
1. Per fo r mansz-mû vé szet és más kul tu rális 
performanszok 

 

 A z át vál to zás (Ni etzs che ha tá sára) már a tör té -
nel mi avant gárd szín há zá ban is kö zpon ti ka -
te gó ri á nak szá mí tott. Ge org Fuchs a né zôt a 

má mor ré vén akar ta meg vál toz tat ni, Me jer hold pe -
dig az új ér te lem ter em tô jé vé akar ta tenni, Artaud 
vi szont ar ra tett kísér le tet, hogy az elô adás a né zô 
spiri tu á lis ha lá la ként és újjá szü le té se ként has son. 
A szín ház nak te hát ké pes nek kell lenn ie ar ra, hogy 
meg vál tozt as sa a né zôt, mi köz ben ön maga is a kul -
tu rá lis per for mansz kü lönb ö zô m ûfa ja i vá al a kul át1, 
ame lye ket – a szá za delô kor társ szín há zá val el len -
tét ben – a re fe ren ciá lis sal szemb en egy ér tel mûen a 
per for matív funk ció do mina n ci á ja jel le mez, aho -
gyan pél dá ul az ünne pet, a ri tuá lét vagy a cir ku szi 
elô adást is. En nek kö vet kezt é ben a per for mat ív 
szính á zesz tét i ka ki a la kul á sát a szín há zi elô adás és 
a kul turá lis per for mansz más mûfajai kö zöt ti vi szony 
át ren dez ô dé se in dí tot ta út já ra. 

Ab ból a té zis bôl ind u lok ki, hogy a hatv a nas 
évek nyu gati kul túr á já nak szín há zá ban az át vál to -
zás re cep ci ó eszt é ti ká ján ak ism é tel ten köz pon ti 
kategóriájává vált. A per for mansz-mû vé szet ben – 
és a kís ér le ti elô adá sok ban – a per for ma tivi tás olyan 
esz tét i ká ja al a kult ki, amelyn ek szem pontj á ból 
alap  ve tô je lent ô sé gû az át vál to zás foly a ma ta. Mind -
azo nál tal el fo gad om, hogy nem eg ysze rû en a tö r -
té ne lmi avant gárd moz gal ma i ban meg fi gyel hetô 

ten denc i ák is mét lôd é sé rôl vagy foly ta tá sáról van 
szó, ha nem mind az át vál to zás ka te gó ri á ja, mind a 
per forma ti vi tás esz té tik á já nak alapj á ul szolgáló 
kon cep ció lé nye ges aspe k tu sok ban tér el a tör té -
nelmi av ant gárd el kép zel é se i tôl. 

E té zis pla u zi bi lis sé té tel é hez éssze rû nek és ter -
mé keny nek tû nik, ha a vizs gá lat ter tium com para -
ti o ni sa ként azt a vi szonyt választjuk, amely a mû -
vé szi per for man szok és a kul tu rá lis per for mansz más 
mû fa jai kö zött áll fenn. A pe rfor mansz-mû vé szet -
ben – le egy szer û sít ve a dol got – a per for mansz két 
tí pu sa kü lön böz tethe tô meg: az egyik a min den na -
pi cse lek vé sek fo lya ma táb an re a li záló dik, a má sik 
ped ig a kul tu rá lis per for mansz kü lön bözô mû fa ja i -
hoz visszanyúlva kons ti tu áló dik. Az el sô típ us hoz 
tar toz ott péld á ul Thom as Schmitt Zyklus für Was -
se re ime r je (Vi zes vö dör-cik lus), ame lyet a flu xus-
mû vész 1962-ben mu tato tt be el ôször. Schmitt egy 
har minc vö dö rbôl – a ké sôb bi elô adá sok ban üve -
gekb ôl – álló kör kö zepé be tér delt, me lyek kö zül 
egy te le volt vízzel. A vöd ör tarta l mát, az óra mu ta -
tó já rása sze rint ha lad va, sorra át töltö t te a töb bi vö -
dör be egé szen ad dig, míg az ut ol só csepp is ki nem 
löty köl ô dött vagy el nem pá rol gott. Miv el hi ány -
zott a min den napi cse lek vés meg szoko tt és azt pon -
tos an mi nô sí tô kont ex tu sa – pél dá ul a ta ka rí tás 
vagy a tû zolt ás elô ké szül e te, az áll a ti ta tás, a vö dör -
tiszt í tás –, a né zôk szá má ra az „un tit led ev ent hez” 
ha son lóan* ne héz volt je len tést tár sí tani a csel ek -
vés hez. Ily mó don az ak tus min dent és akár mi mást 
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is je lent he tett, vagy egy sze rû en an nak fog tuk fel, 
ami tör tént: vi zet ön te nek egyik vö dör bôl a má sik -
ba. Az olyan per form an szok, mint Schmitt Zyklus 
für Wass e re i merje, ame lyek te hát dek on tex tua li zált 
min den napi cs e lek vé sek ben re a lizá lód nak – és eb -
bôl a szempontból Duch amp Szök ô kút jával vagy 
War hol Br il lo-do bo zai val mu tat nak rok on sá got –, 
min de nek elôtt a min den na pi csel ek vé sek kre a tív 
di men zió ja fe lôl ért he tôk és ér telme z he tôk. 

Ez zel szem ben más pe r for mansz-mû vész ek a kul -
tu rá lis per forma nsz különbözô mû fa ja i ra utal nak, így 
pél dául a karne vál ra és ut cai ün ne psé gek re épí tô brit 
per for mansz-cso port, a „The Wel fa re State”; a bohóc -
szá mai k kal a cir ku szi elô adá sok ra rá ját szó szó ló-bo -
hóc ok, Bill Ir win és az Avn er the Ex cent ric; a gyó -
gyí tó és ördö gû zô ri tu álé kat transz for má ló Jo seph 
Be uys; az ál doz a ti ri tu á lék ra épí tô Her mann Nitsch 
és Ma ri na Ab ramo viç; a törté net me sél és mû faj á hoz 
vissza nyú ló Ra chel Rose nt hal, La u rie An der son és 
Spal ding Grey; a sztrip tíz-show min táj á val dol gozó 
Ka ren Fin ley; a per form an szai ki in du lóp ont ja ként a 
mûkorcsolya-vers e nye ket te kin tô As ta Gro e ting, 
vagy a nép ki ál lít á sok mû fa ját spec i ál is mó don 
transzf or má ló Co co Fus co és Guil ler mo Gó mez-
Pena. A be ve ze tô ben jel zett össze füg  gé sek szem -
pontj á ból e mû vé szek perf or man szai kü lö nö sen ér -
de ke sek, hi szen ab ból indu lok ki, hogy az a vizsgá -
lat, amely a kul turá lis per for mansz bizo nyos mû fa -
ján ak egy per for mansz-mû vész(nô) ál tal vég re haj tott, 
sp e ci á lis transzfo r má ci ó já ra irá nyul, azért já rulh at 
hoz zá az emlí tett kér dések meg vi lá gít á sá hoz, mert 
fon tos info r má ci ókk al szol gálhat a per forma ti vi tás 
ál ta lános sa játo s sá ga i ról, il let ve sze re pérôl és jel en -
tô sé gé rôl. Ennek kapcs án azon ban nem sza bad fi -
gyel men kívül hagy nunk egy igen font os kü lönb sé -
get: míg a sz í nhá zi avant gárd a szín há zat akar ta a 
kul tu rá lis pe rfor mansz más mû fa ja i ba transz for mál -
ni, addig az emlí tett per form ansz-mûv é szek ép pen 
a kul tur á lis per form ansz más mû fa jai ból in dul nak ki, 
hogy mû vé szi per for mansz ba transz for mál ják. (…) 

