp a nyel vi im ma nen cia gon do la tá nak el uta -
sítá sát mu tat ja ki, va lami nt azt a na iv hi tet, hogy a 
vi lá gér zék e lés al terna tív mó doz a tá nak kial a kí tá sa 
ré vén egy gaz dag abb és au ten ti ku sabb lé te zés 
szintjé re jut hat el a né zô. A sü ket pil lan tá sának ké -
peit Wilson egy sük et né ma fiú, Ray mond And rews 
raj za i ból és gesz tus a i ból ál líto t ta össze, a Le vél 
Viktória ki rály nô nek (1974) cí mû elô adás prób á in 
pe dig a szín é szek (az 1969-ben ala pí tott Scho ol of 
the Byrds tag jai) Chr is top her Know leszal, egy au -
tis ta fi ú val dol gozt ak együtt, és az volt a fel ada tuk, 
hogy az ô saj á tos tud a tál la po tá ba elj us sa nak, il letve 
át ve gyék a vi lá gérz é ke lé sén ek mód ját. Az ut ób bi 
elô adás ban meg je lenô nyelv hasz ná lat ezért nél kü -
löz min den re fer en ci a lit ást és kon tex tust: lát szó lag 
ér tel  met len és a moz gás ural ma ala tt áll. A több -
ször meg  is mé telt, egy más hoz csak la zán kap csoló -
dó szavak, szó tö redé kek és szó kap cso la tok alá ren -
delt sze repet ját sza nak az elô adás arc hi tekt ú rá já -
ban. Hangzó ké pek ként funkc i o nál nak, és így a vi -

zuális di men ziót erô sít ik. Való já ban a ké pek ol yan 
álom sze rû ár adá sa a lé nye ges, ame lyet lát va Lo u is 
Aragon nyílt le ve let írt (a már ha lott) And ré Breton -
nak, és A sü ket pil lan tá sá ban vél te meg va ló sul ni az 
egy kor ket tejük ál tal (is) kez de mé nyez ett szür rea -
liz  must. (Lásd St e fan Brecht, 1978:433–438) Így 
Kat he rine Arens sze rint „Wil son mint pro toti pi kus 
mo dern is ta ko rán ka no ni zál ó dott” (1991:20), 
Micha el Van den He u vel pe dig ér vé nyesn ek tart ja 
az el ôadá sa ira Su san Son tag „On Art and Co ns -
cious n ess” cí mû ta nulm á nyá ban meg fo gal ma zott 
kri ti ká ját, ame lyet a „tu dat be teg sé ge” ir ánt ér deklô -
dô avant gárd mûv é szek rôl írt. Az álomstr uk tú ra 
min tá jára szer vez ô dô elô adás mód ugya nis ar ra szol -
gál a te xasi szü le té sû mû vész szá mára, hogy ki tör -
jön a rá ció bör tö né bôl, a tu dat ural ma alól. (A te rá -
piás sz í nház el kép ze lése te hát leg alább annyi ra me -
gfi gyelhe tô ná la is, mi nt Gro tows ki nál és ame ri kai 
kö ve tô i nél.) Az ál om azon ban olyan vil ág, amely 
cs ak ak kor man i fesz tál ó dik az egyén szá mára, ha 
vi ssza gond ol rá, va gyis ha tud a to sítja. Va la mit el -
gon dol ni ped ig an nyit je lent, mi nt nyel vi leg ar ti -
kul ál ni, még ak kor is, ha az nem ke rül ki mon dás -
ra. A nyelv bôl te hát nem leh et ki lép ni, így a ví zi ók 
szín háza cs u pán zsá kutca. „Ha va la ki a tu da tos ság 
perce p ci ó já nak as zo ci á lis el kép ze lé sé bôl in dul ki, 
el kerü l he tet le nül a me n tá lis be teg ség vagy a mentá -
lis fo gya ték os ság kö l té sze té nél vég zi. Az autis ta  
cs end nél. Az au tis ták nyelv hasz nál a tá nál: kény szer -
e dett is mét lésnél és vál tozt at ga tásnál.” (Son tag, 
1977:29; idé zi: Van den He u vel, 1991:165) 

Ste fan Brecht, Wils on egyik le gko ráb bi mono -
g rá fu sa sze rint a het ven es évek má sodik fe lé ben új 
sza kasz kez dô dik a ké pek szín há zát ad dig a le he -
tô leg telj e sebb mó don meg va lós í tó rend e zô pály a -
fu tá sáb an. A lá to más és lát vány dom i nan ciáj át, il -
let ve a ra ci on á lis ki fe jez és és a disz kur zív nyelv 
taga dás át fel vá lt ja a nyelv re va ló rá ha gyat ko zás. 
Pon to sab ban az elô adás ban el ôfor du ló nyel vi ele -
mek már nem izo lál tan, ha nem vi szony lag ko he -
rens szekv en ci ákká ala kulva hang za nak el. A nyelv 
komm u ni ka tív funk ci ó ja azon ban még min dig 
hiány zik: az elô adás ling viszt i kai jel ei gyakr an so -
roz a tos ism ét lés ben, több nyel ven vagy hang szóró -
kon ke reszt ül hall ha tók. To vábbá ál landó el lent ét 
van akö zött, am it a szí né szek mon da nak és am it 
csi nál nak, vagy akö zött, amit mon da nak és 
ahogyan azt a gesz tu sok kí sé rik, vagy ép pen a ki -
mond ott dolg ok és a ki mon dás kon tex tu sa kö zött. 
Wils on ren de zé se i nek egyik sa ját os vo nása, hogy 
a lát ha tó és a hall ha tó dolg ok nem ál l nak ös sz hang -
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ban egy más sal, sôt az Eins te in a tenger par ton (1976) 
címû, Phi lip Gl ass-sz al kö zö sen írt ope rá já ban még 
az ének és a ze ne, va gy az éne kelt dal lam rit mu sa 
és a szí né szek uj jal do bo lás á nak rit mu sa sem.  
A „drá ma i an moz gó arc hi tek tú ra” (Bí ró, 1995:80) 
tel jes ség gel izo lált, szink ron tö r té né sek sor o za tá ra 
épül, így jó for mán minden fé le ér te lem tôl és ér ze -
lemt ôl men tes. A né zô azon ban asszoc i a tív ka p cso -
la tot lé tesí t het a nyel vi je lek, il let ve az elô adás más 
je lei kö zött, ami ál tal óhat at la nul fel függe sz tô dik a 
ké pek ér te lem men tes ár adá sa. A Per sep ho ne (1995) 
cí mû elô adás egyik je le ne tében pél dául a vi lá gí tás 
je le i vel (a fé nyek szí ne i vel) kor res pon dál az az el -
hang zó ki je lent és, hogy a „kedv enc szín em a zö ld, 
a kék, a sár ga”, míg egy má sik je lene t ben a föl di 
élet szép sé gé nek le írá sa hal lha tó. A né zô ezért úgy 
is érte l mez he ti a lát ványt, mint an nak a fô hôs nô -
nek a már-már ekszt a ti kus lá to má sa, aki az év egyik 
fe lét a föl dön, a má sik fe lét vi szont a po kolban 
kény te len töl te ni. 

Tal án nem túl zás pár huz a mot von ni a Wil son 
rend e zé se i nek nyelv hasz ná lat á ban, il let ve Wi tt gen -
s te in Lo gi kai-fi lo zó fiai ér te ke zés és Fi lo zó fiai vizs gá -
lódá sok cí mû mun ká i ban kör vo nala zott nyelv fel -
fog ás ban be kö vet ke zô fo r du lat kö zött, hi szen a 
nyelv in st ru ment á lis szem lé le tét mind két es et ben 
fe lvált ja egy re lat í vabb, a nyel vi já té kok nak te ret 
en ge dô szem lé let. Wil son ko rai elô adá sai a nyel vet 
ol yan esz köz nek te kin tik, am ely a ra ci on á lis gon -
dolk o dás és kom mu ni ká ció es zkö ze – a kép ek szín -
há za azon ban elu ta sítja a ra ci o nal i tást, és a vi lá gér -
zé kel és el té rô mód jait ke resi. Az And rews-zal és a 
Kn ow les-zal va ló kí sér le te zés mögö tt az az elô fel -
te vés áll, hogy a tôl ük át vett per cep ciós és gon dol -
ko dási min ták (sém ák) ré vén kí vül le het ke rül ni a 
nyelv en, sôt krit i kai vi szony lé te sít he tô ve le.  
Az egyes nyel vi tö red é kek el ôadás beli meg je le nése 
azo n ban óha tat la nul a ra cio na li tás fe lé vez et, hi -
szen a be fog adó ér telm es kap cso lat ba rende z he ti 
ôk et, sôt az ok vis zony lag ér tel mes szó kapc so la -
tokká áll hat nak ös sze, mint péld á ul a Le vél Vik tória 
ki rályn ô nek vég én el hang zó frá zis: „the ang le of the 
thing ang ling.” (Idé zi: Van den Heu vel, 1991:169) 
A ny elv haszn á lat ból kö vet kezô ra cion a li tás te hát 
nem ker ül he tô el, ezért jó for mán ön kén te len az 
egyes nyel vi jel ö lôk eg ymás ba csú szá sá ra tör té nô 
rá ha gyat ko zás. A the CI VIL warS (1984) kölni elô -
adá sá ban hasz nált, mo za iksz e rû en egy más mel lé 
ren de zett nyel vi elem ek bôl pe dig már egy olyan 
dia  lóg us is össze rak ha tó, amely a nyelv hat al má -
nak va ló el le nál lás erôt len sé gét ar tiku lál ja.  

A wil so ni for dul at te hát szük ség szer û nek tekint -
he tô, kü lö nös en ak kor, ha fig ye lem be ve sszük, 
hogy a harm in cas év ek tôl ke z dô dô en (a Sa pir-
Who rf-hi pot é zis meg fo gal maz á sa óta) egy re na -
gyobb te ret hód ít az az el gon do lás, mis ze rint a 
nyelv nem a vil ág ta pasz ta lat ki feje zé sé re szolg á ló 
esz köz, mert ezt a vi lág tapa sz ta la tot ô ma ga hoz za 
lét re. A nyel vi kü lönb ség ek olyan disz kur zus be li 
külö nb sé gekh ez ve zet nek, ame lyek el té rô vi lág ké -
pekre, ér zéke lé si és me gér tési mó dokra ut al nak. 
Der ri da je len lét-krit i ká ja a nyel vet is érin ti, hi szen 
ha a lét ál lan dó vál to zá sai mö gé kép zelt au ten tikus 
pi l la nat fo lya ma to san dife rál, ak kor a spon tán be -
széd ered e te is két sé ges sé vá lik.  

„Mind en ki mon da tott és meg tét e tett, a sza vak 
pe dig nem csak sz á mí ta nak, de an nál job ban szá -
mít a nak, mi nél ki me rül tebbek va gyunk. Ami kor 
megpró bá lunk ki búj ni a tár sa dal mi va ló ság ból, ôk 
tar ta nak mink et le hor go nyoz va. Ha ig az a míto sz, 
a vi lág ba vet tet tünk, ôk pe dig olyan tör té nel mi hor -
da  lé kok, ame lyek a tör tén e lem hez köt nek min ket, 
a tör té ne lemb en. Ami kor a sza vak tól a dol gokh oz 
for du lunk, hogy ki zár juk a tör tén el met, gondo lat -
ban azt is sza vak kal tesszük. […] A sza vak a lé te -
zés rend jét je lö lik ki, am ely a hosszú haszn á lat so -
rán jött lét re. Az em lé ke zetü k be vésn ek min ket. 
Nél kü lük szó sze rint el fe lejt jük, hogy kik va gyunk. 
Egy nem is olyan rég múlt idô szak té vesz méi kö -
zött sze re pelt az a gon do lat, hogy e fel ej tés kí vá na -
tos le het. Ez az Ident i tás Vál sá gának hü lye sé ge volt, 
va g yis a gyors apo kali p szis és ex tá zis in ger lé se és 
ro ha ma. De az ilyen tr ansz cend en ci ák (a nyelvi ek -
kel el len tétben) rö vid éle tû ek, és ha vissza té rünk a 
föld re, az egyetl en do log am it tu dunk, fü g get le nül 
at tól, ho gy is mer jük-e ön ma gun kat va gy sem, hogy 
bu kott an gyal ok mód já ra, szav ak kal a nyel vünk ön 
eresz ke dünk alá.” (Bl au, 1982:86; id é zi: Van den 
He uv el, 1991:61) 

A Her bert Blau ál tal megf o gal ma zott né zet, a 
nyelv  ben va ló szükség sze rû ben ne fog lalt sá gon túl 
a nyelv és a tör té ne ti ség kap cso la ta. A kul tú ra és a 
gon dol kod ás kri ti ká ja is csak nyelv út ján tör ténet, 
hi szen a gon dolko dás ak tu sa és a kul tú ra el sa játí -
tá sa is nyel vi fo lya mat. Wil son elô a dá sai pa ra dox 
mó  don épp a szub ver zív pot en ci ált, a nyelv ben és 
a kul túrá ban el fog lalt sa ját po zí ció ref le xió já ban ki -
fe je zô dô nyelv- és kul túrkri ti kai as pekt ust nélk ü -
löz ték egé szen ad dig, amíg meg nem jele nt ben nük 
a ny elv. Ezért tek int het te még Ara gon A sü ket pil -
lantá sát egy mo der nis ta irán yzat bete l je sí tés é nek, 
am ely tôl vi szont már tá vol áll mond juk a De ath 
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Dest ruc ti on Det roit (1979) ame ri kai fil mek bôl és 
kultu rá lis je lens é gek bôl ve tt idé ze tek ben konk re -
ti zál ó dó uta lásre nd sze re a ná ci Né met or szág ra, 
Német or szág ban. (Az elô adá st a ber li ni Schau -
bühne mu tat ta be.) „Eb ben [már] Wil son úgy ér -
telme zi a pol i ti kát, ah ogy a poszt mo derni s ták szok -
ták: nem a nagy em be rek pol i ti kai tet te i ként, 
hanem a min den na pi élet szöve té nek ré szek ént – 
az ut cán, nem pe dig a tör té nele m köny vek ben lát -
ha tó po li tikai ta pasz ta lat ként.” (Are ns, 1991:37) 

 
A Hiá ny szín há za 

 
hat va nas évek ma már meg le het ô sen na iv nak 
és erô szako s nak tû nô per for man szai és hap -
pe ning jei után a hetve nes és nyolc vanas év -

ek te át rá lis kí sér le tei olyan sz í nhá zi forma nyel vet 
hoz tak lét re, ame lyet Eli nor Fuchs az „Ab sen ce”, 
a Hiány vagy (a Je len lét el le né ben) a Tá vol lét foga -
l má val jel le mez: „Ma már lát ható, hogy az elô zô 
gene rá ció ra di ká lis Je lenlé te csak a ha gyo má nyos 
szín há zi Je len lét vég le tes for má ja volt, am ely per 
se elu ta sít ot ta a tex tu a li tást, és a (lát szó lag) sp on -
tán mó don be szé lô jell e met ál lí tot ta a cse lek mény 
kö zé p  pont jába. A ko ráb bi ge ne rác ió, mi köz ben 
Beck kel együtt ál lí totta, hogy »a jel lem szín há zá -
nak vé ge« [Ju li an Beck: The Li fe of the The at re. San 
Fran cis co: City Lights Bo oks, 1972. No. 35.], to -
vább ra is a kar te zi á nus én köz po n tú ki fe je zés re -
ne szánsz hu ma nis ta progr am ját va ló sí tot ta meg.  
A Hi ány szín há za ez zel szem ben szé tosz lat ja [dis -
perses] a kö zép po n tot, át hely e zi [disp lac es] a szub -
jek tu mot, és me gin gatja [des ta bi li zes] a je len tést.” 
(1998:4–5) 

A ki a lak u ló új forma nyelv mö gött nem a sza bá -
lyo zó és el nyomó tár sa dal mi erôk nek va ló el lensze -
gü lés, il let ve az al ter na tív kö zös sé gek lét reho zá sá -
nak spir i tu á lis vá gya áll, ha nem ann ak az igé nye, 
hogy ki dol goz zák és re f lek tálj ák a szín házi al ko tás -
fol ya mat ön re fe renc i á lis me cha nizmu sa it. Az az fel -
hasz nál ni, ki ját sza ni és komme n tál ni az il lú zi ó -
terem tés esz kö ze it. A Je len lét szín há za ugyan is 
voltaké p pen foly tat ta, pont o sab ban ra di kali zál ta 
an nak az avant gárd (pél dául da da ista) szín ház nak 
az egyes tö rek vés e it, am ely „mind en bi zal mát el -
vesz tet te a va lóság mi me ti kus szín há zi rep ro duk -
ci ó jával szem ben” (Pa vis, 1982:185) A szín há zi ak -
ti vit ást az élet ide gen nek, az éle tet pusz tán imit á ló -
nak te kin tett szín há zak épü le te ib ôl át hel yez ték az 
ut cá ra, la kó szo bák ba, padl ás te rekre, ki ál lí tót er mek -
be stb., vagy is bár mi fé le élet szerû kör nyez et be (in -

nen az „envi ron men tal the atre” el ne ve zés), amely 
egy fajta biz to sí ték ként szol gált ar ra, ho gy az él et és 
a mû vé szet nem kü lö nül el egy más tól. Eb ben is az 
az ar ta ud-i pro g nó zis mû kö dött azon ban, am ely 
sze rint „a sz í nház és az élet köz ött nem lesz mer ev 
vá lasz tó vo nal, sem folyto nos ság.” (1985:186) Míg 
az avant gárd szí nház a pol gá ri il lú zi ós zín ház re alis -
ta és mo der nista tr a dí ci ó já val kí vánt sza kí tani, 
addig a Hi ány szín há za sok eset ben vissza tér a ku -
kucsk á ló do boz szín pad hoz (új ra fe l fe de zi a kép -
ker e tet, sôt te mati zál ja a kép be áll í tást; er rôl részlete -
sen lásd Fi n ter, 1998) és a „lo go cent ri kus szín ház” 
(Consta n ti ni dis fog al ma) olyan kel lé kei hez, mint 
pél dául az elô re meg írt szö veg, a csel ek mény vagy 
a jel lem. Ug yan ak kor az avant gárd sz ín ház ál tal 
kul ti vált per for matív stra té gi á kat is fel hasz nál ják, 
és lát szó lag re a lis ta szín há zi ke re tek kö zé il leszt ik. 
Ha te hát a Hi ány szín há za (mint ké sôbb lát ni fog -
juk) posztmo dern von á sok kal bír, akk or a szín ház -
ra is ér vé nyes Lin da Hut cheo n nek ere de ti leg a pró -
zá ról tett megá l la pí tása, mi sze rint „a mo dern el ke -
rül he tetl en mó don be ágyaz ó dik a poszt mo dern be 
[…], de kap cso la tuk at a köv et kez mény, a kül önb -
ség és a füg gô ség össze tett sége jel lem  zi.” (1988:38) 
Vagy is a (klasszi kus) mo dern, avant gárd és poszt -
mod ern jelz ôk kel il let he tô szín ház for mák vagy elô -
adás mó dok nem szuk cesszív so ro za tot ké pezn ek, 
ha nem egy más sal köl csö nös és in ter tex tu á lis kap -
cso lat ban áll nak. 

A New Yor ki Woo s ter Gro up per fo r man szai pél -
 dá ul jó részt dra ma ti kus szö ve gek fel dol go zás án 
alapu l nak: a Nyatt Scho ol (1978) Eli ot Ko k tél parti, 
a Po int Ju dith (1980) O’Ne ill Uta zás az éj sza kába, a 
Ro u te 1 & 9 (The Last Act) (1981) Tho r ton Wil der 
A mi kis vár o sunk, az L.S.D. (Ju st the High Po ints) 
(1984) Art hur Mil ler A sa le mi bo szor ká nyok, a Frank 
Dell’s The Temp ta tion of Sai nt Antho ny (1987) 
Flaube rt Szent An tal meg kí sért é se cí mû írá sán, a Brace-
Up! (1990) Cse hov Há rom nô vé rén ek el sô há rom, 
a Fi sh Story (1992) pe dig an nak ne gye dik felv o ná -
sán. Egy ik elô adás es e té ben sem a szö vegek ha gyo -
má nyos szín pad ra ál lí tá sá ról van azon ban szó, azaz 
nem te remt e nek egy fik tív dra ma tik us vi lá got, kö -
rül ha tá rol ha tó jel leme k kel és a sz í nész re vo nat kozó 
je lekb en át lát szóvá tett mo ti vá ciós há tér rel. Ehe -
lyett in kább a hang sú lyo zot tan szín pa di as kör nye -
zet  ben a szín é szek min dig azt mut at ják meg, ahogy 
a szín da ra bok egyes szi tu á ci óit te át rális esz kö zök -
kel lét re hozz ák, és nem egy sze rû en el ját sszák az 
egyes fi gu rák at, ha nem (szó sze rint) el is ját sza nak 
az ál tal uk játsz ott fi gu rákk al. Nem jo go sula t lan te -
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hát az a pár hu zam, amely az ilyen fajta já ték mód és 
a brech ti szín ház e lid e ge ní tô ef fek tus ai kö zött von -
ható. A Wo os ter Gro up per for man sza i ra ugyan is a 
kü lön fé le techn i kai es zkö zök in tenz ív hasz ná lata 
jel lem zô: a Rums tick Ro ad (1977) elô a dá  sá ban a já -
ték tér kö ze pén el he lye zett do boz sze rû épít mény 
te le van le mez ját szóval, mag ne to fon nal és hang -
fala k kal, és a né zô sze me lát tá ra ir á nyít ják a fel vé -
telr ôl be ját szott hang ha tá so kat; a Ro u te 1 & 9 jó -
részt a ve tí tett kép ek re és jele ne tek re épül; a Szôrös 
ma jom (1995) cí mû – szin tén egy (ko rai) O’Ne ill 
da rab ra ép ü lô – elô adás szín pad át pe dig egy hatal -
mas, le-fel moz gat ha tó fém szer ke zet fog lal ja el, 
amely be számt a lan TV-kész ü lé ket he lyez tek. A lát -
ha tó vá tett tech ni kai ap pa rát us gya ko ri haszn á la ta 
a né zôi be le él és fel füg gesz té sét, a lá tot taktól és hal -
lott ak tól tör ténô el ideg e ní tést szol gál ja, anél kül 
azon ban, hogy az epik us szín házból sz ár ma zó stra -
té gia erede ti ide o ló gi ai cél ját fi gye lembe ven nék. 
(El vég re a Rou te 1 & 9 egyik je lene té nek elô  te ré -
ben egy orá lis szex u á lis ak tus kock ái fut nak két TV-
kép er nyôn. Egyéb ként ha son ló an el len pon to zó je -
le net e zés tör té nik Je les And rás ren de zé sé ben, A ne -
vetô em ber ben [1995] is.) Itt ugyan is a hasz ná lat 
ténye és mi ként je a lé nye ges, nem pe dig az er ed -
mé  nye (mint Br echt nél a tel jes kri ti kai vi szon yu lás 
el éré se a né zô ben tör té nô vál to zás ok in du ká lása 
cél já ból), has on ló an ah hoz a pil la nath oz, ami kor 
az L. S. D.-ben a John Proc tort ját szó Wil liam Dafoe 
gli cer int hely ez a sze mébe, hogy könnyek re fa kad -
 jon. (Aus lander, 1997:42) A színé sz te hát rep re -
zen tál ja a sí rás ak tu sát, és ez zel ki fe jezi az ál ta la 
játszott fig u ra ér zel mi ál la po tát, ugyan akkor le is 
leple zi a re p re zen tá ci ót azál tal, hogy a sí ráshoz ve -
ze tô fo lyamat szí né szi esz kö ze it fe lfe di. A csop ort 
elô adá sa i nak jel leg ze tes vo ná sa pe dig ép pen az, 
hogy a leg kü lönf é lébb szín há zi ha gyo má nyok kal 
rende l ke zô esz kö zö ket, ját ék mó do kat vagy stílu -
sokat egy szer re hasz nálj ák és mu tat ják fel, mond -
hat ni a já ték nyel vi tróp u so kat fo lya ma to san de -
konst ru álj ák. Ezért ér telm e zi Arno ld Aron son úgy 
a Woo s ter Gro up munká it, mint ame lyek „a de -
konstr uk ci ós fel te vé sek gya kor la ti meg va ló sí tá -
sának vir tu á lisan egyetl en pél dá ját kíná l ják az ame -
ri kai szín ház ban”. (1985:345; idé zi: Van den Heuvel, 
1991:103) 

