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el sô eset ben csu pán egy hiány ról be szél he tünk te -
hát, amely min den kép pen saj ná la tos ugyan, de
legalább nem ve zet tévesz mék hez a sze gény szín -
ház megíté lé sé ben. A má so dik eset azon ban,
mintegy vissza hat va a sze gény szín ház ra, de for mál -
ja an nak mos ta ni re cep ció ját, tor zít hat ja a je len ség -
rôl ma al ko tott ké pün ket. Ez pe dig már min den -
kép pen ele gen dô ok ar ra, hogy a sze gény szín ház -
nak ne csu pán a ha gyo má nyos szín ház hoz va ló és
a hi vat ko zott fo lyó irat-szám ban már bô veb ben
meg vi lá gí tott vi szo nyát ve gyük te kin tet be, de meg -
ha tá roz zuk a per for ma ti vi tás je len sé gé hez va ló vi -
szo nyát is. Ezt kí ván juk fel vá zol ni a kö vet ke zôkben.

2. Alap ve tô gon do la tok

fen tiek alá tá masz tá sá ra s egy szer s mind vizs gá -
ló dá sunk hoz is ki vá ló ala pot szol gál tat Eri ka
Fis cher- Lich te 2004-ben kiadott köny vé nek

ná lunk 2009-ben meg je lent for dí tá sa,3 amely nek
már cí me is azt su gall ja, hogy a per for ma ti vi tás ál -
ta lá nos te o re ti kai jel lem zôi nek össze fog la lá sát kí -
ván ja ad ni és a per for ma ti vi tást egy sé ges rend szer -
be fog lal va meg kí sér li sa já tos sá gait meg ha tá roz ni,
mintegy „iden tifikál ni” a je len sé get. Át fo gó jel le ge
mel lett az is in do kol ja még en nek a kö tet nek az ala -
pul vé te lét, hogy kü lön bö zô fej te ge té sei ben a szer -
zô ép pen a La bo ra tó rium szín há zi ku ta tá sai ra hi -
vat ko zik, te o re ti kai megál la pí tá sait a La bo ra tó rium
te o re ti kai vagy mód szer ta ni megál la pí tá sai val tá -
maszt ja alá, elôadá sait idé zi pél da ként. Miu tán pe -
dig ez ál tal a szín há zi sza kasz mun káit egyér tel -
mûen per for ma tív je len ség ként em lí ti, a sze gény
szín ház és a per for ma ti vi tás vi szo nyá nak meg ha tá -
ro zá sá hoz en nek megala po zott sá gát vagy alap ta -
lan sá gát kell kö ze leb bi vizs gá lat tár gyá vá ten nünk.

Min de nekelôtt azt kell tisz táz nunk, hogy köny -
vé ben Fis cher- Lich te a per for ma ti vi tás fo gal mát
nem an nak ál ta lá nos – a tö meg ren dez vé nye ket,
sport ese mé nye ket, kol lek tív meg moz du lá so kat, stb.
is ma gá ba fog la ló – ér te lem ben hasz nál ja, ha nem
le szû kí ti azt a szín há zi (és he lyen ként ze ne mû vé -
sze ti) esz köz tá rat hasz ná ló, te at rá lis (vagy kon cert-
) jel le gû elôadá sok ra/pro duk ciók ra/ese mé nyek re,
s a per for ma ti vi tás esz té ti ká ja ként ezek esz té ti kai
sa já tos sá gait kí ván ja össze gez ni, ana li zál ni és kö -
zös esz té ti kai jel lem zôit megál la pí ta ni. An nak ér -

de ké ben te hát, hogy a sze gény szín ház „rend sze ré -
vel” kap cso la tos megál la pí tá saink nak a fischet- lich -
tei ál lí tá sok kal va ló össze ve té se mi nél tisz tább és
egyér tel mûbb le gyen, cél sze rû el fo gad nunk Fis -
cher- Lich te le szû kí tô fo ga lom hasz ná la tát, még ak -
kor is, ha tud juk, hogy a per for ma ti vi tás fo gal ma
egy sok kal tá gabb és össze tet tebb je len ség re, sôt je -
len ség-e gyüt tes re vo nat ko zik. An nál is in kább él -
he tünk ez zel a le he tô ség gel, mert Fis cher- Lich te ál -
lí tá sai, mint mon dot tuk, a te at rá lis jel le gû ese mé -
nyek re vo nat koz ta tot tak, s mint ilye nek, min den
per for ma tív ese mény kö zül ezek áll nak a leg kö ze -
lebb a szín há zi elôadás hoz, kö vet ke zés kép pen a
sze gény szín ház hoz is. A ké sôb biek ben a két esz -
té ti kai vi lág kö zött ki mu ta tott kü lönb sé ge ket te hát
fo ko zot tab ban igaz nak fo gad hat juk el a töb bi per -
for ma tív ese mény vi szony la tá ban is. Mindezek tu -
da tá ban te hát, a per for ma ti vi tás fo gal mát a to váb -
biak ban a fischer- lich tei, le szû kí tett ér te lem ben fog -
juk hasz nál ni.

Ugyanak kor azt is tisz táz nunk kell, hogy Gro -
tows ki a sze gény szín ház el ne ve zést az ál ta la „gaz -
dag” szín ház nak ne ve zett, dísz le te ket, jel me ze ket,
ha gyo má nyos dra ma tur giát stb. al kal ma zó szín ház
el le né ben hasz nál ta, Eri ka Fis cher- Lich te pe dig a
per for ma ti vi tás fo gal mát a „ha gyo má nyos”, azaz
drá mai ala pú szín já té kok cso port já val szem ben.
Mi vel pe dig a ha gyo má nyos szín ház meg je lö lés lé -
nye gé ben mind a „gaz dag szín ház”, mind pe dig a
drá mai ala pú szín já ték fo gal mát tar tal maz za, fe je -
ze tünk ben, az egy sze rû ség ked véért, mind ket tô re
a ha gyo má nyos szín ház fo gal mát fog juk hasz nál -
ni. En nek elô re bo csá tá sa után, vizs gá ló dá sunk kez -
de te ként, a per for ma ti vi tás azon fô jel lem zôit fog -
lal juk össze, ame lye ket Fis cher- Lich te is meg ha tá -
ro zó nak te kint tár gya szem pont já ból.

3. A per for ma ti vi tás alap ka te gó riái

kö tet szer zô je a per for ma ti vi tás lé nye gét az ál ta la
„fe ed back- sza la gnak” ne ve zett je len ség mû kö dé sé -
ben és en nek kö vet kez mé nyei ben ha tá roz za meg,
kiin du lás ként te hát ne künk is e fo ga lom pon tos
tar tal mát kell, tisz táz zuk. En nek meg vi lá gí tá sa ér -
de ké ben te kint sük át rö vi den azo kat a leg fôbb jel -
leg ze tes sé ge ket, ame lyek a tár gyalt szín já té ki „rend -
sze rek” in terak ti vi tá sá ban fel lel he tôek:
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1. Be ve ze tô

ét ség te len, hogy a sze gény szín ház, mint szín -
já ték tí pus, az 1960-as évek vé gé re, mint a
szín mû vé sze tet gyö ke re sen megújí tó al ko tói

gya kor lat, és mint a hoz zá kap cso ló dó, te leo lo gi -
kus te o re ti kai, já ték me to di kai és tech ni kai „rend -
szer” je lent meg a mû vé sze ti ág vi lá gá ban, ám az is
két ség te len, hogy miu tán a La bo ra tó rium tár su la -
ta le mon dott a to váb bi szín há zi te vé keny ség rôl, a
szak mai figye lem a to váb bi ku ta tá sok fe lé for dult
vagy egy sze rûen elenyé szett.

En nek okait csak fe lü le te sen át te kint ve,2 az
egyik nyil ván va ló té nye zôt ab ban lát hat juk meg,
hogy az eu ró pai és észak- ame ri kai kul túr kör ben
meg ha tá ro zó re per toár-szín ház vi lá ga „üzem sze rû -
sé ge”, mun ka rend je miatt nemigen tu dott mit kez -
de ni a megújí tó je len ség gel. Ezalatt egyaránt ért -
het jük azt is, hogy a pro duk ció ké szí tés ilye tén
mód ját nem volt ké pes a mun ka rend jé be il lesz te -
ni, és azt is, hogy alap ve tôen szta nyisz lavsz ki ji és
brech ti mód sze rek sze rint is ko lá zott szí né szei és
ren de zôi szá má ra meg le he tô sen ne héz lett vol na
át ven ni a sze gény szín ház szem lé le tét és gya kor la -
tát. A nyu ga ti vi lág ban egy re in kább megerô sö dô
al ter na tív szín há zi kul tú ra pe dig vagy a sa ját út jait
jár ta, vagy pe dig egy sze rûen nem tu dott ele gen dô
idôt és figyel met szán ni a La bo ra tó rium ered mé -
nyei nek ta nul má nyo zá sá ra. To váb bi ok a kö zön -

ség igény ala ku lá sa is, mi vel a né zô jét egy sa já tos
szel le mi erô fe szí tés re ins pi rá ló szín já ték tí pus nem
tud ta (és nem is akar ta) a tö meg kö zön ség igé nyeit
ki szol gál ni. A ha gyo má nyos szín há zi rend szer és a
tö meg kö zön ség igé nye együt te sen te hát már ön -
ma gá ban is ele gen dô ah hoz, hogy a sze gény szín -
ház je len sé gé nek szé les kö rû el ter je dé sét megaka -
dá lyoz za, en nek leg fôbb oka azon ban min den bi -
zonnyal ab ban rej lett, hogy ez a „rend szer” át ve he -
tet len, má sol ha tat lan. A lé nye gé bôl egye ne sen
kö vet ke zik ugyanis, hogy (akár még oly mély re ha -
tó ta nul má nyo zás utá ni után zá sa ese tén is) – egy -
sze rûen az után zás té nyé bôl kö vet ke zôen – ön ma -
gát szün te ti meg. Akik ha son ló te o re ti ká val és mód -
szer tan nal dol go zó szín há zi mû hely ben gon dol -
kod nak és al kot nak – mint pél dául Eu ge nio Bar ba
és az Odin Te at ret – azok nak a sa ját út ju kat kell
jár niuk.