 
2. A tár sa dalmi en er gia kör for gása 

 

 Ahat va nas és het ve nes évek per form ansz-mûvé -
szei fel tûn ô en gyak ran ford ul nak a ri tu á lék -
hoz. A kul tu rá lis per for mansz más mû fajai val 

el  len tét ben a ri tu á lék eset é ben azok az át változás 

cél já ból elô i dé zett ha tá sok bizo nyul nak kons titu -
tív nak, ame lyek egyé ne ket és tár sa dal mi cso porto -
kat érin te nek, mégpe dig stá tuszv ál to zás, élet vál sá -
gok va gy év sza kos cikl u sok so rán. Ef fé le ha tár ese -
mé  nyek a szül e tés, a pu ber tás, az es kü vô, a ter hes -
ség, a beteg ség, az éhe zés, a há bo rú és a ha lál. Ez ek 
az Ar nold Gen nep által át mene ti nek nevezett rí tu -
sok2 a ha táré r zet és az át me net erô tel jes en szimbo -
li kus ta pasz tal a tá val: az ún. „limi na li táss al” kapcso -
lód nak össze. Az át me ne ti rítu sok há rom rész re ta -
go lód nak:  

 
1.az el vá lasz tás fáz isa, amely ben a transz for má -

lan dó szem ély(ek) el szi get e lôd nek min de nna pi éle -
tük tôl, és el ide ge nedn ek az ôket kö rül ve vô tár sa -
dal mi mi li ô tôl; 

2. a kü szöb- vagy transz for má ci ófá zis. A transz -
for mála n dó sze mély(ek) ek kor egy  min den le het -
sé ges tarto mány ‘kö zé’ esô ál la pot ba ke rül nek, 
amely tel je sen új, rész ben meg rá zó ta pasz tal a tok 
meg szer zé sét te szi lehe tô vé a szá muk ra; 

3. az in kor po rá ció fáz isa, amely ben az ép pen 
csak most transzfo r mált sz e mély(ek) is mét fel vé -
telt nyernek a társadalomba, és im már új st á tu szuk -
b an fo gad ják el ôket.  

 
Ez a stru k tú ra a leg kü lön bö zôbb kul tú rák át me ne -
ti rí tu sain ál is meg fi gyelh e tô. A kul tú ras pe cifi kus 
kü l önb sé gek csak a tart a lom ban je lentke z nek. 

Ily mó don az át me ne ti rítu sok olyan fo lyam a -
tok ként ír ha tók le, ame lyek ben a tár sad al mi ener -
gia kü lö nös en te lít ett sû rû ségg el cir ku lál és cseré -
lô dik egy kö zös ség tag jai kö zött3. Ez kü lö nö sen ér -
vé nyes az ál do za ti rit u á lék ra, de fel is mer he tô a gyó -
gyí tó, az ör dö gû zô és a be a vató szer tar tá soknál is. 
A hat va nas és hetv e nes évek pe form ansz-mû vé szei 
pon to san ezekh ez a rit u á lék hoz – az az az ál doz a -
ti, gyó gyí tó, ör dö gû zô és be a va tó szer tar tá sokh oz 
– for dul nak kü lö nös elô sze ret et tel. Ha el gon dol -
ko zunk e ri tuá lék szerepérôl – te hát ar ról, hogy a 
szer tar tások az egyé ni és tár sa dalmi vá l sá gok idején 
az ado tt ál lap ot ból egy má sik ba ve ze tô, biz tos át -
me net rôl ke zes ked nek –, ak kor a per forma nsz-mû -
vé szek e vá lasz tá sa akár az el sô pil lan tás ra is vi lá -
gos le het. Hi szen a hat va nas és hetvenes évek egy -
ér tel mû en a mélyr e ha tó in divi du á lis, kul tu rál is és 
szel le mi vál ság ta paszt a la tok ko rá nak te kint hetô: 
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hogy csak a leg is mert eb be ket emlí t sük: a vi et nami 
háb o rú, a hat van nyol cas moz gal mak, a te r ro riz mus 
(így pél dá ul Né met or szág ban a RAF** ül dö zé se) 
jelzik ezt az ut at. Ah hoz, hogy e kap cso lat ra vo nat -
ko zól ag tart ha tó hi po té zi seket ál lít has sunk fel, tisz -
táz ni kell azt a kér dést, hogy mi tör tén ik a ri tu álék -
ban vir u lens tár sad al mi ener giá val azok ban a mûvé -
 szi per for man szokb an, amel yek az energ ia transz -
 for máci ó ja so rán jöt tek lét re. Erre a kér dés re olyan 
per for man szok elem zé se rév én ke res ünk vá laszt, 
ame lyek – mint Her mann Nitsch 1963 óta fo lyó 
bá rány szét té pé si ak ciói, il let ve Ma rina Abramoviç 
Lips of Tho ma sa (1975) – az áldo za ti ri tu álé ra, 
Joseph Be uys Co yo te: I li ke Amer i ca and Ame ri ca likes 
me je (1974) pe dig a gyó gyí tó ri tu á lé hoz nyúlnak 
vi ssza.*** 

 
2.1. Az ál do zat 

 

 1963 már ci us 16-án a bé csi Dvo rak Ga lé -
ri á ban hajto t ta vég re má so dik ak ció -
ját a gra fi kus Her mann Nitsch. Par -

tit ú rá ja, amely ké sôbb va la mennyi 1960 és 1979 
közö tt elô a dott akci ó já nak váz la tá val együtt me gje -
lent, a kö vet ke zô uta sí tás o kat, il let ve le írá so kat tar -
tal mazza: 

 
„a kö zpon ti te rem fa la it fe hér re feste tt ju ta borít ja, 
amelyre fes té ket, vért, vé res vi zet csur gat tak. a te -
rem pla fonj á ról bel ó gó kö té len, mely nek vég é re egy 
hent es bár dot rög zí tet tek, fej jel le fe lé egy le vá gott 
és megn yú zott, vé res bárány függ. a ga lé ria pad ló -
ján a bá rány alatt egy feh ér kendô, te le vér tôl ned -
ves áll a ti bel sô ség ek kel. a bár ányt az egyik já tékos 
vér rel csur gat ja le (a vér a bel sô sé gek re és a feh ér 
kendô re cse peg). a vé res bá rányt a te rem tel jes 
széles sé gé ben ide-oda hin tázt a ják. a fa lak ra, a 
padló ra, a né zôkre vér csep pek szó ródn ak. vö dör -
bôl vért ön te nek a bel sô ség ek re és a ga léria pad ló -
já ra. a já ték os nyers to já sok at do bál a fa lak ra és a 
padl ó ra, majd szétrág egy te a ró zsát. a bá rány vé res 
bô re a be vér zett jut á val be szôtt fal on függ. vért 
csur gat nak rá”4. 