Az L.S.D. (Just the High Po ints) cí mû el ôadá suk 
pél dá ul há rom eg ymás tól kü lö nál ló, ug yan ak kor 
egy más hoz szo ro san kapc so ló dó rész bôl állt, és 
Arthur Mil ler A sa le mi bo szor ká nyok cí mû dar ab ját 
vet te ala pul. A da rab azon ban cs ak ki in dul ó pont 

ma radt – amelyn ek nem egy sz e rû en az vo lt az oka, 
hogy Mil ler nem ad ta meg a cso port nak a be muta -
tás jo gát (er rôl rész le te sen lásd Rab kin, 1985 és 
Sav ran, 1988:188–195) –, pon to sabb an az elô adás 
asszoc i á ci ós szerk e ze té nek bá zi sa. Az el sô rész 
ugya nis az ol va sás ak tu sát te át ral i zál ta, amely nek 
so rán a szí nész ek az ame rik ai be at nem ze dék egyes 
íróin ak (pél dá ul Gins berg és Kero u ac) szö vege i bôl 
olv as tak fel rész le teket úgy, hogy ki nyi tot ták a 
könyve ket, és ta lá lomra ki vá lasz tot tak egy-egy 
részt. To váb bá olyan sz ö ve get idézt ek, ame lyek a 
Wate r ga te botr ány ban érin tett Ti mothy Le ary ügyé -
 hez ka p cso lódt ak. A sz í né szek itt nem ját szot tak 
sze re pet (fel té ve, ho gy ön ma guk szín pa di rep re -
zen tá ci ó ját nem tek int jük sze rep nek), és ter mé sze -
tes ha n ghor doz ást, il letve gesz tus o kat hasz nál tak. 
Min dezt egy hosszú asz tal mö gött ül ve és mik ro -
fo nok ba be szél ve tett ék, csak úgy mint a Mil ler da -
rab jáb ól ve tt egyes szi tu áci ók elô adá sát a má so dik 
részb en. Itt már bi zo nyos szí né szekhez bi zo nyos 
sze re pek ren de lôd tek, ame lyek szö vege it él énk 
gesz tus ok kal, mi mi ká val és erô sen in gad o zó hang -
lejt és sel ol vas ták fel. A har ma dik rész ped ig a má -
so dik rész, az az A sal e mi bo szor ká nyok né hány je -
le ne té nek azt a pr ó bá ját repro du kál ta, ami kor a 
cso  port tag jai LSD-t vet tek be, és vid e o sza lag on 
rög zí tet ték a vi selke dé sü ket. A tri ad i kus szer ke zet 
úgy is ér telm ez he tô, mint a szí né szi je len lét egy es 
mó dus za i nak ref le xiója. Lát szó lag a szí né szek ön -
ma guk at pró bál ták ad ni az el sô rész ben, a más o -
dik ban szer e pet ját szot tak, a har ma dikb an pe dig 
az ön ma gukt ól va ló el tá vo lo dás vagy el ol dó dás (a 
drog ha tá sá ra b ekö vet ke zô re ak ciók), pon to sabban 
ön mag uk ön kén te len sze rep pé ala ku lásá nak for -
mái kapt ak ha n gsúlyt. Az el sô két rész azon ban 
nem áll olyan op po zíci ó ban, am e lyet a har ma dik 
rész ol da na fel, hi szen a szö ve golv a sás seb es sé ge 
mind kettô ben na gyon gyors volt. A ter mé sze tes ség 
te hát már az el ôadás ele jén fel függe sz tô dött, ké sôbb 
ped ig a sze rep ját szás nem vá lt il lu zó ri kus sá, hi szen 
a szí né szek fo lyam a to san meg mu tat ták a já ték hoz 
ha sz nált te átr á lis es zkö ze i ket (lá sd a gli ce rin ok oz ta 
könnyek pél dáját). Így a ha r ma dik rész vol také pp 
csak tu da to sít ot ta és szín pa di lag ma ni fesz tál ta azt 
a le be gést, am ely a sz í nész és a sze rep kö zött mind -
vé gig meg volt. Kez det tôl fog va e ldönt he tetl en volt 
ugyan is, hogy kit is lát a né zô va ló jában: Wil li am 
Da foe-t, a Wi l li am Da foe-t ját szó szí nészt va gy a  
Jo hn Procto rt ját szó Wil liam Da foe-t ját szó szí nészt. 
A Der rida ne ve zet es Ar taud-ta nul má nyá ban megf o -
gal ma zott gon do lat, mi szeri nt a rep re zen tác i ó ból 
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nem le het k ilé p ni, mert az a pre zen  cia, am ely az 
ál ta lá nos el kép ze lés sze rint rep re zen tál ta tik, a diff e -
 ran ce ok án telj es ség gel me gra gad hat at lan, az L.S.D.-
ben konk rét for má ban nyert ki fe jezé st. 

A Wo os ter Gr o up elô adá sai te hát több nyi re 
„klasszi kus” szín da rab ok, ta lált és a prób ák so rán 
eg ymás mel lé, sôt egy más ba ille sz tett szö ve gek, il -
letve biz o nyos per for ma tív stra té giák konf ron tá lá -
sán ala pulnak. Ki tün te tett po zíc i ó ba ker ül a tér és 
az idô di men zi ó ja, sôt a konk rét fiz i kai tér és a per -
for mansz je le ni de jûsé ge az a két té nye zô, amely 
iránt a Gro up el kö te lez ett sé ge, a fenná l lá suk óta el -
telt két év ti zed ala tt be kö vetk e zô vált o zá sok el le -
né re is azo nos ma radt. Eli zab eth Le Comp te (a 
Group ve ze tô ren de zô je) sze rint ez azt je len ti, hogy 
min den dara bot ab ból kell új ra fel ta lál ni, aho gyan 
– a nyelv a szín pa don l évô test ben rez o nál – a szín -
há zi ak ti vit á son és té ren kí vül ugyan is nem szül e -
tik sem mi fé le je len tés. (Ka ye, 1996:259) Nem arról 
van azon ban szó, hogy ezek az elô adá sok pusz tán 
meg ta gad ják a dra ma tikus sz ö veg sért het et len ségét 
(mint az avant gárd szín ház) és a rep re zen tá ci ót 
(mint a hat va nas évek per form an szai). Nem kív án -
ják az elô a dást a szö veg he lyé be lépte t ni – ame llyel 
csak meg erô sí te nék a kö zöt tük kép zô dô op po zíciós 
kap cso lat ot –, vagy ép pen misz ti fi kálni. A Wo oster 
Gro up a szö veg de sze mi o tizá lá sá val vagy de konst -
ruk ci ójá val együtt az elô a dás de konst ruk ci ój át is 
me g va ló sít ja: az elô ad ás se nem a szö veg szín há zi 
je lek kel tör té nô „új ra ír á sán”, se nem a az elô adók 
tel jes je lenl é tén ala pul, ha nem az ef fé le el gondo lá -
sok és stra tég i ák me gin gat á sán.  

Ez a „de konst ruk tív esz té ti ka” jól ta nulm á nyoz -
ható pél dául A szôr ös ma jom cí mû pr o duk ciób an. 
A ps zi cho log i zá lás nak ugyan is nyo ma sincs az elô -
adás ban: a szí né szek nem kí vánják hi te les sé ten ni 
O’Ne ill 1921-ben írt (és ál tal á ban az „exp resszi o -
nis ta” jel zô vel il let ett) dar ab já nak vad és erô sza kos 
tör téné se it, in kább exp ressz ív nek ne vez he tô mó -
don haszn ál ják azt a te ret, ame ly a ki lenc ve nes 
évek ben ké szült Wo os ter Gro up-el ôadá sok te ré hez 
ha son ló. A „dísz let” egy nagy, fel-le moz gat ha tó 
fém szer ke zet, te le vas ru dak kal és lép csôk kel, vala -
mi nt be é pí tett mik rofo nok kal és té v ékép ern yôkkel. 
Itt zajl ik a da rab nyolc jel e ne te, amely a gôz ha jó 
me ga lá zott fû tô jé nek bossz úhad já ra tak ént ér tel -
mez hetô: a munka gép ként (vol tak ép pen „szôr ös 
ma jom ként”), nem pe dig em ber ként ke zelt Yan ket 
a ha jón kí vül min den hol meg ve rik, min den hon -
nan k idob ják, míg nem egy gor il la áll at ker ti ketr e -
cé ben, „has on má sa” jó vol tá ból éri a ha lál. A da rab 

re ál is szi tu á ciói az on ban az erôs st i li zá lás hat á sá ra 
tel jes ség gel szín pa di hely ze tek ké váln ak, sôt az ért -
he tetl en sé gig felg yor sí tott be széd tem pó mi att bur -
leszk szerû se bes ség gel (egy óra húsz perc ala tt) pe -
reg nek le egy más után. Ez a bur leszksz e rû ség, vagy -
is az ame rik ai va u de ville és mus i cal esz köz tá rá nak 
fel hasz ná lása ha tá roz za meg A szô rös ma jom elô -
adás mód ját. A té vé kép er nyôk egyi kén az el sô jele -
ne tek alatt Mi ke Tyson eg yik box meccse lát ha tó, 
mi közben a fe ke té re fes tett ar cú sz í né szek há tul 
ülve, stil i zált lá b moz gáss al ér zé kel te tik a ha jó jobb -
ra-bal ra dô lé sét, és mik ro fon ba ha dar ják a sz ö ve -
gei ket. A Yan ket ját szó Wil lem Da foe leg több ször 
közé pen elôl, a lép csôn ül ve vagy a kor lát nál áll va 
tar tóz ko dik, és fül sér tô gyor sa ság gal ki a bál ja a kü -
lön bö zô he lyek re erôs í tett mik ro fo nok ba az – 
egyéb ként is szle n ges ki fe jez é sek kel, el ha rap ott szó -
vé gek kel és ki hag yott más sal hangz ók kal te le tûz -
delt – szö ve gét. Fek e te ar cá ból cs ak tág ra nyi tott 
sze mei és fe hér fo gai lát sza nak, így pusz tán éles sé 
vá ló mimi ká ja (a fej tartás, a száj moz gás, az össze -
rán colt hom lok) ter em ti meg Yank ag resszív és 
nyug ha tat lan fi gu rá ját. Ké sôbb a ha tal mas bal ett -
ci pôt vi se lô Mild red (aki áju lá sával megs ér ti 
Yanket), a Man hatt an ut cá in „sé táló”, és két ra péne -
kes re em lé kez tetô Yank és Long, a WC-n ülést imi -
táló ra bok és a tû zol tóf ecs ken dô vel b esz a la dó ôr 
jel e ne te já rul hoz zá leg in kább a sti liz á lás ko mi ku -
má  hoz. Ami kor ped ig Ya nk két szer bebo xol az is -
me r et len úr nak, ill et ve ami kor ôt ma gát ver ik meg 
a ren dô rök, ak kor üté sek fel erô sí tett és felg yor sí -
tott ha ng jai hal lha tók, akár egy rajz filmben. Továb -
bá egy rajz film-fi gu ra arc já té ká ra em lé kez tet Yank 
mi mi ká ja is, kü lö nö sen a hete dik je le net ben, ami -
kor azt csak a kép ern yô kön le het lát ni. Le Comp te 
rend e zé sé ben teh át O’Nei ll da rab ja tény le ge sen „a 
ré gi és mo dern élet ko mé di á já vá” vá lik (ah ogy a 
cím alatt ol vas ható mû fa ji me gha tá rozá sa su gall ja): 
va ló sá gos horr or co mics, ha nem tek in tünk el Ya nk 
„szerel mi ha lá lát ól” sem, ami kor az elô ad ás vé gén 
a go ril la (pon to sab ban a go ril la jel mezt vi se lô Mild -
red) ha lá los öle lé se után Yan ket a „po kol ba tas zít -
ja” a le fe lé meg in du ló fém monst rum.  

Az elô a dás te hát a dra mat i kus szö veg line á ris 
sor ba il lesz tett cs e lek mé nyét sa já tos for ma nyel vé -
nek fo lyam at sze rû ese mé nye i vé alak ít ja, a fi gu rák 
cse le ked e te i nek pszi chol ó gi ai mo ti vá ci óit pe dig tel -
jes egész é ben fig yel men kí vül hagy ja. A jel lem bôl 
kö vet ke zô cse lek mény re a lista el ve így felf üg gesztô -
dik, és a da rab „mög öt tes” di men ziói nak meg mu -
tat á sa he lyett az elô ad ás fel szí ni szö ve té nek ki a la -
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kulá sa vá lik hang súl yos sá. Az er ô sen me di ali zált 
tér kör nyezet az on ban a szí né szek és egy álta lán az 
elô adás ab szo lút je len lé té nek leh e tô sé gét is ki bil -
len ti, hisz en szó sze rint (a be játs zott hang- és lát -
vá nyeff ek tu sokb an) refl ek tál ja, hogy ép pen mi tör -
té nik a já tékt é ren. Ez ál tal pe dig olyan per for mansz-
szí nház jön lét re, amely ben „az elô adás […] se nem 
a lo go centr i kus dil em má nak a ha gyo má nyos szín -
ház ra jell em zô meg je le ní té se, se nem lá zadás el lene 
(ami egyéb ként is ö nmeg adás ban vég zô dik), hanem 
mond ha t ni, stra tég i ai ben ne fog lalt ságra tö rekv és.” 
(Fu chs, 1998:9) Az az a lo go cent ri kus és per for -
mansz-ori ent ált szín há zi tra dí ci ót el saj á tít va és ak -
tí van fel hasz nál va tör té nik azok de konst rukc i ó ja: 
nem meg ha ladva vagy szin te tizá l va, ha nem egy más 
el len ki játszva, pon to sabb an egy más ba ját szatva 
ôket. Egyes ér tel me zôk a „frak tá lis szí nház” fo gal -
má val il letik a Woos ter Gro up elô adá sa it, am e lyek 
kü lön bö zô ele mei „nem in teg rált for má ban épül -
nek egy be […], ha nem aszink ro ni kus mó don ke -
rül nek el ren de zés re úgy, hogy az egyik ki bil len ti a 
má si kat.” (Van den Heuv el, 1991:106) Volta képp 
érv ény re jut tat ják a ren de zettn ek lát szó dr a ma ti -
kus szö ve gek ben és elô adá sok ban is jele n lé vô meg -
ha tá roz at lan ság o kat (a bi zony ta lan sá gi té nye zôt), 
és nem a kikr is tá lyos o dott struk tú rát, ha nem a ki -
kris tá lyo sod ás be fe jez(het)et len és di na mi kus fo -
lyam a tát tár ják a né zôk elé. Ezé rt ér tel mez he tôk te -
hát úgy, hogy pár hu zam ban áll nak a ká osz- és frak -
tá lel mél et(ek)nek az zal a fel ism e ré sé vel, hogy „a 
ter més ze ti tör vé nyek, akár csak a de ter mi niz mus, 
nem zá r ják ki a ká osz le he tôsé gét. Más sza vak kal, 
a de ter mi niz mus és a me gjó sol hat ó ság nem egyen -
lôk egy más sal. És a leg újabb ká osz el mé let még 
megl e pôbb fel fed e zé se sz e rint, ezek az ef fek tu sok 
sok ol yan rend szer ben meg fi gyel he tôk, ame lyek 
sok kal egy sze rûb bek, mi nt az idô já rás” (Pe it gen – 
J ür gens  – Sa u pe, 1992:14), amely tud va le vôl eg 
maxi  mum két hét re elô re mû kö dik.  
 

Ér zé ke lés és (me ta)tea t ra li tás 
 
l i za beth Le Compth oz és a Wo os ter Gro up hoz 
ha s on  ló mód on sok más rende zô és szín há zi 
cso port pró bál koz ott a per for mansz ön ref lexív 

dim en zi ó ján ak megte rem té sév el. Olyan me ta te át -
rá lis kí sér le te ket foly tat tak, ame lyek a szín há zi ha -
tás fol ya mat ta nul má nyo zá sá ra épült ek, vagy is ar ra, 
hogy mi ként hasz nál ja a szín ház az idôt, a te ret, a 
moz gást, a gesz tust, a han got stb. Halá sz Pé ter és 
a New Yor ki (Ma g yar or szág ról az USA-ba emig rált 

szín é szek ál tal alap í tott) Squ at The at re elô adás a i -
nak fô jel legz e tes sé ge pél dául a szín há zi és nem 
szín há zi je len ség ek kö zöt ti ha tár meg szün teté se 
volt. Nem azz al az avantg árd elgo n do lás sal pró bál -
koz tak azonb an, am ely sz e rint bár mely él e tbe li je -
len ség szín házi vá te he tô, csak ép pen sz í npad ra kell 
vin ni, ha nem a mind en na pi élet te át rá lis as pek tu -
sán ak fel tá rásá val és rep re zent á lá sá val. En nek ered -
mé nye  ként pe dig a Squ at olyan elô adá sa ib an, mint 
a Dre am  land Burns (1986) el dönt he tet len né vált, 
hogy mi kor kez dô d ik és fe je zô dik be az elô adás, 
mi ta r to zik hoz zá és mi nem, me lyek a színé sz 
játszott gesz tu sai és me lyek nem, ill et ve van-e kü -
lönb ség élô és me di a li z ált (meg jele ní tett és ve tí tett) 
kö zött.  

Tad e usz Kan tor és az 1955-ben ala pí tott CRI -
COT 2 szín há zi kí sér le tei so ká ig a per for man szok 
és hap pe nin gek „esz téti ká ját” pró bál ták ki ala kí ta -
ni. (1967–72 kö zött még Hap pe ning Szín ház né -
ven is mûk öd nek.) Kant or eg yik, 1970-ben írt kiált -
vá nyá ban a vé let len sze rû és a né zôt meg döbbe n tô 
elem ek nek az avant gárd szín házra jel lemzô hasz -
ná latát pro pag ál ja: „A CÉ LSZE RÛ SÉG NEM SA -
JÁT JA/ AZ AL KO TÁS NAK ÉS A MÛ AL KOT ÁS -
NAK! (1994:49), „az al ko tási foly a ma tot és a mû -
al ko tást/ ME ZÍ TELEN AL KALM AT LAN SÁG Á BAN 
KELL BE MU TAT NI./ So kk ha tás,/ pro vok á ció,/ ag -
resszió,/ – oly an cse lek vé sek nél kül,/ ame lyek 
könnyen a véd e lem érv e i vé ala kul hat nak.” (50) 
Ennek meg fe le lô en a szí né szek in ten zív fi zi kai je -
len  lé te és a (lecs u pa szí tott) embe ri test tel vég zett 
akciók (pél dá ul be pó lyá lás) je len nek meg a Na gy 
em bal la ge-hap pe ning ben vagy a Ten ge ri pan o rá ma 
hap pen ing ben, ame lyek nem a be széd re, ha nem a 
sta tik us ság és a moz gás el len pont ja i ra épüln ek.  
A ki kísé r le te zett per for ma tív tech ni kákat ké sôbb 
dra ma ti kus szöv e gek kel (fô leg Witki e wicz da rabjai -
val) kap csol ták össze, ám ez a kap cso lat ko ránt sem 
har moni kus, han em el lent mon dáss al te li. A Zé ró 
Szín ház 1963-as ki ált vá nya szeri nt a szín há zi ak -
tivi tás ban a szí nész nem te át rál is nyelv re fordí t ja, 
ért el me zi vagy je len id e jû vé te szi a dr a ma ti kus szö -
ve get, ha nem konf ron tá ló dik ve le a sokk és a bot -
rány atm osz fé ráj á ban, hogy a köz ön ség kép zel e té -
nek el foj tott szf é rá ját meg nyis sa. A Zé ró Szín ház 
fe la data épp az il lú zió szét hul lá sá nak és az üres ség 
fe lé tar tó fo lya mat nak a meg mu tatá sa: a lo gi kus tar -
tal om-kap cso lat ok fel la zí tá sa, „zsonglô r kö dés a vé -
letle n nel,/ a hul ladé kok kal,/ a ne vet sé ge sen je len -
ték telen,/ méltó sá gon alu li, sz é gyen let es,/ za varba 
ej tô dol gok kal”. (146–147)  
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Az 1975-ben kez dôdô ha lál szín há zi kor szakban 
a szí nész szín pa di jel en lé te már erô sen vi szony la -
go sí tó dik: A ha lott osz tály (1975) cí mû elô ad ás ban 
a szer ep lôk (csu pa öreg va gy idô sö dô fi gura) ol yan 
bá bu kat hur coln ak ma guk kal, ame lyek vol ta képp 
sa ját gye rek ko ri alte re gó ik, és ez már ön magá ban 
fel old ja a tel jes tes ti je len lét le he tôs é gét. Rá adás ul 
a moz gásuk na gyon las sú és me cha ni kus, úgy hogy 
az élô szí nész „mér het et le nül TÁ VO LI, meg döb -
ben  tô en ID E GEN [...], mint ha HA LOTT vol na” 
(164), mi köz ben a bá buk az élet ill ú zi ó ját kelt ik. 
Az élet és a hal ál (to váb bá a je len és a mú lt) bi ná -
ris op po zí ció já nak de konstr u á lá sa az idéz ett és az 
utá na lét re jött Kan tor-ren de zés(ek) fô jel lem zô je, 
sôt a ha lál szín ház épp az ért nem vá lik a ha lál meta -
 fi zi kájá vá, me rt csu pán utal a ha lál lal (a hi ánnyal) 
az élet re (a je lenl ét re), de a ke t tô szün te le nül egy -
más ba om lik. A szí né szek mi mi ká ja is el sza kad a 
konk  rét hely zet tôl: az öröm, fé le lem, két ség be e sés 
stb. kif e je zés for mái a moz gás tól és a cse lek vés tôl 
el szi ge tel ten je lennek meg, vagy is az ak tu á li san ér -
zé kelt e tett lel ki áll ap ot és a cse lekvés kö zött nincs 
össze füg gés. Az elô ad ás egyes szi tu ác i ói és ele mei 
kö zötti lo gi kai kap cso la tok te hát fell a zul nak, ami 
ál la po tsze rû ség et eredm é nyez. Az em be rek jó for -
mán tár gyak ká vál nak, so kszor vel ük össze nôtt 
(pro téz is-)tárg ya kat ho r doz nak, és ez a szí né szek 
po zí ci ó já nak le ér té ke lô dé séhez ve zet: már nem ôk 
a leg fôbb je lö lôk a szín házi je lrend szer ek kö zött. 
Kan tor el ô a dá saira to vábbá a te at ra li tás nyílt vá l -
lalá sa jel lem zô: a szín é szek a nyílt szí nen öl töznek 
és ved le nek át egyik sze rep bôl a má sik ba, sôt maga 
Kan tor is je len van a já ték tér ben: A ha lott osz tály és 
a Wi e lop o le, Wi e lopo le (1980) elô adá sa ib an a szí né -
sz ek kö zött mo zog va ir á nyít ja a já té kot, a Vesszenek 
a mûv é szek! (1983) és a So ha töb bé nem té rek ide 
vissza (1987) cí mû elô adá sok ban pe dig nar rá tor -
ként és sz e rep lô ként is ré szt vesz. An nak el le nére, 
hogy ez ek az elô ad á sok ön élet raj zi jel legû ek, az 
egyes ese mé nyek nem Kan tor né zô pontjá ból (és 
nem repr o duk ciós mód on) ke rül nek bem u ta tásra, 
ha nem ví zi ósz e rû en mer ül nek fel, az az nincs közöt -
t ük ra ci o ná lis kap cso lat. Kan tor ren de zés ei te hát 
az avant gárd szí nház esz köz tá rá val elôa dott drama -
ti kus tör té nés e ken ala puln ak, és azt a pe r for mansz-
szín ház at kép vi se lik, am ely az ön re fe ren cia li tás által 
kérd ô je le zi meg a zárt sá got, a ka u za litá st, a li ne ari -
tást stb., vagy is ma gát a re a lis ta szín há zat. 

