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M i a mi se en scène? Nem más, mint a he lyén,
az iga zi he lyén ér tett szín ház, mely adott pil -
la nat ban és adott né zôk nek hoz zá fér he tô.

Csak azt kell meg tu dunk, mi te szi hoz zá fér he tô vé.
Ez a könyv a mi se en scène- rôl ma ga egy vé let -

len sze rûen össze gyûj tött, töb bek nek tet szô lát vá -
nyos gaz dag sá gú mi se en scène. A szél sô sé ge sen
ve gyes ta pasz ta la tok tól ve zet min ket a meg le he tô -
sen el lent mon dá sos te rü le tek re. Az utol só évek
szín pa di pro duk cióit jár tuk kö rül olyan úton, a hei -
deg ge ri Holz we gen, mely el vész er dô ben, mely se -
ho va sem ve zet.

Eb bôl a va don ból nincs az az irány tû, mely ki -
ve zet ne min ket. Még Pi ros ka el szórt mor zsái sem
ve zet het nek min ket vissza né zô tér re. Bát ran a mély -
be ve tet tük ma gun kat az utol só évek lát vány-e -
lôadá sai ma ga sá ból, mi köz ben tud tuk, hogy a já -
ték sza bá lyo kat sem is mer jük, hogy a mi se en scène
is me ret len for má kat és iden ti tá so kat ölt majd, hogy
a bát rak nyu gal ma, a szín há zi dol gok defini tív osz -
tály zá sa, örök re a tá vol ba vész.

Mit hoz tunk mégis vissza a ve szé lyes uta zás ból?
Ta lán azt a megér zést, hogy a mi se en scène jó kis
mó ka, hogy be szél hes sünk a szín ház ról, s a fo galom
ko ránt sem in do ko lat lan és elavult, mint so kan gon -
dol ják. A mi se en scène nem ki zá ró lag a for ma kere -
sés és a szín pa di kí sér le te zés he lye, ha nem, már
amennyi ben egyál ta lán az le het, a kö zös sé gi kap -
cso la tot hely reál lí tó hely. A kol lek tív ta pasz ta lás és
kér de zés utol só utó piá ja, mi ként Claus Pe y mann,
a Ber li ner En semb le mos ta ni igaz ga tó ja vél te, hiszen
a szín ház „be ve ze ti a né zôt a kö zös ta pasz ta lás ba,
megéli azt ve le, így né ha mindez kö zös kér dés sé,
átala kí tó ca thar sis- szá vá lik, egy má so dik utó pia te -

ré vé, ahol min den érin tett sze mély (per son nes)
alap já ban jó. (…) Ezek a sze mé lyek eb ben a meg -
szen telt pil la nat ban mind ki huny nak, a né zô té ren
„ha lot ti csend” ural ko dik. (…) A szín ház min den
egyes al ka lom mal a kli sé ken tú li em bert mu tat ja.”1

Az em be ri osz toz ko dás ilyen pil la na ta va jon megen -
ge di-e ne künk, hogy a re mény te len sé get utó piá vá
for dít suk, hogy visszaala kít suk Je an-C lau de Lal li -
as megfigye lé sét? Ô úgy vé li, hogy „az az utó pia,
mely osz to zó kö zös ség gé (as semb lée de par ta ge)
egye sí te né a kö zön sé get, vá lasz az iden ti tá sát és ta -
lán a kö zös sor sát is el vesz tô, szét ta golt tár sa da lom
mi cro- la bo ra tó ri u mi lük te té sé re.”…2 Ket tôs utó pia
te hát ez: egye sí te ni a kö zön sé get és ek ként vá la -
szol ni szín ház és a vi lág elide ge nült szét tört sé gé re.

Már sen ki sem szá mít a mû vé szet re vagy a szín -
ház ra mint az em be ri ség meg men tô jé re. De az ez -
red for du ló ele jén va jon ki nek nincs szük sé ge er re
a „szent pil la nat ra”? A há bo rú utá ni „köz szol gá la ti
szín ház” ma már ki csit idea lisz ti kus nak tû nô kor -
sza ka után, az 1980-as évek Vi tez- fé le, ki csit de -
ma góg „min den ki elit szín há za” után va jon nem a
ci ni kus és kiáb rán dult „az egyen lô sé gem re tö rek -
vô szín há zam” kor sza kát él jük? Egy ok kal több,
hogy friss le ve gôt ve gyünk.