Nitsch má so dik ak ci ó ján – és a töb bin is – egy -
ér tel mû en felf e dez hetô az á tme ne ti rí tu sok hár mas 
stru k tú rá ja. Az esem ény elôtt, il le ve an nak kez de -
tén Nitsch fe hér ing be öl tö zik: így szi ge te lôdve el 
a min den nap ok tól. (Ugya nez történik a né zôk kel, 
ami kor ot ho nukb ól, il let ve munka he lyükr ôl az ak -
ció szín he lyé re ér kez nek.) A mû vé szek és néz ôk ál -
tal ezt köv e tô en vég reh aj tott csele k vé sek al kot ják 
a ha tár fá zist, az in kor po rác i ós fá zis pe dig az ak ciót 
le zá ró köz ös va cso rá ban va lósul meg. 

Az ak ciób an fel haszná lt ele mek min de nek elôtt 
két tul aj don ság gal ren del kez nek: az eur ó pai – kü -
lö nö sen a ka tol i kus – kul tú ra tag jai szá mára egy -
részt igen mély szim bol i kus jel en tés sel bír nak, más -
részt a ve lük va ló köz vet len érint ke zés erôs ér zé ki 
b enyo má so kat tesz le he tô vé. Nitsch össze is ál lí -
totta azok nak a le het sé ges „szimbolikus asszo ci á -
ci ók nak” és „érz é ki be nyo más ok nak” a lis tá ját, 
amelyek nyil ván va ló an fon tos nak bi zo nyult ak 
számá ra. Így a „vér” eset é ben az aláb bi le het sé ges 
„szim bó lum-asszo ci á ci ó kat” so rol ja fel: „vö rö sbor, 
oltáriszentség, Krisztus vé re, ál do zat, em ber ál do -
zat, ál la táldo zat, lev á gás, ta vaszi ál do zat, szak rá lis 
gyil ko sság, élet nedv”. A hús ele méh ez a „ke nye ret, 
az ol tá ri szent sé get, a ke nyér át vál to zás át Krisz tus 
test évé, az ál do za tot, az em ber ál doz a tot, a szak rá -
lis gyil kos sá got, a le vá gást, a sé rü lést, a gyilkos sá -
got, a há borút és a va dás za tot” ren de li. A „be lekhez” 
ped ig a „vá gó híd, a szak rál is gyilk os ság, az ál lat ál -
doz at, az em ber ál do zat, a ta vas zi ál doz at, a va dá -
szat, a há bo rú és az ope rá ció”5 sz im bo li kus je lenté -
se it tár sít ja. 

Fel tû nô, hogy a Nitsch ál tal az ak ció el e me i hez 
ren delt szimbolikus asszo ci á ci ók nagy ré sze az ar -
cha i kus-mit i kus vagy ke resz tény-kat o li kus ri tu á -
lékra ut a ló szem an ti kai mezôhöz tar to zón ak te kint -
hetô. Az az az ak ciók el e mei az itt és ma (az az a het -
ven es évek ele jén) zaj ló performanszokat ol yan ri -
tuá lék kal hoz za kap cso latba, ame lyek vagy még 
mind ig a nyu gati kul tú ra – pon to sab ban a hat vanas 
év ek ele ji béc si kultú rá já nak – szer ves ré sze i ként 
funk ci o náln ak, il let ve mint ilye nek bi zo nyos szer -
tar  tás ok al ko tó ele me i ként vann ak ér vény ben (il ye -
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nek pé l dá ul a ka to li kus egy ház rit u á léi, min de nek 
elôtt az ol tá ris zent ség és az úr vacs o ra), vagy ép pen 
oly a nok kal kapcsolta össze, ame lyek el kép ze lé sünk 
sze rint az an tik Görög or szágb an ját szódtak le. Ez -
zel nem azt akar juk mon da ni, hogy a né zô min den 
eset ben oszt ja a Nitsch ál tal ja va solt szim bo lik us 
je len té se ket. Azt vis zont fel té te lezh et jük, hogy a 
ko ra hat va nas évek bé csi kul tú rájá nak tag jai olyan 
uni verse of dis co ur se-zal rende l kez tek, mely lehetôvé 
tet te az ef fé le asszo ciác i ó kat6. 

Akár mi lyen asszo ci á ci ókat id éz tek is fel a né -
zôb en az em líte tt ele mek, a kép zet tár sí tá so kat min -
den esetb en egy do mi náns elem re: a bá rány ra, az 
ó szö vetsé gi ál doz a ti ál lat ra uta lás struk tu rál ta, és 
az ele mek a hozzá fû zôdô vis zo nyuk ban ka p tak je -
len tést. A ke resz tény kul túrá ban a bá rány „Is ten 
bá rá nyát”, Jé zus Krisz tust és az ô fel ál do zá sát szim -
bolizálja. A bár ány te hát en nek az ak ció nak (és 
Nitsch csak nem va la mennyi ak ci ó já nak) köz pon ti 
ele me. A többi elem bá rány hoz fûz ô dô vi szo nya 
teh át ennyi ben a per for mansz nak „Jé zus Krisz tus 
ker eszt re fe szí tésé vel” és a ke resz tény-kat o li kus ri -
tu á lékk al, min de nek elôtt az úr vacs o rá val va ló kap -
c so la tát eme li ki, amit ma ga Nitsch is er ô tel jesen 
hang sú lyoz: 

 
Az úr va cso ra: VE GYÉTEK; EGYÉT EK. EZ AZ 

ÉN TES TEM, MELY ÉR TE TEK TÖ RE TETT A BÛ -
NÖK BO CSÁ NA TÁ RA… 

IGYA TOK EBBÔL MIND NYÁ JAN; MERT EZ 
AZ ÉN VÉ REM, AZ ÚJ SZÖ VET SÉG VÉ RE,  
A MELY ÉRT E TEK ÉS SOKA KÉRT KI ON TAT IK.7 

 
Nitsch oly an asszo ci á ci ókk al folyt at ja, ame lye -

ket szám á ra idéz fel a bá ránnyal tör té nô akc ió: 
di o nü szosz szét té pése 
oi di pusz meg va kí tá sa 
a ri tu á lis ka szt rá ció 
orf e usz me gölé se 
ado nisz halála 
att isz ki he rélé se 
a ri tu ális ki rály gyil kos ság 
a tot e mál lat meg ölé se és el fo gyasz tá sa 

a sza do-ma zo chista ôsi ex cesszus 
éte lek: hús és bor mér ték te len ma gunk hoz vé -
tele8 
 
Azaz az itt fel soro lt je len té sek kul túr ánk alap -

jai  ra, a ker esz ténys ég re és az an tik mi to lóg i á ra uta -
ló szimb o li kus ren det al kotn ak. 

A ri tu á lék, ame lyekre Nitsch mind ak ci ó i ban, 
mind pe dig kommentárjaiban hi vat ko zik, ál do za -
ti rit u á lék. Kö zé ppont juk ban az ál do za ti ál lat, a bá -
rány szétt é pé se áll. 