Ri chard Fo rem an és az On to log i cal Hyste ric 
The a ter elô adá sai külö n fé le tá r gyak kal (pa dokk al, 
dobo gók kal, hu za lokk al, óráv al stb.) be ren de zett, 

zárt te rek ben ját szód nak. A tár gyak összet é te le 
azon ban mi n den fé le koh e ren ciát nél kü löz, és csak 
a jel en le gi el ren dezé sük biz to sít kon tex tust a szá -
muk ra, az az nem utal nak sem mi fé le olyan dol ogra, 
ame ly a szín pa di hasz ná lat u kon kív ül áll. Az elô -
adás tör té né se it pe dig oly an színé szek hajt ják végre, 
akik ma guk is cs u pán a szín pa di arc hi tek tú rá nak 
az ál ta luk hasz nált tárg yak kal egyen ér té kû ele mei. 
Õk va l ósít ják meg az egyes sz í npa di csele k vé se ket, 
de nem ôk ge ne rálj ák azo kat, ezért az ok nem is ma -
 gya ráz ha tók a sze rep lôk fe lôl. Az úgy ne ve zett Max 
és Rho da-da ra bok ban (Bo ok of Splen dors: Part One 
and Part Two,1976 és 1977; Blvd de Pa ris, 1977; 
Pla ce + Tar get, 1978) még az is mer ôs hely ze tek re 
(ta lál ko zás, sze rel mes ek párb e szé de stb.) em lé kez -
te tô jel e ne tek is vé let len sze rû nek tûn nek, mert a 
cs e lek vés és a be széd, a meg te tt és a kimo n dott dol -
gok el lentm on da nak egy más nak. Rá adá sul a csak 
hang szó ró ból hall ha tó Vo i ce (Hang) ál landó meg -
jegy zé sei és fej teg e té sei meggá tol ják az ol yan hely -
zet kial a ku lá sát, amelyn ek kör vo na laz ha tó tar tal -
ma, a ben ne részt ve vôknek pe dig konk rét sze re pe 
vol na. (A Ca fe Ame ri que [1981] és az Egyp tol ogy 
[1983] szöveg köny véb en már anélk ül árad nak a 
meg nyil at ko zá sok, hogy neve k hez vol nának kötve, 
az az anél kül, hogy tud nánk ki be szél, így akár a 
szö  veg egé sze tu laj do ní tha tó a Vo i ce-nak is.) Tehát 
a né zô pusz tán ink o he rens cse leke de te ket vég re -
hajtó szí né szeket lát, és ér telm et len nek tû nô me g -
nyi latk o zá so kat hall, mi köz ben több ször han gos 
ber re gôk et kap csol nak be, és ref lekt o ro kat irá nyí -
tan ak a néz ô tér re, a zaz el ide ge nítô ef fek tu so kat 
hasz nál nak. Fo re man elô adá saib an az el ide ge nít és 
a be fo gadó fi gyel mé nek fenn ta r tá sá ra irá nyul: egy -
részt ar ra, hogy a né zô még vé let len ül se il lu zi o nál -
ja be le ma gát a szí npa di tör té né sekbe, vagy ne vál -
jék ér dek te len né azok kal szem ben, más részt pe dig 
jól néz ze meg, am it lát, mikö z ben azt is tu da tosítja 
ma gá ban, aho gyan lát. A be fo ga dás fe no me no ló giai 
asp ek tu sa vá lik lén ye ges sé, mert ez „al a poz meg 
min ket ab ban, hogy mily en is él ni [grou nd us in 
wh at-it-is-to-be-li ving]”. (Fo re man, 1976:145; 
idézi: Carls on, 1993:463) A per form ansz teh át a 
per cep ci ót fi no mít ja, és a to tá lis jel en be ikta tá sa 
he lyett az „ill é kony most” (elus i ve now) tö r té nik és 
tör lôd ik ben ne fol ya ma tosan – ezen túl azon ban 
je len tés nél kü li. For e man meg fo gal maz á sá ban: „a 
je len tés? Hozz lét re egy dol got (a da rabot), amely -
re más dol gok utalh at nak, mi köz ben azon fár a doz -
nak, hogy kik ris tá lyo sít sák a sa ját ma guk szá mára 
al koto tt je len tésü ket. A da rab nem utal a va lós vi -
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lágra azál tal, hogy »je len tése« van. In kább csak 
azért van ott, hogy »je len tést adj on« min den más 
oly an do log szá má ra, amely je len tést akar nyer ni 
be lô le.” (1985:218) Fo re man szá mos ma nif esz tu -
ma és esszé je ér tel mé ben vi szont az elô adás „ott lé -
te” nem sta bil és ál landó, ha nem megl e he tô sen vi -
szony lagos. Az az nem ob jek tum ként áll a be fo -
gadóv al szemb en, mert lé te hang sú lyo zottan a je -
len  tés képz és ered mé nye. Mi n dig ar ra készte ti a né -
zôt, hogy a sa ját és zle lé si fo lya matá ra fi gyel jen, ne 
pe dig az ész lelt tá rgy ra: az elô adá s ra mint meg for -
mált és be fej e zett egész re. Így tu laj don képpen csak 
az ész le lés ak tusa te rem ti meg az ész lelt tár gyat, 
vag yis a per for mansznak ni ncs ö nál ló (je len)lé te a 
néz ôi per cep ció fol ya ma tán kí vül.  
 

Nyelv és kul tú ra 
 
pe rfor mansz-szín ház – am ely nek fo gal ma a 
pe rfor mansz ok egyes stra tég i á i val élô, de azo -
kat posztst ruk tu ra lis ta ho ri zont ban át érte l -

me zô szí nhá zi for má ci ók ese té ben hasz nál ha tó – 
te hát nem kív án ja me gvál toz tat ni a né zô tu dat át, 
mint a Groto ws ki elô a dá sa i nak ha tá sá ra szüle tett 
hat va nas-het ven es évek be li perf or man szok több -
sé ge, csup án az észle lés új és fi no mabb me cha niz -
mu  sát prób ál ja ki alakí ta ni a né zô ben. Ezál tal pedig 
a jele n tés képz és folya matá nak ta paszta la tát ha ngsú -
lyoz za, nem pe dig a je len tés sta bil kons ti tú ci ó ját. 
Jel lem zô rá egy olyan ko m plex és vé gte len nek tûnô 
fe lüle ti ség, amely et ál tal á ban Gert ru de Ste in színhá -
zi el kép ze lé se i vel, a mind en te át rá lis ele met felhasz -
 ná ló, ám ugyan ak kor azok szin té zi sét meg is ha -
ladó „táj kép” (lands cape) meg te remt é sé nek el gon -
 do lá sá val szo kás rok o ní ta ni. (Fu chs, 1996:92–107) 
Wil son és Fo re man pél dá ul egya ránt el is mer ték 
Ste in ha tását az elô adá sa ik ban, sôt az elôb bi ren -
de zô szín pad ra is állí tot ta Vi r gil Thom son Négy 
szent há rom fe l vo nás ban (1996) cí mû op e rá ját, 
amely Gert ru de Stein szö ve gé bôl ké szült. A per -
formansz-szín ház má sik jel legz e tes sége, hogy új ra 
fel fe dezi a text u a li tást, ame lyet a Woos ter Gro up 
ese téb en már lát tunk. „Der ri dá nak a be szé det és az 
ír ást érin tô de konst ruk ciój á val pár hu za mo san a 
gyak or la ti szín há zi em be rek el kezdték fel fed ni az 
elô adás fo no cent ri kus épít mé nye mö gött ál ló, ál -
ta lá ban »rej tett« tex tu al i tást. A tex tu al i tás szá mos 
új for má ban ütöt te fel a fej ét: mint jel lem, té ma, 
tér kör nye zet és mint az arisz tote lé szi hat el em mellé 
hel ye zett, virtu á li san füg get len szín há zi kom po -
nens.” (Fuchs, 1998:5–6) Nem csak ar ról van 

ugyan  is szó, hogy az el ôadá sok klasszi kus vagy mo -
dern szö veg e ket (tö b bnyi re szín da ra bo kat) vet tek 
eg y re inká bb ala pul, ha nem meg vál to zott a ny elv 
sz e mlé le te is. Míg kor áb ban el utas í tot ták a ny el vet 
mint a dra ma ti kus tra dí ció fô hor do zój át, ad dig a 
nyolc va nas és ki lenc ve nes évek  ben a kul tu rál is 
kon tex tus ra és a tört é ne ti ség re tör té nô ref le xió esz -
kö ze ként be épí tik az elô adá sok ba. Bar ba és Brook 
kü lön bözô va gy nem lé te zô nyel ve ket hasz ná ló elô -
adás ai azon az elôfe l te vé sen ala pult ak, hogy a lát -
sz ó la gos ért he tetl en sé get áthi dal ja egy olyan „uni -
ver  zá lis nyelv, amely köz vet le nül a vágy hoz és az 
ös z tö nök höz, nem pe dig az ér te lemh ez szól”. 
(Vanden He u vel, 1991:60) A nyel v(ek), sôt ma ga 
a köz lés nem számí tott(ak), mert úgy gon dol ták, 
hogy a szí né szek, il let ve a szí né szek és a né zôk kö -
zöt ti kap cso lat fel vé tel nem ezen ke resz tül tör té nik. 
A több nyel vû ség szín há zi ha gyo má nya az on ban 
erô  sen el té rô hang súllyal él to vább az egy re sza po -
ro dó in ter kul tu rá lis ren de zé sek ben. A mai po liglot 
elô adá sok ugyan is már a nyel vi meg e lô zött ség tu -
da tára épí te nek, és a kul tu rál is kü lönb ség e ket nem 
te kin tik ma gá tól ér te tô dôen áth i dal ha tó nak, hanem 
in kább an nak lehe tô sé ge it, a kul t ú   rák egy másba 
ha to lá sának, kény szerû együtt élé sé nek mó do za tait 
repre zen tál ják.  

A Düs sel dor fer Schau s pi el haus Szen ti váné ji álom 
(1995) cí mû elô adá sá ban pél dá ul ki lenc or szág 
kilenc nyel ven be szé lô szí nész ei játsz a nak. Ka rin 
Beier re n de zé se vol ta képp a nyel vi meg ér tés, az in -
di vi du á lis és kul tu rál is kü lönb ség ek el fog adá sá nak 
drá mája ként ért el mez hetô, hi szen a má sik me gér -
té sére va ló tö rek vés szin te az elô adás összes szi tuá -
ci ójá ban meg je len ik. Thes e us (az at hé ni uralk o dó) 
ola szul bes zé lô úri em ber ként, Hip po li ta (az ama -
zonk i rály nô) vi szont szí nes bô rû és mez te len törzsi 
nôké nt lép nek a szín pad ra, és Hip po lita kény sze -
re detten is mét li Thes e us eg yes sza vait. A Sha kes -
peare-dar ab ban ex po nált kény szer há zas ság drasz -
ti kussá gát az elô ad ás Hippo li ta kis zol gál ta tott és 
absz o lút me ga lázó hely ze tének te át ra li zá lásá ban 
erô sí ti fel. A négy kü lön bözô nyel vet be szélô sze -
rel mes so ha nem le het biz tos ab ban, hogy pon to -
san ér ti egy mást (aho gy egyet len em ber sem le het 
so ha biz tos ab ban, hogy telj es ség gel ér ti a be szélge -
tô part ne rét), ez ért ál lan dó an ma gya rázko dás ra és 
mut o ga tásra kény sze rül. A ter ve zett elô adás sze re -
pe i rôl hat nyel ven tár salgó hat mes ter em ber csu pa 
ol yan ne ve ket (Schil ler, Mo li e re, Pus kin, Gomb -
rowicz) is mé tel get, am e lyet a töb bi ek is mer het nek, 
sôt mind egyik ki játssza a sa ját kul túrá já hoz ra gadt 
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szt e re o tí pi á kat: az olasz ri pacs kod va tánc ra per dül, 
a fran cia azt kiab ál ja, ho gy „Vi ve la patr ie!”, az orosz 
pe dig cse ho vo san azt hajt o gat ja, hogy „V Moszk -
vú”. Az elô adás majd nem mind egyik tör té né sé re és 
a sze replôk szin te val a mennyi megn yi lat koz á sá ra 
ér vé nyes az, amit a sza már rá vál to zott Zet teln ek 
(Zu bolynak) mon da nak: „th ou art trans lat’d”.  
A kul  tu rá lis kül önb sé gek prob lém á já val gyak ran 
össz ekapc so ló dik az erô szak: ami kor pél dá ul a 
Helé  ná ra ron tó Her mi át meg kö töz ik, és ô Dem et -
ri us se gít sé gét ké ri, a fiú csak an nyit vá la szol: „ask 
yo ur fuc king Je wish fri end!” A hé be rül besz é lô és 
több ször imád ko zó Lys an der er re be düh ö dik, és 
az ép pen tá voz ni ké szü lô De met ri us (Kas zás Gergô) 
után kiál t ja: „fu c king Hun ga ri an gipsy”. Majd ve -
re ked ni kezde nek, köz ben pe dig Ti ta nia a hát tér -
bôl an go lul idé zi, hogy ez mind az ô és Ob e ron vi -
szály ko dá sá ból er ed. To váb bá a sz e rep lôk gyak ran 
há rom-négy nyel ven (szó tár hasz ná lat á val) is el -
mondj ák ugyan azt, hogy a part ne rük meg ért se, 
amit köz öl ni akar nak. Az ál lan dó for dítás így ki -
kezdi az ér te lem ál landó sá gát: sem mi lyen vágy, 
szán dék, érze lem vagy aka rat nem le het sta bil és 
tart ós, mert a ki fe je zés for mákkal eg yütt fo lya ma -
to san vál toz ik. Az elô ad ás te hát sa já tos szín házi 
nyel ven rep re zentá l ja egy részt a cse lek mény és a 
sze rep lôk gyak ran hih e tet lenn ek tû nô ford u la ta it, 
má srészt azt a der ri dai fe lis me rést, mi sze rint „min -
dig csak egyet len nyel vet, sôt egyet len idió mát 
beszé lünk. So ha nem egyet len nyel vet bes zé lünk. 
Nincs tisz ta idi ó ma.” (Der ri da, 1994b:965) Az az 
ni ncs más esz kö zünk a má sik em ber vi lág ta pasz -
ta la tá nak meg ér té sé re, csak a nyelv, ám még ha egy 
nyel vet is be szé lünk egy más sal, ak kor sem le he -
tünk biz to sak abb an, hogy tény leg „egy nyel vet be -
szél ünk”, va g yis ért jük egy mást. 
 

Szö veg és elô ad ás 
 
per for mansz-szí nház te át rá lis jel rend sze ré ben 
a lingvi sz ti kai je lek tö b bé már nem él vez nek 
pri o rit ást. A re a lis ta szín ház magá tól ér te tô -

dô nek te kin tet te a dra ma ti kus szö veg (f)el sô(bb) -
ren dû, mond hat ni a pri o ri volt át az elô adás hoz 
képest. A szö veg (a drá ma író te remt mé nye) ugyan -
is meg elô zi az elô ad ást (a ren de zô te remt mén yét), 
és nyel vi je lei do mi nan ci á ba ke rül nek ben ne. A rea -
lis ta szín ház lo go cent ri kusn ak te kint hetô, mert a 
szö veg és az elô adás bi ná ris op po zí ció ját posz tulál -
ja, a ket tô kö zöt ti kap csol a tot ped ig a pot en ci a litás 
és ak tu al i tás di chotó mi á já ban, il let ve a szín pa di 

nyelv re tör té nô for dí tás me chan iz mu sá ban lát ja. A 
szín há zi al ko tó fo lyam a tot li ne ári s nak tét e le zi: a drá -
ma ír ó tól a ren de zôn, a ter ve zô kön és a szí né sze -
ken ke resz tül egye nes út ve zet a né zô höz. A ren -
de zô fel ada ta, hogy a „szer zô-tere m tô” (De r ri da fo -
gal ma) ál tal lét re ho zott obj ek tu mot, an nak ere deti 
szán dé ká hoz hû en szín pad ra ál lít sa, a ter ve zô kön 
és a szí né sze ken ke reszt ül mi nd a lá t vány ban, mind 
pe dig a já ték ban ki fe jezé s re jutt as sa, és így a meg -
fe le lô hat ást ér je el a né zôkb en. (Me jer hold az úgy -
nev e zett „há rom szög-szín ház” he lyett épp az „egye -
nes vo nal szín házá ban” vél te fel fe dezni a szá má ra 
egész ség es nek te kin tett al ko tófo lya ma tot. Míg az 
elôb bi ben a szer zô és a szí nész alá ren de lôd ik a ren -
de zô nek, il let ve az ô kon cep ci ó já nak, és a né zô jó -
for mán min dent a ren de zô szemü ve gén ke resz tül 
lát, add ig az utóbbi ban elev en a szí nész-né zô kap -
cso lat, me rt a szín ész magá ba ol vasz tot ta a szer zô 
és a ren de zô el képze lé se it, e zut án pe dig sza ba don 
al kot. [Me jerh old, 1967:30–38] Pa ra dox mó don 
azon ban nincs sz á mot te vô kül önb ség a két fé le szín -
há zfor ma kö zött, his zen a né zô mind kett ô ben jó -
formán a szín há zi alk o tó fo lya ma ton kí vül vagy an -
nak a vé gén áll, és mind kettô posz tul ál egy ab szolút 
ered e tet, ami le het a szerzô vagy a ren de zô – a li -
ne a ritás te hát mind ket tô ben me gfi gyel he tô. An nak 
el len ére, hogy Me jer hold né mely el gon do lása már 
poszt mo dern nek te kinth e tô, és majd a per for -
mansz-szín ház ban meg val ó su ló tö rek vé sek et is 
meg e lô le gez – pél dá ul a szín házi jel rend sze rek 
egym ás hoz va ló la za kap csoló dá sá val Ro bert 
Wilson elô adá sa it –, a szín házi al ko tó foly a mat ról 
al ko tott elô felt e vé sei leg al ább annyi ra lo go cent ri -
ku sak, mint a Szta nyisz lavsz ki jéi, aki nek pszi cho -
ló giai re a lis ta szín ház fel fo gá sát ól egész éle té ben sza -
ba dul ni pró bált.)  

Az avant gárd szín ház me gma radt a szö veg és 
elô ad ás bi nár is op poz í ci ó jánál, de a szöv eg gel 
szem ben az el ôadás dom i nan ci áj át jut tat ta ér vény -
re. El ég a rem ek mû vekb ôl! cí mû írá sában Ar ta ud 
(1985:133–142) a ka non i kus szö ve gek mö gött ál -
ló es z me i ség és az ál ta luk kí nált szín há zfor ma ér -
vény te len ség ét hang sú lyoz ta, bár – sz in tén pa ra -
dox mó don – az ál ta la el kép zelt keg yet len szín házi 
elô adá sok kö zött oly a no kat em lít, am e lyek egy re 
in kább klassziku s nak tek int he tô szöv e ge ken (pél -
dá ul Büch ner Woy zeck cí mû da rab ján) ala pul nak. 
Ma rine t ti ezz el szemb en nyíl tan fel ak ar ta hasz nál -
ni a kla sszi ku so kat, de csak azé rt, hogy le já ras sa, 
az az ne vet sé ges sé te gye a szín pa don ôket. (Ma ri -
net ti, 1996:43) A per for mansz-sz í nház vi szont már 
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nem te kin ti meg ke rül he tô nek a nyel vet, eli mi nál -
hat ó nak a tex tu a lit ást és meg ta gadh a tó nak a ha -
gyomá nyt. Az el múlt két év tiz ed szín há zi tö rek vé -
sei azon ban „nem ír ha tó[k] le a tex tu a li táshoz való 
»nor ma tív« vissza té résk ént, mert töb bé nem egy -
ér tel mû, hogy a szö veg kül se je an nak, ami nek belse -
je a cse lek vô jel le mek éle té nek rep re zen tác i ó ja”. 
(Fuchs, 1998:9) Vagy is a szö veg és a dra ma ti kus 
nyelv nem a bel sô dr a ma ti kus vil ág kül sô bur ka és 
meg nyi latk o zá si for má ja. Sok kal in kább a der ri dai 
éc ri tu re min dent át ha tó vol tá nak, a nyelv be (a 
szöve g be) – mint a gon dol ko dást és a be szé det lehe -
tô vé te vô ke retbe – ágya zotts ág tu dat á nak el fo ga -
dá sáról van szó, át té te le sen pe dig a klasszi kus 
szöve gek lét módjá nak új ra gon do lás á ból kö vetkezô 
in terp re tá ciós já ték ról. El vég re ha a klasszi ku sok 
„ere je nem üze ne tek ol yan megh a tá ro zott kész le -
té ben re j lik, am e lyet a lét re hozó sz er zô hag yott 
volna ben nük, ha nem e mû vek az on ké pess é gé ben, 
hogy nyi tott ak ma rad nak az új kul tu rá lis hely ze -
tek fo lya ma to san vál to zó in terpre ta tív kö ve tel mé -
nye i  vel szemb en” (Carl son, 1990:121), ak kor fel -
hasz ná lás uk je len ti a lo gosz kont ex tu a liz á lá sá nak 
és ref lek tá lásá nak leg fôbb mód ját.  