Eze ket kö vet tük nap jaink szín há zi éle té nek friss
for rá sait kor tyol va. Min den me gál ló nál, min den fe -
je zet nél mó do sí ta nunk kel lett az elem zés mód sze -
rén ko ránt sem az ek lek ti kus íz lés miatt, ha nem
hogy a tárgy di ver zi tá sá hoz ala kít suk el mé le tün -
ket. Esz köz volt, sza bad aka rat, hogy el lent áll jak
min den szisz te ma ti kus el mé let poszt mo dern és
posztd ra ma ti kus eluta sí tá sá nak? Mi lyen úton já -
runk te hát, s ez miért ka nya rog ennyi re?
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együtt lát juk –, Lear kö ze lebb ke rül em be ri füg gô -
sé gé nek érett el fo ga dá sá hoz, mint va la ha fog. Meg -
erô sí ti sa ját fér fi vol tát, és elis me ri, hogy Cor de lia
tô le külön ál ló sze mély, mi köz ben be vall ja, hogy
szük sé ge van rá. Azt mond ja: „én bo hó kás, / Gyarló
öreg va gyok” [„I am a ve ry foo lish fond old man”],
majd hoz zá te szi: „éle tem re mon dom, azt hi szem, /
Hogy ez úri hölgy lá nyom, Cor de lia” [For (as I am
a man) I think this la dy / To be my child Cor de lia”
IV. vi i. 59. és 69–70.]. Idôz zünk el e há rom szó nál:
„fér fi” [man], „hölgy” [la dy], „gye rek” [child]. Lear
beis me ri ön ma ga fér fi és a lá nya nô vol tát egyazon
sor ban, mond hat ni egy szusz ra. Már nem úgy gon -
dol rá, mint anya ként gon dos ko dó nô re, aki re úgy
vá gyott, s ké pes el fo gad ni, hogy tô le külön ál ló sze -
mély. Sôt a gyer me ké nek ne ve zi, hely reál lít va ez -
zel az apai kö te lé ket, ame lyet az el sô je le net ben
szét té pett. Már nem ér zi fe nye ge tô nek lá nya függet -
len sé gét, s nem te szi meg szál lot tá a köz tük, mint
szü lô és gye rek kö zött lé vô vér ro kon ság gon do lata.

Lear küz del me az utol só le he le téig tart aziránt,
hogy a lé te zés új, a Cor de lia irán ti sze re te tén ala -
pu ló mód ját meg ta lál ja vagy megal kos sa. Ket tô jük
kö zös, bör tön be li éle tét el kép zel ve át lép a pa rancs -
nak és en ge del mes ség nek egy kor a vi lá gát ke re te -
zô, me rev struk tú rá ján:

Co me, let’s away to pri son:
We two alo ne will sing li ke birds i’ th’ ca ge;
When thou dost ask me bles sing, I’ll kne el down
And ask of thee for gi ve ness. So we’ll li ve,
And pray, and sing, and tell old ta les, and laugh
At gil ded but terflies… (V.i i i.8–11.)

men jünk a fog ság ba: ott
Fo gunk mi, mint ka lit ban a ma dár,
Da lol ni ket ten. Ál dá som ha ké red,
Le tér de lek s ké rem bo csá na tod!
Igy élünk majd, dal lunk, imád ko zunk,
És agg re gé ket mon dunk, ne ve tünk
Az arany lep ké ken…

Szü lô és gye rek egyen lôk, a hó do lat nak a pat riar -
chá lis ha tal mat szok vá nyo san jel lem zô meg nyil vá -
nu lá sai a köl csö nös sze re tet je lei vé ala kul tak. Sôt
Lear most már min den ha tal mat kvá zi is te ni né zô -
pont ból szem lél, ahon nan a becs vágy, a nagy ra vá -

gyás pusz ta já ték szer nek mu tat koz nak, mi köz ben
ô ma ga ôriz egy faj ta nagy sá got. Lear jel lem zôen
ádáz vé de ke zé se azon ban to vább ra is táp lál ja lá to -
má sait, ame lye ket Cor de lia kér dé se szít fel, hogy
szem be néz ze nek-e el len sé geik kel: „Meg néz zük e
né né ket, e lá nyo kat?” [Shall we not see the se
daugh ters and the se si sters?”]. A szem be sü lés le he -
tô sé ge a rossz anyák kal, amint a jó anyá val, ar ra
kész te ti Leart, hogy Cor de li át és ma gát le gyôz he -
tet len pá ros nak lás sa, ame lyet a gon dol ko dás és az
ér zés tö ké le tes har mó niá ja ko vá csol egy ség be, nem
a fog ság kö rül mé nyei. Ha be le men ne a ta lál ko zás -
ba Re gan nel és Go ne ril lel, fel kel le ne ad nia a fan -
tá zia ké pet, hogy egyet len jó sá gos asszony ké pes le -
gyôz ni vagy sem mis sé ten ni go nosz el len fe leit, il -
let ve, hogy a bör tön akár a daj ká lat he lye is le het,
ahol Cor de lia nem ön ál ló sze mé lyi ség, és ki zá ró -
lag az ap jáért él. E kép pe dig ré sze Lear vé de ke zô
stra té giá já nak az el len, hogy szem be kell jen néz nie
a nôk kel, akik csak annyi ra em ber sé ge sek vagy em -
ber te le nek, mint a fér fiak.

Cor de lia ha lá la megaka dá lyoz za, hogy a fan tá -
zia va ló ság gá vál jon, Lear nek pe dig is mét rá kell
jön nie ar ra, hogy a lá nya nem le het az any ja.33 Ami -
kor Cor de li á val a kar já ban be lép, nem akar ja el fo -
gad ni az egyet len sze re tet te li asszony tel jes és meg -
má sít ha tat lan el vesz té sét: az egyet len sze mé lyét, aki
ta lán kielé gít het te vol na igé nyeit, ame lye ket a sok
gyöt re lem kö ze pet te el kel lett is mer nie. Nem cso -
da, hogy kép te len fel dol goz ni a vég ér vé nyes, meg -
sem mi sí tô ere jû el sza ka dást, és az utol só je le net -
ben min dent meg tesz, hogy ta gad ja Cor de lia ha lá -
lát. A Lear ki rály vé gén csak fér fiak ma rad nak. Az
pe dig Shakes peare-re ma rad, hogy utol só da rab jai -
ban el kép zel jen egy olyan vi lá got, amely ben a fér fi
ha ta lom mégis anyá ra ta lál hat a lá nyá ban: Ma ri ná -
ban, Per di tá ban, Mi ran dá ban. A pasz to rá lis tra gi -
ko mé dia és ro mánc vi lá gá ról van szó, a vá gyak be -
tel je sü lé sé nek mû fa jai ról, szem ben a Lear ki rály tra -
gi kus koz mo szá val.