Mo num en tá lis mûvé ben, a Das He i li ge und die 
Ge walt ban (A szent és az erô szak) Re né Gi rard az 
áldo zás antr o po ló giá ját dolg oz ta ki. Kö zpon ti té zi -
se sze rint az áldo zás „sa ját erô sza kos sá gá tól” vé di 
meg „a köz ös ség egé szét”; „a kö zös sé get más, rajta 
kí vül ál ló ál do za tok fe lé te reli. Az ál do zat ho za tal az 
áldo zat ra ve tí ti a vi szály min den ütt jel en lé vô csí -
ráit, s egyút tal fel is osztja a kö zös ség tag ja kö zött, 
eképp csil lap ít va le egy idô re a ke dé lyek et.”9. Girard 
gaz dag ant ropo ló gi ai anyaggal bizo nyít ja, hogy a 
be teg ség és éhe zés elô idé z te külsô krí zis ek ide jén 
az egy tár sa da lomb an lá ten sen töb bé-ke vés bé min -
dig je lenlé vô erô sz ak po tenc i ál ho gyan sok szo ro zó -
dik egé szen ad dig, míg el nem ér egy kr i ti kus pon -
tot. Ezu tán ve szi kezdetét a fi gye lem re mél tó fo lya -
mat: kij e löl nek egy ál do zatot. Ez zel a min den ki el -
len irá nyu ló és mi n den ki ben meg lévô erô  szak egy 
kö zös és az ál dozat el len irá nyu ló erô szak ba csap 
át: bûnö s nek tû nik és meg kell sem mi sül nie. Az ál -
lít ó la gos bû nös áld o zat meg lin cselé se közben egy -
ség jön lét re, és a tár sa dal mi bé ke is mét hely re áll. 
Ez a Gi rard ál tal „kat ar ti kusn ak” ne ve zett erôszak 
me gaka dá lyoz za, hogy a tár sa dal om tag jai egy más 
ell en kö ves se nek el „ti sz tá ta lan” erô sza kot. Az áldo -
zati ri tu ál ék ban, ame lyek ben az ere deti leg en gesz -
te lô ál do zat he lyét egy ál lat – pé l dául egy bá rány – 
ve szi át, az alap erô szak ôsi je le nete ismét lô dik meg 
és zaj lik le új ra. Nem csak az er e de ti, ha nem az ezt 
szim bo li kusan ér telm e zô áldo zás is ki emel ten kö -
zös  ség ter em tô, il letve -meg tar tó szere pet kap. 

Az ál do zati kul tusz vá l sá gá nak idején a szim bo -
li kus ál do zat már nem ké pes ered mé nye sen be töl -
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te ni ezt a funk ci ót. Át me ne til eg más je len sé gek vagy 
in téz mé nyek lépnek a he lyé be. Gir ard ma gya ráz a -
ta szer int a gö rög trag é dia szín háza is az áldo za ti 
kul tusz ok ef féle kr í zi sé bôl szü le tett. A szí nház úgy 
pró bál ta meg át hid al ni a vál sá got, hogy szimbo li -
ku san áb rá zolta az en geszt e lô ál do zat alap ját ké pe -
zô me cha niz must, ahogy ez az Oid i pusz ki rály ban 
és a Bakk háns nôk ben kü lö nö sen jól meg mu tatko -
zik. Ez zel a szim bol i kus ábr á zo lással si ke rült a szín -
ház nak leg alább is egy idô re át ven nie az en geszt elô 
ál do zat sze re pét, és meg akad á lyoz nia, ho gy a kö -
zös  ség vi ssza es sen a kölcsönös erô szak vi lá gá ba. 

Nitsch ak ció i ban az ál do za tot nem csak sz im bo -
li ku san áb rá zol ják, ha nem té ny le ge sen be- és meg -
mu tat ják: a bá rányt meg ölik és a szó leg szo ro sabb 
ér tel mé ben véve szét té pik. Ez azt a látszatot kelti, 
mint ha a mûvé sz köz vet len ül vi ssza tér ne a szim -
bo li kus ál lat áld o zat hoz. Mind azo nált al aligha fel -
té te lez hetô, hogy olyan pró bál ko zás sal len ne dol -
gunk, mely az ál doz ás arc ha i kus intézményének 
vissza ál lí tás á ra irá nyulna. De mi lyen funk ciót tölt 
be ak kor az ál doz ás hoz va ló vissza té rés? 

A Nitsch-fé le ak ci ók ele mei nem csak erô tel je -
sen szim bo li ku sak, ha nem igen er ôs in ge re ket gya -
koro l nak a lá tó, szag ló, íz le lô és ta pin tó ér zé kek -
re, am e lyek rôl Nitsch szin tén lis tát ál lít ott össze.  
A „vér” ele mé hez a kö vetk e zô érzé ki be nyo má so -
kat ren de li: „test me leg, a mé szár szék me lege, vértôl 
cse pe gô, ned ves, erôs szí nû, ri kí tó pi ros ned ves -
ség, va la mi, ami spricc el het, csepe g het, to csog hat, 
sós íz, sé rü lés, gy il ko lás, vér rel szennyez ett fe hér 
ru ha da rab, menstru á ci ós vér, vér szag”. A „hús” ele -
me ál tal köz vetí tett be nyo má sok közül az aláb bia -
kat so rol ja fel: „tes tme leg, a mé szár szék me le ge, 
vér tôl cse pegô, ned ves, ny ers, élénk pi ros, gyúr ha -
tó, ta pint ha tó, a nyers hús íze, sér ü lés, gyil ko lás, a 
nyers hús sza ga”. A „bél” ele mé hez pe dig a kö vetke -
zô lehe t sé ges „ér zé ki be nyo má so kat” ren de li: „test -
me leg, vér tôl cse pe gô, a mé szár szék me lege, gyúr -
ha tó, tap int ha tó, ru ga nyos, fel szúr ni, összez úz ni, 
ki ü rü lô bélsár, a nyers hús és a bélsár er ôs sza ga.”10. 

Ez ek az ér zé ki be nyomá sok nem csak a já té ko -
sok ban, ha nem a né zôk ben is feli dé zôd het nek. Hi -
szen Nitsch ak ci ói új ra és új ra testi leg is be von ják 
a né zôt: mint egy ô is já té kos lesz. Vér rel, bél sár ral, 
öb lí tô víz zel és más nedve k kel szó ró dik be, al kal -
ma lesz arra, hogy sa ját ma gá ra lo csol ja, hogy a 

bárá nyt sa ját ke zé vel be lezh es se ki, húst eh es sen, 
bort ihas son. 