Ro bert Wils on ren de zé sei a nyolc van as évek ele -
jé tôl kez dô dô en egy re ink ább lé te zô, ír ott és több -
nyi re a dra ma ti kus vagy ope rai trad í ci ó hoz tar tozó 
szö ve gek kel (pél dául Al készt isz, 1986–87; Le ar 
király, 1990) és ze ne mûve k kel (Sa lo me, 1987; 
Parsi fal, 1991; A va rázs fu vo la, 1991; Pil lan gó kis -
asszony, 1993; A ké k sza kállú her ceg vá ra, 1995) fog -
lalk oz nak. A szín pad ra ál lít á suk fol ya ma tá ban a 
Wil son ál tal a het ve nes évek ben ki dol goz ott formá -
lis vagy for ma lis ta szín ház esz köz tá ra mond hat ni 
át járja a da ra bo kat, és így al a kul ki a pon tos an fel -
é pí tett ké pek so ra, a jó for mán tel jess ég gel el vont 
lát vány világ és hang ku lissza. Wil son egy in terj ú -
ban ad ott meg ha táro zá sa sze rint „a form a liz mus azt 
je len ti, hogy tá vols ág gal sze mlél jük a dol go kat; akár 
egy ma dár, amely egy fa ágá ról a tá gas uni ver zumba 
pil lant – el te rül el ôt te a vég te len, amely nek idô beli 
és tér beli rend sze rét azon ban meg is mer he ti.” 
(Keller, 1997:105–106) Nem ar ról van azon ban 
szó, hogy a wil so ni viz u a li tás kisa já tít ja a da ra bo -
kat va gy épp en rá juk erô szak ol ja mag át, ha nem in -
kább ar ról, hogy kia k náz za és abszt ra hál ja azok for -
mai konst ruk ci óját, ame lyek tu laj don kép pen csak 
az elô adás ban vál nak lé te zôvé és lát ha tó vá. Jól meg -
fi gyel he tô ez péld á ul Wils on egyik ope ra ren dez é -
sé ben, a Pel lé as és Mél i san de-ban (1997). A modern 
ze ne egyik aty já nak tart ott De bussy Maeter linck 

szín dara b já nak sö tét és szomo rú at moszfé rá ját, il -
let ve a sze rep lôk fé lig meg fo gal ma zott, de in kább 
el foj tott ér zelme it, gon do lat a it és lel ki áll apo ta it 
fogla l ta ze né be úgy, hogy ren ge teg hely sz í nvál tozás -
sal, imp resszi o nis tán csa pongó min i a tûr ze nei té -
mák kal, va la mint jó for mán szü net nél kül höm -
pölygô hang ok kal te li ope rát te  rem t ett. Wil son 
rend e zé se i nek „esz té tiká ja” sze rint azon ban a szín -
pa di tér so has em a cse lek mény kép má sa, ha nem a 
mö göt te lé vô „lát ha tatl an” vi lág vi zu á lis meg  fo gal -
ma zása, amely nek ered mé nye ként meg nô az elô -
ad ás kompo zí ci ós jel le ge, vag yis a tér konc ep ció, a 
moz gás ko reog rá fi á ja és a lát vány ál tal kel tett ha -
tás. Eb ben a real iz mus ha zug és ne vet sé ges, te hát 
szín ház ideg en vol na (ah ogy azt Wil son tö bb inter -
jú ban ki fej ti), vagy is a ki fe je zés form a liz musa a vi -
szo nyok pszi cho ló gi ai konk re tiz á lá sa he lyett azok 
ké pi, el sô sor ban pro xe mik us meg ha tá ro zott ságát 
vo n ja ma ga ut án. A Wil son-fé le Pel léas és Mé li sande 
do mi náns szín há zi jel rend sze re a vi lá gí tás, am ely 
a fé nyek és a szí nek plasz ti kus hasz ná la ta ré vén le -
nyû gö zô te rek et hoz lét re a szín pad sö tét jé ben. Az 
egy-egy je le net ere jéig szín pad ra ho zott né hány kel -
lék tôl (ágy, gyertya tar tó stb.) el te kint ve a tér üres, 
és csak há tul ról ha tá rol ja egy ha tal mas vá szon.  
A min dig ho má lyo san me gvi lá gíto tt fe ke te és szür -
ke elô tér mö gött ez a vá szon fol ya ma to san meg ele -
ve ne dik a fe hér sé gét áti tató (a napp a li fény éle s sé -
gét, az éj sza ka ko mor sö tét sé gét és a haj nal fris ses -
sé gét is vált o za to san kif e jez ni ké pes) élénk szí nek 
ha tás á ra. Ne mcsak han gu lat ter em tô ere je van 
azonban a (né zô szá má ra lát ha tatl an mó don) meg -
vi lá gít ott hát tér füg göny nek, am ely több nyi re a kék 
kü lön fé le ár nya la tai ban pomp á zik, ha nem dram a -
tur gi ai funk ci ó ja is: a két sze relm es ekszt a ti kus 
hang  vé telû bú csú je len e té ben példá ul sár ga fény 
önti el a kék vász nat, ame ly egy ré szt szem kápr áz -
ta tó ha tás sal bír az ad dig csak fe kete, fe hér és szür -
ke, il let ve kék és egy-egy ár nyal at ere jé ig arany, 
zöld és li la lát vány vi lágon be lül, más részt vi zu álisan 
jelzi a dra ma ti kus csúcs pon tot. Ezt kö ve tôen egy 
va kí tóan fe hér fény su gár szá guld üs tö kös ként alul -
ról föl fe lé a vász non, majd hirte len bel ép Golaud, 
Méli  san de fér je, és meg öli Pel lé ast. Je len tést e li vé 
vá lik to váb bá az is, ho gy a ha r ma dik felvo nás utáni 
szünet vé gén (vagy is az elô adás má so dik ré szé nek 
kezdete és a csel ek mény ben be kö vet ke zô fo r du lat 
el ôtt) a né zô a kék vász non hi he tetlen la s sú ság gal 
ho rizon  tá li san al ászál ló fe hér fény csí kot szem lél -
het. Ugyan  ily en fe hér fény csík sze li át jobb ról balra 
ver ti  ká li san a hát térfü g gönyt, ami kor Pellé as és 
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Méli san de utol só ta lál kozá su kat ter vez ik, az utá na 
kö vet  ke zô je len et ben pe dig már Go la ud a ha já nál 
fog va von szol ja hût lenn ek hi tt fele sé gét Ar kel király 
elôtt.  

De bussy ope rá já nak sej tel mes vi lá ga és me -
lanko li kus hang vé te le (az a „la tris tes se de to ut ce 
que l’on vo it”, ami rôl Ar kel én e kel) abszt rakt ké -
pek ben nyer ki fe je zést: a két fi a tal ál tal fel kere sett 
ten ger parti bar lang egy szûk tég la lap ala kú tér, 
amely a ze ne ka ri árok és a szín pad ele jére le e resz -
tett, fe ke te csí kok kal tar kí tott zöld hát tér füg göny 
kö zött he lyez ke dik el; a vár alatt el te rü lô cisz ter -
na, aho vá Go la ud veze ti Pel lé ast, nem más, mi nt a 
pad ló ra ve tí tett ha tal mas fe hér fény gyû rû, amely -
nek szé lén a fiú eg yen sú lyoz. A mély sé gbôl fel színre 
ju tott két sze rep lôt ezu tán a szín pad te te jén pil lant -
hat juk meg egy fe hér fény csík ban, ahol el ôször 
teljes egé széb en, utá na csak kör von alak ban lát sza -
nak. A lát vány el vont sá gát erô síti még a szín pa dot 
be há ló zó, vé kony fém rá csos szer kez et ként meg je -
le nô kas tély, il let ve a pad ló al ól fel emelke dô és ké -
kes meg vi lág í tás ban le be gô fá tyol (a szö kô kút) 
képe, val a mint bi zo nyos rek vi zi tu mok hi á nya. 
Nincs pél dá ul fo r rás, am ely mell ett Méli san de fek -
szik, nincs gyû rû, amel yet a sz ö kô kút ba ejt, ni ncs 
vi rág a ke zé ben, ami kor ar ról éne kel, hogy „j’ai les 
mai ns ple in es de fle urs et de fe uil la ges”, és nincs 
cse csemô sem, ame lyet az ut ol só fel voná s ban Arkel 
ki rály a ke zé be vesz. To váb bá Mé li san de-nak sincs 
a vár ab lak á ból föl dig érô arany ha ja sem, ame lyet 
Pel  léas (a li b ret tó szeri nt) az ab lak alatt si mog at. Ez 
a je le net egyéb ként Wil son ren de zé séb en az ér zel -
mi csúcs  pon tok vi zuál is „l eem e lé sé nek” pél dája 
lehet: Pel lé as egy kis lé pcsôn tér del a szín pad bal 
ol da lán, míg Mé li san de a föld bôl elô bú jó vé kony 
to rony „er ké lyén” áll a jobb ol da lon. A hel yzet sta -
ti kus sá gát Mé li san de szél ben le be gô fáty la, il letve 
ket tô jük ki nyúj tott kez ei sem tö rik meg: a szár -
nyaló ze ne ál tal ki fe jez ett ér zel mi kö zel ség et fi no -
man el le nsú lyoz za az ének e sek fi zi kai tá volsá ga. 
(Ami kor Go laud fel em e li a kis Yn i ol dot, ho gy lesel -
ked jen be Méli san de sz o bá já ba, a két szí nész akkor 
is több mé ter tá vol ságra tér del és áll egy más tól.)  

Wil son Pel lé as és Mé li sande-ren dezé se te hát az 
ál ta la formá lis nak ne ve zett szín ház lehe tô leg tisz -
tább megva ló su lá sa, mert ben ne a lát vány nem az 
ope ra tör té nés e i nek il luszt rál á sá ra tö rek szik, ha -
nem a ze ne má sod la gos kif e je zé si form á já vá vá lik. 
Wil son szer int egy ope ra e lô a dás nak azt a fe szült -
ség et kell lát ha tóvá ten ni, ame ly a ze ne el né mu lá -
sa ut án is ére z he tô, va la mint azok at a han gokat, 

amely ek a csend ben is to vább hall ha tók. Min dez 
az on ban er ôs abszt rakc i ót igé nyel, úgy hogy az el -
vont ság sz int jét te kint ve az elô adás a ze né vel tö ké -
let e sen egyen ran gú. Az át me netek nél kül egy másba 
ol vadó szí nek, a csak jel zett, és ez ért igen va riá bi -
lis te rek, az egész tes tet el fe dô, hosszú és egy szí nû 
jel me zek, a moz gás las sú tem pója, il let ve a szí né -
szek me rev test tart á sa és geszt u sai ter em tik meg a 
már em lí tett wil so ni esz téti kát. Az elô adás „fel színi” 
hi deg sé ge, a ki nem ját szott in du la tok és a konk -
rét tá so ha nem vá ló lát ványvi lág szo ros össze füg -
gés ben áll De bussy ze nei vi lá gá val. A for ma liz mus 
Wil son-fé le meg hatá ro zá sa alap ján pe dig a Pel lé as 
és Mé li san de úgy érte l mez he tô, mint a fel szín ala tt 
el ter ü lô, ám közv et le nül so ha meg nem ra gadha tó 
(mert ön ma gáb an nem is lé te zô) vég te len idô be li 
és tér beli rend sze ré nek fel tér ké pe zés é re és lát h atóvá 
té te lére tett tö rek vés.  

Wil son nak a klasszi kus szö vege ket ala pul ve vô 
rend e zé sei vol ta képp ar ra tö rek sze nek, hogy (egyik 
szó fo r du la táv al él ve) „az iro dal mi szín ház szá mára 
adek vát vi zu ál is köny vet” (Del ga do  – He ri tage, 
1996:304) ala kít sa nak ki. Ebb ôl a szem pont ból le -
het pa ra dig ma ti kus je lent ô sé gû az a mun ká ja, ame -
l yet He in er Mül ler rel eg yütt foly ta tott az Al kész tisz 
szín pad ra ál lít á sa so rán. Az elô adás vi zu ál is és szo -
no ri kus dim en zi ó ján ak, vagy is a lát vány nak és a 
szö ve get is ma gá ba fogl a ló hang ku lisszá nak a ki a -
la kí tása ugya nis kü lön kez dô dött. A dísz let et, a vilá -
gí tást és a moz gást Wil son akk or kezdte el kid ol -
goz ni, ami kor Müll er a szö veget ír ta, sôt a mû hely -
mun kák el sô he te tel jes csend ben zaj lott, hogy látni 
le hessen, ho gyan struk tu rál ó dik a ki ind u ló pont -
ként hasz nált Eur i pi dész-da rab. (Vand en Heu vel, 
1991:185) Az el ôadás pro ló gu sa ként szolg á ló Mül -
ler-szö veg, a Ké ple írás ön ma gát „az AL KES TIS átfes -
tés e ként” aposzt ro fál ja, to váb bá de k la rál ja, hogy „a 
KU MA SA KA cí mû nó-szín já ték ot, az ODÜSSZEIA 
11. éne két, a MA DA RA Kat (Hitch cock) és a VIHARt 
(Sh a kes pe are) idé zi.” (Müll er, 1997:25) „A szö veg 
egy halá lon tú li táj at ír le” (Uo.), ezért szo ros kap -
cso lat ban áll egy részt Eu ri pi dész da rab já nak fô mo -
tí vum á val (ha lál és fel tá ma dás), más részt Wil son 
ir re á lis, az élet és a ha lál bi ro dal ma kö zött el te rü -
lô ré giót meg te remtô kép e i vel: 

„Meg döbb en tô kép ek uralj ák […] a ren dezé st: 
egyik ol da lon ti zen ki lenc láb ma gas, kük lopsz-sze -
rû szob or má so la ta áll, és a kö zép sô ré szé bôl kis 
ta lap zat emel ke dik ki. Fel fegy ve rezve és múmi a -
ként be bu gyo lál va egy ki sebb fi gu ra áll raj ta, aki se 
nem fér fi, se nem nôi han gon Müll er szö ve gét 
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mond ja. A szí npad há t só rész é be hegy vo nu latot 
épí tet tek be. Az ol da lá ba ágyaz va elô zô ko rok mû -
tár gyai ta lál ha tók – vi king ha jó, kí nai tem et ke zé si 
fi gu rák. A hegy el ôtt ál ló ion oszl o pok ké sôbb gyár -
ké ménnyé vál toz nak és le om la nak, fe lfed vén ezál -
tal egy jö vôb e li vá rost. És a szín padi meg va ló sít ás 
leg lát vá nyo sabb ré szé ben egy lé zer sug ár, amely a 
közö n ség há ta mö gül jön, szem göd röt váj a he gyol -
dalba. Min de zen effe k tu sok köz ben ma da rak ug -
rán doz nak a szín pa don, pa rázs ló fé nyû jel me zek 
vi lág ít ják meg ha l lat lan mó don a kü lön bözô szí -
nés zek egyes ré szeit, és kü lö nös, fé lig em ber, fé lig 
ûr ha jós lé nyek nép e sí tik be az élet és hal ál kö zötti 
ré giót.” (Van den He u vel, 1991:186) 

Az elô ad ás látvá ny vi lá ga te hát a fel emel ke dés és 
bu kás cik li kus fo lya ma ta ként ér telm ez he tô ké pekre 
épül, ame lyek tör téne ti konte x tust biz tos í ta nak a 
szá má ra. A tört é ne lem azonb an ko ránt sem lin e á -
ris tör tén é sek hal maza ként, ha nem a je lenb en egy -
más mel lett élô ma rad vá nyok ként, il let ve azok vál -
to  zá sa iké nt és egy más ba át men e te ként jele nik meg. 
Vagy is a tör tén e lem nem pont sze rû egy más utá n -
ban elh e lyez kedô es e mé nyekb en tör té nik (pon to -
sab ban tör tént meg), hi szen csak szink ron foly a -
ma tok ban lát ható. Az egy mást fel té te lezô ke letk e -
zés és pusz tulás mo tívu ma az elô adást lét re ho zó 
alk o tás módra is érv é nyes: az al a pszö veg és a per -
for mansz de konst ruk ciój á ra, a ben nük mû kö dô 
(dr a ma ti kus és per for ma tív) str a té gi ák egy más ba 
ol tá sára. Az Al kész tisz szö vege ugyan is ka ta tón mó -
don is mé tlô dô, jó for mán ha ng zó ké pek ként funk -
cion á ló és nagy részt mag nó ról be játs zott tö re dék-
mon tázzsá vál to zott, az elô adás jel ren dsze rei pe dig 
laz án egy más mel lé il leszt ve és csak as szo ci á ci ós 
kap cso lat ban áll va re f lek tált ak ön ma guk ra és egy -
más ra, de nem egy szín pad on kí vüli vi lág ra.  
 

Víz ió és re to ri ka 
 
ils on és Mül ler Al készt i sze a per for mansz-
szín ház az on elô adá sa i nak pél dá ja teh át, 
ame  lyek egy más ba ját szat ják a kl asszi kus 

dar a bok szö ve gal kotó me cha niz mu sa it és az avant -
gárd szín ház ra jelle m zô já ték tech ni ká kat, ami által 
ú jsze rû és sa ját o san ek lek tik us szín há zi for ma jön 
lét re. Az 1981-ben ala pít ott és Ce sen á ban mûk ödô 
So ci e tas Raf fa el lo San zio elô adá sai haso n ló an kon -
fron tác i ós el já rás ra ép ül nek, és el sô sor ban a ví zió -
sze rû ség ré vén kí ván ják fel fo koz ni a szín ház vizuá -
lis és au di tív ki fe jez ô e re jét, sôt új ra ha tá sos sá (nem 
pe dig je len tése s sé) ten ni az el hang zott sza va kat, és 

ma gát a nyel vet. Míg a nyolc va nas évek ben különbö -
 zô, több nyi re kel e ti mí to szok szín pad ra ál lí tá sáv al 
fogla l koz tak, ad dig a ki lencv e nes évek ben az SRS 
elô a dá sai a dram a ti kus tra dí ció ki tün tet ett szöv egei 
(Ha m let, 1992; Oresz te ia, 1995; Ju li us Caes ar, 1997) 
fe lé fordu l nak. A szöv eg ke ze lés azon ban erô sen 
eltér a rea lis ta szín ház ban meg szok ot tól: csak a da -
ra bok né hány jel e ne té re kon centr ál nak, a di a lógust 
mi nim á lis ra re du kálják, és más szö ve gekbôl szár -
ma zó rész le tek et is be ille sz te nek az elô adás nyel vi 
szö vet é be. A szín pa don lá tha tó jel e ne tekben lá to -
mássze rû ké pek vált ják egy mást, a közb en el hang -
zott do l gok pe dig, amel yek nem kö ve tik a rep likák 
szuk cesszív rendj ét, va ló ságg al ön ál ló éle tet éln ek. 
A be széd ugyan is nem áll össz hang ban a színé szek 
test nyel vi je le i vel, az az a moz gáss al és a gesz tu sok -
kal. A ver bál is és non-ver bális je lek nem áll nak sem 
il luszt ra tív sem asszo ci áci ós kap cso lat ban egy más -
sal, mert a be széd fi zi ka li tá sa az ig a zán lé nye ges. A 
kül ön fé le tech ni kai esz kö zök ál tal elto r zí tott em -
be ri ha ng ir re á lis és tes tet len jelleg et ny er. A hang -
képzé si és ar ti ku lá ci ós sa ját os sá gok mi att a szav ak 
ta go ltan és egy más tól el kü lönül ve ke rülnek ki mon -
dásra, amely azt ered mé nye zi, ho gy a szó (csa kúgy, 
mi nt Wil son elô adá sai ban) hang zó kép pé vál to zik: 
a viz u al itást fe li dé zô ere je leg alább annyi ra font os, 
mi nt a szo no ri kus mi nô  sé ge.  

Az SRS Ju li us Ca e sar cí mû elô adá sa (Ro meo 
Castel luc ci rende zé sé ben) nyíl tan a re tor i ka ere jét 
kí ván ja de monst rál ni, ezért az elô adás (egyik) leg -
hang súl yo sabb moz za na ta: An toni us gyász besz é de 
Cla u dia Cas tel lucci (a tár su lat egy ik meg al a pí tó ja) 
sze rint a re tor i ka a szó ru há ja, az az a tar talom ere -
jé nek mél tó ki fe jez é se a min den fé le ke gyelet nél -
kül tör ténô fo ne tik us emisszió ré vén. Ugyan ak kor 
a re to ri ka a szín ház meg nö velt hat ás fo kát, a ké pek 
és han gok – csak rész ben ref le xió alá von ható – 
ára dá sát is je len ti. En nek meg fe le lôen az elô adás 
laza, ám igen erôt el jes asszo ci áci ók hal ma zává vá -
lik, a né zô fel ada ta pe dig nem az ink ább ar che tip -
i kus nak, sem mint konk rét nak mond ha tó szi tu ác -
i ók azo no sít á sa, ha nem a te at ral i tás ra tör té nô rá -
ha gyatk o zás, va lami nt a ref le xió ál ta li (szub jek tív 
és rész le ges) rend te rem tés. Az elô adás két felv o ná -
sa kü lön-kü lön az „On an” és „Psi che” cí met vi se li: 
ôk ket ten kép vi sel ik a mo no lóg ok lel két, pon to -
sab ban a be szédb en – a sze rel mi ex tá zishoz ha son -
lóan – me gnyil vánu ló ön her ge lô és ejak u la tív me -
cha niz mus szel le mét. Az el sô je le ne tet akár a re tor -
i ka ezen (ma sz tur bác i ós) jel legé nek ki fe je zé se ként 
is ér telm ez he tô, hi szen az elô tér ben térd e lô szer -
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ep lô egy ap ró lám pa iz zót szo po gat, majd fü lé be, 
or rá ba és szá jába dugja. Az égôb en azon ban be é -
pí tett ka me ra ta lál ha tó, így a né zôk a hát térf üg -
göny re ve títve nyo mon köv et he tik, ho gy mi tör té -
nik a szí nész bi zo nyos test nyí lá sai ban. Mi e lôtt be -
szélni kezd, az iz zót le en gedi a tor kán, és tisz tán 
lát h ató vá vá lik a be széd ritm u sá ra – nôi ne mi szerv -
re em lé kez te tô mó don – pul zá ló gé ge moz gás. (Cas -
tel lucci szer int egyéb ként a hang a sze xu a li tás má -
sod la gos kö ze ge.) A sze rep lô egye dül re ci tál ja Flav -
i us, Ma rul lus és a pol gá rok párb e szé dének szö veg -
ét, így nem is annyi ra Onant, mi nt in kább a fe cse -
gô nép et kép vis e li. Elôt te ugyan is egy ha lom ci pô 
ta lá lható, és a (mono lóg ként elô a dott) di al ó gus ból 
ki de rül, hogy a Má so dik Polg ár fog lalk o zá sa: cipész. 
Az ad ja te hát a je le net komp le xit á sát, hogy a szí -
nész nem meg ha tá ro zott sze rep(ek)et ját szik, 
hanem a han gok és a lát vány ál tal te rem tett ol yan 
asszo ci á ciós há ló ré szeké nt funkc i o nál, mely nem 
kí nál egy ért el mû je lenté st a né zô sz á má ra.  