(Cop pé lia Kahn: The Ab sent Mo ther in King Lear.
In: New Ca se books. Wil liam Shakes peare: King Lear.
(Szerk.: Kier nan Ry an) Lon don, Mac mil lan, 1993.
92–113.)

For dí tot ta: Ké ke si Kun Ár pád, Timár And rás

33 Ol va sa tom azt su gall ja, hogy Shakes peare azért tért el a da rab for rá sai tól, és hagy ta meg hal ni Cor de li át, mert kér lel he -
tet le nül szem be sí te ni kí vánt az anyá tól va ló el sza ka dás fáj dal má val.

PATRICE PAVIS

Mer re tart a mi se en scène?

1 Claus Pe y mann a De Gro e ne Am ster da mer, 1999. ápr. 21-i szá má ban.
2 Je an-C lau de Lal li as: Les ten si ons fé con des ent re le tex te et la scène, Thé at re au jo urd’hui, no10. Cent re na ti o nal de do cu -

men ta ti on pé da go gi que, 2005. 5.
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• A fen ti hi po té zi se ket a 2006-os Avi gno ni Fesz -
ti vá lon né hány elôadá sán még utol já ra tesz tel -
tem. Az elôadás tí pu so kat, a ké nyel me sebb be -
széd ér de ké ben, szét vá laszt va azt ja va sol juk,
hogy a tí pu sok ta lál ko zá si pont jait ele mez zük,
azt a mód szert, mi ként hat nak egy más ra. A tény -
le ges elô a dá se lem zés bôl ez könnyen ki vi lág lik.

(…)

4. A ren de zô és ha son má sa

Akortárs mi se en scène meg sze re lés re vár. Hi -
szen ab ban a mér ték ben, ahogy az em ber el tá -
vo lo dott a jól sza bá lyo zott vi lág tól, egy re in -

kább szük sé ges sé vált mind az, ami ele ve is felada -
ta volt: meg sze rel ni a sza bály ta lan je len tést. Va jon
a sze re lés nem túl nor ma tív te vé keny ség? Sze re -
lünk-e még egyál ta lán? Nem do bunk-e ki min dent,
ami nem il lik a rend hez?

Megfigyel he tô az a je len ség, két ség kí vül iga zi
igény, mely úgy vé li, a mi se en scène csak a klasszi -
ku sok ra vo nat koz tat ha tó, leg fel jebb a szö veg szín -
ház ra, a mû vész szín ház ra, és „nem le he tünk csak
klasszi ku sok ren de zôi”.5 S va jon jól dön töt tünk-e,
ami kor a mi se en scène fo gal mát ki ter jesz tet tük
(nem le cse rél tük) az an gol-a me ri kai per for man ce-
 ra? A per for man ce, s még in kább a pro duc ti on (an -
go lul ejt sük!) fo gal ma a szín há zi elôadást egy ese -
mény vég re haj tá sá nak ér ti, sem mi kép pen nem a
szö ve get köz ve tí tô, il luszt rá ló, sok szo ro zó „szín pa -
di írás nak” (Plan chon).

Mió ta a mi se en scène-t élô és efe mér tet te ket és
felada to kat ma gá ba fog la ló per for man ce- nak te -
kint jük, több fé lé nek és gaz da gabb nak lát juk. Meg
kell bir kóz nia ez zel az épí tô el lent mon dás sal: egy -
rész rôl mun ka megosz tás ból szü le tett és ab ból táp -
lál ko zik új együtt mû kö dô ket te remt ve, más rész rôl
csak ak kor je lent va la mit, ha egy faj ta ko he ren ciá -
val si ke rül meg ra gad nia az elôadás szel le mét. A ren -
de zôt ké nyel met len fe szült ség jel lem zi: több fé le
sze rep be kell osz tód nia, mi köz ben sa ját ma ga kell,
hogy ma rad jon. A ve le együtt mû kö dôk, vagy sa ját
ma ga, ha egye dül dol go zik, új sze re pe ket kap nak.
A ki vá lasz tott pél dák iga zol ják mindezt, s he ve nyé -
szett arc kép ként fel vá zol hat juk a ren de zô kü lön fé -
le, va lós vagy vir tuá lis ha son má sait.

4.1. A szí nész

Egyet len ha son más sem ennyi re két szí nû, mint a
kortárs elôadá sok szí né sze, le gyen szó mi se en
scène- rôl vagy per for man ce- ról. A szí nész, akit
gyak ran in kább per for mer nek kel le ne hív ni, min -
den esz köz zel köz be szól. Nem egy sze rûen egy rea -
lis ta vagy na tu ra lis ta ka rak ter mi me ti kus ha son -
má sa, de gyak ran nyi tott és üres alak, sem mi kép -
pen nem lé lek ta ni, vagyis nem mi me ti kus. Egy
„arc hor do zó” (ahogy Ma ri vaux mond ja), aki anél -
kül alakít ja a kortárs írás ban a dis kur zust, hogy
rep re zentálna egy va lós lényt. Mi vel a szí nész sa -
ját ma ga drá ma író ja, nyil ván va lóan eggyé vá lik az -
zal, amit mond vagy mu tat, szer ve sen je le nik meg
sza vai ban és akár cse le ke de tei ben még ren de zô je
elôtt is, ha ez utób bi ra gasz ko dik az irá nyí tá sá hoz
és el lenôr zé sé hez. Mi vel de konst ru ál ja a rep re zen -
tá ció mód ját (mint Régy), az elôírt iden ti tást (mint
Gó mez- Peña) Ma ri na Abra mo viç mód ra, ez a szí -
nész rá ta lál egy má sik te rü let re, s ki csit tá vo labb
ke rül a figu ra sor sá tól. A ren de zô je te hát ké pes ar -
ra, hogy ki bil lent se, s így „a nem-fel ké szí tett szí -
nésszel dol goz zon”.6 Meg vál to zott a szö veg hez va -
ló vi szo nya: már nem kell „fog lal koz nia az zal, ami
be lül tör té nik.”7