A Nitsch ál tal hasz nált ele mek a hat va nas évek 
elej é nek nyu gati kul tú rá já ban ta bu nak szá mít ot -
tak: a vér, a nyers hús, a be lek egy fe lôl az em beri 
test nor má lis eset ben (az az ép ál la pot ban) hoz zá -
fér het et len te rü le té hez ta r toz nak; ebb ôl kö vet ke -
zik, hogy csak olyan bel sô fiz i kai fol ya ma tok során 
ér zéke l he tôk, mint a fáj da lom, vagy a bôr érin té se. 
Cs ak be te gség, menstru á ció, erô szak, se be sülés ese -
tében ke rül nek fel szín re, és így vál nak a látó-, szag -
ló-, ta pintó- és íz le lô ér zé kek szá má ra köz vetl e nül 
érz é kel hetô vé. Másrészt vis zont, ha vér rôl, nyers 
hús ról és ál la ti be lek rôl van szó, úgy azok kal nyer -
sen, az az fel dol go zat lan ál lap ot ban csak bi zo nyos 
he lyekre szá mûz ve ta lálk o zha tunk, mint a vág ó -
híd, a mész ár szék vagy a kony ha. Cs ak ak kor lehe -
tünk biz tos ak abban, hogy már nem kel te nek meg -
bot rán ko zást, azaz a tár sa dal om tag jai már nem fer -
tôz öd nek meg erô szak kal, ha me gfôt tek, meg sül -
tek, be pác ol ták ôket. 

Nitsch ak ciói le he tô vé te szik a né zôk szá má ra, 
hogy nyil vá no san át lép jék ezek nek a gon do san ôr -
zött és vé dett ta bu ter ü le tek nek a ha tá rait, átadják 
ma gu kat azoknak az ér zé ki be nyo má soknak és tes -
ti ta pasz tal a tok nak, ame lyek tôl rend szer int e lzár -
va és el tilt va él nek.  

Kul tú ránk ban a sa ját szim bol i kus rend jü ket lét -
re hozó je lenté sek már ré gen el szak ad tak az ok tól a 
konk rét tárgy akt ól (a ra j tuk, il let ve ve lük létr e jö -
vô te s ti tapasztalatoktól), amely ek bôl az adott szim -
bó lum kép zô dési fo lya ma tok ki in dul tak. Nitsch ak -
ci ói ar ra tet tek kí sér le tet, hogy részt vev ô ik össze -
köt hess ék e je lenté se ket az egyén tes ti tap asz ta latai -
val. El len tétb en a blasz fé mia vagy a for ra da lom 
ak tu sá val, a ránk ha gyo mán yo zott szimb o li kus ren -
de ket ezút tal nem egy sze rû en meg ta gadj ák, il let ve 
fel bo rít ják, ha nem az eg yén saját ér zéki tap asz ta -
lata vi zs gál ja meg, így saj át testén ké r dez rá az érvé -
 nyess é gük re. Bár a bá rány szét té pé se sok ta bu val 
sza kít, és így imp li cit mó don ut al ar ra az erô szak -
ra, am e lyet a tár sa dal om a ta buk ál lí tá sáv al gya ko -
rol; kul tú ránk szim bo lik us rendj ei el vil eg nem kér -
dô jele zôd nek meg. Sôt, azt is mond hat nánk, hogy 
az áldozat, a bárá ny el len irá nyu ló kö zös (és most 
mind egy, hogy kelle mes nek vagy un do rí tó nak ér -
zett) erô szak az egyéni erô sza kot el té rí tet te attól a 
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szim bo li kus rend tôl, ame ly re eg ykor irá nyul h a tott. 
Így az ak ció dest ruk tív energ i á ja más fajta ener gi á -
ra ala kul. Kér dés, hogy mi fé le ener gi á ra. 

Bá rány szét tépé si ak ci ó i hoz írt és elôbb idé zett 
kom men tár ja vé gén Nitsch (az ol tár i szentsé g hez 
csat la koz va) az át vál to zást ne ve zi „a szín ház mi ti -
kus ve zér mo tí vu má nak”11. Mi vel egyér telmû az ál -
do za ti ri tuál é ra utal ás, az át vál to zás a per for mansz 
kons ti tu tív fakt o ra ként je le nik meg. 

Ez a ki je len tés azon ban nem prob lé ma men tes. 
Az ál do za ti ri tu á lé elô i déz te át vál to zás ugya nis – 
mind az áldo za ti ál la té, mind az ál do zat ban részt -
vev ô ké – egy sor ol yan felt é tel re vezth e tô vissza, 
ame lyek Nitsch ak ció já ban – és ál tal á ban véve a 
mû vé szi per for man szok ban – nem adott ak. Egy fe -
lôl oly an kolle k tív konst ruk ciók ér vé nyes sé gét elô -
fel  té tele zik, mint a míto szok, a le gen dák, a ha gyo -
mány, te hát ame lyek ben a kö zös ség tag jai hisznek, 
és am e lyek nek lén ye gi mib en lé tét a ri tu á lé me g tör -
ténte min den alk a lom mal meg újul va mu tat ja fel, 
ha tá su kat pe dig fe le rô síti. Ese tünk ben ef féle kol -
lek tív konst rukc i ó ról nem le het szó. Sok kal in kább 
be szél he tünk az egyes mû vé szek szub jek tív konst -
ruk ció i ról, ame lye ket a ga lé ri á ban össze gyûlt nézôk 
leg jobb eset ben is csak meg ért e ni képesek, de ame -
lyekb en sem mi képp en se hisz nek. 

Más fe lôl a ri tu á lé si ke ré nek elô fel té te le, hogy egy 
er re felh a tal ma zott sze mély a cse lekv é se ket bi zo -
 nyos kont ex tus ban és bizo nyos fel téte lek mellett 
vég hez vi gye, és hogy a kö zös ség meg le gyen gyô -
zôd  ve en nek az em ber nek a hat al má ról. A ri tuá lé -
nál te hát egy, a be szé dak tushoz ha son ló fo lya mat 
zaj lik le: csak ak kor si ke rül het / hathat, ha bi zonyos 
he lyen, bi zo nyos idôben és biz o nyos mó don olyan 
sze mély vi szi végh ez, aki er re egy ér tel mû en fel van 
ha talm az va. Ha nem a pap, hanem más val a ki öntözi 
meg víz zel az emb er hom lo kát, és mond ja ki azokat 
a sza va kat, hogy „meg ke resz tell ek az Atya, a Fiú és 
a Szent lélek ne vé ben…”, akk or nem ke resz te lô tör -
tént. Mi vel ugyan is ez a ki jele n tés „az autori   tás hí -
ján nem le het cse lek vés, ha nem csak puszta be  széd; 
sem mit mon dó kiab á lás ra, gye re ksé g re vagy bo lond -
ság ra kor láto zó dik”12, je gy zi meg Ben veniste. 

Ah hoz, hogy sik e rül jön, – a bes zé dak tus sal meg -
e gyezô mó don – a ritu á lé nak is bi zo nyos ke ret re 

van szüks é ge13. A ke ret hez egy bi zo nyos in dí ték, 
hely, idô, egy meg ha táro zott szá mú speci á lis cse -
lek vés kell, hogy tar toz zon, ame lyet min den eset -
ben az(ok) a sze mély(ek) hozz(á)k lét re, aki(ke)t 
felhatalmaztak e csele k vé sek el vég zésé re. Kér dés 
te hát, ho gy mi ha tal mazza fel a sa ját és a töb bi részt -
vevô / nézô sze mé ben a mûvé szt egy „rit u á lé” vég -
hez vi te lé re? 