Az el sô fel vo nás Cae sar meggyilk o lá sát, va la mint 
Bru tus és An to ni us ne ve ze tes gyász be szé de it idézi. 
A zs í ro san kö vér Ci ce ron ak a szó nok be szé de ál tal 
ke l tett ha tás ról szó ló (és a De Or a to re cí mû írás ból 
szár ma zó) mo no lóg ja közb en be ve zet nek egy fe ke -
te lo vat, majd a so katm on dó „Me ne te kel per es” fel -
i ratot má zolj ák rá fe hér fest ék kel. Ezt kö ve tô en 
Brut us le ve szi Ca e sar vö rös pa lástját, és meg  mos -
sa a vén em ber összea sza ló dott tes tét. A gyil kos ság 
ri tuá lé ját azon ban már nem ô foly tat ja: bûn tu dat -
tal át ha tott besz é dét a já ték tér bal ol da lán mondja, 
mi köz ben jobb ra egy szí nész a föld re kö tö zi a mez -
 tel en Ca e sart, és Cas si us konfe t tit szór rá. Mind ez, 
mint tud juk, Pom pei us szín há zá ban tör té nik, és 
így jele n tés te li vé vá lik az is, hogy a má sodik fel vo -
nás egy ki é gett szín ház te rem re em lé kez te tô tér ben 
ját szó dik. Min dent ha mu bo rít, és a tönkre ment, 
szén fe kete szék so rok kö zött bo lyong Bru tus 2 és 
Cas si us 2, aki ket két csont so vány, „el szen e se dett 
tes tû” gye rek ját szik. A szín tér per sze a Sar des és 
Phi lip pi kö ze léb en meg ví vott csa tá ra is utal, hi szen 
itt hang zik el a két gyil kos egy mást vá do ló di a lógu -
sa, és itt tör té nik meg stil i zált ha lá luk: mel lé jük áll 
az el sô felv o nás ban Bru tust és Cas si ust ját szó két 
szí nész, majd meg fojt ja, il let ve lel övi ôket. Pon to -
sab  ban, Bru tust 2-t nem tud ja Bru tus meg öl ni, mire 
be jön egy szí nész, és sa ját mag án mu tat ja be, hogy 
is kell az (ön)gyilk os sá got végr e haj ta ni. „Így kell 
ezt csi nálni” mond ja, csa kúgy mint az el sô felvo -
nás ban, amik or az ör eg Ca e sar ral vé gezni kép te len 
Br u tus tól át vet te a fel ada tot. 

Az elô adás fel erô sí tett te át rál is di men zi ó já hoz 
tar tozik a meg mu tat ás ak tu sa, ame ly a ha lál me gje -
le níté sé hez ha sonl ó an ritu á lis ke re tek kö zött törté -
nik. A gé ge mets zés mia tt tor zult han gon bes zé lô 
Ant o ni us gyászb e szé de kö z ben le jön ar ról a szo -
bor  ta lapz at ról, ame lyen ad dig állt, és meg mu tatja 
a raj ta lé vô „ARS” feli ra tot a né zôk nek. Meg leh e tô -
sen ironi kus azon ban, ah ogy utá na azt fej te ge ti, 
mennyi re hi ányzik be lô le a meggyô zés ere je és mû -
vé sze te. Ugyan il yen iró ni á val ját szik rá a meg mu -
ta tás gesztu sá ra az a je lenet is, am i kor Cas sius egy 
oly an, fe lül rôl lee resz tett táb lá val ta kar ja be a ha -
lott Cas sius 2 test ét, amel yen (Mag ritte-et id éz ve) 
a „Ce ci n’est pas un ac te ur” fe li rat ol vas ha tó. Majd 
am i kor Bru tus 2 a fáj da lom tól örjö ng ve ha jol a holt -
test fö lé, és azt ki a bál ja, hogy „nem”, akk or új abb 
táb la eresz kedik le „igen” fe li ratt al. A meg ne ve zés 
mág i á ja így az el ide gen í tô szín há zi ef fek tu sok ön -
ref lex i ó já vá vá lik: a né zôt a ha lál bi ro dal máb an tett 
ba ran gol ás ra csá bí tó fel hívás az el ôadá son kí vül 
mar a dás szük ség szerû (el ker ül he tetl en) vol tá ra is 
fi gyel mez tet. Az elô adás gyak ran un dort kel tô esz -
kö ze i vel el ta szít ma gá tól, ugyan ak kor re cept ív rész -
vé tel re hív, ahogy a már ha lott Cas si us 2 is az ép -
pen hal dokló Br u tus 2-t: „Gye re! Gye re te is! Ez 
gyö nyö rû!” 

Az SRS elô adá sa i nak víz i ó sze rû jell e ge tö b bnyi -
re a já ték tér és a dí s zlet an yag szerû sé gé bôl fa kad: 
pél dá ul a gyak ran hasz nált tér elv á lasz tó szöv e tek -
bôl, va la mint a min dent el bo rí tó ham u ból (Ju lius 
Cae sar) és mész por ból (Oresz teia). To vábbá eh hez 
já rul még hozzá az Oresz te i á ban a Dahn-kór os fiú 
ál tal ját szott (ug ra bugrá ló és mik ro fon ba ki a báló) 
Ag a mem non, az üveg ka lit káb an ver gô dô nagy da -
rab Kas sand ra, a nyúl nak öl tözt e tett, és szét ro b ba -
nó fe jû mû nyu la kat ve zény lô kar ve ze tô, il letve a 
cson ka ka rú (ar cha i kus) A pol ló(-tor zó) alak ja, sôt 
a me zte le nül e lny ú ló, há jas Klü ta imne szt rá ra hul -
ló vér zuh a tag, a ki be le zett és meg nyú zott, de mû -
tü dôv el moz ga tott kecs ke, és a fel vo nu ló ál lat sereg -
let (lo vak, maj mok stb). Az elô adás ban hasz nált 
ele mek rep er to ár já ba pe dig a színé szek és az ál -
latok mel lett be le tar toz nak az akt ívan hasz nált és 
a hasz ná lat ut án ön ma guk ban mûk ö dô (moz gó) 
gé peze tek is. „Ez ek je len lé te nem a ter mé szet és a 
kul túra kö zötti kü lönb sé get, és nem is a dísz letvi -
lág csend éle t té tört é nô redu k ci ó ját je lö li; ez in kább 
egy rea lisz tik u sabb in teg rá ció és vált a ko zás az or -
ga ni kus és a mec ha ni kus kö zött.” (Va len ti ni, 
1997:62) Az SRS elô adá sai te hát a biná ris op po zí -
ci ók (em ber-ál lat, be széd-cse lek vés, or gan iz mus-
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me chaniz mus stb.) egy más ba kap csol á sa és fo lya -
ma tos vál ta kozta tá sa ál tal érik el a meg szok ott nak 
tû nô hatá rok fel ol dás át, és alapv e tô en eb bôl fa kad, 
hogy lá to más ként ér tel mez zük a lá tott és hal lott 
dol go kat. Sôt ez ért kény sze rül a né zô ar ra, hogy 
„fe ladja a »jele n tés rôl« foly tato tt vi ta in tel lek tu á lis 
já ték át”, és „a szín há zi ese ményt úgy fog ja fel, […
] mint az epif á nia ak tu sát.” (Va len tini, 1997:58) A 
hatva nas évek avant gárd per for man szai ál tal igé -
nyelt b efo gadói at ti tûd te hát to vább él, de a per -
for mansz elô felte vé sei és hat ás kel tô el já rá sai er ô -
sen el térnek a ko ráb ban me gfi gyel tek tôl.  
 

Az ide gen és a sa ját 
 
mint a Wo os ter Gro up, Wil son és Mül ler 
Alkész ti szé nek val a mint a So ci e tas Raf fa el lo 
San zio pél dá i ból lát ha tó, a per for mansz-szín -

ház elô ad ás szerve zô strat é gi ái az eg yes mo tí vu maira 
és tör tén é se i re le csu pa szí tott dr a ma ti kus szö ve gek 
nar rat ív zárt sá gán ak az in tenz ív szí né szi je len lét és 
a be széd fiz i ka li tás á nak hang sú lyo zá sá val tör ténô 
fel tör é sén ala puln ak. Vagy is a hag yo má nyos tex -
tua l i tást a per for mansz ra di kális és erô sen teát rá lis 
ex p ressziv i tá sa ál tal prób ál ják de konst ruá l ni. Ezt a 
tö rek vést kép vise lik még (ter mész e te sen a fel soro -
lás tel jes sé gé nek ig é nye nél kül) olyan ren de zôk elô -
adá sai, mint Lee Bre u er (pél dá ul a ka baré-jel le gû 
Lu lu [1980], ah ol „a sz í né szek mik ro fon o kat hor -
dozt ak, és kü lön bözô kép pen idéz ték vagy ad ták 
elô a szöv e get, an él kül, hogy megt e rem tett ék vol -
na ann ak az il lú zi ó ját, ho gy ôk ma guk a já t szott fi -
gur ák” Fuchs, 1996:166), Jo An ne Aka lat is (pél dául 
a IV. Hen rik [1991], ame ly nek ud vari jel e ne tei his -
to ri kus dís zlet ben, fog adó be li je le net ei vi szont a 
rock ‘n roll kor társ vi lá gá ban ját szódt ak; Fuchs, 
1996:2), Ri chard Fo re man (aki a moli è ri Don Juant 
[1981] a „szín ház a szín há z ban” el já rá sával, vi zuá -
lis és ze nei idé ze tek kel, il letve sa játos el ideg e ní tô 
ef fek tu sai val ér tel mez te új ra; Fuchs, 1996:172–73), 
Ri chard Schech ner (pél dá ul Az erk ély [1979] cí mû 
elô adá sá val, ame ly „pon to san ott kez dô dik, ahol 
Ge net ab ba ha gy ja: az on a pon ton, ahol a ha mis és 
a va lós lát ványa töb bé már nem megk ü lön bözt et -
he tô” Fu chs, 1996:164) vagy And rei Ser ban (aki a 
Figa ro há zas sá gát [1982] Bro októl Fo re ma nig íve -
lô szí nhá zi elô ad á sok ból vett idé ze tek tár ház á vá 
tet te; Fuchs, 1996:165–169) – olyan elô adó mû vé -
szek, mint Stu art Sher man (pél dául „ti zen nyolc per -
ces, né ma Ha m let jé nek hát só fa la a shake s pe a re-i 
szö veg bôl ki vág ott és tôr sze rû alak ban felr a gasz -

tott so rokk al volt de ko rálva. […] Cse hov cí mû, 
1985-ös elô adá sá ban ped ig a köz pon ti dísz le te lem 
egy két di menz i ós cse reszn ye fa-cso port volt, am ely 
Cse hov da rab jai nak fel na gyí tott lap ja i ból állt” 
Fuchs, 1998:9), és olyan tár su latok, mi nt a Ma bou 
Mi nes és az Ame ri can Rep er tory The a ter. 

A fent vá zolt tö rekv és a né met ren de zôi szín -
ház nak ab ban a vo nul a tá ban is meg fi gyelh e tô, 
amely ben a „ré gi és új hori zont ja már nem a kul -
tu rá lis tra dí ció kon tinu i tá sá ban olv ad nak ös sze, ha -
nem idô be li tá vol sá guk foly tán ép pen hogy ele mel -
kednek egy más tól, hogy ez épp a köl csö nös ide -
gen ség et hoz za nap vi lágra és tes zi meg drá mai cse -
lek vô nek”. (Jau ss, 1997:228–229) Pe ter Za dek 
olyan Sha kes pe a re-ren dezé sei, mint a Sze get szeggel 
(1967), A vel en cei kal már (1972), a Le ar ki rály 
(1974), az Ot hello (1976), a Haml et (1977) va gy a 
Té li re ge (1978) ki sebb for du ló ponto(ka)t je len tet -
tek a ném et szín ház há ború ut á ni tört é ne té ben.  
A benn ük fel hal moz ott szo kat lan és sok ko ló já ték -
öt le tek nem csak az em lí tett da ra bok új r aér tésé nek 
adek vát ki fe je zés for má i vá vá l tak, ha nem an nak a 
(vagy his tor i kus va gy mo dern) stí lus nak a pro vo -
ka  tív me gkér dô jel e zé sé vé, ahogy ad dig Sha kes -
peare-t játsz ot ták. (Haso n ló je len ség fi gyelh e tô meg 
egyéb ként ez idô tájt Pe ter Bro ok ren de zé sei ben 
is.) Zad ek elô ad á sai elsô sor ban Shak es pe a re szín -
házi akt u a li tását pr ó bál ták de monstr ál ni, ez ért a 
mai pró  zai bes zéd szó ha sz ná la ta és stí lu sa ala p ján 
át írt dra ma ti kus szö veg e ket hasz nál tak. A sha kes -
pea re-i nyelv hasz ná lat egyes sa já tos ság a it pe dig 
(pél dá ul a pró zai és ver ses be széd vál tako zá sát, a 
meg hökken tô sz óké pek al kalm a zá sát) pusz tán te -
át rá lis esz kö zök kel (a jel e ne tek el té rô tem pój á val 
és rit mu sával, il let ve a vá rat la nul fel buk ka nó „köl -
tôi” szö veg ré szek be ik ta tá sá val) érz é kel tett ék.  

A Ham let pél dául, am ely egy bo chumi gyár sze -
rel ô csar nok á ban ke rült elô adás ra, a tra gi kus tör -
tén et hez tar to zó be fog adói el vá rá sok nak a szubver -
zív ko mi kum ere je ál ta li ki bil len té sév el kí sér le te -
zett. (Az elô adás le írás át lásd Ca na ris, 1980:53–
62.) A ren de zés a komi kus mo da li tás meg te remté -
sé nek szá mos olyan esz kö zét hasz nál ta, amely ek az 
euró pai szín há zi tra dí ció bi zo nyos já ték mód ja i hoz 
(farce, comme dia dell’ ar te, vau d vil le), il letve azok 
kli séi hez kötô d nek. A „nev et sé ges” sze repo sz tás (a 
kö vér és ko pa szo dó Ham let idôse bb, mint az any -
ja, sôt Gert rud még Op hél i á nál is fi a tala bb; Po lo -
ni ust egy fi a tal szí nész nô játsz ot ta) és sze re pér tel -
mezé sek (a fo gat lan kaló zok és a sír á sók azo nos sá -
ga; a nejlo n ha ris nyá ban mász ká ló, transz vesz ti ta 
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pár ként meg jel e nô Rose nc rantz és Gu il denst ern; 
Pol o ni us mint fe hér re feste tt ar cú bo hóc) sok szor 
cir ku szi hang vé telt kölcs ö nöz tek az elô ad ás nak.  
A ham le ti erô fesz í tés így szá nalo m ra mél tóan kis -
szerû ként je lent meg, vis zont par a dox mód on éppen 
et tôl vá lt he lyenké nt tra gi kussá: példá ul a be ton -
 falon l évô pál ci ka em ber rel foly ta tott küzd el mé ben 
(ame lyet akk or rajzo lt oda, amik or azt mond ta: em -
lék ez tet ni akar ja ma gát ar ra, hogy va la ki egy szerre 
mo so lyog hat és go nosz is le het; I. 5. 107–108), 
ahogy ar ra zú dí totta a gyû lö le tét, le köp dös te, és 
bele v á gott a kard já val. (Ez a rajz ké sôbb egy másik, 
iron i kus jel legû etûd ki indu ló pont já vá vált: az egyik 
je lene t ben Cla u dius el é állt, és meg fés ül te a ha ját, 
az az úgy né zett rá, mint ha a sa ját tük ör ké pe vol -
na, vol tak épp pe dig azo nos í tot ta ma gát a ka ri ka -
tú ra fig u rá val.) To vábbá Za dek ren de zé se nem csak 
fel hasz nál ta, ha nem ref lek tál ta is az egyes szín há -
zi tra díc i ó kat, ugyan is a kül ön bö zô hely ze tek és 
ben nük a sze rep lôk vi sel kedé se az el té rô és lát szó -
lag an ta go nisz ti kus já ték mó dok fes zült sé gé ben 
konk reti zá ló dott. Cla u di us pél dá ul hol herme lin -
pa lást ban, pa róká val és ko ron á val a fe jén jel ent 
meg, hol ped ig szmok ing ban és ci lin der rel, kék 
vagy szür ke, hal szál kás öl töny ben. Et tôl füg gô en 
hol szín há zi ki rályk ént, hol pe dig fess úri em ber -
ként, mai po liti kus ként vagy al vi lági ke reszt apa -
ként vi sel ked ve in to nálta az adott je le net já ték -
módj át és stí lusát. Az elô ad ás te hát nem pró bál ta 
meg a pszi chol ó giai re a liz mus ré vén hi te les sé vagy 
el fo gad ha tó vá tenni a Sha kes pea re-da rab el lent -
mon dá sa it és prob lema ti kus ság át, inká bb ra di ká -
lis an felsz ín re hoz ta és ki játs zot ta az o kat. A dra ma -
tik us struk tú ra egy sé ge és szép sége hel yett (amelyn -
ek hang sú lyo zá sa egyéb ként a Za dek kel so ká ig el -
len té tes szín ház fel fo gást ké pvi se lô, és Za dek pro -
dukc i ó it „a nadr ág ját le tolt Sha kesp e a re”-ként ap -
oszt ro fá ló Pe ter Ste in elô adása i nak egy ik cél ja; idé -
zi: Ken nedy, 1993:270), in kább an nak di na mi kus 
és ins ta bil, il letve a vál toz (tat hat)ó per for ma tív stra -
tégi ák tól fü g gô vol ta vá lt egy ér tel mû vé.  

Az „idôt len” és „ki rál yi” (Roy al) Sha kespe a re 
szín há zi de konst ruk ci ója ként ért el mez het ôk 
Micha el Bog da nov Za dek kel egy idô ben rend e zett 
elô adá sai is, amel yek az ál tal á ban árt al mat lan nak 
be ál lí tott prob lé mák at (rasszizm us, szex iz mus) ki -
akn áz va kon tex tu a li zál ták és ak tu a li zál ták a da -
rabo kat. A mak ran cos hölgy 1978-as strat fordi elô -
adá sa pél dá ul töb bek kö zött azért ka pott „szen tség -
tö rô” jel zôt a kri tik ai re cep ciób an, mert a „meg -
nyugt a tó” lát ványt ny új tó dísz let et (a re ne szánsz-

ko ra beli Pá dua fô te rét oszl o pok kal, árk á dok kal, 
egy sze rel mes pár sz ob rá val és fes tett hát tér füg -
gönnyel) már a kez det kez det én tel je sen szét ver te 
egy ré szeg né zô(t ját szó színé sz), aki ülô he lyét nem 
ta lál va vi tá ba kez dett a né zô té ri fel ügye lô vel, majd 
rá or dí tott: „ne kem egyet len roha dt nô se mond ja 
meg, hogy mit csi nál jak!” (Ken nedy, 1993:1–3) 
Azaz a ké sôbb Pet ru chi o ként meg je lenô szí nész 
etûd je nem csak a da rab alapp rob lémá ját („the 
taming of the shr ew”) in to nálta a né zôk szá mára 
köz vet len és kí nos mó don, ha nem an nak tör té neti 
táv lat ba he lye zé sét és me gsze lí dít é sét is le he tet lenné 
tet te: az elô adás ez után egy ko pott fe ke te fala k kal 
ha tá rolt és vast ra verze k kel át szôtt szín há zi, te hát 
mai kör nyez et ben ját szó dott. Bo d ga nov rende zé se 
nem egy szer û en mo der niz ál ta a sha kes pe a re-i ko -
mé diát – ami ál tal ugy a no lyan idôt len nek, mert ma 
is ér vé nyesn ek té tel ez te vol na an nak prob lem a ti -
ká ját, min tha his tori zál ta vol na, ha nem a múlt és 
a je len, sôt az egy kori és a mai elô adásmó dok fe -
szülts é gé ben konkr e ti zálta. 
 

In ter kul tu ral i tás 
 
per for mansz-szín ház meg kér dô jele zi a rea lista 
szín ház nak a klasszi kus da rabo k hoz jó for mán 
kö te le zô ál tal á nos ságg al hozzá ren delt játé k -

stílu sa it. A re a liz mus ugyan is vagy his tori zá ló vagy 
mo der ni záló elô adá so kat tesz csak le he tôvé (így a 
ket tô kö zött op po zí ciós vi szony lé te sül), és a lé lek -
tan is ág konz ek vens megva ló sí tá sá nak in ten ció ja ki -
zár ja a já tékmó dok és -stíl u sok ke ve rés ét. Ezért bír -
nak de konst ruk tív erô vel pél dául Yu kio Ni na gawa, 
il letve Ari a ne Mno uch ki ne (és a Thâ t re du Sole il) 
kí sér le tei, ame lyek a nyu gati kul túr á ból szár mazó 
ka no ni zált szín da ra bok és a ke leti szín ház es zköz -
tá rán ak konfr on tá lá sát cé loz zák. Mnouchki ne 
szerint a nyu ga ti kul túra ki emelk e dô dra ma tik us 
szö ve gekk el rende l ke zik, a ke le ti kul túra vi szont a 
szín ját szás mû vé sze té vel, ezért cs ak e két di menzió 
egy üt tes ér vény re jut ta tá sa köl csö nöz het a sz ínház -
nak „hol isz ti kus” jelle get. (Del gado– He ri tage, 
1996:188–189) A cél azon ban nem a ket tô össze -
ol vaszt á sa, hi szen a kí sér let so rán a drama ti kus szö -
veg ek gyak ran ra di ká lis vál tozá son men nek ke resz -
tül (átérte l me zôd nek), ha nem a nyug a ti és a kel eti 
tra dí ció köz öt ti fes zült ség teát ra li zá lá sa. Ezt a fe -
szült sé get erô sí ti pél dá ul a klasszi kus dara bok zárt -
sá ga, il let ve a ke le ti szín há zak bel sô kódja i nak nyi -
tott sá ga. An nak ellen ére ugyan is, hogy a kí nai ope -
ra, a nó vagy a kat ha ka li a ki fe je zés formá kat erôsen 
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kon ven cio nál ja (bi zo nyos hang ma gas ság hoz bizo -
nyos ér zelmi ál la pot tar tozik, a szí né szek tér be li fel -
 ál lá sa a drama ti kus hely zetek ál tal meg hat á ro zott), 
olyan két ér tel mû vagy el lent mon dá sos te átrá lis kon -
ven ci ókk al él, ame lye ket nem pró bál meg más mó -
don (példá ul lé lek ta ni lag) fel olda ni és iga zol ni. Ta -
lán épp a meg ha tár o zat lans á gok so ra – azaz, hogy 
pél dá ul a nó ese té ben „a maszk nem illesz ke dik az 
ar choz, és lát ni eng e di az áll kap csot; a fia tal lányt 
ör e gem ber játssza; a hi dat, amely egy stil i zált, fes -
tett fe nyô fá hoz ve zet, az ol dal só faln ál há rom »iga -
zi« fe nyô ha tá rol ja; a szín ház zárt térben ta lál ha tó, 
de a sz í npad nak fed e le van” (Ge or ge, 1998:10–11) 
–, és ezek ki ak ná zá sá nak, val a mint a realis ta szín -
ház egy érte l mû sé gei vel va ló le szá molás szán déka 
ered mé nyezi a nem hu ma nis ta ori en táció jú in terk -
ul tu rális ren de zé sek kor társ nép szerû ségét. (Ez zel 
szem ben a hu ma nis ta ori en tá ció ve zet el Barba és 
Bro ok már em lí tett in ter kul tu rál is kí sér le te i hez.) 