Mindezek bôl ere dôen a sze gény szín ház, mint
szín há zi je len ség, egy re in kább hát tér be szo rult.
A mai szín há zi gya kor la tot és te o re ti kát már az ép -
pen a La bo ra tó rium ku ta tá sai val pár hu za mo san
kiala ku ló per for ma tív mû vé sze tek kér dé sei fog lal -
koz tat ják. Olyannyi ra így van ez, hogy ma már a
per for ma tív ele me ket (is) hasz ná ló szín já té kot va -
la mint a per for ma tív ese mé nye ket is ma gá ba fog -
la ló, ál ta lá nos szín já té kel mé let(ek) a sze gény szín -
ház je len sé gét már (1) vagy nem ve szi(k) te kin tet -
be, vagy (2) per for ma tív je len ség ként ke ze li(k). Az

1 Az írás a két szín já té ki je len ség el té rô vo la mel lett ér vel, majd az össze ve té sek ered mé nye kép pen ál ta lá no sabb mû vé szet -
el mé le ti kö vet kez te té se ket is le von. Foly ta tá sát – a pa ra te at rá lis kí sér le tek és a per for ma ti vi tás össze ve té sét – kö vet ke zô
szá munk ban kö zöl jük. (A szer kesz tôk meg jegy zé se.)

2 Bô veb ben er rôl lásd: Ador ján Vik tor: A Sze gény Szín ház. – in: The at ron Szín ház tu do má nyi Pe rio di ka, 7. év fo lyam 3–4.
szám, 2008. ôsz-tél 103 – 105. 3 Eri ka Fis cher- Lich te: A per for ma ti vi tás esz té ti ká ja. Bu da pest, Ba las si Kiadó, 2009. For dí tot ta: Kiss Gab riel la.
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mény be kö vet ke zô moz za na tai so ha sem ugyan -
azok, azaz az ese mény nem is mé tel he tô meg
ugyanúgy, és vé gül (3) az emer gen ci át, vagyis azt,
hogy e moz za na tok vé let len sze rûen, ter ve zet le nül
és ter vez he tet le nül kö vet kez nek be. Ezen, az in -
terak ti vi tás meg vál to zott rend sze ré bôl ere dô sa já -
tos sá gok összes sé ge ad ja te hát a per for ma tív ese -
mény alap ve tô jel le gét, ame lyet a szer zô au to poé -
zis nek ne vez.

A figye lem te hát exp li cit mó don is a fe ed back-
 sza la gra mint olyan au to po e ti kus rend szer re irá -
nyult, amely el vi leg nyi tott, nem jó sol ha tó meg
a ki me ne te le, és amely nek meg sza kí tá sá ra vagy
cél irá nyos sza bá lyo zá sá ra még a ren de zôi stra -
té giák sem ké pe sek. Íly mó don nem a rend szer
le het sé ges kont roll ja, ha nem az au to poé zis kü -
lön le ges mó du sza ke rült az ér dek lô dés hom lok -
te ré be.5

Amint lát juk te hát a per for ma tív ese mény vagy per -
for ma tív ele me ket hasz ná ló szín já ték lét re ho zá sa,
az au to poé zis nek kö szön he tôen, sa já tos ren de zôi
stra té giá kat – s te gyük mind járt hoz zá, hogy sa játos
szí né szi já ték me to di kát (vagy in kább je len lét-me -
to di kát?) is – igé nyel. Vagyis a ha gyo má nyos szín -
ház esz té ti ká ja, te o re ti ká ja és mód szer ta ni té zi sei
le cse ré lôd nek, s he lyük be egy új, a per for ma ti vi -
tás ra jel lem zô el mé le ti-mód szer ta ni rend szer lép:

A kí sér le ti rend kiala ku lá sát vagy a já ték hoz
szük sé ges út mu ta tá sok so rát lét re ho zó ren de zôi
stra té giák min den eset ben há rom egy más tól el -
vá laszt ha tat lan té nye zô re irá nyul nak: (1) a já té -
kos és a né zô kö zöt ti sze rep vál tás ra, (2) a já té -
ko sok és a né zôk kö zös sé gé nek lét re jöt té re és
(3) a köl csö nös érin tés kü lön bö zô mód jai ra: a
tá vol ság és a kö zel ség, a nyil vá nos ság és a ma -
gán szfé ra, a te kin tet és a test kon tak tus vi szo -
nyá ra. S bár a stra té giák egy ren de zést, egy ren -
de zô több ren de zé sét, vagy több ren de zô ren -
de zé seit il le tôen na gyon kü lön bö zôek le het nek,
van egy kö zös vo ná suk: nem csu pán áb rá zol -
niuk kell a sze rep vál tás, a kö zös sé gek lét re jöt -
té nek és fel bom lá sá nak fo lya ma tát, a tá vol sá got
és a kö zel sé get, ha nem el kell ér niük, hogy tény -
le ge sen sze rep vál tás men jen vég be, kö zös sé gek
jöj je nek lét re és szûn je nek meg, il let ve kiala kul -

jon a kö zel ség és a tá vol ság ér zé se. A ren de zôi
stra té giák nem egy sze rûen be mu tat ják a sze rep -
vál tást, a kö zös sé gek lét re jöt tét és fel bom lá sát,
a kö zel sé get és a tá vol sá got, ha nem elérik, hogy
a né zô az elôadás részt ve vô je ként mindezt a sa -
ját tes tén ta pasz tal ja meg.6

A fen tiek ben vá zolt in terak ciós szer ke zet nek a ha -
gyo má nyos szín já té ké tól il let ve a sze gény szín há -
zé tól va ló kü lön bö zô sé ge te hát nyil ván va ló, így
máris mar kán san meg mu tat ko zik an nak a le he tet -
len sé ge, hogy a sze gény szín há zat (a fischer- lich -
tei, szû kebb ér te lem ben vett!) per for ma tív ese -
mény ként ér tel mez zük. A tel jes tisz tá zás ér de ké -
ben azon ban szük sé ges nek tû nik, hogy to vább ha -
lad va, rész le tei ben is meg vizs gál juk, hogy ez az
alap ve tô kü lönb ség mi nek kö szön he tôen és ho -
gyan jön lét re a sze gény szín ház szer tar tá sá nak és
a per for ma tív ese mény nek egyes szeg men tu mai -
ban. Eh hez kü lö nös figyel met kell szen tel nünk a
szer zô ál tal a legutóbb idé zett szö veg rész ben meg -
ha tá ro zott há rom pont ra (a já té kos és né zô sze rep -
vál tá sa, a já té ko sok nak és né zôk nek kö zös ség gé
vá lá sa, a köl csö nös érin tés) va la mint az el sô és má -
so dik idé zet ben em lí tett ter vez he tet len ség re és az
utol só idé zet vé gén em lí tett né zôi / részt ve vôi ta -
pasz ta lat ra is.

4. A szín já té ki és ese mény-je len sé gek 
rész le te sebb vizs gá la ta

él sze rû te hát vizs gá ló dá sun kat az aláb bi kér -
dés kö rök re kon cent rál nunk:

(1) a szer tar tás/ese mény ter vez he tô sé gé re il let -
ve ter ve zett sé gé re, vagyis a dra ma tur gia kér -
dés kö ré re;

(2) a szer tar tást/ese ményt lét re ho zó al ko tói
mód szer tan ra, vagyis a já ték me to di ka il let ve
a per for mer- já té kos já ték- (je len lét-) me to -
di ká já ra;

(3) ugyaneb ben a té ma kör ben az imp ro vi zá ció
ér tel me zé sé re és al kal ma zá sá ra;

(4) a szer tar tás ban meg je le nô szí nész-né zô vi -
szony il let ve az ese mény ben meg je le nô részt -
ve vôi vi szony kü lön bö zô sé gé re; il let ve

(5) a szer tar tás nak/ese mény nek a né zô jé re/részt -
ve vô jé re gya ko rolt ha tá sá ra.
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A.

A ha gyo má nyos szín ház in terak tív vi szo nyait rö vi -
den úgy ír hat juk le, hogy egy részt azok dön tô há -
nya da a szí né szek ál tal meg je le ní tett szín pa di ala -
kok kö zöt ti in terak ciók so ro za ta, amit rö vi den szín -
pa di já ték nak szok tunk ne vez ni, más részt en nek
az in te rak ci ó -e gész nek a né zôk összes sé gé re irá -
nyult sá ga, mint a já ték „köz lé se” a né zôk fe lé. En -
nek ered mé nye ként jön lét re a né zôk reak ció ja,
amely a szín pad irá nyá ba, több nyi re, mint egy sé -

ges vagy ál ta lá nos reak ció köz ve tí tô dik, s töb -
bé vagy ke vés bé, de be fo lyás sal bír a já ték to -
váb bi me ne té re néz ve.