S ezek nél a figu rák nál a szí nész a ren de zô ta lán
tel jes jo gú tár sa lett: egy ha son más „fe le lôs”, nem
annyi ra sa ját ma gáért, de a rep re zen tá ció ban és a
mi se en scène egé szé ben be töl tött he lyéért.

4.2. A szer zô

A ren de zô és a szí nész vi szo nya gyak ran konflik -
tu sok kal ter helt, hi szen a má so di kat az el sô hoz za
hely zet be. De az 1980-as, a „pén zes” vagy a „lát -
vány tár sa da lom” évei után, az 1990-es, a dra ma ti -
kus írás megúju lá sá nak évei után a szer zô nek új ra
szük sé ge van a ren de zô re (job ban, mint a szí nész -
re), nem azért, hogy egyál ta lán játsszák, ha nem
azért, hogy tesz tel je és a szí nész nek kö szön he tôen
ki bont sa szö ve gé nek le het sé ges je len té seit. A kap -
cso lat mind két fél nek „hasz not hoz”. A szer zô, el -
ke rü len dô az áru lá so kat, az „igaz” né zô pon tot, nem
ér zi töb bé kény sze rí tô nek, hogy sa ját ma ga ál lít sa
szín re da rab ját (koc káz tat va, hogy sa ját szö ve gé -
nek fé lénk fog lya ma rad). Öröm mel bíz za egy szí -
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1. A ka nyar gós út

• A mi se en scène ha tá rán, de még be lül azért, a
hang szín ház, a já ték ba ho zó szín ház (mi se en
jeu), a felol va só szín ház „mégis csak mi se en
scène” for mát ölt, hi szen így leír hat juk ôket per -
for ma tív ak tus ként. Ez a fel fe de zés meg nyi tot -
ta az utat a mi se en scène és a per for man ce szem -
beál lí tá sa elôtt.

• Ez a szem beál lí tás el mé lyült, az elem zé sek sziszte -
ma ti kus sá tet ték, és me to di kai lag a mi se en scène
sze mi o ló gi á já nak és a per for man ce fe nome no -
ló giá já nak to váb bi op po zí ció ját ter jesz tet ték el.

• A szce no gráfia le he tô vé tet te, hogy össze ha son -
lít suk a funk cio ná lis leírás és az ész le lés fe no -
me no ló giá já nak ér de meit in kább a szce no grá -
fus, mint a né zô szem szö gé bôl.

• Az elem zé sek iránt még oly szkep ti kus kortárs
szö ve gek já ték ba ho zá sa iga zi ki hí vást je lent az
el mé let nek, hi szen ép pen ala ku ló gya kor la tok -
ra kell kifino mí ta ni és ki ter jesz te ni mód sze reit.

• A nem eu ró pai szín ház, a mi ese tünk ben most
a ko reai, az ere de ti leg eu ró pai fo ga lom ként lét -
re jött mi se en scène- nek a fô in ter kul tu rá lis buk -
ta tót/aka dályt je len ti ak kor is, ha a ko reai mû -
vé szek gyak ran él nek a nyu ga ti já ték és ren de -
zés „mód sze rei vel”. Az in ter- vagy mul ti kul tu -
rá lis szín ház krí zi sét jel zi, hogy Eu ró pá ban
nin cse nek je len tôs in ter kul tu rá lis mi se en scène -
ek, ép pen ott nin cse nek, ahol a po li ti ku sok és
a kul tu rá lis mun ká sok a mul ti kul tu rá lis tár sa -
da lom és a kul tu rá lis cse re prog ra mok elô nyei -
rôl akar ják meg gyôz ni a mû vé sze ket. Kul tu rá -
lis ki hí vás ez a mû vé szek nek, akik nek ta lán se
esz kö zük, se ked vük vá la szol ni rá.

• Az au dio vi zuá lis mé dia be lé pé se a szín pad ra az
utol só vég vá rai ba szo rí tot ta vissza a szín há zat
ar ra kény sze rít ve a né zôt és a szín há zat is, hogy
ne fe szül jön be, le gyen to le rán sabb és ru gal ma -
sabb. Ilyen kor a szín ház, vall juk be, a lel ké nek

el vesz té sét koc káz tat ja, de re ge ne rá lód hat, vál -
to za tos sá és ak tuá lis sá vál hat ahe lyett, hogy el -
sor vad na, be pár lód na, „gro tows ki zá lód na”,
vagyis egy re tisz tább és éte ribb lé nyeg gé zsu go -
rod na. A me to di kai ki hí vás, a mé dia kü lönb fé -
le sé ge okán, itt a cso ma go lás ban rej lik. Az elem -
zé si tí pu sok öt vö zé se, a plasz ti ká ban és a tech -
ni kai mû vé sze tek ben hasz nált mód sze rek csak
hasz nunk ra vál hat nak. Az in ter me di a li tás fo gal -
má ra össz pon to sul a figye lem, a mi se en egy re
in kább „sza bá lyo zott nak” tû nik. De a sza bály -
rend (rég la ge) nem je lent sza bá lyo zást (règle -
ment), s fô leg nem sza bo tázst (règle ment de
comp tes).