Vé gül pe dig az ok ban a ri tu á lék ban, ame lyek re 
Nitsch rá ját szik, a ha tást – a zaz az á tvál to zást – 
olyan is te ni vagy kozm i kus-má gi kus erôk be fo lyá -
sol ják, ame lye ket a ri tu álé idéz elô, vagy szab a dít 
fel. Ôk ga ran tálják a „sig ni fi can do ca u sare” el vé -
nek ér vé nyess é gét, mely szeri nt a rit u á lé épp en azt 
a ha tást éri el, amel yet az je lent. Mi kép vis e li Nitsch 
per for man sza i ban ezek et az er ô ket? Mi kép es át -
vál to zás ként hat ni? Hon nan nyer nek a sz im bo li -
kus je lent é sek erôt ah hoz, hogy has sa nak, hogy át -
vál to zást oko z za nak? Ho gyan vo nat kozt a tó dik egy -
más ra jel, je lent és és ha tás? 

Azok nak a lát ha tat lan, is te ni vagy mágikus erôk 
he lyé be, me lyek ré vén a Nitsch akci ó i ban sz e rep -
lô ri tuá lék kal ha tás jön lét re, ez esetb en a ját é kos 
és a né zô tes ti tap asz ta lat ai lépnek. Míg ott a min -
den  ki el len irá nyu ló és mind en ki ben meg lé vô erô -
szakn ak vet nek gá tat és tisz títják meg tô le a közös -
sé get, ad dig itt az ak ci ók az egyes em be rek – a játé -
kosok és a né zôk – szá má ra nyúj tan ak le het ô sé get 
ar ra, hogy ad dig isme ret len és til tott tes ti ta  paszta -
la tok hoz jus son, ame lye ket min den ki a ma ga mód -
ján kap csol össze a kul túra ál tal rög zí tett szim bo -
li kus je len té sek kel. Az az az ak ció le he tô sé get és al -
kalm at ad ar ra, hogy az egyes résztv e vôk ön ma guk 
szá mára és szubjektív mó don hid al ják át azt a kul -
tu rá lis sza ka dé kot, amely bi zo nyos elemek szim -
bo li kus jele n té sei és azok ér zéki ta pasz ta la tai kö -
zött tá tong. Azok a cse lek vé sek, ame lye ket a nézô 
ma ga hajt vég re eze ken az ele mek en, olyan tes ti ta -
paszta la to kat idéz nek elô benne, ame lyek egy részt 
képe sek a jelentésképzôdés új fo lyam a ta i nak alap -
jaké nt fun gál ni, más részt vi szont kü lön le ges minô -
sé gük ben ép pen azon jel en té sek felôl de finiá lód -
nak, vagy is azon je len té sek ké pe zik a meg ért és fel -
té tele it, ame lyeket az egyén tu laj donít ne kik. A jelek 
(el e mek) sp e ci á lis anyag is ága, az ál tal uk le   he t ô vé 
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tett ér zé ki ta pasz ta latok és a tár sí tott jel en té sek 
közö tt te hát min dig másképp re a li zál ó dó, köl csö -
nös vi szony van. 

Ebben az ér te lem ben te hát ta r tha tó az a té zis, 
hogy a já téko sok és a néz ôk az ed dig meg nem ne -
ve zett és tilt ott érzé ki be nyo má sok kal és testi ta -
pasz ta la tokk al egy, az át me ne ti ritu á lé ban a tra nsz -
for má ci ós fá zis ra tip i kus és jell em zô ha tárzó ná ba 
lép nek. A vér rel, nyers hús sal, bel ek kel és más ele -
mek kel Nitsch ak ciói ban szer zett ta paszt a la tok ké -
pes sé te he tik a né zô ket ar ra, hogy a li mi na li tás ál -
la po tá ba ker ül je nek. Ily mód on a dest ruk tív ener -
gia olyan energi á vá válik, mely az egyént ké pes 
transzfo r mál ni. A li mi na li tás áll apo tát az egyes né -
zôk számá ra a saj át ma ga ál tal vég reh aj tott cse lek -
vé sek, il let ve az e cse lek vé sek ré vén ke let ke zô testi 
ta pasz tal a tok kül ön le ges minô sé ge idé zi elô. Eb bôl 
kö vet ke zik, hogy min den ki másképp ta paszta l ja 
meg a li mi na li tást, és min den ki szám á ra más képp 
megy vég be az át válto zás. (…) 

Az ál do zás so rán te hát az átvá l to zás sal szim bo -
li kus re nd ke let kezik: az az erô szak, am e lyet az 
áldozó az ál do zat tes tén kö vet el – az ál do zat el -
pusz tí tá sa – a tes tet szim bólu m má vált oz tat ja. Ez 
a sz im bó lum ké pes ar ra, hogy hat árt szab jon az 
erô szak nak; le het ô vé te szi az áld o zó szá má ra, hogy 
az újo n nan kel et ke zett szim bol i kus rend ha tá ra in 
be lül erô szak men te sen lép jen fel. Ebben az ér tele -
m ben a kultú ra an nak az erô sza kos ak tusn ak kö -
szön heti szü le té sét, mely egy ul ti ma tív át vál to zás 
ak tu saké nt megy vég be. (…) 

 
2.2. A test a per for mansz ban 

 

 A vizs gált és az ál doza ti, illetve a gyó gyí tó rit u á -
lék hoz a leg kü lön bö zôbb mó don vissza nyú ló 
mû vé szi per for man szok ban a test nek a szín -

házi avant gárd moz gal ma i tól el té rô as pek tu sá ra irá -
nyul a fi gyel em: egy alapvetôen új test-kon cep ció 
fo gal ma zó  dik és va ló sul meg. Míg a tö r té nel mi avant -
 gárd szín há zán ak kö zép pont jában a mo to rikus, a 
moz gás  ba len dü lô, il let ve a kül ön bö zô jel fo lyam a -
tok anyag  ként hasz nál ha tó, az az a sze mi o ti zált test 
jelen   sé ge állt, add ig Nitsch, Abramoviç és Be uys az 
ener   get i kus tes tet he lye zik elôtérbe: azt a tes tet, 
amely cse lek vé se ivel er ôt sza ba dít fel és ha tást kelt. 
Bár ezt az aspektust már a tör té nelmi av ant gárd egyes 
kép vi se lôi (pél dául Ge org Fuchs vagy Anto nin Ar -
taud) is ha n gsú lyoz ták, sem miké p pen sem kap ta az 
itt be tölt ött szer e pet. Eb bôl a szem pontból te hát ér -
zé kel he tô en hang sú lyel to ló dás kö vet kez ett be. 

Az ener ge tik us test konc ep ci ó jáv al szo ro san 
össze kap csol ó dik az át vál toz ás kon cep ció ja. Az ed -
di gi vizsgá la ti ered mén yek alap ján az át vál to zás fo -
lya ma tát a ri tu á lékra ut a ló mûvé szi perf or man szok 
konsti tu tív fak to rá nak tek in tet tük. Ez ért térhetünk 
mo st rá an nak a ké r dés nek a ma gyar á za tá ra, hogy 
mi fé le át vál to zás ról is van itt szó. A van Gen nep ál -
tal rög zí tett át me neti rít u sok ban az át vál to zás egy 
szi lárd st á tusz ból egy má sikba tör té nô át me net et 
je lent: a gye rek kor ból a fel nôttl ét be, a be teg ség bôl 
az egész ség be, a tisz tát a lan ságb ól a tisz ta ság ba, a 
med dô ség bôl a te r mé kenys ég be stb. A mûvé szi per -
for man szok ban ilyen át vál tozá s ról nyil ván va ló an 
nem le het szó. Ta lán pont o sab ban fejt hetj ük ki és 
ír hat juk le a leg al ap ve tôbb jel lemz ô ket, ha a ri tuá -
lé és a mû vé szi pefo r mansz né hány al ap ve tô kü -
lönb sé gé bôl in du lunk ki.  