Ugyanak kor, ha nem is nagy mér ték ben, és
ál ta lá ban nem is szán dé kol tan, de a né zôk is kap -
cso lat ban áll nak egy más sal, hi szen egy idô ben és
egy tér ben van nak, il let ve elô for dul hat nak kül sô
ha tá sok, in ge rek is, ame lyek az elôadás me ne té be
nem let tek elô ze te sen beil leszt ve. Fon tos azon ban
meg je gyez ni azt, hogy mi vel a ha gyo má nyos szín -
já ték a já ték ra és an nak a né zô re gya ko rolt ha tá sá -
ra kon cent rál, e kül sô in ge re ket, ha tá so kat, to váb -
bá a né zôk egy más sal va ló kap cso la tát is za va ró té -
nye zô nek tart ja, kö vet ke zés kép pen meg pró bál ja je -
len lé tü ket a mi ni má lis ra re du kál ni, il let ve, cél ja
sze rint, op ti má lis eset ben tel je sen kiik tat ni. Sôt, a
kü lön bö zô szak mai té zi sek kö zött ar ra is ta lál ha -
tunk pél dát, hogy a szín já ték al ko tói meg kí sér lik a
já té kot még a né zôk nek a já ték ra adott vissza jel zé -
sé nek ha tá sá tól is füg get le ní te ni – gon dol junk csak
a „hiány zó ne gye dik fal” el vé re –, bár ar ra már
nemigen ta lá lunk pél dát, hogy ez tel jes egé szé ben
va la ha is si ke rült vol na.

B.

Lé nye gét te kint ve azt mond hat juk, hogy a sze gény
szín ház in terak ciós rend sze re ugyanolyan, mint a
ha gyo má nyos szín há zé. A kü lönb sé gek nem a kap -
cso la tok szint jén, ha nem mé lyeb ben, a kap cso la -
tok mi nô sé gé nek és a ha tás jel le gé nek szint jén je -
len nek meg. Amíg ugyanis a ha gyo má nyos szín ház
egyér tel mûen és egy sé ge sen átélés re (vagy elide ge -
ne dés re) ins pi rál ja a né zôit, a sze gény szín ház, a
gúny és apo teó zis dia lek ti ká já nak kö szön he tôen, a
já ték ket tôs (egy szer re elide ge ní tô és átélés re ins -
pi rá ló) né zô ha tást vált ki. A „két együt tes ren de zé -

sé nek” vagy a „né zô je len lé té ben va ló szí né szi cse -
lek vés” stb. el ve mind olyan jel leg ze tes sé gek, ame -
lyek nem az in terak ció szer ke ze tét, ha nem an nak
jel le gét vál toz tat ják meg.

C.

A per for ma ti vi tás vi szont me rô ben más in terak ció-
szer ke zet tel él. Az elôadás ese mény jel le gét, egy -
sze ri sé gét és megis mé tel he tet len sé gét va la mint a je -
len lé vôk (a „ját szók” és a „né zôk”) ho mo ge ni tá sát
hang sú lyo zan dó, a ha gyo má nyos szín ház ál tal za -
va ró nak tar tott té nye zô ket kí vá na tos nak te kin ti,
felér té ke li és – mint vé let len, egye di ele me ket –
beeme li az ese mény in terak ció-szer ke ze té be.
Mond hat ni te hát, hogy a ha gyo má nyos szín já ték
egyet len nagy „kö teg be” össze fo gott és a já té ke gész
át té te lét köz beik ta tó kom mu ni ká ció já val szem ben,
(meg kö ze lí tô leg) egyen lô je len tô sé gû, há ló sze rûen
el ren de zô dô és köz vet len kom mu ni ká ciós rend -
szert hoz lét re. Ezt a cse lek vé sek re köz vet le nül
vissza jel zést adó, és ez ál tal a kö vet ke zô cse lek vést
dön tôen be fo lyá so ló in terak ciót ne ve zi Eri ka Fis -
cher- Lich te „fe ed back- sza la gnak”, amely az ese -
mény me ne tét fo lya ma to san és alap ve tôen meg ha -
tá roz za.

A já té ko sok tet tei te hát min dig ha tás sal van nak
a né zôk re, a né zôk tet tei pe dig a já té ko sok ra és
né zô tár saik ra. Eb ben az ér te lem ben be szél he -
tünk az elôadást lét re ho zó és irá nyí tó, ön re fe -
ren ci á lis és ál lan dóan vál to zó fe ed back- sza la -
gról [fe ed back-Sch lei fe] amely nek mû kö dé sét
tel jes mér ték ben sem meg ter vez ni, sem ki szá -
mí ta ni nem le het.4

Lát hat juk te hát, hogy ez a fe ed back- sza lag a per -
for ma tív ese mény vagy a per for ma tív ele mek kel élô
szín já ték alap fo gal ma, hi szen ez hoz za lét re és ez
irá nyít ja, „szer ve zi” a per for ma tív ese ményt – ame -
lyet a szer zô elôadás nak ne vez ugyan, én azon ban
a je len té sek ke ve re dé sé nek el ke rü lé se okán in kább
ese mény ként em lí tek. Ugyanak kor ezen fe ed back-
 sza la gnak há rom sa já tos sá gát is defini ál va lát hat -
juk, ame lyek a kö vet ke zôk ben nagy je len tô sé get
kap nak majd: (1) az ön re fe ren ci a li tást, vagyis azt,
hogy az ese mény nek ön ma gán kí vül je len té se nin -
csen, (2) az ál lan dó vál to zást, vagyis, hogy az ese -

A

C

4 Fis cher- Lich te: i.m. 50. – A né met nyel vû, ere de ti ki fe je zés be szú rá sa az ere de ti for dí tá sá ban. – A. V.

5 Fis cher- Lich te: i.m. 51.
6 Uo. 52.
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lö nö sen re le váns kér dés az össze han go lá suk: si -
ke rül-e (és ha igen, mennyi re) a né zôt be von ni
az így ke let ke zô rit mus ba (mi köz ben az ô „eggyé
vá lá sa” új im pul zu so kat ad a já té ko sok nak), il -
let ve ké pe sek-e (és ha igen, mennyi re) a rit mi -
ku san ha son ló mó don han golt né zôk hat ni a
töb bi né zô re és a já té kos ra. Bár hogy men jen is
vég be ez a fo lya mat, min den egyes eset ben ab -
ból kell kiin dul ni, hogy a rit mus el to ló dás és rit -
mus vál tás az au to po e ti kus fe ed back- sza lag ön -
szer ve zô dé sé nek kulcsa. Úgy és ak kor megy vég -
be, ahogy és ami kor köl csö nö sen eggyé vá lik
má sok rit mu sá val, il let ve ahogy és ami kor a né -
zôk és a já té ko sok köl csö nö sen és tes ti leg hat -
nak egy más ra. Vagyis a rit mi kus struk tu rá ló dás
a fe ed back- sza lag au to poé zi sé nek kü lö nö sen
ked ve zô mû kö dé si elô fel té te le ket te remt. Ez zel
pár hu za mo san pe dig rá is irá nyít ja a né zôi figyel -
met er re a fo lya mat ra.13

Idé ze teink bôl nem csu pán azt a kö vet kez te tést von -
hat juk le, hogy a per for ma tív ese mény lé nye gé ben
egyet len struk tu rá ló ele me a rit mus, ha nem azt is,
hogy ez az ál ta lá nos de konst ruk ció azt a célt szol -
gál ja, hogy le he tô leg min den ok sá gi össze füg gést
meg szün tes sen az ese mény al ko tó ele mei kö zött,
kö vet ke zés kép pen meg gá tol jon min den, az ese -
mény je len té ses sé gét al kot ni vagy ér tel mez ni kí vá -
nó tö rek vést. Ha jól meg gon dol juk, ez nem is le -
het más ként, hi szen, ha az elôadást a já té ko sok és a
né zôk cse lek vé sei nek fo lya ma tos köl csön ha tá sa hoz za
lét re – aho gyan ol vas hat tuk – sôt, ha min den egyes
né zô ön ál lóan el tud ja dön te ni, mi kor akar részt ven -
ni az elôadás ban és mi kor nem, ak kor bár mi fé le je -
len té ses ség lét re ho zá sá nak meg kí sér lé se hiá ba va -
ló ság len ne. Ugyanak kor a per for ma tív al ko tók nak
nem is cél ja ez. Ép pen el len ke zô leg, ôk az egy szeri -
ség és megis mé tel he tet len ség hang sú lyo zá sa ér de -
ké ben ép pen ség gel az eset le ges ség re kell, tö re ked -
je nek, hi szen bár mi fé le je len té ses ség, s az en nek
elô  fel té te lét je len tô struk tu rált ság már az el ter ve -
zett sé get, kö vet ke zés kép pen a megis mé tel he tô sé -
get su gall hat ná. A konst ruk ció meg szün te té se te -
hát a per for ma ti vi tás alap ve tô cél ja.