Mno uch ki ne olyan ren de zés ei, mint a II. Ri chárd 
(1981), a Ví zke reszt (1982), a IV. Hen rik el sô ré sze 
(1984) és Az Atr e i dák (1990–92) Shak es pe a re, illet -
ve Eur i pi dész és Aiszk hü losz szö ve geit vi szony lag 
üres tér ben, gaz dag jel me zek ben és masz kok ban, 
stili zált moz gás sal és ja pán szín há zi kon venc i ók al -
kal maz á sá val in kább ri tu a li zál ták, mint szín pad ra 
ál lí tot ták. Ni na ga wa ren de zé sei (Oe di pusz ki rály, 
1976; Haml et, 1978; Mac beth, 1980; Méd ea, 1983; 
Pe er Gynt, 1990) ha son ló an sti li zált és kon ven -
cioná lis, a nó-szín ház több év szá zad os tra dí ciój á -
ból szár ma zó esz köz ö ket hasz nál tak, sôt ese tenként 
ref lektá l ták is a hasz ná lat té nyét. Az egyéb ként is 
egy szi ge ten já tszó dó A vi har (1987) el ôadá sát a 
„szí nház a szín házb an” alap szi tu áci ó já ra ép í tet ték, 
az az ol yan fikt ív ke ret be ágyaz ták, ame ly ben egy 
tár sul at tag jai Sza do szi ge tén (a nó-szín ház megte -
rem tô jén ek tarto tt Ze a mi mes ter szám û ze té sén ek 
hely szí nén) a Sha kes pe are-da ra bot pró bált ák. To -
váb bá Ni na gawa és Mnou ch ki ne rende zé sei sa ját 
kul tu rál is kon tex tus uk áll ap o tá ra is re a gáln ak: az 
egyik a föld ré szü kön tú li (fô leg an gol szász) kul tú -
ra erôs je len lé té re és a min den napi élet szem lé let re 
tett nö vek vô ha tá sá ra, a má sik pe dig az ok (fô leg az 
ázsi ai ku l tú rák) mar gi na liz ált, az el fo ga dott, de 
idege n nek tek in tett Má sik sze re pé be kény sze rí tett 
hely ze té re, akt ív je len lé tük és hat á suk hiá nyá ra. 
(Mnou ch ki ne rende zé sei egyébk ént majd nem 
mind ig a kü lönfé le „nagy el be szé lé sek”-ben meg -
szo kot tól el té rô és „más”-ké nt apo szt ro fált né zô -
pon tok akt i vi zá lás á ra tö rek sze nek, am int azt orien -
tá lis elô adá sai mell ett a le gen dás 1789 [1970], az 

1793 [1972] és az Arany kor [1975], va lami nt a Hé -
le ne Ci xous-val kö zös együttm û kö dés bôl sz ü le tett 
pro duk ci ók is mu tat ják.)  
 

Tes ti ség és mez te len ség 
 
ma r gi na liz ált fe mi nin szub jek ti vit ás, a ne mi 
sze re pek és anató mia-po li tika i lag konstru ált 
test ké pek ál tal le ha tá rolt vagy bék lyó ba kötött 

nôi test „fel sza ba dí tását” cé loz zák a pe rfor mansz-
szín ház olyan elô a dá sai, ame lyek a mez tele n ség 
szub ver zív erej ét hí va tot tak de monst rál ni. Egyes 
avantg árd játé k tech nik ák al kal mazá sá val ez ek az 
elô adá sok erôs en kö tôd nek a hat va nas év ek per -
for man sza i hoz (pél dá ul a Li ving Theat re 1968-as 
Pa rad i se Now cí mû pro duk ci ójá hoz), de a fi zik ai 
mez te len sé get már nem az em be reket egy más tól 
szét vá las ztó szo ci ál is és eg yéb külö nb sé gek fel -
számo lá sa, az az nem a tisz tán tes ti – a szí nészt és 
a né zôt eg yet len kö zös ség be ab szor vá ló – eg yütt -
lét har mo nik us hu ma nizmu st elô id éz ni kép es ere -
je mi att hang sú lyoz zák. A Post Porn Mo dern ism 
1989-es New Yor ki elô adá sá ban An nie Spri nk le a 
tes te egyes ré sze it le me ztele ní tô akt u sok (pél dául 
vi ze lés) ut án egy méht ük röt he lye zett a ne mi szer -
vé be, és mo so lyog va, vic ce lôd ve bá to rí tot ta a nézô -
ket, hogy men je nek fel a (tô lük egyéb ként is csak 
két-há rom mét er re lé vô) szín pad ra, és zseb lám pá -
val be le vi lá gít va szem lélj ék meg azt. (Schneid er, 
1997:52–65) An nak el le nére, hogy lát szó lag 
Sprink le él vezte a test nyí lá sát kém le lô kö zön ség je -
len  lé tét, sôt a mez te len ség „öröm ün ne pét” lát vá -
nyos masz tur bá lás sal zár ta, az elô adás még sem vált 
egy ál ta la egész sé ge sebb nek vélt test sz e mlé let ba -
ná lis de monstr á lá sá vá. A tes ti séget ér in tô gát lá sok 
le rom bo lás á ra va ló fel szó lí tás ugyan is pa ra dox mó -
don (megd öb ben tôen erôs ha tása mi att) ép pen 
azok tu da tosí tá sá ra szolg ált, vagy is ar ra, hogy a 
nézô el is mer je: az ön ma gunk és má sok tes téh ez 
való vi szo nyun kat (a le mez tel e ne dést és an nak 
szem lé lé sét) nyil vá nos hely zetb en „szük ség szerû 
mód on” gát lá sok ir á nyít ják. Sprink le elô adá sa(i) 
csak annyi ban te kint he tô(k) te rá pi kusn ak (Toepfer, 
1996:80), amennyib en azt su gall ják: a né zô fe lada -
ta nem a gát lá sok id ôsza kos (mert óha tat la nul csak 
a per for mansz vé gé ig tartó) ki kü szö böl é se, ha nem 
a ve lük va ló együt tél és meg ta nu lá sa.  

Az em be ri tes tek kö zötti hat ár el tû né se a nyolc -
vanas év ek „porn og ráf” per for man szai ban a ko ráb -
bi ak kal szemb en in kább a szub jekt i vi tás po liv a lens 
kép zôd ménnyé alaku lá sá ra vo nat kozik. Ka ren 

39

A



Finley elô adá si ban (pél dá ul The Cons tant St a te of 
De sire, 1987) az el sô lá tásra, a né zô ben vá gyat 
ébresz  tô, kis a já tí tó te kin tet (an gol szóv al: „ga ze”) 
szám á ra von zó nôi te st a per form ansz sor án be -
szennye zô dik, „el tor zul”, és sok esetb en fér fi (szexuá -
 lis, sôt ho mo szex u á lis) szere pe ket vesz fel. Egy részt 
a szánd é ko san pisz kos szín pa di körn ye zet ben az 
elô adó iz zadt ság tól és to já sfe hér jé tôl ra ga csos tes -
té re csil lo gó kon fetti és pa pír da rabk ák ra gad (nak), 
más részt az ak ció it kí sérô fo lya ma tos bes zéd (a mo -
no lóg nak ál cá zott, de va ló já ban az ön ma ga és a kö -
zön ség, il let ve a „jel ö let len mó don” fel vett sze re -
pek közö tt fo lyó dia ló gus) áta la kítja vagy „á tír ja” 
az elô adó te s ti meg nyil vá nul á sa it. Az az nem csak 
Ka ren Fin ley ind i vi du a li tá sa, han em a fi zikai je len -
lé te, pon tosa b ban a tes ti miv ol ta is vi szony la gos í -
tó dik an nak so rán, ahogy a külö n bö zô em be rek -
kel és tárg yak kal va ló szám ta lan ta lál ko zás át a mik -
ro fon ba ki a bálva rec i tál ja va gy a já tékt ér ben de -
monst rál ja – a mez te lenség te hát tény le ge sen 
„össze tett »probl é má kat« éb reszt az elô adó tes tének 
»re a li tá sát« ill e tô en.” (To ep fer, 1996:76) Ez azon -
ban jó részt az elô adó ál tal hasz nált (obsz cén) nyelv -
nek kö szön he tô, ame ly szün te le nül ge ne rál ja és 
refl ek tál ja a tes ti át a la ku lást. A nyelv vol ta képp szö -
veggé al a kít ja (tex tu ali zál ja) a tes tet: sze re pe ket, 
dra ma ti kus hely zete ket és (a né zô számá ra) ol va -
sási str a té gi ákat ír be le, ugyan ak kor de konst ruá l ja 
is az eg yes test nyel vi tró pu so kat. A test mi nt szö -
veg(mo n tázs), mint a raj ta (ben ne) író dó szö veg -
test he ly szí nén ek me ta fo rája ke rült te át ral i zá lás ra 
pél dául Ca ro lee Schneem ann In te ri or Scr oll (1975) 
cí mû elô adá sá ban, ame ly nek egyik je le neté ben a 
mez te len el ôadó egy pap ír te ker cset húz ott elô a 
nemi szer vé bôl. Rá adá sul ezen a pap íron egy fér fi 
ál tal írt (és Schne e mann ál tal fel is ol va sott) szö veg 
volt, ame ly ar ról sz ólt, hogy a férfi ak mennyi re nem 
tisz te lik a nôk munk á ját. (Schne i der, 1997:132)  
A je len et te hát úgy is érte l mez he tô, mint a nô lényé -
be inte ri o ri zált fér fi né zô pont (a már be lé i vód ott 
szer ep: az ér ték te len mun kát vég zô fél) ér vény te -
lení té sé nek, a ko rai fem i niz musra jel lem zô pél dája.  
 

Tánc- és moz gásszín ház 
 
mez te len ség mint szub ver zív erô vel bí ró je -
len ség a hatva nas évek óta egy re gyakr ab ban 
je lenik meg eg yes tánc szín házi elô a dá sokban, 

példá ul Pi na Baus ch ko re og ráf i á i ban (Ta vasz ün nep, 
1977) Köz is mert, hogy a bal ett-tán co sok ált a lá ban 
sem le ges szí nû és a tes tük höz fes zü lô ruh át vi sel -

nek, ame ly a moz gás esz té tik us meg for mált sá gá -
nak hang súl yo zá sá ra, il let ve meg könnyít é sé re szol -
gál. A ru ha le vé te lével azon ban a tánc os tes te, sôt 
a moz gást ko or di ná ló izom csopo r tok is lepl e zet le -
nül nyil vá nos ságra ker ül nek, ame ly né ha a test -
mozg ás har mó niáj á nak érz é kel te té sét, gyak rab ban 
vi szont az eszté ti kai di menz ió fel füg gesz té sét, a test 
in ten zív igény be véte lé nek, sé rül é keny ség é nek, a 
tánc és a né zôi teki n tet szá mára ki szolg ál ta tott hely -
zet é nek a fel fe dését cé loz za. Az elôbbi re le het példa 
Ma rie Cho u i nard L’Ama n de et le Di a mant (1997) 
cí mû ko re og rá fi á ja, ame ly ben a mez te len ség a 
tizen  egy tán cos tes tén ek és moz du la tai nak szép sé -
gét, il let ve eroti ká ját erô sít et te fel (a te st kül ön bö -
zô pont ja ira sze relt mik ro por tok ped ig a moz gás 
le gap róbb rez dül é se it, a pad ló vagy a más tes tek 
fel ü le té vel ta lálko zás súr ló dó hang ját), az utób bira 
vi szont Ja vi er De Fru tos Grass (1998) cí mû pro duk -
ci ó ja, ah ol a há rom (fé r fi)tán cos (ho mo)sze xuá lis 
kon no tá cióv al te li, Puc cini Pil lang ó ki sasszo nyá nak 
dall a ma i ra te tt mozg ás kom bin á ci ó ja a tes tek kap -
cso la ta i nak (az az nem eg ysze rû en a te s ti kap cso la -
tok) dur va sá gát és erô sza kos ságát em el te ki. A tánc -
be li mez te len ség to váb bá a ba lett mer ev szabá lya i -
val és konve n ci ó i val tör té nô sza kítás, az – Isa do ra 
Dun can ál tal már a szá zad ford u lón kez de mé nye -
zett – kö tet le nebb és szab a dabb mo z gás form ák ke -
re sé sén ek ext rém ki fe je zé se is le het (Toep fer, 
1996:83), és ép pen ez a cél ered mé nyezi azt, hogy 
egyes tánc- és mo z gásszín há zi kí sér le tek a per for -
mansz-szí nház stra té gi ái val él nek, sôt nagy b an hoz -
zá  já rul tak ezek nek a strat é gi ák nak a ki ala kí tá sá hoz.  

A mo dern bal ett ön ál ló, a klasszi kus tól fô leg 
tech ni kail ag el té rô for man yel vé nek oly an lét re -
hozói, mint pél dá ul Mart ha Gra ham és Geo r ge 
Balan chi ne több nyi re meg ôriz ték a ba lett-szín há zi 
tra díc ió ala pe le meit. A tánc ze nére (bár sok szor hu -
sza dik száz a di zene szer zôk mû ve i re) tör tént, a tánc 
és a ze ne vi szonylag ös sz hang ban állt egy más sal, 
az elô adók kör vo na laz ha tó figu rá kat tá n col tak el 
(vagy  is a moz du la tok bi zo nyos jel lem vo nás o kat 
sug all tak), a moz gás pe dig eg yes ér zelm ek, dramati -
kus tör té né sek stb. ki fej e zé se ma radt. Az eh hez ké -
pest posztm o dern ként ap oszt ro fált, és töb bek 
között oly an ko reo g rá fu sok ál tal kul ti vált tánc,  
mint pél  dá ul Tris ha Br own, Mer ce Cunn ing ham, 
Me re dith Monk és Twyla Tha rp épp a Gra ham- 
vagy Ba lan chi ne-fé le tech ni ka átv é te le, to vább fej -
lesz tése és a fent vá zolt ba lett-szín házi ma rad vá -
nyok ki ikta tá sa mi att bi zo nyult for ma bon tó nak. 
Vagy is a tán choz hasz nált ze nék gyakr an ek lek ti -
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kus ha tást ke l tet tek, a tánc és a ze ne kö zötti (rit -
mi kus) kap csol at felbo m lott, a tán co sok cs ak a saját 
tes tük höz, a part ne re ik tes té hez és a tér hez fû zô -
dô vi szo nya i kat jutt at ták ki fe je zésre, a moz gás pe -
dig ön re fe rens sé vá lt, az az meg szûnt a ko ráb bi tánc -
szín há zat jel lem zô orga ni kus ság. „A ko rai hat va nas 
évek kís ér le tei alap ot te rem tett ek mind a he t ve nes 
évek (mo dern is ta) ana li ti kus poszt mo dern tán ca 
szá má ra – ame lyet a min i ma lizmus jel lem zett , 
mind pe dig a nyolc van as év ek (poszt mo dern is ta) 
poszt mo dern tá n ca szám á ra, ame lyet a bô ség, a ki -
sa játí tás és a tea t ra li tás jel lemez.” (Ban es, 1994:304)  
A tá nc ese téb en si ncs teh át éles vált ás a mo dern, az 
avant gárd és a poszt mo dern kö zött: az egy es tech -
ni kák át e me lôdnek, áta la kuln ak, és kü lön bözô 
szín padi kons tel lác i ó ban ke rül nek fel hasz ná lásra. 
Leg fel jebb a hasz ná lat mi ként je, pél dá ul a tánc mel -
lett a szín há zi esz köz tár igény be véte le alapján te -
he tô kü lönb ség bizo nyos tánc- majd egy re in kább 
moz gásszín há zi form á ci ók kö zött. De „an nak, amit 
ma poszt mo dern tánc nak ne ve zünk, sok as pek tu -
sa már a hat va nas évek ben je len volt.” (Ba nes, 
1994:309) Sôt az át me ne tek úgy is érte l mez he tôk, 
hogy a hat van as évek kí sér let ei de konstru ál ták a 
klasszi kus és mo dern bal ett ki fe jezé s for má it, en -
nek so rán pe dig létr e jött egy olyan re per toár, amely 
kés ôbb sza ba don fe lhasz nál ha tó vá, va ri ál hat ó vá, és 
– a stí lus egy sé gé nek igé nye nél kül – más esz kö -
zök kel össze rak ha tó vá vált.  

Mer ce Cunn ing ham (aki nek né hány ko re og rá -
fiá já hoz a fes tô Ro bert Ra us chenbe rg ter vez te a lát -
ványt) pél dá ul kez detben vé letl en sze rû ele mek 
haszn á la tá val kí sér le te zett: St ory (1963) cí mû pr o -
duk ci ój á nak (el ô ze te sen) csak a váz la tát ala kít ot ta 
ki, az eg yes szek ven ci á kat vi szont (el ôadás köz ben) 
a tán co sok impr o vi zá ciói, ame lyek min dig vál toz -
tak, ezért az elô adás id e je ti ze nöt és negyv en perc 
kö zött in ga do zott. De nem csak a ko re og ráf ia, ha -
nem a dísz let és a jel mez (am e lyek az elô adás tur -
né ja sor án mi n dig az ado tt szín ház ban ta lál ha tó 
elem ek bôl és ruha da ra bok ból áll tak), sôt a ze ne is 
es tér ôl es tére vá l to zott. A ja pán zene szer zô ti zen -
hat ver zi ój át ké szí tet te el „ug ya nan nak” a kom po -
zí ci ó nak (a cí me leg aláb bis ugyan az ma radt: Sap -
poro), és mind eg yik tar talm a zott mód o sít ha tó ele -
meket, hogy a ze né szek va riá l has sák a hang zást. 
(Ban es, 1994:103–109) Az idô és a tér haszn á la ta 
te hát ugya núgy pro b lé ma ként je lent ke zett, mint a 
per for mansz-szín ház elô ad á sa i ban. Pi na Ba usch 
sze rint „az iga zi ne hé zség, meg fele lô konte x tust 
talál ni a tá nc szá má ra, ho gy az ne csak köz ját ék 

legyen, ha nem ön ál ló jo gú részt for mál jon.” 
(Servos–Wei gelt, 1984:238) Vagy is a kon takt tánc 
tech niká i nak ki fej le sz té se so rán az an nak „meg fe -
le lô kon text us” ki a la kít á sa is dön tô té nye zô vé vált 
olyan tér kör nye ze té, amelyn ek akt ív és je len be li 
hasz ná lata hoz zá já rul az egyes moz gásf or mák lét -
re jöt té hez. Bau sch ko re og rá fi á i ban pél dá ul a lej tô 
(Komm, tanz mit mir, 1977), a víz (Ari en, 1979) 
vagy a szín pa dot el bo rí tó szeg fû ten ger (Nel ken, 
1982) st i mu lál ta a ve lük ter emt he tô kon tak tus mó -
do za tait. Rá adás ul ol yan dísz le tet, jel mezt és rekvi -
zi tu mo kat hasz nál tak (pél dául mû gyep, ma gas 
sarkú ci pô és ki tö mött ôz vagy kroko dil), ame lyek 
nem já rul tak hoz zá a ben nük és vel ük te rem tett 
moz du la tok megs zo kott szép sé gé hez és ha r mó niá -
já hoz. An ne Te re sa de Ke ers ma e ker Mik ro koz mosz 
(1987) cí mû kor e og rá fiá ja Bar tók és Lig e ti há rom 
kom po zí ció já nak kon cert sze rû, a hát tér ben lé vô 
két zon go rán el játs zott elô adás á ra épül – a kö zépsô 
rész ben egy ál tal án nincs tánc –, és a disz har mo ni -
kus ze nei fu ta mok kal in kább csak az expr esszi vitás 
szem pontj á ból össz hang ban ál ló moz gás az egy -
más hoz (né ha a falh oz) cs a pó dó, a pad lót hol fino -
man, hol ene r gi ku san sú ro ló test ek olyan er ôfe szí -
tés e i bôl áll, amely ben rit mi záló erô vel bír a tánco -
sok han gos zi hál á sa is. 

A hat va nas-het ve nes évek ben a tánc szín ház a 
tánc nak lát szó lag ko ránt sem meg fe le lô te re ket ke -
re sett, hogy az egy re ke vés bé „tánc sze rû” moz dula -
to kat még in kább ki domb o rít sa – a nyolc va nas-ki -
lencv e nes évek mo z gásszín há za pe dig már adott -
nak ve szi a bár mi vel és bárh ogy lé te sít he tô tes ti 
kap  cso la tok le hetô sé gét. A sza bad kai szár ma zású, 
de Fran cia or szágb an al ko tó Jo zef Nadj ko re ogr á -
fiái (pél dá ul A vad ana tó mi á ja [1994] va gy a Haba -
kuk-kom men tá rok, 1996) nem csak vad és szél sô sé -
ges, sôt né ha ak roba ti kus moz gás sorra épül nek, 
hanem be épí tik ab ba az ál ta luk haszná lt tár gyi esz -
köz ö ket (asz talt, szé ket, fel-le mo z gat ha tó fal da ra -
bokat stb.) is, ez ért ol yan il lú zió kele t ke zik, mintha 
az egész szín padi vil ág egyet len moz gó arc hi tek tú -
ra vol na. Épp a min dent át ha tó anyag sze rû ség, az 
eg ymás tól szét nem vá laszt ha tó tes ti ség és tár gyias -
ság di na miká já nak ki ak ná zá sa ered mé nyezi azt, 
hogy a néz ô ben a gra vi tá ci ós ha tás tól tör té nô elol -
dó dás és fur csa le be gés é rze te ala kul ki. Ez ek ben 
az elô a dá sok ban a moz gás nem épít ke zik idô ben 
és tér ben, ha nem in kább szét te rül. Mi köz ben a 
szinkr o ni tás (a ze ne és a mozg ás va gy az eg yes tán -
co sok moz dul a tai kö zött) szin te telj e sen meg szûnik 
vagy csak id ô sza ko san vá lik ér zé kel he tô vé, pa radox 
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mó don na gyon is szinkr on szín pa di stru k tú ra jön 
lét re: a ko re og raf i kus etû dök min dig egyes szó lók, 
pá ros tán cok, tri ók stb. ko ns tel lác i ó já ban mû köd -
nek, és csak la zán kap cso lód nak egy másh oz. A tán -
cos ok párt vál ta nak vagy más hol és más mozg ás ba 
kez de nek: va ló ság gal át ugra nak eg yik etûdb ôl a 
mási k ba. Az idô tartam jó form án alig ér zé kelh e tô, 
mi vel a né zô ál ta lá ban erôs en kon centrál a lá tott 
dol gok me rész sé gé re (vesz élyes ség é re) és il lu zio -
nisz ti kus ha tá sá ra – a ko re ogr á fia teh át in kább kol -
lázs ként, nem pe dig va la hon nan va la ho vá tar tó fo -
lya mat ként érte l mez he tô.  