A ri tu álé olyan tar tó san bizt os kö zös sé gen be -
lül zajl ik le, amely nek tag jai egy em ber ként hisz -
nek a kö zös ség szá má ra al ko tó és meg tar tó erô vel 
bí ró konst ruk ci ókb an. Ez zel szem ben a mû vé szi 
pe for mansz so rán csak egy, a já ték rö vid ide jé n 
belül lé tezô köz ös ség jön lé t re. E kö zös ség tag ja it 
a vé letl en hoz za össze; nem gyakorol bár mily en 
kü lön ö sebb nyo mást tag jai ra, és nem kí ván ja tô -
lük, hogy egy for mán vis e le kedje nek. Sôt, in kább 
azt tes zi le het ô vé, hogy ta g jai sza ba don ny il vá nít -
sák ki és osszák meg egy más sal szub jek tív ben yo -
má sa ik at, ér zé seik et, ta pasz ta lata i kat, ér te lem-el -
kép ze lés e i ket, így vi gye nek végbe nyelv ak tu so kat 
és testi cse lek vé se ket. 

A ri tu á lé mû kö dé sét nem csak bi zo nyos kol lek -
tív konst ruk ci ók biz tosí t ják, ha nem az is, hogy kö -
zös sze man tikai uni ver zum ra vo nat koz tat va mû -
kö dik. A haszn ált ele mekhez, il let ve az ez en ele -
mek kel, el e me ken meg tör té nô cse lek vé sek hez meg -
ha tá rozo tt, a kö zös ség va la mennyi, vagy leg alább is 
va lam ennyi be a vat ott tagja szá mára kö zös, szim -
bo li kus je len té sek tár sulnak, ame lyek a ri tu á lé si -
ke rét biz to sí tó alapv e tô elô fel té te lek eg yi két je len -
tik. Ez zel sz em ben a mûvészi per forma nsz egy mû -
vész szubj ek tív konstr uk ci ó ján ala pul. Bár a per -
for man szok – leg al ább is Nitsch és Abramoviç 
es e té ben – a né zôk köz ös unive r se of dis co urse-ára 
apel lál nak, ám anél kül, hogy a be fo gadók szá mára 
kö te le zô vé ten ne bi zo nyos megh a tá ro zott je lent és -
kép zôd ést. In kább arról van szó, hogy min den 
egyes né zô szá mára le he tô vé te szi, hogy a jel ek 
anya gi sága, a ve lük össze függô te s ti tapasztalatok 
és a hozzá juk tár sí tott je lent é sek kö zöt ti szub jek -
tív ala pon mû ködô köl csö nös vi szonyt min den ki 
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min dig má sképp akt u a li zálja mé g pe dig anélk ül, 
hogy a szemi ó zis fol ya ma ta va la ha is le zá ród na. 

Ezek bôl az alap ve tô elté ré sek bôl egy, a ha tár-, 
il let ve a transz for má ciós fáz ist éri n tô lé nye ges kü -
lönb  ség bon ta ko zik ki. A li mi na li tás ál la po ta, 
amely be a ri tu á lé az egyént he lye zi, Turner sz a vai -
val él ve egy biz ony ta lan, kö zöt tes létké nt: „a joggal, 
szo ká sokk al, kon ven ci ók kal és cer e mó ni ákk al jel -
ze tt po zíc i ók ha tá rán és kö zött”14 ír ha tó le és ha -
táro z ha tó meg. Amennyi ben „a lim i na li tás ban új 
já ték mó dok, a szim bó lu mok új kom bi nác i ói kerül -
nek kip róbá lás ra, hogy fel hagyj unk ve lük, vagy ép -
pen el fo gad juk ôket”15, ak kor a ha tár fá zis kul tu rá -
lis já ték ter e ket nyit a kísér le tek és az újí tá sok sz á -
má ra. Eb bôl a szem pont ból a Nitsch akci ó i ban 
lehe tô vé vált új érzéki be nyo má sok, a nézô Abra -
moviç-fé le konf ront á lá sa sa ját teste meg seb zé sé nek 
ta bu vá tett fo lya ma tá val, il letve Be uys ta lál koz á sa 
a pr é ri farka sok kal össze vet he tô az olyan ha gyomá -
nyos átmeneti ri tu ál ék kal, mint a ta bu-éte lek el fo -
gyasz tá sa, a test ide gen szubsz tan ciák kal va ló be -
dör zsö lé se, a te to vál ás és a dara bok ra tö rés, a szelle -
mek kel, szörnys zü löt tek kel, az em be ri di men ziót 
meg hala dó mé retû te s tré szek kel és vad ál la tok kal 
va ló konf ron tá ció. Míg a ri tu á lé ban ez a fázis egy 
új, a tár sa da lom ált al ál tal á no san el is mert stát usz 
megs zer zé sév el vég zô dik, és ennyi ben tény le ge sen 
csak két he l yzet, il let ve ident i tás köz ti át men et, azaz 
egy elô ze te sen ki lá tás ba he lye zett cél hoz ve zetô út, 
ad dig a mû vészi per fom ansz ban ma ga az út, te hát 
a limi na li tás ál la pota a cél. A li mi na li tás elô ál lí tásá -
val a mû vés zi per fo r mansz já ték tere ket nyit az 
egyén sz á má ra, hogy ö nma gát foly a ma to san új sze -
rû en és má s ként ész lel je, hogy min dig más és új 
‘Én’ el kép ze lé sé re leg yen ké pes. 

Mind azo nál tal a mû vés zi pe for mansz ha tásá ra 
lét re jött át válto zás nem két rög zí tett ál lapot kö zötti 
át mene tet jele nt, ha nem bár mil yen rögz í tett ál la -
pot „el vi” ta ga dás át: le gin kább egy faj ta ál lan dóan 
fo lyama t ban lévô, min dig új ra kép zôdô, s így per -
ma  nen sen vál to zó én ké pet fel té te lez. Az átme n ti ri -
tu á lék ra rá ját szó és azo kat spe ciá lis módon transz -
for má ló mû vé szi per forma nsz tart ós ál la pottá te szi 
a li mi nal i tást. 