A sze gény szín ház ese té ben vi szont ép pen en -
nek el len té té vel, a szi go rú konst ruk ció meg lé té vel
ta lál koz tunk, még ha ez a konst ruk ció me rô ben

más is, mint a ha gyo má nyos szín ház ban ta pasz tal -
ha tó. Amint tud juk, Gro tows ki leg több pro duk ció -
ja elôtt szín pa di átira tot ké szí tett a mun ká hoz, ame -
lye ket Lud wik Fla szen gya kor ta kom men tált, ma -
gya rá zott is a pro duk ciók hoz kap csolt kiad vá nyaik -
ban, be mu tat va, hogy miért és mi ként bo rí tot ta fel
Gro tows ki az ere de ti drá ma dra ma tur giai rend jét,
s al kot ta meg az elôadás új dra ma tur giai szer ke ze -
tét. Mindössze két pro duk ció volt a sze gény szín -
ház fe lé ve ze tô úton – a Ham let-ta nul mány és az
Apo calyp sis cum Fi gu ris –, ame lyek nél nem ezt a
megol dást al kal maz ták. Bár a kiin du ló pon tok ek -
kor is drá mák vol tak (az Apo calyp sis ese té ben Ju -
li usz Slowa cki drá má ja, a Sa mu el Zbo rows ki), az
elôadá sok vég sô dra ma tur giai rend je a tár su lat kö -
zös mun ká já nak ered mé nye volt, s nem elô ze te sen,
a pró bák meg kez dé se elôtt lé te zett, ha nem fo ko za -
to san, a pró bák so rán konk re ti zá ló dott. Mindez
azon ban sem mit sem vál toz tat azon a té nyen, hogy
(1) a pró ba fo lya mat köz ben a ren de zô nek és az al -
ko tó kö zös ség nek szán dé ká ban volt struk tu rál ni a
já ték anya got, to váb bá, hogy (2) a né zô vel va ló ta -
lál ko zás kor a já ték már vég le ges és megis mé tel he -
tô struk tú rá val ren del ke zett. Er rôl ta nús kod tak
azok a szí né szi visszaem lé ke zé sek is, ame lyek ép -
pen a két kol lek tív al ko tás, a Ham let- ta nul mány-
 nyal és a sze gény szín ház „ki tel je se dett” meg va ló -
su lá sát je len tô Apo calyp sis cum Fi gu ris- szal kap -
cso la to sak:

Az alap ve tô irá nyo kat a ren de zô su gall ta, de csu -
pán a szí né szi al ko tó mun ka struk tu rá lá sa ér de ké -
ben. A szí né szek a pró bá kon sa ját tar tal mai kat
je le ní tet ték meg, tel jes ré sze ket imp ro vi zál tak,
ösz tö nöz ve ez zel a ren de zôi el kép ze lé se ket is és
egy mást is. Az ilyen mun ka a pszi chi kum ál tal
hor do zott, egyér tel mûen je len va ló tar tal mak
kol lek tív ki fe je zé sé re irá nyul, és olyan ve zér fo -
nal kö ré szer ve zô dik, amely a mun ka so rán ön ma -
gát for mál ja meg.14

Nos, volt egy elô ké szí tett ve zér fo nal, egy szö veg -
váz lat, ame lyet Gro tows ki ké szí tett, s amely a
„Sa mu el Zbo rows ki”-n ala pult. Az át dol go zás -
ban, a ré szek új szer ke ze té ben volt né hány su gal -
lat. Az tán be szél get ni kezd tünk er rôl a váz lat -
ról: mit je lent a szá munk ra, mi a sze mé lyes vi -
szo nyunk a té má hoz, és mi az, ami még min dig
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4.1. A dra ma tur gia

Amint azt a ko ráb biak ban megál la pí tot tuk, szem -
ben a ha gyo má nyos szín ház ter ve zett sé gé vel és
megis mé tel he tô sé gé vel, a per for ma tív ese mény ter -
ve zet len, ter vez he tet len és megis mé tel he tet len. Kez -
det ben te hát tal lóz zunk egy ki csit Eri ka Fis cher-
 Lich te ide vá gó pél dái és megál la pí tá sai kö zött, hogy
pon to sab ban kör vo na la zód jék szá munk ra a per -
for ma ti vi tás esz té ti ká já nak ál lás pont ja:

„Mi nek is le het ne több kö ze a szín ház hoz, mint
en nek a csend da rab nak: va la ki fel lép a szín -
padra, és egyál ta lán nem csi nál sem mit.” [96
Idé zi KO STE LA NETZ]7 Hagy ja, hogy meg tör -
tén jen az, ami sze mé lyes rá ha tá sa nél kül is meg -
történne.
Még ha a Si lent Pie ce (Csend mû) bi zo nyos
szem pont ból tény leg szél sô sé ges eset nek te kint -
he tô is, az alap jául szol gá ló el vek orien tá ció ér té -
kûek Ca ge ké sôb bi szín há zi mun káit il le tôen.
Mi vel mun kái nak ér vé nyes sé gét és ha tá sát azok -
ban az ese tek ben is biz to sí ta ni akar ta, ame lyek -
ben a szí né szek tény le ge sen (ráadá sul elô ké szí -
tet ten és terv sze rint) cse le ked tek, Ca ge a vé let -
len sze rû ség és a ti me bra ckets me cha niz mu sait
kezd te el al kal maz ni.8

A vé let len sze rû ség el ve ga ran tál ta, hogy az
elôadás ban hasz nált anya gok egyi két sem egy
elô ze tes terv sze rint vagy egy bi zo nyos in ten ciót
kö vet ve vá lasz tot ták ki. Kö vet ke zés képp a ki vá -
lasz tott ele mek nek sem te ma ti ku san, sem az
össz hang szem pont já ból nem volt kö zük egy -
más hoz.9

Mi vel a ti me bra ckets rög zí tet te a cse lek vé sek
leg ko ráb bi kez dé sé nek és leg ké sôb bi be fe je zé -
sé nek idô pont ját, a vé let len sze rûen ki vá lasz tott
és hall ha tó vá tett ze nei anyag, il let ve az éne kes
ál tal ki vá lasz tott áriák hossza pe dig so ha sem
esett egy be a megadott leg hosszabb idô sza -
kasszal, min den egyes elôadás ese té ben „csú -
szás” tör tént (amit ter mé sze te sen sem el nem
ter vez tek, sem meg nem be szél tek). Az elôadá -
sok so rán lét re jö vô te rek már csak azért is el té -

rôen vál tak hall ha tó vá, mert es té rôl es té re más
za jok ha tol tak be a kül vi lág ból. S ez lát vá nyo -
san iga zol ta a hang zó ság vé let len sze rû sé gé rôl,
mú lé kony sá gá ról mon dot ta kat, il let ve azt a
tényt, hogy nem ren del kez het fe let te sen ki: ese -
mény jel le ge transz pa rens sé vált.10

Wil son vé le mé nye sze rint pél dául (…) nincs
szük ség szü net re, hi szen min den egyes né zô ön -
ál lóan el tud ja dön te ni, mi kor akar részt ven ni
az elôadás ban és mi kor nem.
A füg göny és a szü ne tek mel lô zé se két ség te len
össze füg gés ben áll az au to po e ti kus fe ed back-
 sza lag hang sú lyo zá sá val és az anya gi ság emer -
gen ci á já val. Hi szen ha az elôadást a já té ko sok
és a né zôk cse lek vé sei nek fo lya ma tos köl csön -
ha tá sa hoz za lét re, és ha az elôadás anya gi sá ga
e fo lya mat ban emer gá ló je len ség ként jön lét re
és ek ként mu tat ko zik meg, ak kor a füg göny és
a szü net ter mé ket len nek bi zo nyul. Ez a két el -
já rás ugyanis nem a fe ed back- sza lag ha tá sá ból
in dul ki, és meg sza kít ja az anya gok meg je le né -
sé nek, sta bi li zá ló dá sá nak és el tû né sé nek (ön -
ma gá ban vé ge sza ka dat lan) fo lya ma tát, ki vé ve,
ha a füg göny hasz ná lat és a szü net (mint Schle -
ef Sa lo me- ren de zé sé ben lát tuk) e fo lya mat ré -
szé vé vá lik. (…)
Ha vi szont a figye lem az emer gen cia je len sé gére
irá nyul, ak kor fel füg gesz tôd nek az idô be li struk -
tu rá lás azon el já rá sai, ame lyek meg pró bál ják
megin do kol ni az ele mek ok-o ko za ti össze füg -
gés lánc sze me ként defini á ló dó meg je le né sét.11

A ti me bra ckets -ek ál tal biz to sí tott idôn be lül a
mû vé szek tel je sen sza ba don dönt het tek a vé -
ghez vitt ak ció ter mé sze té rôl, kez de té rôl, be fe -
je zé sé rôl, és megegyez tek ab ban, hogy nem köz -
lik egy más sal dön té sü ket. A ti me bra ckets te hát
legalább annyi ra kor lá toz ta, mint amennyi re
meg nö vel te a mû vé szi sza bad sá got. A kor lá to -
zás legin kább idô be li ter mé sze tû volt, (…) Et -
tôl el te kint ve vi szont [a mû vész] tö ké le te sen sza -
bad volt: azt te he tett, amit akart, és nem kel lett
te kin tet tel len nie ar ra, amit má sok tesz nek.12

Kö vet ke zés képp az elôadás ban meg va ló su ló au -
to po e ti kus fe ed back- sza lag szem pont já ból kü -

17 A hi vat ko zás Eri ka Fis cher- Lich te ere de ti szö ve gé ben sze re pel. – A. V.
18 Fis cher- Lich te: i.m. 50. – A hi vat ko zó be szú rás az ere de ti ben, a kieme lés tô lem – A. V.
19 Uo. 174.
10 Uo.
11 Uo. 182.
12 Fis cher- Lich te: i.m. 183. – Ér tel me zô be szú rás tô lem. – A. V.