• Vál ság ese tén ez a sze mi o ló gi ai vagy per for ma -
tív sza bály rend3 bein dít ja a drá ma tör té net bôl, a
mé dia- és fe no me no ló gia-el mé le tek bôl szár ma -
zó tu dás de konst ru á lá sát. A de konst ruk ció a szín -
há zi gya kor lat tí pu sai nak ha tá rát is átala kít ja:
szö veg szín ház, a szce no grafikus elôadás, klasszi -
kus szín ház, kép szín ház, mul ti me di á lis per for -
man ce. Ez in kább pe da gó giai, mint sem az
elôadá sok va ló szí nû sít he tô jö vô jé nek ka rak te -
risz ti kus meg kü lön böz te té se.

• Min den me di á lis és disz kur zív ha tás vissza hat a
szí nész nô tes té re, s ezt a leg na gyobb elô vi gyá -
za tos ság gal kel le ne ke zel ni. Az 1960-as évek
exp resszio nis ta és sze mi o ló gi ai mód sze ré nek he -
lyé re a kü lön bö zô iden ti tá sok, leg fô képp a
gender the o ry köl csö nöz te mód szer állt (el mé let
a „ne mek tár sa dal mi vi szo nyá ról”, a „sze xu a li -
zált ne mek rôl”).4

• A klasszi kus drá mák kí nál ják azt a te rü le tet, ahol
ezek a pa ra mé te rek és elem zé si mód sze rek a leg -
job ban tesz tel he tôk. Az ô mi se en scène- jük fe -
di fel va lós új don sá gu kat, finom sá gu kat és azt,
mi lyen úton kö ze led he tünk fe lé jük. A mi se en
scène az ol vas ha tó ság és ol vas ha tat lan ság kö zött
mo zog, az ol vas ha tat lan ság gyak ran a poszt mo -
der ni tás vagy a poszt dra ma ti kus ság pe csét je.

3 Nem le het ele get be szél ni az elôadás „sza bály rend jé rôl”. Ala in Fançon ren de zô egye ne sen az elôadás felada tá nak te kin ti:
„sze rin tem a sza bály rend ha tá roz za meg az elôadást, job ban mint a tér vagy bár mi lyen más jel. Pon tos dön té sek so rát kö -
ve te li meg. Eze ket a dön té se ket min den pil la nat ban meg kell hoz nunk, hi szen a sza bály rend szük ség kép pen fo lya ma tos.
A ren de zés azt je len ti, hogy megért jük az elôadás al kot ta tá vol sá got, s azt is, hogy ez a tá vol ság nem rög zí tett, ha nem fo -
lya ma to san sza bá lyo zott.” (La rep ré sen ta ti on. Pa ris, Éd. de l’Aman dier, 2004, 74.). Az ész le lés (vi sib le) filo zófiájá ról Ma -
rie- Jo sé Mon dza in ír ja: „ha a fe no me no ló gia sza ka dat lan sza bá lyoz za a lá tás ról szó ló be szé det és a be széd rôl szó ló lá tást,
hogy el ke rül je az ál lan dó köl csön ha tás ban lét re jö vô túl hab zást, ak kor a mû vé szet, a köl té szet és a szín ház mû vé sze te ép -
pen el len ke zô leg, ér zé kennyé tesz min ket a lát ha tó és a mond ha tó sza bály ta lan sá gai ra ak kor, ami kor sza bá lyo zott for má -
ját is sza bály ta lan ná te szi. (ibid).

4 A fran cia nyel vû for dí tást Mar ti ne Del vaux és Mi chel Fo ur nier ja va sol ta: „A ne mek tár sa dal mi vi szo nyai” cik kük ben. Le
Dic ti on na i re du Lit té ra i re. Pa ris, PUF, 2002. 489.

5 Ro ger Plan chon sze rint. In: Lec tu re des clas si qu es. Pra ti qu es, no 15–16. 1977. 53.
6 Ro bert Can ta rel la: in: Ma rie- Jo sé Man dza in: L’As semb lée Théâtra le, Pa ris, Éd. de l’Amen dier, 2002. 63.
7 Ibid. 65.
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Az a kü lön le ges figye lem, mely ma a szí nész ve -
ze tés re irá nyul, nem kell, hogy meg szün tes se a mi -
se en scène funk ció ját és mind azt, amit a tör té ne -
lem ben és a je len ben ma gá val hoz. A ve ze tô egé -
szen biz to san lé nye ges sze re pet ját szik a szö veg fel -
fe de zé sé ben és in terp re tá lá sá ban, a szce ni kai
ese mé nyek ben, de nem szün te ti meg a mi se en
scène glo bá lis funk cióit an nál az egy sze rû ok nál
fog va, hogy a szí nész ve ze tés ré sze a vég le ges pro -
duk ció nak. Még ha a szí nész ve ze tés beideg zi, ösz -
tön zi, meg vi lá gít ja is a mi se en scène-t, a já ték, bár -
mennyi re finom és be fe le figye lô, csak az egész szín -
pa di meg va ló su lás ban nyer ér tel met. S ek ként a
ren de zô sem kor lá toz za ma gát a szí nész ve ze tô, még
ke vés bé a ca sting-, mar ke ting- vagy kom mu ni ká -
ciós igaz ga tó sze re pé re.