Ez a sajátosság vi szont együtt jár a színházi 
avant  gárd és az itt vizs gált mû vé szi per for mans zok 

közö t ti má sik fon tos kül önb séggel. Kétség te len, 
hogy a szá za de lô szín háza a szín házn ak a kul turá -
lis per for mansz más mûfajaiba tör ténô transz for má -
ció já val sz in tén a hang sú lyo san „a szín ház köz ponti 
anya ga ként” fel fo gott né zô egy faj ta át válto zá sát cé -
lozza meg. Ez az át válto zás azon ban – az át me neti 
rí tu sok hoz has on ló an – egy hely zet nek egy másikká 
vá lá sát fel té tel ez te: a pol gá ri, lél ek ta ni lag ki dol go -
zott in divi du um nak egy tran szin divi du á lis szubjek -
tum má vá lá sát, mely ide oló gi ai vagy vi lág né ze ti 
hely  ze tétôl füg gôen min dig má sképp defi ni á ló -
dott16. Ez zel szem ben az itt vizsg ált mû vé szi perfor -
ma n szok ban az á tvá l to zás olyan fo lya ma tá ról van 
szó, amely tar tós ál la potk ént jele nik meg, és nem 
ve zet egy új és tisz tán be ha táro l ha tó id en ti tásh oz. 

Ha el fog ad juk ezt a té zist, ak kor a mû vé szi per -
for man szok más ér tele m ben ugyan, de át men e ti rí -
tu sokk ént fog ha tók fel és í rha tók le. Ez azok ra a 
hatv a nas és het ve nes évek el e jét jel lemzô kul tu rá -
lis, tár sad al mi és in di vidu á lis vál ság ta pasz tal a tok -
ra is ér vé nyes, ame lyekr ôl ko ráb ban már volt szó. 
A mûvé szi perf or man szok nem ta r tal mi lag fog lal -
koz nak ve lük, nem elem zik az ide veze tô okokat – 
még akkor sem te szik ezt, ha ép pen olyan fol ya -
ma tokra ut al nak, ame lyek (mint pél dául a kü lön -
bö zô tab uk, ame lyek el len Nitsch per form an szai 
lép nek fel, és ame lyek re Abramoviç va la mint Be -
uys is utal) két ség tele nül hozz á já rul tak a kríz is ke -
let ke zé sé hez. Sok kal in kább egy új kul tu rál is pa -
ra dig ma meg fo gal ma zá sáv al és meg val ó sí tá sáv al re -
a gál nak a vál ság  ra. Ez mind e nek elôtt az en er ge -
tikus test kon cep  ci ó já ra ér vé nyes, ami a nyu ga ti 
kul túrá ban hosszú ide je fi gyelm en kí vül ha gyott és 
el fe lede tt ér té kek kel ru ház za fel az em be ri test et – 
olyan ér té kek kel, amely ek más ko rok ban és kul tú -
rák ban (a performatív kul túr ák ban) mindig az oly -
an ri tuá lék so rán va ló sul tak meg, am e lyek re a 
hatvanas és he t ve nes évek mû vé sze i nek per for man -
szai ut al nak. A „ri tu álé” mû fa já nak ál ta luk vég reha -
j tott, egyé ni transz for má ció ja pe dig a kul tú ra ér tel -
mezé sé ben ered mé nyez hang súl yel to lód ást. E je -
len ség követ kez tében (még ha nem is tel jes mér -
tékben) is mé tel ten lá tó te rünk be ke rül az a ny u ga ti 
kul tú rá ban már rég óta el foj tott tény, hogy min den 
kul tu rál is al ko tásnak az emb e ri test az alap ja, és 
hogy a test csele k vé sek út ján ter emt kul tú rát. Nem 
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az ok az arte  fak tum ok áll nak te hát az ér dek lôdés 
kö zép pont já  ban, am e lyek e cse lek vé sek által létre -
jö het nek, és amel yek re kul tú ránk és szel lemtu do -
má nyunk egé szen a het ve nes, sôt ré sz ben még a 
nyolc va nas éve kig is kon cent rált. A fi gye lem sok -
kal in kább az ener ge ti kus test re és ar ra a mú ló pill -
a nat ra irányul, amely ben a test cse lekvé se ket hoz 
lét re és ez zel hat ást vált ki, ill et ve ami kor olyan er -
ôk ke let kezn ek, ame lyekk el át vál tozá sa so rán az 
‘Én’ ön ma gát ké pes meg vál toz tat ni. Ily mó don a 
mû vés zi per for man szok olyan át men ti rí tu sok ként 
fog ha tók fel, ame lyek nem csak ki u tat mu tat nak a 
hatva nas, het ve nes évek vál sá gá ból, ha nem azo n -
nal rá is lép nek er re az út ra. 

A mû vé szi per for mans zok azon ban átme n ti rí -
tus ként nem csak az akk o ri ban aktuális kult u rá lis, 
tár sa dal mi és in di vi du ál is vál sá gokra vo nat kozta t -
ha tók, ha nem a XX. száz ad nyu ga ti kul tú rájá ban 
vég  be menô ál talá nos érvé nyû változásra is. A mo -
derni tás ugyan is nem csak az anyagi kul túr át, a zaz 
a szö ve geket és az emlék mû ve ket, ha nem a sta bil, 
ön ma gá val iden ti kus Én kon cep ci óját is elôny ben 
ré szes í ti a pe r for ma tív fo lyam a tok kal szemben. 
Ennek kö vet kez té ben a szöveg vá lik a kul tú ra 
paradigmájává. A mû vés zi per fo r mansz vi szont az 
an ya gi kul tú rát cs ak mint a per for ma tív folyamatok 
alk o tó e le mét is me ri el, és a rö g zí tett je len tést épp -
úgy tag ad ja, mint a sta bil iden titá st. Ezért le het egy 
új, per forma tív kultúra elô ké pe és pa rad ig má ja, 

amely hez a nyuga ti kul tú ra mintha ép pen most al -
kot ná meg az át me ne tet. Ahogy az egyén vál ság a -
i ban és a tár sa dalmi kr í zi sek ben azért kap nak he -
lyet a ha gyo mán yos á tme ne ti rí tu sok, ho gy a je len -
le gi hely zet bôl az új fe lé tar tó át me net biz to san és 
ve szély te lenül meg tör ténh es sen, úgy az eg yé ni mû -
vé szek al kot ta, az át me ne ti ri tu á lékra ép ü lô perfor -
man szok ar ra teszn ek kí sér le tet, hogy biz to sít sák 
és ez zel pár huza mo san elô is seg ít sék azt a kul tu -
rál is moz gást, mely az el sôd le ge sen anya gi kul tú -
rát ól egy új, per for mat ív fe lé köze le dik. Ez az át -
me net a tu dás új rend je, a sze mio ti kai me cha niz -
mu sok újabb faj tái, az Én és a Ma ga (Selbst) olyan 
új sze rû kon cep ci ói fe lé mut a tó fo lya mat ként is fel -
fo gha tó, amely nek ki elégí tô le írá sá ra és defi ni á lá -
sára még al i gha va gyunk ké pe sek – leg in kább csak 
se j té se ink leh et nek ró la. És ha a mû vé szi per for -
man szok ra a ré gi szö veg pa ra dig mát al kal maz zuk, 
ak kor ezek az ese mé nyek egy át me ne ti kor jel zé -
se iké nt ol vas hatók. 

 
 

(Erika Fisch er-Lichte: Verwa nd lung als ästhe tis che 
Ka te go rie. In:. The a ter se it den 60er Jah ren. Gre nz -
gän ge der Neo-Avant gar de. Szerk. E.F-L., Friede -
mann Kre uder, Isa bel Pflug. Tüb in gen, Basel, 
Francke, 1998. 21–32.)  
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