13 Uo. 190.
14 Lud wik Fla szen: „’Stu di um o Ham le ci je’ Te atr- La bo ra tó ri um 13 Rze dów”. – „Ham let ta nul mány”, Ti zen há rom so ros La bo -

ra tó ri um szín ház. Opo le, 1964. in: Osinski – Bur zinski: im. 34. – Kieme lé sek tô lem – A. V.
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szí nész pa ra do xon alap kér dé sé nek meg vá la szo lá sá -
ra tö re ke dett. (Brecht „rend sze rét” is figye lem be vé -
ve az is nyil ván va ló vá vá lik, hogy az iga zán lé nye -
ges kü lönb ség az átélô-át lé nye gü lô – szta nyisz lavsz -
ki ji – já ték me to di ka és a sze gény szín ház ön fel tá -
rást al kal ma zó me to di ká ja kö zött van, er re va ló
te kin tet tel te hát Brecht elide ge ní tés re tö rek vô me -
to di ká já nak el mé le tét, ezút tal figyel men kí vül hagy -
hat juk.) Esze rint megál la pít hat juk, hogy a két me -
to di ka kö zöt ti kü lönb ség a ru bin stei ni pa ra do xon-
felol dás („a szí nész, fel té te le zett kö rül mé nyek kö -
zött, a sa ját éle tét éli”) kü lön bö zô fel fo gá sá ban
rej lik. Ab ban, hogy míg Szta nyisz lavsz kij a ma ga
„rend sze ré ben” a hang súlyt a fel té te le zett kö rül mé -
nyek re he lyez te, ad dig Gro tows ki, a ma ga vá la szá -
ban a „sa ját éle tét éli”-ki té telt te kin tet te a lé nye ges
elem nek. Össze fog lal va azt mond hat juk, hogy míg
Szta nyisz lavsz kij „rend sze ré ben” a szí nész feladata
az alak nak az író ál tal el kép zelt ér zel mi fo lya ma tait
rep ro du kál nia, a szer zô ál tal megal ko tott bel sô tar -
tal ma kat átél nie, ad dig Gro tows ki el mé le te sze rint
a szí nész nek az alak és an nak hely ze te szem pont -
já ból re le váns, sa ját bel sô tar tal mait kell fel tár nia és
meg mu tat nia. Ar ra azon ban már most fel kell, hívjuk
a figyel met, hogy csak a re le ván sa kat, s nem sze -
mé lyi sé gé nek egé szét! Az így meg szü le tô szín pa di
alak te hát nem azo nos az ala kot megal ko tó szí nész
sze mé lyi sé gé nek egé szé vel, ha nem a szí nész nek csu -
pán azon bel sô fo lya ma tai ból épül fel, ame lyek ben -
ne az alak kö rül mé nyei kö zött in du ká lód nak. Jól
alá tá maszt ja ezt Konsz tanty Pu zy na megál la pí tá sa:

A szí nész nem mu tat itt meg töb bet ön ma gá ból,
mint sok író, s ugyanúgy alá ve ti ma gát a kom -
po zí ció szi go rú tör vé nyei nek. Töb bet vi szont,
mint a „ha gyo má nyos” szí né szek; ahol az átélés
in kább a szerep kép ze let be li ki dol go zá sát je len -
ti, s nem annyi ra a rej tett trau mák, em lék ké pek,
él mé nyek fel sza ba dí tá sát.17

Ugyanak kor szö gez zük le azt is, hogy mind két eset -
ben je len té ses szín pa di alak meg for má lá sá ról, tehát
a szí nész pa ra do xon felol dá sá ról van szó, s ar ra is
fon tos új ra felfigyel nünk, hogy mindez egy szi gorú
kom po zí ciós rend hez va ló iga zo dás mel lett történik.

Ez zel szem ben vi szont egy egé szen más el mé le -
tet fo gal maz meg Eri ka Fis cher- Lich te, ami kor

köny vé ben, a szí nész/per for mer al ko tói fo lya ma tát
il le tôen, a per for ma tív ele me ket al kal ma zó szín játé -
kok ból vett pél dák me to di kai megol dá sait összegzi:

Az ed dig leírt (és na gyon kü lön bö zô) el já rá sok
kö zös vo ná sa, hogy a hang sú lyo san a szí né -
szi/per for me ri test fe no mén já nak sa já tos sá gai ra
és egye di sé gé re irá nyít ják a figyel met. S bár en -
nek ered mé nye ként az alak át me ne ti leg el tûn -
het (…) alap ve tôen nem sem mi sül meg, vi szont
mély sé ge sen ir ri tál, ahogy hol a szí né szi test fe -
no mén ja, hol az alak ké pe zi ész le lé sünk tár gyát.
Míg az áb rá zo lás és szín re vi tel tech ni kái (vagy
mint a So cie tas Raf fael lo San zio ese té ben a já té -
ko sok tes té nek egyér tel mûen „ab nor má lis”
volta) azt érik el, hogy a né zôi figye lem a já té -
kos tes té nek fe no mén já ra irá nyul és mintegy rá -
ta pad, ad dig az ész le lés dra ma tur giá ja, idô rôl
idô re (szi tuá ció tól és elôadás tól füg gôen rit káb -
ban vagy gyak rab ban) az ala kot he lye zi elô tér -
be. Vagyis a szí nész/per for mer kü lön le ges és in -
di vi duá lis tes ti sé gé nek fel mu ta tá sa so rán pon -
to san úgy bi zony ta la no dik el az ész le lés, aho -
gyan a per cep tív mul ti sta bi li tás olyan rég tôl
is mert je len sé gei nek: a pers pek ti vi kus mul ti sta -
bi li tás, a figu ra -a lap fel cse rél he tô ség (…) és két -
ér tel mû ség (…) meg ta pasz ta lá sa so rán. (…)
Akár hogy is, hol a test fe no mén ja, hol a szí -
nész/per for mer sze mio ti kai tes te ke rül a kö zép -
pont ba, és ez az ész le lés esz té ti kai mód ját lét re -
ho zó fo lya ma tos in ga do zás „köz tes ál la pot ba”
jut tat ja az ész le lôt.18

A per for ma tív ele me ket al kal ma zó szín já té kok szí -
nész/per for me ré nek te hát nem egy szín pa di alak
lét re ho zá sa a cél ja, ha nem sa ját, kü lön le ges és indi -
vi duá lis tes ti sé gé nek kö zép pont ba ál lí tá sa. Ez a cél
pe dig me rô ben más, mint a sze gény szín ház szent
szí né szé vel kap cso lat ban ko ráb ban meg fo gal ma -
zot tak (ti. hogy a szín pa di alak lét re ho zá sa ér de ké -
ben sze mé lyi sé ge re le váns mo tí vu mait tár ja fel).
Ugyanak kor en nek a per for me ri cél nak a meg való -
sí tá sa kor fel sem me rül a szí nész pa ra do xon proble -
ma ti ká ja, mint felol dan dó-meg vá la szo lan dó kérdés.

…szö gez zük le: a szí né szi test fe no mén ja nem
ar ra szol gál, hogy a nyel vi leg lé te zô alak mé diu -
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élô be lô le a mi éle tünk ben, hogy mi az, ami az
én sze mé lyes hoz zá já ru lá som le het az elôadás -
hoz, az anyag hoz. Az tán, ami kor a gya kor lat -
ban, sze mé lye sen és kö zö sen is be le men tünk a
ta nul mány-mun ká ba, a váz lat szö ve ge nél kül –
va ló já ban min den szö veg nél kül –, de em lé ke -
ze tünk pe re mén gon do san ôriz ve a ve zér fo na lat,
úgy ala kult, hogy a ta nul mány-e tû dök lé nye ge
fo lya ma to san a „Sa mu el Zbo rows ki”-val el len -
té tes irány ba mu ta tott. A Bib lia fe lé ve zet tek ben -
nün ket, aho gyan a Bib lia tör té ne tei ben nünk él -
nek, te hát nem val lá sos ér te lem ben, vagy iro -
dal mi as pek tus ban, ha nem úgy, mint a ben nünk
élô múlt, em be ri mó don. Ezt az irányt kö vettük.
En nek a kö zös ku ta tás nak a fo lya ma ta Gro tows -
ki gond jai ra volt bíz va. Ô, tisz te let ben tart va a
koc ká zat hoz va ló jo gun kat, se gí tett az etû dök
fej lesz té sé ben, vá lo gat ta azo kat és na gyon ins pi -
ra tív szer ke ze te ket ho zott lét re be lô lük. Egy szó val
gon doz ta a kö zö sen fel szín re ho zott ve zér fo na -
lat. Sok etûd tel je sen imp ro vi za tív volt. Így jött
lét re egy „pro duk ció”, ame lyet ideig le ne sen
„Evan gé lium”-nak ne vez tünk el. Né hány zárt -
kö rû pró bát is tar tot tunk be lô le. Az egyik ilyen
után, Gro tows ki val ar ra az ál lás pont ra ju tot tunk,
hogy az, amit a já ték so rán meg va ló sí tot tunk,
már egy tel je sen új konst ruk ció, de azért ré gi,
mond hat ni csa lá dia san is me rôs, és hogy – úgy -
szól ván – meg lát hat juk ben ne a ko ráb bi erô fe -
szí té seink nyom vo na lait. Úgy dön töt tünk te hát,
hogy ha a va la mennyiünk szá má ra gyü möl csö -
zô utat akar juk vá lasz ta ni, a fej lô dést ma gá ra a
já ték ra kell bíz nunk. Ek kor már lát tuk, hogy eb -
ben van a pers pek tí va. Ez a pers pek tí va volt az,
amely az tán el ve ze tett ben nün ket az „Apo calyp -
sis cum Fi gu ris”-hoz.
A Gro tows ki szá má ra már el ké szí tett etûd jeink -
bôl és azok ból, ame lye ket ô csi nál ta tott meg ve -
lünk, ô megint egy új szer ke ze tet ho zott lét re. Eb -
ben a min den szö veg tôl men tes szer ke zet ben ô
is, mi is szá mos új ja vas lat tal él tünk. Az tán a
Bib lia mel lett más szö ve ge ket is vett, Dosz to -
jevsz kij tôl, Eli ot tól és Si mo ne Weil tôl, olyan
írók tól, aki ket igen jól is mert, és hoz zánk is kö -
zel áll tak.15