Ép pen ez a ko l lázs sze rû dra ma turg ia jelle m zi 
ma nap ság a moz gásszín há zi elô adá sok több sé gét, 
pél dá ul Wim Van de keyb us, bel ga ko re og rá fus 
mun káit. A Se ven for a Sec ret Ne ver To Be Told 
(1997), a cí mé hez ha son ló an enig mat i kus el ôadás 
fek e te és üres tér ben kez dô dik, ahol a fe hér ru hás 
tánc o sok klasszi kus ze né re, pár ban vé gez nek szép 
és ki fi nomu lt moz gást. Majd egy var jú-álar cot vi -
se lô tán cos von ag lás ra emlé kez te tô, zav a ro dott 
mozd u la tai és vi haros fu tá sa me gtö ri a har mó niát, 
és a tán cot egy re in kább ka oti kus ug rá lássá vál toz -
tat ja. Az elô adás ez után szét tö re dez ett ké pek egy -
más után já vá vá lik: „a varjú” mo no lóg ja után egy 
hat al mas do boz ba em be re ket zárn ak be, akik egy 
mik ro fon ba be szé lô ki ki ál tó ha da rá sa köz ben ál la -
tok ká al a kul va búj nak elô. Mi u tán a szín pa don 
hem  zse gô ál lat se reg let elé ne kel egy dalt, kü lön bözô 
jel mez ben elôa dott tán cok so ro za ta kö vet ke zik, 
ame lyet ijesz tô mut at vá nyok struktu rál nak. A zs i -
nór  padl ás ról ug yan is ór i á si ma dár to l lak zuh an nak 
rend sze re sen a tán co sok kö zé, és éles he gyük kel a 
padl ó ba fú ród nak. A tánc form ák fo lya mato san vál -
toznak, egy re gyor sabb rit mu sú vá váln ak, közb en 
több mét er ho sszú alu fó lia-te ker cse ket rán gat nak 
le a mag as ból, míg nem egy szer min den ki el hagy ja 
a szí npa dot, és a né zôk ben tu dat o sul, hogy vé get 
ért az elô adás. A produ k ció teh át több fé le stí lust, 
tech ni kát, játé k mó dot és lát ván ye le met ál lít egy -
más mel lé anél kül, hogy kap cso la tot te remte ne kö -
zöt tük. A ze ne, az ének, a tánc és a pró zai be széd 
össz já té kából nem Ge samt kunst werk jön lét re, mert 
se m mi nem épül egy másra, nem áll össz hang ban 
egy más sal, sôt még cs ak nem is idé zi egy mást. 
(Meredi th Monk és Ping Chong Cha con cí mû 1974-
es ko reog rá fi á ja ha son lók épp bill en tet te ki a tánc -
jel e ne te ket a fe s tés, ci gar et tá zás, zon gorá zás vagy 
a ké miai kö tés rôl tar tott ki sel ô a dás al ka lom sze rû 
ak ció i val. Ba nes, 1994:240–252) A szét szórt, vál -
toza tos for mát öl tô tör té né sek et le gfel jebb csak a 

ki fe je zôe rô ha ték ony sá ga, a je len e tek exp resszivi -
tá sa kap csol ja egy be. Nadj és Van dek ey bus ko reog -
rá fiá i hoz ha son ló an a kor társ moz gásszín házi el ô -
a dá sokat leg inká bb a tes ti ki fej e zés szél sô sé ges 
mód ja iv al tör té nô kí sér le te zés jell em zi, a rend te -
rem   tés kény sze re nél kül. Az alap ve tô en ver bális 
szí nhá zi elô ad á sok nál jobb an meg fi gyel he tô ben -
nük az a faj ta to tá lis ek lek ti ka, am e lyet jól ér zé -
keltet Sally Ba nes két írá sának cí me: „Terp szik hore 
tor nac i pô ben, ma gas sa r kú cipô ben, dzsessz ci pô -
ben és láb uj jhe gyen” (1994:301), il let ve (a szin te 
le fordí t ha tat lan) „Dan cing (wi th/ to/ be fo re/ on/ in/ 
over/ after/ aga inst/ away fr om/ with o ut) the Music”. 
(310) 
 

Re vü és tech no ló gia 
 
mozgá sszín ház ra és a ver bá lis szín ház ra jel -
lem zô stra té gi ák ele gyí tése, a dra ma ti kus tör -
té né sek látvá nyos kép ek ben tör ténô meg  fo -

gal ma zása jel lem zi az an gol Thât re de Comp lic i té 
né mely elô ad á sát (pél dául a Bru no Sch ultz no vellái 
alap ján ké szült Kro ko dil ut cát, 1994) és az (egyé b -
iránt Ba lan chine-nál ta nult) bel ga Jan Fab re szín -
há zi re vü it. Fab re pro duk ci ói leg in kább a Ro bert 
Wil so né i val mu tat nak rokon sá got az erôs képzô -
mû vé szeti ha tás, a szín pad ar chi tek tú rája ir án ti el -
kö tel e zett ség, a hosszú ra nyú ló elô ad á sok (ame lyek 
köz ben a kö zön ség ki-be jár kál hat), az ope rák ren -
de zése, az él et és a ha lál kö zöt ti di men zió teátra  li -
zá lása, il let ve a gya ko ri öni dé zés te kint e té ben. 
Nagy szab á sú szín pa di ví zi ói a ko rai perf or man szok 
esz köz e it hasz nál ják, amennyib en nem kí ván nak 
il lú zi ót kel te ni, tör tén e tet el me sél ni, a kez det és a 
vég for mái val él ni, vagy a szí né szekre sze re pet osz -
ta ni, el len ben akt ív részt ve vôvé te szik a nyel vet. A 
nyelv, a je löl ôk ta golt, érz é ki ar ti ku lálá sa ugyanis 
vi zu á lis erôv el ren del kez ik, és így a lát vány részévé 
vál ik. Az El ha ló in terjú (1989) elô adás á ban (Fa b re 
véle mé nyét idéz ve) „min den szó […] kü lön le tt ki -
ejtve, öt má sod per ces szü net ek kel, hogy kimo n -
dott tár gyak ként le hess en ér zé kel ni ôket – hogy 
idô be li tör té nés sé vál ja nak, és új te ret kre ál ja nak. 
És, hogy mi n den csend még na gyobb te ret épít -
sen.” (We se mann, 1997:48) A sz a vak tér be li ren -
dezô e re je vá lik te hát lé nye gessé, vagy is az a ké pes -
sé gük, hogy úgy hul la nak a sz í npad ra, akár a tár -
gyak, és így az elô adás más ele me i vel egyen ran gú 
pozí ci ó ba ke rül nek. Fab re elô adá sai (pél dá ul az 
1984-es A sz í nhá zi ôrü let er e je) fá rasztó és vesz élyes 
tes ti akc i ók ra épül nek, fel füg gesz tik a já ték és a ko -
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moly ság el len tét ét, az egyes szek ven ci á kat pe dig 
job bá ra az elô adók fizi kai ere je és ál ló kép es sé ge 
struk turá l ja. A do mi náns jel rend szer a ki nezi ka, 
am ely rend re fel bom ló tér beli for mák ra épül, és így 
vol ta képp egy más ba úsz nak a szín pa di el rende zô -
dés tisz ta és rend e zet len ké pei, va gyis a for ma és a 
for mát lan ság ál lan dóan egy más ba om lik. A megs -
zo kott op poz í ci ó kat el vá lasz tó hat ár ok el tûn nek, a 
te át rá lis ala pe le mek re la tivi zá lód nak, és ép pen az 
er ed mé nyezi Fab re elô adása i nak de konst ruk tív ha -
tá sát, hogy me gkér dô jel e zik „a szín ház olyan fo gal -
m a it, mi nt idô tar tam, tér, rend és moz gás, de nem 
ané l kül, hogy meg vizs gál nák ez ek iker-tarto zé kait: 
a gyor sa ságot, a hi ányt, a ká oszt és a nyu gal mat.” 
(We se mann, 1997:43) A sz í npa di ké pek emi att 
gyak ran szür re a liszt i kus sá vál nak: a há ttér függöny -
re vet í tett klasszi cis ta festm é nyek elôtt mez te len 
tes tek sza ladgá l nak, fé mes csil lo gá sú ru hába öl tö -
zött és ro va rok ra em lé kez te tô szín é szek rit mus ra 
tán col nak, a né zôk fe je fö lött pe dig óri á si sas sz áll 
egy ru hát lan sz í nész nô ke zé re. A ká osz, amely po -
ten ci á li san je len van a rend ben, és a rend, amely 
ígé ret ként je len van a ká oszb an min dig egy szer re 
vál ik lát ha tó vá. Ez me gin gat ja az egy ér telmû sé ge -
ket, és az ál lan dó meg ha tá ro zatl an ság te átrá lis for -
má it, „a »hi ány zó je len tés« Konk rét Szín há zát” 
(We se mann, 1997:43) hoz za lét re. 

Jan Fab re elô a dásai a per for mansz-szín házn ak 
ar ra a ten den ci á já ra is pél dák kal szol gá lhat nak, 
hogy az elô adá sok nem csak nö vek vô szá mú tech -
ni kai esz közt ve sz nek ig ény be, ha nem a techn o ló -
gia tu da tát, a zaz a fil mes, vi de ós és szá mí tó gé pes 
kép szer ve zô el já rá sok (szi mu lá ciók) ál tal meg kö -
ve telt per cep ci ót is ig ény lik. A gyors „vág á sok” és 
je le net vál tá sok, a szi mul tán né zô pon tok al kalma -
zá sa, a mé di a li zált lát vány és hang zás, a tér-idô 
dimen zió erôs fóku szá lá sa a je lenbe, ugya nak kor 
vi szont a kre áltság ér zetét su galló, fan tasz ti kus és 
gé pek kel te li tér kör nyezet mind-mind ol yan té nye -
zôk, ame lyeket a már em lí tett Woo s ter Gro up elô -
ad á sai mel lett Lau rie An der son pe rfor mansz-jel le -
gû kon cert je i ben vagy Ac him Frey er, Pe ter Sell ars 
és Ro bert Le pa ge ren dezé se i ben is meg fi gyelh e tôk. 
(Vagy ép pen Ro bert Wil son és Phi lip Gla ss Monsters 
of Gra ce [1998] cí mû op e rá já ban, amely nek ti zen -
há rom je le ne tébôl hét pusz tán há rom di men zi ós, 
szte re oszk o pi kus ani má ci ó val me ge le ven í tett képek 
ve tí tésé re épül.) A szín pa di vi lá got át ha tó tech ni -
ka lizá lt ság va ló já ban an nak a tu dat nak a me ta fo -
rik us ki fej e zô dé se, hogy le hete t len a tisz ta érzéke lés: 
a lá tás mó dun kat a lá tás akt u sát igény lô eszközök 

és mé di umok pr e fi gu rál ják. To váb bá a Gro tows ki 
és a kö ve tôi ál tal fikc i o nált hatva nas évek beli per -
for mansz ok el len pont ja is, amennyi ben azok a 
dolgok, ön ma gunk, a má sik és egy ál ta lán a lét ér -
zéke lé sé nek elô felt e vé sektôl men tes, se m mi tôl nem 
be fo lyá solt módjá nak a ki alak í tá sát hir det ték.  
A gya kor la tilag a hu sza dik szá zad vé gi éle tet irányí -
tó tech niká nak a mû vé szet be és a sz í nház ba történô 
app li kác i ó ja ré vén pa ra dox mó don épp „a kor társ 
mû vé szi pro duk ció” ér te el „a mû vé szet és az él et 
re in teg rá ci óját, ame lyet a tör téne l mi avant gárd egy -
kor alap ve tô nek tar tott a tár sa dal mi áta lak u lás hoz”. 
(Bir rin ger, 1985:222) Sôt ta lán nem túl zás azt ál -
líta ni, ho gy a szín ház a vi szony la go sítás me di á lis 
esz kö zei ré vén a szi mu láció par ex cel len ce ki feje zé -
sé nek szín te ré vé vált.  

 
Tend en ci ák 

 
fent vá zolt tö rek vé sek, kí sér le tek és fo lya -
matok ko ránt sem tel jes szám ba vé tele alap ján 
ar ra a konk lú zi ó ra jut ha tunk, ho gy ha a szín -

ház zal kapc so lat ban egy ál ta lán jo go sult a „poszt -
mod ern” jel zô hasz ná lata, ak kor az a Hi ány vagy a 
per for mansz-szín ház(a)ként ap oszt ro fált je len ség 
ese té ben leh et sé ges. Itt tal ál koz nak ugyan is a poszt -
mo der niz mus ról foly ta tott és a posztstru k tu ra lis ta 
diszk ur zus elô fel te vé sei és kö vet kezt e té sei, ille t ve 
azok, ame lyek az egyes elô adá sok ban konk reti zá -
lód nak. „Pa ra dox mó don a hat va nas évek ben 
jelent ke zett a »per for mansz« ra dik á li san an ti-esz -
té tik ai funk ci ó val, de csak a kés ôb bi, »per for mansz 
mûvé szetké nt« va ló te o re tiz á lá sa es ett eg y be a 
poszt mo dern disz kurz us sal, és an nak ol yan me ta -
fo rá kat elôny b en ré sze sítô szem lé le té vel, mint az 
áthá gás, ki bille n tés, tö redé kes ség és meg hat á ro zat -
lan ság.” (Bir ringer, 1997:131) A per for mansz-szín -
ház azon ban nem moz ga lom, nem pa ra dig ma és 
nem is egy új szín há zi kor szak me ge lô le ge zôje. Nin -
cse nek el hi va tott kép vi se lôi, a stra tég i ái nem tan -
ít ha tók (bár után oz ha tók), és nem is kez di ki szor -
í ta ni a még mind ig fô so dor ban lé vô re a lis ta szín -
há zat. To váb bá ko ránt sem egy sé ges, vagy is az elô -
adás ok ban meg fig yel he tô el já rások nem ho mo ge -
ni zál ha tók stand ard jel leg ze tes sé gek ké. Kor társ 
magy ar és kül föl di elô ad á so kat szem lélve azon ban 
gyak ran meg figy el he tô ezek nek a stra tég i ák nak és 
el já rá sokn ak a fel hasz ná lá sa szám ta lan va ri áci ó ban 
és erôs en el té rô mó don. A konk rét kap cso lat ok és 
ér zéke l he tô kü lönb ségek vizs gá la ta so rán azon ban 
még i scsak ki raj zo ló dik egy per for mansz-szín há zi 
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esz té ti ka, am ely kéts ég kí vül rel a tív konst ruk ció 
csu pán, de a hat van as évek óta hasz nált „új” szín -
há zi nyel vek meg ér té sé hez se gít ség ül szol gálhat. 

A pe rfor mansz-szín ház gyak ran meg hökk en tô -
nek és pro vo ka tív nak mi nô sít ett elô a dá sai in terpre -
tál hat ók az ir o dal mi és mû vé sze ti poszt mo derns -
ég Ja uss ált al krité ri u mok ként megfo gal ma zott, de 
in kább (‘a kons tans je l lem zô’ kon no tác i ó ját nél kü -
lözô szó val) ten den ci ái alap ján. Ezek a ten den ciák 
a kö vet kez ôk:  

„[1.] e lfo r du lás egy asz ke tikus mo der niz mus 
ezo ter i kus kí sér le té tôl az ér zé ki ta pasz ta lat és a 
meg értô él ve zet, il let ve a bô ven ad a golt sza tí ra és 
szub ver zív ko mi kum exot e ri kus igen lé se fe lé, a 
szub jekt um prok la mált ha lá lá nak át csa pása a szoli -
tá ris tu dat ha tá rai ol dó dás á nak egy po li fón Én és 
Te vi szony ra nyí ló ta pasz tala tá ba; [2.] az au to nóm 
mû al ko tás, az önre fe ren ciá lis poét i ka fel ál do zá sa a 
mû vész e tek nek a nagy mé r ték ben in dusztr i a li zált 
vil ág je len é re és új mé di á i ra va ló rá nyi tá sa ér de ké -
ben; [3.] to váb bá me ssze me nô en sza bad ren del ke -
zés mi n den el múlt kult ú ra fölö tt (in ter tex tual i tás); 
[4.] a re cep ci óra és a ha tás ra át he lye zôdô esz tét i -
kai ér dek lô dés; [5.] nem utolsó sor ban a mag as- és 
a tö meg kul tú ra ol yan el fo gu lat lan eggyé ol vasz tása, 
ame ly a fik tí vet, az imag i ná ri ust, a mi ti kust a kom -
mu ni ká ció médi u ma ként ké pes hasz no síta ni, s 
tech ni cizá lt vi lá gunk in for má ci óár a da tá val szem -
ben fe lmu tat ni.” (Ja uss, 1997:217) 

1. A hat va nas évek per form ansz- és hap pening-
orien tált tör ek vé sei aszk e ti kusnak mi nôsí t he tôk, 
amennyib en (Gro tows ki fo gal ma i val) a „sz in te -
 tikus szín há z zal” szem ben a „sze gény szín ház” 
meg val ó sí tá sára tö re ked tek. A „sze gény” jel zô ez 
eset ben a te at ral i tást va gy il lúz i ót elô ál lító szín -
 házi esz kö zök kiik ta tá sá ra von at ko zik, még pedig 
abból a cé l ból, ho gy a szí nész „ön ma ga ként”, a 
fiktív vagy rep re zen tác i ós ke ret bôl ki lép ve ker ül -
hes sen kap csol at ba a né zô vel. Ez ért olyan já ték -
ter e ket ke res tek, amely ben a szí nész és a né zô 
„köz vetl en” (ember és em ber kö zöt ti) kap cso la tot 
lé te sít het. Azt re mél ték, hogy az aszké zis ered -
mény e ként a né zôk va la mi féle tra nsz cen dens él -
mény ben rés ze sül nek, am ely vagy abb ól eredt, 
hogy a szí nész (Pe ter Bro ok fo galm á val) egy „ür es 
tér ben” ki nyil vá ní tot ta „ön ma gát”, és a szin te sze -
mélyes kon tak tus a né zôt is ar ra kény szerí tet te, 
hogy „ön ma gát” ad ja (Gro towski), vagy ped ig 
abból, hogy lét re jött egy az em be re ket el vá lasz -
tó ha táro kon túl mu ta tó, har mo ni kus köz ös ség 
(Schech ner és a Li ving The atre).  

A poszts tuk tu ral is ta fil o zó fia azon ban meg kér -
dôj e le zi a telj es je len lét e lér é sé nek, a rep rez en tá ció 
vé gé nek és az ön ma gunk hoz (sta bil és vál to zat lan 
sze mé lyi ség ünk höz) va ló elj u tás nak a le he tô ségét. 
Der ri da az Ar ta ud-fé le ke gyet len szín ház nak épp 
eze ket az elô felt e vé se it de konst ru álja: „a je len nem 
ad ja ma gát mint olyat, nem je le nik meg, nem mu -
tat  ko zik meg, nem nyit ja meg az idô színpa dát vagy 
a szín pad ide jét csak úgy, ha ezekb en egyút tal ben -
ne ta rt ja sa ját bel sô kül önb sé gét, és csak ôsi is mét -
lé sé nek bel sô visszah aj lá sá ban, a rep re zen tá ci ó ban.” 
(1994a:14) „Miv el a rep re zen tác ió már min dig is 
el kez dô dött, nincs te hát vé ge.” (15) Az is métl(ôd)és 
je lens é ge lehe tet len né tes zi a pre zen cia re pe tí ció 
nél küli el gon do lá sát, sôt azt is, ho gy olyan pil lana -
tot ta lál junk, amely ben tisz tán kör vo na lazh a tó mó -
don hoz zá férhe tô és fel fedh e tô az én (az iden ti tás). 
Az élet, ame ly ma ga a fo lyama tos is mét lés, min den 
(meg áll í tha tatl an) pill a nat ban rep re zen tá ci ó ra 
kény szer ít. A szí né szek és a né zôk ezért so ha nem 
ad hatj ák ön ma gu kat rep reze n tá lat lan mó don, mert 
el eve ab ban az élet fo lyama t ban álln ak ben ne, amely 
szük sé gkép pen rep re zent á ció. A szín ész (a szubjek -
tum, az Én) fel szá mo lá sa vagy „fel áldo zá sa” (ha lá -
la) el kép zelh e tet len, mert ön magá ban vett szub jek -
tivi tás nem lé te zik, csak a má sik hoz, vag yis a nézô -
h öz (ez eset ben a Te) fûzô dô vi szo nyá ban. 

A per for mansz-szín ház elô ad á sai sok eset ben a 
„rep re zen tá ció be zá ró dá sá nak” tu da tát te ma tiz á ló 
ak ti vitá s nak tûn nek. A ke ret- va gy ku kucs káló do -
boz színp ad hoz va ló vissza tér és úgy is ér tel mezhe -
tô, mint az il lú zi ó te rem tés cél já nak el fog ad á sa. Nem 
a szimu la tív tech ni kák fe lé lesz tésé rôl van azon ban 
szó, hi szen az il lúz ió (a lát szat) fo lya ma tos ref le xió 
alá ke rül és felf üg gesztô dik (Wo os ter Gro up).  
Az asz ké zis sel szem ben meg je le nik az er ôs te atr a -
li tás, amel yet ál ta lá ban a lát vány és a hang ha tá  sok 
fe lfo ko zá sá val ér nek el, és vagy meg mut a tás ra ke -
rül az ezt elôi dé zô te át rál is esz köz tár, vagy a né zô 
kén yte len rend re szembe sül ni az zal a ténnyel, hogy 
amit lát, az „ma ga” a szín ház, nem pe dig az élet. 
Per sze a real is ta szín ház ban is tu da tá ban van a nézô 
an nak, ho gy (dur va le egy szer û sí tés sel) tény le ge sen 
nem az élet egy sze le tét lát ja, de mi vel jó for mán 
egyet len jel sem ut al ar ra, hogy a szín pa don já ték 
fo lyik, kény telen „ko mo lyan ven ni” az ott tör ténô 
dol gok at. A re a lis ta szín ház volta képp ar ra tre ní -
rozza a né zôt, hogy el fog ad ja ann ak kon ven ció ját, 
hogy am it meg mu tat nak, az még is csak az élet.  
A per for mansz-szín ház ezt a kon ven ciót ikt at ja ki 
oly mó don, hogy ha tá sos szín há zi ef fektu sok ré vén 
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egy ön ál ló (csak az elô a dás ide jén és te rén be lül lé -
te zô) vi lág il lú zi ó ját kel ti, mi köz ben tud a to sítja is 
az il lú zi ót. Az az me tafo ri zál ja azt a té nyt, hogy a 
vi lág, ame lyet lá tunk, csu pán il lúzió – me rt sa ját 
lá tá si te vé keny sé günk, il let ve azt bef o lyá so ló er ôk 
össz já té ká nak az ered mé nye , ezált al pe dig épp az 
„ér zé ki ta pasz ta latra” és a „me gér tô él ve zet re”, a fe -
no m e no ló giai és her me ne u tik ai as pek tus össze kap -
cso lá sára he lyezi a hang súlyt (Wils on és For e man). 
A ko mi kum gyak ran a já ték és ko moly ság kö zötti 
ha tár meg szünt e té se, a hit e les sé get ki bil len tô tech -
ni kák al kal mazá sa ré vén je le nik meg, az elô adások 
pe dig a szín há zi ak ti vitás sza tir i kus ref le xi ó ja ként 
érte l mez he tôk (Kan tor és Za dek).  