4.5. A for mák esz té tá ja

Egyes ren de zôk ál lan dóan a mû vész szín há zat és Vi -
tez örök sé gét em le ge tik at tól fél ve, hogy mû vé sze -
tü ket felemész ti a ca sting és a ma na ge ment, fél ve,
hogy el vesz te nek min den esz té ti kai, dra ma tur giai,
ideo ló giai irá nyí tást. Az elôadás esz té ti kai, mû vé -
szi és mû vi (ar tificiel) ka rak te ré hez tar to zó dol go -
kat hang sú lyoz zák, úgy mint a teát ra li tást, a ha gyo -
mány és a for mák tisz te le tét. A szí né szeik szép és
tisz ta ala ko kat raj zol nak ki dol go zott és pon tos moz -
du la tok ko re o gráfiájá val, a be széd mód juk tu da to -
san re to ri kus, ze nei, sti li zált és for ma li zált (olyan
al ko tók ra gon do lunk, mint Je an- Ma rie Vil lé gier,
Da niel Mes gu ish, Ro bert Can ta rel la). Az így lét re -
jö vô „já ték- fe let ti” (sur- jeu) nem fel tét le nül a szín -
ját szást jel zi, in kább át me net az egy sze rû já ték ból
a ko reog ra fált, heigh te ned (in ten zív) já ték ba, ahogy
az an go lok mond ják.

A ren de zô ilyen ha son má sai, a szí nész, a szer -
zô, a dra ma turg, a szí nész ve ze tô, a ko reog rá fus és
a ze nész, nem csök ken tik a mi se en scène fon tos -
sá gát, sôt, in kább erô sí tik, hi szen a szín há zi mû -
kö dés ben nél kü löz he tet len fo gal mat gyár ta nak be -
lô le. Nem kell te hát le mon da nunk a fo ga lom ról és
a mód szer rôl ak kor sem, ha más szem pont ból a
per for man ce- ként vagy pro duc ti on- ként ér tett szín -
há zi mun ka már job ban megér te ti ve lünk a mû vé -
szet és a va ló ság ki szá mít ha tat lan kap cso la tát, a né -
zôk re gya ko rolt ha tást, azt, hogy né ha fon to sabb
sza bad já ra en ged ni, mint sza bá lyoz ni az elôadást,

hogy a szín ház nak nyit nia kell a vi lág ra. Sza ba don
en ge dés és sza bá lyo zás, rend és ren det len ség, sza -
bály és sza bály ta lan ság: szí vünk és a mi se en scène -
é is, e ket tô kö zött in ga do zik. Az iden ti tá suk vál -
to zá sá ba be le szé dü lünk.

4.6. a né ma ze nész

A mi se en scène szó és a fo ga lom ma ga (a XIX. szá -
zad vé gi mo dern ér te lem ben) egy, a szö veg re, pon -
to sab ban az elôadást megelô zôen lét re jött iro dal -
mi szö veg re épü lô szín há zi gya kor la tot je löl. A mi -
se en scène te hát még egy olyan szín ház ese té ben
is le gi tim fo ga lom, mely a szín pa don (r)ej tett be -
szé den kí vül más dol go kat is hasz nál, mint pl. szö -
veg nél kü li ké pe ket, „a csend óriás te reit, vagyis a
vir tuá lis te re ket”,11 te hát ne ke res sünk egy má sik
szót, egy má sik fo gal mat a mi se en scène- re, mely
már nem egy elô re megírt szö ve get rep re zen tál, de
ami a csend del, a nem-ver bá lis, de vi zuá lis és ze -
nei je lek kel dol go zik? Kell-e, le het-e úgy to vább
be szél nünk ál ta lá ban a mi se en scène -rôl, mint ha
az el veit nem a XIX. szá zad ban fog lal ták vol na rend -
szer be? Pél dái meg mu tat ták, mennyi re ru gal mas,
mennyi re he lyet te sít he tet len a fo ga lom, hi szen sem -
mi kép pen nem úgy gon do lunk rá, mint a szín pad,
de fô ként a vi lág, a szín ház és a vi lág vi szo nyá nak
sza bá lyo zá si és ön sza bá lyo zá si me cha niz mu sá ra.

4.7. a csend ko reog rá fu sa

Ezt sza bá lyo zást egy a va lós vagy me ta fo ri kus ko -
reog rá fus nál job ban sen ki nem ké pes mû köd tet ni.
A szín ház tánc cá vá lik, ha anél kül te le pe dik egy já -
ték a rep re zen tá ció ele mei kö zé, hogy szük sé ge len -
ne a nyelv re. Ez azt je len ti, hogy a ko reog rá fus min -
dig je len van, ak kor leg fô képp, ha meg fe led kez nek
ró la. A rit mi zált ze ne tánc ra kel. Cor vin poé ti kus
ér tel me zé sé ben „a szín ház fel bom lik, pon to sab ban
átala kul, tánc cá vá lik (…). A tánc ko re o gráfiát nem,
de kü lön le ges idôt je lent, mely nem függ ve töb bet
a vá la szok és a rep li kák ide jé tôl a já té kot az álomba
he lye zi át. A já ték olyan rit mi kus pul zá lás, mellyel
a szer zô-ren de zô élet re kel ti szö ve gét.”12 A mai mi -
se en scène, Wil so né, Kan to ré, a fiatal szín há zé,
tánc cá és rit mi kus já ték ká vál va ki lö ki a túl sá gosan
is egyér tel mû je löl te ket, s a né ma és csen des ké pek
fe lé, vagyis a je lö lô fe lé for dul a le he tô leg hosszabb
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nész re, aki ké pes azt ki nyit ni, ki bon ta ni, hogy job -
ban meg mu tas sa a szer zô nek és a né zô nek is.