Lát ha tó te hát, hogy a kol lek tív mó don lét re ho -
zott al ko tá sok ese té ben is fo lya ma to san struk -
tu rá ló dik a já ték anyag, és vé gül, a ha gyo má nyos
szín há zé tól el té rô mó don ugyan, de rög zí tés re
is ke rül. Ezek után az már nem szo rul kü lö nö -
sebb bi zo nyí tás ra, hogy a struk tu rált ság ra va ló
tö rek vés ugyanilyen alap ve tô sa ját ja volt a Gro -
tows ki -á ti ra tok alap ján ké szí tett pro duk ciók nak
is, vagyis ki mond hat juk, hogy a já ték anyag szer -
ke ze té nek lét re ho zá sa a sze gény szín ház ban
alap kö ve tel mény. Két ség te le nül más szer ke ze -
tet hoz ugyan lét re, mint a ha gyo má nyos szín -
ház, de min den eset ben struk tú rát al kot.
A „gaz dag szín ház” függ va la mi fé le ar tisz ti kus
klep to má niá tól, ma gá ba ol vaszt más disz cip lí -
ná kat, hib rid lát ni va ló kat konst ruál bár mi fé le ge -
rinc vagy egy ség nél kül, mégis úgy je le nik meg,
mint ha egy szer ves egy ség gel bí ró mû vé szi al ko tás
len ne.16

Vagyis a fen ti idé ze tünk bôl, Gro tows ki nak a gazdag
szín ház zal szem be ni aver ziói mel lett, egy szer s mind
a per for ma ti vi tás ra vo nat koz tat ha tó aver zió kat is
kiol vas hat juk. Csu pán a „konst ruál” szót kell a
„szer vez”-re fel cse rél nünk, s máris igaz nak te kint -
het jük az ál lí tá sát a per for ma tív ese mény re is. Való -
já ban pe dig azért je lent het jük ki ezt, mert ezek az
aver ziók ép pen an nak a „ge rinc nek”, an nak az „egy -
ség nek” a hiá nya miatt fo gal ma zód nak meg, ame -
lyek a szín pa di struk tú ra lé nye gét ad ják és je lentik,
és ame lyek nem lé tét a per for ma ti vi tás olyan kardiná -
lis kér dés ként, elen ged he tet len fel té tel ként ke ze li.

Mindeze ket össze gez ve ki mond hat juk, hogy
dra ma tur giai vo nat ko zás ban a sze gény szín ház és
a per for man szok el vei, cél jai, lé nye gük bôl kö vet -
ke zôen, tö ké le te sen el len té te sek egy más sal, kö vet -
ke zés kép pen le he tet len azo kat bár mi fé le ala pon
azo nos nak vagy ro ko nít ha tó nak te kin te ni.

4.2. A já ték me to di ka el mé le te
4.2.1. A szí né szi já ték cél ja

Te o re ti kai el veik ala pos át te kin té sé bôl egyér tel -
mûen ki de rül, hogy el mé le tük meg fo gal ma zá sa kor,
mind Szta nyisz lavsz kij, mind pe dig Gro tows ki a

15 „’Apo calyp sis cum Fi gu ris’ Roz mo wa ze Sta nislawem Sciers kim”. Roz ma wiala: K. Star cak – Apo calyp sis cum Fi gu ris. Be szél -
ge tés Sta nis law Sciers ki vel. Ri por ter: K. Star cak. Od ra, 1974. No 6. – in: Osinski – Bur zinski: i.m. 56–57. – Kieme lé sek
tô lem – A. V.

16 Jer zy Gro tows ki: „To wards a Poor The at re”– in: To wards a Poor The at re by Jer zy Gro tows ki. New York, To uch sto ne Books,
1968. 19. – Kieme lé sek tô lem – A. V.

17 Kon stanty Pu zy na: „Pow rót Chry stu sa”. – Krisz tus vissza té ré se – „Te atr”, 1968. No. 22. For dí tot ta: Pá lyi And rás. – in:
Jer zy Gro tows ki: Szín ház és ri tuá lé. Po zsony-Buda pest, Kal li gram, 1989. 163.

18 Fis cher- Lich te: i.m. 122–123.
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test-fe no mén já nak elô tér be he lye zé sé hez. Egy sze -
rûb ben: a ha gyo má nyos szín ház te o re ti ká já nak
eluta sí tá sá ból nem kö vet ke zik egye ne sen és ki zá -
ró la go san a per for ma ti vi tás el mé le te.

Vagyis az eluta sí tás kö vet kez mé nye ként nem je -
lent het jük ki megala po zot tan, hogy a sze gény szín -
ház per for ma tív je len ség len ne. Ab ból tör vény sze -
rûen az kö vet ke zik csu pán, hogy a per for ma tív
elemek al kal ma zá sa, a szí nész/per for mer test-fe no -
mén já nak elô tér be he lye zé se, s en nek kö vet kez té -
ben az alak de sze mi o ti zá ló dá sa és az ész le lôi „kettôs -
 lá tás” lét re jöt te az egyik le het sé ges(!) kö vet kez mé -
nye a drá mai ala pú szín há zi me to di ka eluta sítá sá -
nak. To váb bá az, hogy a szí nész/per for mer tes té nek
kö zép pont ba ke rü lé se s en nek ré vén „a test szel le -
mi vé vá lá sa” – vagyis a szí nész/per for mer bel sô tartal -
mai nak, azaz sze mé lyi sé ge egé szé nek – meg tes te sü -
lé se is csu pán az egyik le het sé ges(!) kö vet kez mé nye
a szer zô ál tal el kép zelt, és a drá mai fo lya mat ál tal
de ter mi nált tar tal mak rep ro duk ció ja eluta sí tá sának.

Máris ki kell je len te nem, hogy mindez zel per -
sze ko ránt sem kí vá nom két ség be von ni a per for -
ma ti vi tás lét jo go sult sá gát (ez egyé ni ér dek lô dés, ízlés
il let ve be fo ga dói szo ká sok kér dé se), vagy el vi tat ni,
hogy mindez így tör té nik-e Ro bert Wil son „slow
mo ti on”-jé nek, a So cie tas Raf fael lo San zio „elát ko -
zott tes tei nek” vagy Frank Ca storf ne me ket ke resz -
te zô sze rep osz tá sá nak al kal ma zá sa kor. Sôt még az is
le het sé ges – bár er re nem tud nék pél dát mondani –
hogy vég be megy ez a fo lya mat a szí nész-sze rep vi -
szony meg for dí tá sá nak más ese tei ben is. Azt vi -
szont min den kép pen vi ta tom, hogy ez a fo lya mat
zaj la na le a sze gény szín ház ese té ben, a „szent szí -
nész” mun ká ja so rán. Ezért té ve dés nek gon do lom
a mód sze rek összeg zé sé ben, az (1) pont ban meg -
fo gal ma zot tak ra ép pen Gro tows ki pél dá ját em lí te -
ni, amint azt is, hogy ezt a té ve dést a szer zô ép pen
egy Gro tows ki -i dé zet tel kí ván ja alá tá masz ta ni:

Köz tu dott, hogy Jer zy Gro tows ki alap ve tôen új -
ra defini ál ta a szí nész és a szerep vi szo nyát. El -
kép ze lé se sze rint a szí nész nem a dra ma ti kus
alak áb rá zo lá sá ra és meg tes te sí té sé re hi va tott.
A drá ma író szö ve gé ben rög zí tett sze re pet mun -
ka esz köz nek te kin ti: „(…) a szí nész nek, hogy

sa ját ma gát szét bon col ja, meg kell ta nul nia úgy
hasz nál nia a sze re pét, mint se bész a szi két.”
A szerep te hát már nem a szí né szi mun ka cél ja és
ér tel me, ha nem egy má sik cél eléré sé nek esz kö ze:
se gí te nie kell, hogy a test szel le mi lé te zô vé vál hasson,
és tes te sült szel lem ként mu tat koz zon meg.23 A meg -
tes te sü lés ré gi kon cep ció já nak alap jául szol gáló
két vi lág-el mé le tet ez eset ben vég ér vé nye sen fél -
re te het jük. Nem a szí nész köl csön zi a tes tét egy
szel le mi lé te zô nek és nem Ô tes te sí ti meg azt
(je le sül az adott je len té se ket), ha nem mi közben
tes tét [Leib] megerô sí ti, ké pes sé vá lik ar ra, hogy
tes té ben [Leib] mu tat koz zon meg a „szel lem”.