2. A szín há zi elô adás au to nóm lété nek e lgon do -
lá sa a pol gári il lú zi ó szín ház nak ab ból a prem isszá -
jáb ól szár maz tat ha tó, amely sze rint a szín ház 
felada ta a va l óság il lú zi ó ján ak meg te remt é se.  
(E mögö tt per sze az az elô fel te vés áll, hogy a szín -
ház ké pes a va ló ság „áb rá zo lá sá ra” – a vi szony 
ugyan is több ny i re ábrá zo lás-es z té ti kai fog al mak -
kal ke rül le írás ra.) Az ill ú zió tök é le te sít é sé nek fô 
esz kö ze a Szta nyisz lavsz kij-fé le „ne gye dik fal”, 
vagyis az a vir tu á lis ha tár, ame ly a né zôt és a színé -
sze ket el vá laszt ja egy más tól ann ak cél já ból, hogy 
a szí né szek, a né zôk je len létét fi gyel men kí vül ha -
gy va, a le he tô leg hí vebb mód on tud ja nak imi tál ni 
egy élet hely ze tet, és így a szín ház tel je sen ma gá ba 
szívja az éle tet. A pró bák so rán fej lô dô sz í nhá zi elô -
ad ást or ga nikus, sa ját str uk tú rá val re n del ke zô lét e -
zô nek te kin tik, amely nek a min tá ja ugy an az élet, de 
csak át tét e les kap cso lat ban áll ve le. Az avant gárd 
szín ház az imi tá ciós me chan iz must ak kor vél te 
meg szûnte t he tô nek, ha a szín ház és az élet ha tá rai 
egy be mo sód nak, pon to sab ban az utób bi olyannyi -
ra ma gá ba szív ja az elôbb it, hogy a szín há zi ak ti -
vitás nél kül öz he tetl en élet funkc i ó vá vál ik (Ar ta ud).  
A per for mansz-szín ház úgy pró bál ja fel ol da ni a re -
a lis ta és az avant gárd szín ház vol ta képp op po zí ciós 
vi szony ban ál ló tö rek vé seit, ho gy egyen lô ség je let 
tesz a sz í nház és az él et kö zé. Hel ye seb ben, ab ból 
a kép let bôl in dul ki, hogy „élet = repre zen tá ció = 
szín ház”, a zaz nincs kü lönb ség a két do log kö zött, 
hi szen ugy a nan nak a do log nak (rep re zen tá ció)  
a két as pektu sá ról van szó. A szín ház el sô sor ban 
szín ház, azo n ban mé gis csak az él et „ré sze”, aho gy 
az élet is szük sé gkép pen a szín ház „ré sze”. A ket tô 
kö zöt ti kom ple ment ar ti tás a repr e zen tá ció te át ra -
li zá lá sához va gy bur ján zá sá hoz ve zet, amely az  
elô adás ok ér zéki jel le gé nek kid om bo rítá sát ered -
mé nye zi.  

A per for mansz-szín há zi elô adás ok ön ref e ren cia -
l i  tá sa nem a zárt ság ér tel méb en vett au to nó mi á ra 
vona t ko zik, ha nem ar ra, ho gy a te át rá lis jel rend -
sze rek el sô sor ban ön ma guk ra és egy más ra vo nat -
koz nak, vagy is az össz já ték uk hoz lét re egy ol yan 
fik tív vi lágot, am ely azo nos on to lógi ai szin ten áll 
az ér telm ez he tô je lek hal maza ál tal ge ne rált, te hát 
kre ált élet vi lá gok kal. Épp az élet vi lá gok kre á ció ját 
ref lektá l hat ja a tech ni kai esz kö zök ak tív haszná la -
ta – az o kat a me cha niz mu sok at, amely nek sor án 
va lami va la ho gyan je llé vá lik. A szín házn ak „a nagy -
mér ték ben in duszt ri ali zált vi lág je le né re és új mé -
di ái ra va ló rá nyi tása” így az éle tet meg te rem tô 
repre zen tá ci ós ak tu sok ma na pság egy re job ban 
tech no ló giai meg ha tá roz ott sá gát éri n ti. A kép, a 
hang, az em be ri test, az idô és a tér kü lön féle 
konstr uk ci ó ban tör té nô meg mu ta tása nem neg a tív 
elô jel lel tör té nik, az az nem azt su gall ja, hogy ezek 
le he tet len né te szik a ta pasz ta latot. Sok kal in kább 
a kép, a hang, az em be ri test, az idô- és tér for mák 
je lensé ge i nek lé te zé séb ôl kö vet ke zô med i a li tás tu da -
tát erô sí tik, a tisz ta ta pasz ta lat il lú zi ója nél kül. 

3. A per for mansz-szí nház nak nincs el mél e te, 
leg alább is ab ban az ér te lem ben, ho gy a ren de zôk 
nem dol gozt ak ki oly an kö vet hetô mód sze re ket, 
mint a re a lis ta és avantg árd szín ház egyes kép vise -
lôi (pél dá ul Szta nyiszl avsz kij és Gro towski). A szín -
há zi tra díc i ót inká bb olyan rep er to ár nak te kin tik, 
amely bôl ki emel ve, és „ere de ti” kon tex tu suk ból át -
hel yez ve az ado tt elô a dás ban kon tex tual i zál ha tók 
az egyes ele mek. Mno uch kine in ter kultu rá lis ren -
de zé sei nem a nó-szín há zat akar ják eu ró pai környe -
zet ben meg te rem teni (meg ho no sí tani), csak fel -
hasz  nál ják a konv en ci ó it an nak ér de ké ben, hogy a 
Sha kes pe a re- és a gö rög da ra bok sti li zált ef fekt u -
sa i nak ki ját szá sá ra al kalmas for mát hoz zanak létre. 
Pa ra dox mó don azon ban a hasz nált el e mek sa ját 
tör té ne tü ket hor doz zák, így a pe rfor mansz-szín ház 
el ke rül he tet len mó don kap cso lat ba lép az át ö rök -
lött hag yo mánnyal. Az ele mek gyak ran puzz le-sze -
rû el ren de zése, amely ar ra is alk al mas, hogy ki bil -
lent sék egy mást az „abs zo lút for ma” poz í ci ó já ból, 
ek lek ti kus ha tást és fesz ült sé get ter emt. Fab re ren -
de zé se i nek for mali z mu sa egy szer re és rész le ge sen 
idé zi a ba rokk szín há zat, az ope rát és a tánc -
színházat, ezért az elô adá sok st í lu sa jó for mán meg -
ha tá roz hat at lan, és eg yik trad í ci ó hoz sem köth e tô 
tel jes egé szé ben. A per for mansz-szín há zi elô adások 
in ter tex tu á lis vo nat ko zás ai el sô sorban nem konk -
rét ké pek vagy je le net ré szek más elô ad á sok ból tör -
té nô át vé te lé re vo nat koz nak (bár pél dá ul Wil son 
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eseté ben er re is ta lál hat unk péld át), ha nem a szín -
ház tör té neti ha gyo mány sza bad appli ká ci ó jára és 
(nem a brech ti ér te lemb en vett, vagy is az ide o ló -
giá nak tör té nô) kis a já tí tás á ra.  

4. A fen tebb idéze tt pro duk ci ók ma j dnem mind -
eg yi ke erô telj es vi zuá lis és akusz tikus ef fek tu sokkal 
él, sôt néha nyíl tan hat ás va dász nak tû nik. A nézô 
perc ep ci ó ját in ger lô vagy a tü relm ét ki kez dô (vég -
le tes) esz kö zök al kal ma zá sa azonb an a be fo gad ás 
ak tiv i tá sá nak fel erô sí té sét szol gál ja. An nak el lenére, 
hogy az ez red vé gi szín ház annyi ban ab szo lút ren -
dezô-centri kus sá vált, hogy a fon to sabb tö rekvé -
sek eg yes re n de zôk munká i hoz köt he tôk, a né zôk 
fel ada tán ak nem a „kon cep ció” me gfej té sét, az elô -
adást ki nyitó kulcs meg ta lál á sát te kin tik. Wil son 
pél dá ul tö bb in ter júban is hang sú lyozza:  

„Az a szín ház érd e kel, amely nem kí nál ér tel -
mez ést, ha nem össz efügg é se ket aj ánl, ho gy az tán 
új ra fel sza ba dít sa azo kat. […] Az ért tá vols ág tar -
tóak a munk á im, hogy a közö n ség szá mára le he -
tôvé te gyék azok sa ját to váb bgo n do lá sát. Kü lön -
bö zô gon d o la to kat, je lent é se ket, ér zé se ket és ki -
fe jez és mó dokat ál lí tok el é jük. De min dig fenn áll 
az a tá volság, am ely nem en ge di, hogy na gyon 
ragaszkod jak ah hoz, amit mo n dunk va gy cse lek -
szünk. Meg próbá lok semm it sem rá kény sze ríte ni 
a köz ön ségre. A né zô dol ga az ér telme zés, és nem 
esik a ren de zôk, szí né szek, dísz let terve zôk vagy 
írók ha tás kö rébe. Az én for má lis szín há zam ban a 
jel en tés egye dül a közö n ség re tar to zik.” (Kel ler, 
1997:104) 

Az elô a dás te hát kü lön féle me gért és mó do kat kí -
nál, a be fo gadás fo lyama ta so rán vi szont a né zôk 
olyan ér tel mezé si le het ô sé gekkel sz em be süln ek, 
amel yek nem az elô a dás ban van nak ben ne, és még 
vé let le nül sem a rend e zô tôl szár maz nak, ha nem a 
re cep ció prod uk ti vi tá sá nak er ed mé nyek ént jönnek 
lét re. A lá tás és a hal lás fo ko zott igény be vé tele az 
el ôadás – mint „op ti kus ze ne” (Wil son ki fe je zése) 
– komp lex ér zé ke lés é nek sti mu lá lása cél já ból tö r -
té nik, és aho gy a ze ne re fe renc i a li tása me gkér dô -
jelez he tô, úgy a szín ház ban lá tott és hallo tt dol gok 
el eve je len té ses vol ta is két ségbe vo nha tó. A szín -
há zi elô adás ban ugyan is nincs sem mi fé le je len tés, 
amely füg getlen vol na az eg yes be fog adók ér zé ke -
lési fo lya ma tai tól. A per for mansz-szín ház va ló já -
ban tu da tos ít ja, hogy az ér zé kelt dol gok ká o szá ból 
a né zô nek kell (ha csak a sa ját ma ga szá má ra is) 
ren det alko t ni, és az egyes tör e dé ke ket (hasz ná lati 
uta sí tás és az egész ga ran ci ája nél kül) val a mi lyen 
mó don össze rak ni. 

5. A „ma gas- és a tö meg kul tú ra el fo gul at lan 
eggyé ol vasz tá sá nak” több péld á ja figy el he tô meg 
a per form ansz-szín ház elô a dá sa iban. Lee Bre u er 
Lu lu-rende zé se pél dá ul Wed e kind szín mû vét a ka -
ba ré szín ház elô adás módja sze rint teá t ra li zál ja – 
vagy is a dra ma ti kus tr a dí ció egyik (m anap ság egy -
re nép sze rûbb) da rab ját egy po pu lá ris mû vé sze ti 
for má ba transz po nál ja, Za dek pe dig a Ham le tet bo -
hóz a ti és cir ku szi elem ek kel, va lam int a di vatb e -
mu ta tóra em lékez te tô jel mez-ka valká d dal dús ít ja 
fel. Az ilyen faj ta kísér le tek vol ta képp a „tart a lom -
hoz il lô for ma” baná lis e lgon do lá sán ak elu ta sí tá sa -
ként és a szo katlan elô adás mód szub ver zív ere jé -
nek kia k ná zá sak ént ér tel mez he tôk. To váb bá szá -
mos elô adás él a giccs, a rekl á mok, a vi de ok lip pek, 
a por nó-, hor ror- és rajz fil mek va gy a bur lesz kek 
esz kö zei vel és el jár á sa i val, il let ve hasz nál ja a fo -
gyasz tói kult ú ra jell eg ze tes (fét is)tár gya it. Wil son 
De ath, Destr uc ti on and Detro it cí mû prod uk ci ó ja 
pél dá ul a har min cas-negy ve nes év ek ame ri kai film -
mu si calj e i nek ké pe it és tán ca it idé zi, a Jan Fab re-
fé le Uni ver sal Copy rights 1 and 9 (1995) szín pa di 
Dis neyl an det te remt a fel buk kanó Dr a cu la, Hó -
fehér ke, Szûz Má ria és Pil lan gó ki sasszony stb. figu -
ráiv al (We se mann, 1997:60), Kar en Fin ley perf or -
man szai pe dig hem zseg nek a szö veg ben és a re k -
vi zi tum ok kö zött meg jel e nô, kü lönfé le (ren del te -
té sük tôl elt é rô) dol gok ra is al kalmas hasz ná lati cik -
kek tôl. A „fik tív, az ima gin á ri us, a mit i kus” vi szont 
nem a „tech ni ci zált vi lá gunk in for má ci ó á ra da tá val 
szem ben” ke rül fel mu ta tás ra, az az nem a más hon -
nan be nem sze rezh e tô (egy e di és kü lön le ges) eszté -
ti kai ta pasz ta lat fo r má ját öl ti. Sok kal inká bb a 
minden na pi élet ta pasz ta latb ól szín há zia sí tó dik a 
te ch ni ka ál tal, és ez a mí to szok ide gen sé ge okán 
in kább fe szülts é get te remt, mint sem azok mo dern -
sé gének ér zé sét. 

A fent em lít ett öt ten den cia a per for mansz-szín -
ház poszt mode rn kar ak te rét erô síti, ami bôl vi szont 
nem kö vet ke zik, hogy éles el len tét ben (sôt op po -
zí ci ós vi szonyb an) áll a mo dern és a poszt mo dern, 
vagy a Je lenl ét és a Hi ány Sz í nhá za. Két sé gte len, 
ho gy a kor társ szín ház tend en ci ái a hat va nas évek -
ben kez dôd tek, ami kor több irá ny ba ind ul tak el 
olyan kez de mé nye zé sek, amel yek a szí nház fe l fo -
gá sán ak alap ve tô vált o zá sát idézt ék elô, ám ezek 
össze füg gésb en áll nak a tört é nel mi avant gárd (a 
szim bo lis ta szín ház, a da da, a szür re ali z mus, az 
exp resszi o nizmus és a fu tu riz mus, il let ve a Bau -
haus) szá mos kís ér le té vel. A hat va nas év ek egyes 
per form an szai vol ta képp az ért tö re kedtek a dra -
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ma tikus tra dí ci ón ak a rea lis ta (mi me ti kus) sz í nház -
tól elt é rô mó don tör té nô át sa já tí tá sá ra, ho gy meg -
ta gadh as sák an nak (a szö veg nek) az el ôadás föl ött 
gya ko rolt ha tal mát. A per fo r mansz (pél dá ul a Gro -
tows ki-fé le Az áll ha ta tos her ceg [1965] vagy a 
Schech ner-fé le Di ony sos in 69) meg ha tá roz ott stra -
té gi ák alapj án desta bi li zálja a drá ma ol yan hagy o -
má nyos ka te góri á it, mint fik tív tér, li ne á ris idô, 
narr a tív cse lekm ény és lé le ktani lag meg alapo zott 
jel lem. A te ret és az idôt a per for mansz konk rét 
kör nye ze té re, il let ve a je len re vo nat koz tat ják, az 
elô adók ped ig sze rep ját szás nél kül (ön ma guk tel -
jes tes ti-le lki rész véte lé vel), csu pán a ter et és az idôt 
használ va haj ta nak vég re fo lya mats ze rû akc i ó kat. 
Vagy is a text u a li tást az on kí vül ál ló kom pe ten ciák 
ré vén prób ál ják de konst ruá l ni ab ból a célb ól, hogy 
megkér dô jel ez zék an nak au to ri tá sát, el nyo mó me -
chani z mu sát. Az ért akar nak ki szab a dul ni a szer zô, 
a szö veg és a rep re zen tá ció fog ságá ból, hogy a per -
forma nsz kí nál ta transz cen dens él mény bôl átal a -
kul va lép jen ki az én. Mi vel tö bb ilyen tör ek vés 
ideo ló gi ai ki in dul á sú volt (ti l ta ko zás a hi de ghá bo -
rú, a fa jüld ö zés, a vi et na mi háb o rú stb. el len), az 
in di vi du á lis és szo ci á lis vál toz ás elé ré sé nek cél ja 
össze kap csol ó dott egy más sal, vagy is a per for man -
szok vol ta képp a ko rai avantg árd mû vé sze ti és tár -
sa dal mi forr a dal mat egya ránt hir de tô moz gal ma it 
foly tat ták.  

A per for mansz-szín ház gyakr ab ban és más cél -
ból – a tör té ne ti ség hez és a kul tú ráh oz va ló vi szo -
nyá nak megh a tá ro zása mi att – hasz nál ja fel a klasz -
szi kus szöv e ge ket, mint a hat va nas év ek per forman -
szai. „A klasszi ku sok krit i ká ja és a mi se en scè ne in -
terp re tá ció ja hosszú ide ig úgy tett, mint ha az idôk 
so rán sem mi más nem ra kó dott vol na a szöve gek -
re csak néhá ny ré teg por; s hogy a szö veg el fo gad -
hat ó vá válj ék, elég volt meg tisz tít a ni, meg szab a dí -
ta ni a le ra kó dáso k tól, am e lye ket a tör tén e lem, az 
int erp re tác i ós ré te gek és a her mene u ti kai üle dék 
hagy tak ma guk után a lé nye gi leg érin tet len szö -
vegen.” (Pav is, 1998:12) A mo der ni zá lás, az ál ta -
láb an te átr á lis mód on (a dísz let, a jel mez és a gesz -
tu sok ré vén) tör ténô ma i vá té tel a re a lis ta szín ház 
olyan jel leg ze tes el já rá sa, amely a szö veget ön ál ló, 
sz í nház tör té ne ti konkr e ti zá ció i tól füg get len lé te zô -
nek te kin ti, és fig yel men kí vül hagy ja az an nak át -
ha gyo má nyo zó dá sát fo lya ma to san be fo lyá so ló ér -
tel me zés e ket, az ok ide o ló giai ös sze te vôi vel együtt. 
M anap ság azon ban egy re gyak rab ban fi gyel he tô 
meg egy más tí pu sú eljá rás, ame ly a je len, il let ve a 
kl asszi kus szö veg ke let kez é sé nek vagy a cs e lek -

mény ide jé nek tör tén e ti és kul tu rá lis kon tex tu sa 
kö zöt ti tá volsá got nem át hi dal ni, ha nem dra mati -
zál ni pró bál ja. Sok eset ben épp egyes (ka no ni kus) 
in terp retá ci ók ér vé nyes sé gé nek és szín há zi hat á sá -
nak vizs gá lat á ról van szó. 

To vábbá meg vál to zik a szö veg ke ze lés is: „fel -
nyit ják a dra ma tik us szö ve get a sz í nhá zi kí sér le te -
zés szám á ra, anél kül, hogy el vá laszt a nák a szö veg ol -
va sá sát, je lenté sé nek fel fed e zé sét és a szín pad ra for dí -
tást, mely meg ma gyaráz hat ja az elô zôl eg is lé te zô 
tex tuál is je len tést. A szöv e get kér dezô alany ként, 
kó dok mû kö dé seké nt ke ze lik, nem pe dig szi tu á -
ciók és a mö göt tes szö veg re uta ló al lú zi ók so roz a -
ta ként, mely utób bit a nézô nek érez nie kell e ne.” 
(Pa vis, 1998:15; ki eme lés tôl em) A szö veg ol va sat 
re fe renc i a li tá sa teh át meg sz û nik, az az a drá ma meg -
nyi lat kozá sa it („a fel színt”) már nem te kin tik egy 
mö göt te meg búvó, ér zel mi és lél ek áll apo tok, szán -
dé kok és vá gyak ál tal be há ló zott mo ti vá ciós ter ré -
num ból (a Szta nyisz lavsz kij-fé le „pod tyekszt”-bôl) 
szár maz tath a tó nak. In kább a szö veg ol va sá sa köz -
ben ér vény re ju tó me chan iz mu so kat, a be fogad ás 
sa ját os hely ze té ben kon ver gáló in terp retá ci ós le he -
tôs é ge ket te át ra liz ál ják. Mi vel a szö veg „kér de zô 
alany ként, kó dok mû kö dé se ként” je lenik meg az 
el ôadás ban, az ál ta la imp li kált kér dé sek és kó dok 
ki dom bo rí tá sa érd e ké ben egy re in kább meg en ge -
det  té vá lik an nak átst ruk turá lá sa, átí rása és új ra -
hasz no sí tása. A hag yo má nyos (He i ner Mü l ler kife -
je zé sé vel ABC-)drama tur gi át foly a mat-ori en tált tá 
ala kít ják olyan dek onst rukt ív techn i kák ált al, ame -
lyek a nar rác ió és a jel lemps zi cho lóg ia, vagy is a 
zárt ság fel tö ré sét cé loz zák. A text u a li tás és te at ra -
lit ás fú zió ja, a kü lönb ö zô mo da li tá sok egy üt tes ér -
vé  nye sí té se, az ál lan dóan vál toga tott pers pek tívák, 
stílu sok és já ték módok er ed mé nye a szín há zi szo -
lip sziz mus kib il len tése. A pe rfor mansz-szín ház 
ezál tal a rep re zen tá ció szín ház át hoz za lét re oly mó -
don, ho gy ra di ká lis an rá kér dez an nak dr a ma ti kus 
és per for ma tív alap ja ira, mi köz ben refl ek tál ja is a 
rá kérde zés ak tu sát. Kia k náz za a meg hatá ro zat lan -
sá go kat, a bi nár is op poz í ci ók egy más ba for dí tásá -
ból kö vet kezô já tékot, a tér, az idô és az én fo lyama -
tos el kü lön bö zô dését, a dif fe ren ciák ér te lem teremtô 
ere jét, és ha nem is posztm o dern szí nhá zat, de poszt -
mo dern szín házi hag yo mányt tere mt, így idéz ve elô 
„a di sz kur zus lav i ná ját, mely nem kö tô dik töb bé a 
vi lágban lát ha tó te tt hez; olyan örök ség ez, amely 
úgy hul lik az örö kösök fe jé re, ho gy nem ad ja meg 
az el fo gadás, a visszaut a sí tás vagy a leg jobb ré szek 
ki vá lasz tá sá nak le he tôs é gét.” (Pav is, 1998:19)
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