4.3. A dra ma turg

A né met ér te lem ben vett Dra ma tur got (iro dal mi ta -
nács adó) a ren de zôk már nem al kal maz zák. Bár -
mennyi re is köz pon ti ré sze a né metor szá gi és skan -
di ná viai szín há zi gé pe zet nek, a fran cia és a la tin or -
szá gok gya kor la tá ban so sem je lent meg. Ta lán mert
lé nye gi és nél kü löz he tet len sze re pe felol dó dott a
mi se en scène- ben. A klasszi ku sok új raol va sá sá nak
évei után a dra ma tur gia túl sú lyos tu do mány lett,
aka dá lyoz za a szö veg hez va ló di rekt hoz zá fé rést, a
kul tu rá lis re fe ren ciák kal és a po li ti kai elem zé sekkel
el fe di a finom szö veg ide ge ket és agyon nyom ja a
kortárs szín ház szí né szé nek ér zé keny és tö ré keny
mun ká ját. A Nyu gat- Eu ró pán le vo nu ló brech ti hul -
lám után a fran cia rend szer nem tar tot ta ôket to -
vább, mert nem lát ták sem szük sé gét, sem hasz nát
akár a brech ti, akár a mar xis ta kri ti kai elem zés nek.
„Mit kezd jek egy dra ma turg gal?”, kér dez te haj da -
nán nem min den pro vo ká ció nél kül An to i ne Vi tez.
A kortárs mû vé szek Braunsch weig tôl Can ta rel lá ig
el ve tik a túl hosszú asz tal kö rü li mun kát, az olyan
elem zést, mely a prio ri dönt a ké szü lô mi se en scène
szce ni kai megol dá sai ról.

Ugyanak kor meg for dít va: a dra ma tur giai elemzés,
akár dra ma turg, akár más vég zi, gyak ran hiány zik
az elôadá sok ból. Nem egy sze rûen azért, hogy kitisz -
tul ja nak az ideo ló giai kér dé sek, de a tör té net el me -
sé lé sé hez és a konflik tus fel vá zo lá sá hoz is szük ség
van rá. In nen in dult Ala in Ol li vier mun ká ja Brecht
A ki vé tel és a sza bály8 cí mû pe da gó giai da rab já val.
Mi kép pen he lyez zük sa ját ko runk ba ezt a klasszi -
kust az em ber em ber ál ta li ki zsák má nyo lá sá ról, a
ke res ke dôk ku li kon gya ko rolt erô sza kos sá gá ról?
Olli vier nem vet te túl sá go san figye lem be a kortárs
né zôt és a ki zsák má nyo lás ke vés bé di rekt és sokkal
ha té ko nyabb új for máit, nem kí sér le te zett lát ványos
és ere de ti for má lis mun ká val, így nem is ak tua li -
zál ta a da ra bot, de ki bon tot ta helyt ál ló ér té keit.
A dra ma tur giai elem zés hiá nyá ban, akár egy dra -
ma turg nak ne ve zett szak ma be li, akár egy ren de zô

vég zi ek ként fel té ve mun ká já ban az i-re a pon tot,
az elôadás sze gé nyes az írás mû ben rej lô po li ti kai
és tör té nel mi ér tel me zé sek hez vi szo nyít va. A feladat
Vi tez haj da ni szí né szé nek sem volt könnyû, hi szen
mi ként le het meg sza ba dul ni a brech ti di dak ti ka sú -
lyá tól anél kül, hogy egy „lát ha tat lan”, ha mar íz lés -
te len né és vér sze génnyé vá ló dra ma tur giá ját kö vet -
nénk. Mi kép pen le het átül tet ni egy tör té ne tet, mely
ma ga is a vi lág össze tett sé gét egyéb ként figyel men
kí vül ha gyó teo re ti kus sé ma átül te té se?

4.4. A szí nész ve ze tô

A lé nyeg re szû kí tett dra ma ti kus írás meg je le né se,
a szce no gráfia és az elôadás pom pá já val szem ben
ér zett bi zal mat lan ság, a szín pad mû köd te té sé nek
fo ko zott tech ni kai ka rak te re ki vál tot ta meg fé lemlí -
tés mind, együtt kel tet te fel a ren de zô ben az egysze -
rû ség, az ala pok hoz va ló vissza té rés, te hát a szí nész
já té ka irán ti vá gyat. Ha a mi se en scène a szí nész -
ve ze tés re9 kor lá to zó dik, meg le he tô sen sze gé nyes
pro duk ció for ma jön lét re. Szük ség bôl erényt ková -
csol va a szí nész ve ze tô csak a já ték ra figyel az zal az
egy sze rû öt let tel, hogy a szí nészt ô kell, hogy a próbák
alatt meg te remt se, pro vo kál ja, csap dá ba ejt se, meg -
aláz za, már tírt fa rag jon be lô le és eh hez ha son lók.
Ezért a szí nész ve ze tés gyak ran pa to lo gi kus viszony -
nyá ala kul. Ál ta lá ban azon ban min den rend ben zajlik:
a szí nész ve ze tés, szem ben és el té rôen a mi se en
scène je len sé gé vel, a pró bák fo lya mán vagy az elô -
adás alatt tör té nik meg. A mi se en scène alatt a látha -
 tót, a vi zuá list, a fö lös le gest, a tér ál lí tást, a jel mez- és
kel lék vá lasz tást ért jük. A szí nész ve ze tés visszaállítja
az in terp re tá ló és a meg szer ve zô, a te remt mény és
a Te rem tô kö zöt ti szín há zi vi szo nyo kat, új ra te remti
az em be ri kap cso la tot. Is mer jük Coc te au mon dását
a ren de zô rôl: „Bá bák ôk, akik apá nak hi szik magukat.”