Kö vet ke zés képp

„eb ben a szín ház ban a szí nész kép zés mód sze re
nem ar ra irá nyul, hogy a szí nész meg ta nul jon
va la mit, ha nem azok nak az aka dá lyok nak az el -
tá vo lí tá sá ra, ame lye ket a lel ki fo lya ma tok so rán
a sa ját szer ve ze te tá maszt hat. A szí nész szer ve -
ze té nek a bel sô fo lya mat ér de ké ben meg kell
sza ba dul nia min den fé le el lenál lás tól, és pe dig oly
mó don, hogy va ló já ban sem mi fé le kü lönb ség
ne le gyen a bel sô im pul zus és a kül sô reak ció
kö zött, hogy az im pul zus ön ma gá ban már reak -
ció le gyen; egy szó val, hogy a test mintegy elég -
jen, meg sem mi sül jön, s a né zô csak a lel ki im -
pul zu sok lát ha tó fo lya ma tá val ta lál koz zék. Eb -
ben az ér te lem ben via ne ga ti va24 ez: nem a hoz -
záér tés összeg zé se, ha nem az aka dá lyok
el tá vo lí tá sa.”25

Nos, a sze rep nek az idé zet ben em lí tett, se bész kés -
ként va ló hasz ná la ta Gro tows ki nak egy vi szony lag
köz is mert, és ezért gyak ran fél re is ér tett me ta forája.
Így tör té nik ez eb ben az eset ben is, mert hogy az
idé zet ma ga he lyes, a be lô le le vont kö vet kez te tés –
A szerep te hát már nem a szí né szi mun ka cél ja és értel -
me… – azon ban már nem. A leg cél sze rûbb te hát,
ha Gro tows ki nak ezt a né ze tét bô veb ben is kifejtjük,
s ép pen ma gá nak Gro tows ki nak a se gít sé gé vel!

A fo lya mat dön tô té nye zô je (…) a szí nész pszi -
chés ön vizs gá la tá nak tech ni ká ja. Meg kell ta nul -
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ma és je le le gyen. Sok kal in kább ar ra, hogy tu -
das sa ve lünk: a szín pa don meg je le nô alak külön -
le ges sé ge nem kép zel he tô el és nem jö het létre
a szí nész/per for mer kü lön le ges vi lág ban- benne-
 lé te nél kül, és hogy nem lé te zik a test egye di és
meg szün tet he tet len fe no mén ján in nen és túl.19

Ami te hát a szí né szi já ték cél ját il le ti, megál la pít -
hat juk, hogy a sze gény szín ház szí né szé nek és a
per for ma tív ele me ket hasz ná ló szín já té kok szí né -
szé nek tö rek vé sei kö zött alap ve tô kü lönb sé get ta -
lá lunk. Fel ve tô dik ugyanak kor a kér dés, hogy fel -
lel he tô-e ugyanez a kü lönb ség a per for man szok,
hap pe nin gek, te hát a tisz tán per for ma tív ese mé -
nyek vo nat ko zá sá ban is. Er re Fis cher- Lich te ma ga
ad ja meg a vá laszt, ki je lent vén, hogy:

…
a meg tes te sü lés kon cep ció ja a per for ma ti vi tás

esz té ti ká ja szá má ra is köz pon ti je len tô ség gel bír.
Az elôadás tes ti sé gét lét re ho zó per for ma tív ak -
tu sai so rán ugyanis min den eset ben olyan fo lya -
ma tok men nek vég be, ame lyek re at tól füg get le -
nül ér vé nyes a meg tes te sü lés elôb biek ben jel -
zett kon cep ció ja, hogy (mint az elem zett pél dák
több sé gé ben) lét re hoz nak-e fiktív ala kot, vagy
(mint az ak ció- és per for mansz mû vé szet ben igen
gyak ran) nem.20

Ki mond hat juk te hát, hogy míg a sze gény szín ház
ese té ben a szí nész cél ja a szí nész pa ra do xon egy le -
het sé ges felol dá sa ré vén, egy je len tés sel bí ró szín -
pa di alak megal ko tá sa, ad dig a per for man szok, ak -
ciók ese té ben a per for mer nek nem cél ja ilyen ala -
kot lét re hoz ni; il let ve a per for ma tív ele me ket al kal -
ma zó szín já té kok ese té ben a szí nész/per for mer
cél ja, hogy (az egyéb ként lé te zô) szín pa di ala kot
idô rôl idô re a sa ját test-fe no mén já val he lyet te sít se
be, a mul tip li ka tív ész le lés köz tes ál la po tá ba hoz -
va ez zel az ész le lôt. Mi vel a kü lön bö zô ség nyil ván -
va ló vá vált, a já ték me to di ka kér dés kö ré nek to váb -
bi fej te ge té sét akár be is fe jez het nénk itt, ha a kö -
tet szer zô je nem hi vat koz na pél da kép pen ép pen
Gro tows ki ra és a sze gény szín ház ra, ami vel ar ra in -
dít, hogy a kü lönb sé get még kö rül te kin tôb ben vi -
lá gít suk meg.

4.2.2. A to tá lis cse lek vés és a per for ma tív 
já ték me to di ka mód szer ta ni kü lön bö zô sé ge

A per for ma ti vi tás fen tebb meg ha tá ro zott cél jai nak
meg va ló sí tá sá ra szol gá ló mód szer tant ugyanis A
per for ma ti vi tás esz té ti ká ja cí mû kö tet ben, a per for -
ma tív ele me ket al kal ma zó szín já té kok vo nat ko zá -
sá ban, Eri ka Fis cher- Lich te az aláb biak sze rint
összeg zi:

Eb ben az össze füg gés ben min de nekelôtt négy,
a leg kü lön bö zôbb elôadás tí pu sok ban al kal ma -
zott el já rás bi zo nyult kü lö nö sen pro duk tív nak
és ha tá sos nak: (1) a szí nész és a szerep vi szo -
nyá nak meg for dí tá sa; (2) az in di vi duá lis szí nész
(tes té nek) elô tér be he lye zé se és fel mu ta tá sa; (3)
a szí né szi test se bez he tô sé gé nek, tö ké let len sé -
gé nek, fizi kai kor lá tai nak hang sú lyo zá sa; (4) az
úgy ne ve zett ke reszt be- sze re posz tás [Cross- Ca -
sting], ami kor is el len ke zô ne mû szí nész játssza
a sze re pet. Gya ko ri eset két vagy több ilyen el -
já rás kom bi ná lá sa.21

Ha a né zô Gi an car lo Pa lu di kö vér és szét fo lyó
tes tét nem a Ci ce ro ne vû alak tes té nek [Kör per]
je le ként, ha nem a te ret szin te tel je sen be töl tô,
majd hogy nem kon tú rok nél kü li test ként [Leib]
ész le li, ak kor úgy ér zé ke li, ami ként meg mu tat -
ko zik, azaz fe no me ná lis lé té ben. A tes tek és
gesz tu sok pél dá ján megfigyelt sa já tos sá gok a te -
rek re, a dol gok ra, a szí nek re, a han gok ra is ér -
vé nye sek. A szín há zi ele mek spe ciá lis anya gi sá -
guk ban tör té nô ész le lé se azt je len ti, hogy ön re -
fe ren ci a li tá suk ban, fe no me ná lis lé tük ben ész -
lel jük ôket.22

Az zal, hogy mindez el len té tes a ha gyo má nyos szín -
ház te o re ti ká já val és me to di ká já val, ter mé sze te sen
a sze gény szín ház né zô pont já ból is egyet kell ér te -
nünk, vi szont meg kell lát nunk ben ne Eri ka Fis -
cher- Lich te té ve dé sé nek a gyö ke rét is. Azt konk ré -
tan, hogy a drá mai alak meg je le ní té sé nek, aho gyan
fen tebb ta lán ár nyal tab ban fo gal maz tunk, „az alak -
nak, az író ál tal el kép zelt ér zel mi fo lya ma tai rep -
ro duk ció já nak, a szer zô ál tal megal ko tott bel sô tar -
tal mak átélé sé nek” eluta sí tá sa nem egye ne sen és
nem is szük ség sze rûen ve zet a szí nész/per for mer

19 Uo. 123.
20 Uo. 125.
21 Fis cher- Lich te: i.m. 113. – Ér tel me zô be szú rá sok az ere de ti for dí tá sá ban. – A. V.
22 Uo. 194. – Ér tel me zô be szú rá sok az ere de ti for dí tá sá ban. – A. V.