A kri ti ka nagy rit kán meg kü lön böz te ti a ve ze tés
és a mi se en scène két funk ció ját. Né ha szá mon ké -
rik a ren de zôn, miért hasz nál olyan szce ni kát, mely
a szí nészt a szín pa di tech ni ká ba zár ja, nem jut tat -
ja „le ve gô höz”. A dísz let ter ve zôk bôl vagy kép zô -
mû vé szek bôl lett ren de zôk gyak ran kap ják ezt a
szem re há nyást.10

18 Thé at re Gé rard- Phi li pe, Sa int- De nis, 2002.
19 Er rôl a kér dés rôl lásd: So phie Proust: La Di rec ti on d” ac teurs dans la mi se en con tem po ra i ne. Pa ris, L’Entr temps, 2006. Az

ide gen nyel ven ját szó fiatal szí né szek kel foly ta tott ren de zôi mun ká ról lásd: Les Es sif: The French Play. Exp lo ring The at re
„Re- cre a ti vely” with Fo reign Lan gu a ge Stu dent, The Univ. Cal ga ry press, 2006.

10 Lásd Sté pha ne Braunsch weig in ter júit So phie Proust köny vé ben. Op. Cit. És Jo set te Fé ral: Mi se en scène et jeu de l’ac teur.
Ent re tiens. Éd. Jeu – Éd. Lans man, 1997. T. II.

11 En zo Cor man idé zi: Mi chel Cor vin: Mi se en et si len ce. Re vue d’est hé ti que, no 26. 1994. 126.
12 Cor vin ibid. 125.
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idôn át meg ta gad va az in terp re tá ciót, a je let ma gát.
Ez a tisz ta tánc nak te kin tett mi se en vissza ve zet
min ket a csend hez és a né zô höz. Olyan mû vé szetté
vá lik, mely a nem mond ha tót, sôt, a nem lát ha tót
eme li fel szín re, mint a csend egy hang ját. (Már)
nem az a mû vé szet, mely a tex tus ból a vi zuá lis felé
tart va ki fe jez ne va la mit, nem az, mely ész le li az üze -
ne tet és ki han go sít ja. A mi se en scène olyan mû -
vé szet, mely a je len tés re vá ró né zô nek kieme li
a csen det. A mi se en scène a csen det te szi lát hatóvá.

4.8. Se is ten, se mes ter, se (be)ren de zô*

Ha ját szunk egy ki csit a sza vak kal, fel vá zol hat juk
a XX. szá za di ren de zô (met teur en scène) iden ti tá -
sát, mely olyan prog resszí van el tá vo lo dott a mes ter
ren de zô tôl** (Cra ig, Co pe au, Jo u vet), hogy né ha
nem volt több egy (be)ren de zô nél, egy ezer mes ter -
nél, egy ke vés sé ih le tett sza ki nál, aki a szín pa di já -
té kot ki ló ra mér te, sôt ki lo mé ter re, hi szen to lo gat -
ta a sakk táb lán a figu rá kat a sza bá lyo kat ugyan be -
tart va, de ke rül ve a gon do la to kat és el ve szít ve a
mér ték, s legin kább a mér ték te len ség je len té sét. Ez

a be ren de zô, a vég te len e föld mé rô je hát ra ha gyott
jó pár avult tiszt sé get, ilyen a ve ze tô*** (az agit-p -
rop szín ház ban), a köz ve tí tô és meg ve ze tô**** (szta -
nyisz lavsz ki ji és stras ber gi pa ra pszi cho ló gu sok pén -
zén), ilyen a meg mu ta tó (pe da gó giai ügyet len sé gek),
de min den szín pa di ki han go sí tó is ilyen, akik a kar -
zat ma ga sá ból kül dik üze ne tü ket az zal a ki zá ró la -
gos cél lal, hogy meg hall ják ôket.

A ren de zô ha son má sai megannyi ösz tön zést ad -
hat nak a szín há zi al ko tás nak, még sem vá lik ez lát -
ha tó vá, ha csak nem a né zô ér tel me zi ôket. De ki a
né zô? Nem egy sze rûen egy ma gá nyos, a szín ház -
épü let ben el té vedt lény, de a kö zön ség tag ja, aki az
össze gyûl tek hez, mint szín há zi kö zös ség hez tar -
tozó nak vall ja ma gát. Ide je defini ál nunk ezt a kö -
zös sé get.

(Pat ri ce Pa vis: La mi se en scène con tem po ra i ne.
Origines, ten dan ces, pers pec ti ves. Pa ris, Ar mand
Colin, 2007. 270–286.)

For dí tot ta: Ják fal vi Mag dol na, Timár And rás

1* met teur en he lyett mét reur en a szó já ték.
** maître en scène – a szín pad mes te re szó sze rint, de a mes ter-ren de zô ket ér ti alat ta.
*** me neur en scène
**** ent re met teur és men teur en scène

Mûhely