22 Uo. 194. – Ér tel me zô be szú rá sok az ere de ti for dí tá sá ban. – A. V.
23 Kieme lés tô lem. – A. V.
24 Kieme lés az ere de ti ben. – A. V.
25 Fis cher- Lich te: i.m. 113–114. – Kieme lé sek tô lem. – A. V.
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… Nem csu pán ab ban áll ez, hogy a szí nész cso -
dá la to san hasz nál ja a hang ját, hogy csu pasz tes -
té bôl moz gó szob ro kat for máz, hogy mes ter fo -
kon ural ja a ki fe je zé si esz kö zeit, hogy moz gás-
és hang tech ni ká ja az ak ro ba ti ka ha tá rán van. Ez
még nem min den, ez csak a va lós anyag.
Volt már al kal munk rá, hogy meg cso dál has suk
Gro tows ki nak a szí nésszel va ló mun ká já ban al -
kal ma zott, bá mu la tos megol dá sait, de min dig
haj la mo sak vol tunk rá, hogy szkep ti ku san fo -
gad juk a szí nész mû vé sze té rôl, mint a „vét ke zés
já té ká ról” val lott né ze teit, a „mé lyeb ben gyö ke re -
dzô pszi chi kai szubsz tan ciák fel ku ta tá sá ról, kifino -
mí tá sá ról és a mû vé szet be tör té nô beeme lé sé rôl”
szó ló ál lí tá sait. Most, ami kor Ry szard Cieslak al -
ko tá sá val ál lunk szem ben, en nek a szkep ti ciz -
mus nak meg kell szûn nie.
Szín há zi be szá mo lók írá sa kor min dig óva kod -
tam at tól, hogy ol csó és ne vet sé ges kli sé ket ír -
jak le, de eb ben az eset ben ez az igaz ság: ez egy
ins pi ra tív já ték. Nem min den meg le pe tés nél -
kül né ze ge tem most eze ket a sza va kat, pil la na -
ton ként ana li zál va ôket, de min den le het sé ges
ér tel mük ben, amellyel egy kri ti ká ban, kü lö nö -
sen szín há zi kri ti ká ban hasz nál ha tóak, úgy tû -
nik, so ha sem volt mél tóbb al ka lom leír ni ôket.
Nos, ha ed dig hi tet len ked ve fo gad tam Gro tows -
ki olyan ki je len té seit, mint „megis mé telt szent -
ség”, „az alá za tos ság já té ka”, „pu rifiká ció”, most
be kell val la nom, hogy mindezt iga zol va lá tom
az „Áll ha ta tos her ceg” szín pa di alak já ban.
Ab ban a szí né szi ala kí tás ban pszi chi kai vi lá gos -
ság van. Ne héz ezt más ként meg ha tá roz ni. Tetô -
pont jai nál min den tech ni ka át tet szô vé vá lik a
fény súly ta lan sá gá ban, és az em ber nek az az érzé -
se tá mad, hogy a szí nész a kö vet ke zô pil la natban
a le ve gô be emel ke dik… A ke gye lem ál la po tá -
ban van. És kö rü löt te min den ke gyet len, kín zó
és is ten ká rom ló a ke gye lem ál la po tá ba kerül.30

Az a „pszi chi kai vi lá gos ság” vagy aho gyan Fis cher-
 Lich te for rá sá ban sze re pel „lel ki fény” te hát nem a
szí nész/per for mer test fe no mén ja ál tal „meg tes te -
sült szel lem”, ha nem az alak, Don Fer nan do ar che -
ti pi kus sá erô sö dött áll ha ta tos sá ga, a szín pa di alak
vég sô kig tisz tult jel-mi vol ta!

Mindeze ket össze gez ve, most im már át fo góan
fo gal maz hat juk meg a sze gény szín ház és a per for -

ma ti vi tás me to di ká já ban fel tárt, sar ka la tos kü lönb -
sé ge ket:

Gro tows ki szí né szei, a szín pa di alak meg for má -
lá sa ér de ké ben lep le zik le vagy tár ják fel sze mé lyi -
sé gük nek az alak és hely ze te szem pont já ból re le -
váns ré szét, a szín pa di alak jel sze rû sé gé nek ar che -
ti pi kus tisz ta sá gú vá és erôs sé gû vé eme lé se ér de ké -
ben, míg a szí nész/per for mer sa ját szel le mé nek és
sze mé lyi sé gé nek egé szét tes te sí ti meg és mu tat ja fel
(az ak ciók és per for man szok ese té ben ön ma gá ban,
a per for ma tív ele me ket al kal ma zó szín já té kok ese -
té ben pe dig a sze rep pel szem ben.)

To váb bá: Gro tows ki szí né szei nek, a szín pa di
alak meg for má lá sa ér de ké ben, fel kel lett ol da niuk
a szí nész pa ra do xont, míg a szí nész/per for mer önre -
fe ren ci a li tá sa okán en nek szük sé ges sé ge fel sem merül.

To váb bá: Gro tows ki és szí né szei je lek ként funk -
cio ná ló szín pa di ala ko kat hoz nak lét re, ame lyek ér -
tel mez he tôek, egy más sal fo lya ma tos kon tex tus ban
je len nek meg, s ve lük a né zôk ér tel mi-ér zel mi vi -
szony ba ke rül het nek. Ez zel szem ben a szí nész/per -
for mer vagy nem hoz lét re szín pa di ala kot, ha nem
ön re fe ren ci a li tá sá ban je le nik meg, vagy a meg lé vô
ala kot de sze mi o ti zál va sa ját test-fe no mén ját, s ezen
ke resz tül sa ját szel le mi sé gét eme li „meg tes te sült
szel lem mé”, amellyel az ész le lô nem ala kít(hat) ki
ér tel mi-ér zel mi be fo ga dói vi szonyt.

Ha te hát ezen megál la pí tá sain kat össze kap csol -
juk a Szta nyisz lavsz kij „rend sze ré vel” kap cso la to -
san megál la pí tot tak kal, azt mond hat juk, hogy
• más feladat a szín pa di alak nak, a drá ma és szer -

zô je ál tal de ter mi nált bel sô tar tal mai nak szí nész
ál ta li rep ro duk ció ja,

• megint más feladat a szín pa di ala kot a szí nész
bel sô tar tal mai nak fel tá rá sa ál tal, a szí nész sze -
mé lyi sé ge rész le tei bôl le ve zet ve megal kot ni,

• és megint más feladat a szín pa di alak he lyén (he -
lyett), a per for mer/szí nész sa ját test-fe no mén ja ál -
tal a sa ját tes te sült szel le mi sé ge egé szét fel mu tatni.

Ez há rom egé szen kü lön bö zô al ko tói te vé keny ség,
s ezt a sze gény szín ház tól el té rô, mind két vál to zat -
tól va ló egyér tel mû el ha tá ro ló dást fo gal maz za meg
Gro tows ki is.

Nem mond hat juk, hogy a szerep ürügy a szí -
nész szá má ra, de azt sem, hogy a szí nész ürügy
a szerep szá má ra.31
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nia, hogy a sze re pet, se bész kés gya nánt, ön ma -
ga „fel bon co lá sá ra” hasz nál ja fel. S ek kor nem
ar ról van szó, hogy bi zo nyos, adott kö rül mé nyek
kö zött ké pet ad jon ön ma gá ról, vagy, hogy „átél -
jen” egy sze re pet. De nem je len ti az epi kus szín -
ház ban szo ká sos, hi deg kal ku lá ció ra ala po zott,
tá vol ság tar tó já té kot sem. Egye dül ar ról van szó,
hogy a sze re pet olyan esz köz ként hasz nál juk,
amellyel ta nul má nyoz hat juk mind azt, amit hét -
köz na pi maszk jaink mö gé rej tet tünk – a sze mé -
lyi sé günk leg ben sôbb ré szét, azért hogy fel tár -
has suk és felál doz has suk.26

A tel jes pon tos ság ked véért ér tel mez zük ezt rész -
le te seb ben! … „nem ar ról van szó, hogy bi zo nyos,
adott kö rül mé nyek kö zött ké pet ad jon ön ma gá ról” –
vagyis ön ma ga egé szé rôl(!), ha nem ar ról, „hogy a
sze re pet olyan esz köz ként hasz nál juk, amellyel ta nul -
má nyoz hat juk mind azt, amit hét köz na pi maszk jaink
mö gé rej tet tünk – a sze mé lyi sé günk leg ben sôbb ré szét”
– vagyis mind azt, ami a szí nész ben, a szín pa di alak
kö rül mé nyei kö zött éb red és az alak hely ze te szem -
pont já ból re le váns. Mint lát hat juk te hát, Gro tows -
ki el ha tá rol ja ezt a me tó dust a szta nyisz lavsz ki ji
átélés tôl és a brech ti elide ge ní tés tôl egyaránt, eb -
bôl azon ban nem kö vet ke zik egye ne sen, hogy
mindez azo no sít ha tó len ne a per for ma tív cse lek -
vés sel. A sze gény szín ház szí né szé nek igenis egy
alak, egy szín pa di jel meg for má lá sa ér de ké ben kell
fel tár nia ön ma gát, más részt pe dig nem is ön ma ga
tel jes sé gét, a tes té ben rej lô szel le mit, ha nem azon
rej tett in du la tait, mo tí vu mait, ösz tö neit, ame lyek
ben ne, az alak hely ze té ben éb red nek. A mon dot -
ta kon kí vül to váb bi bi zo nyí té ka en nek Gro tows ki -
nak Cieslak mun ká já val kap cso la tos pél dá ja is.27

Va ló já ban ezt je len ti a se bész kés-me ta fo ra, hogy
tud niil lik a szerep (és hely ze te) al ka lom és kiin du -
lá si pont a szí nész szá má ra a kap cso ló dó, a re le -
váns(!) bel sô tar tal mai nak fel tá rá sá ra.

Más részt, már csak azért is így kell en nek len -
nie, mert a sze gény szín ház egész rend sze re az egy -
más sal szi go rú struk tú rát al ko tó szín pa di ala kok
je len lé té re épül, így el kép zel he tet len, hogy ezen

ala kok bár me lyi ke he lyett, akár csak idô le ge sen is,
a szerep se gít sé gé vel „a (szí né szi) test szel le mi lé te -
zô vé vál has son, és tes te sült szel lem ként mu tat koz zon
meg.” Vagyis azt kell mon da nunk, hogy igenis ô, a
szí nész az, aki meg tes te sí ti az adott je len té se ket, de
je len té se ket és szín pa di ala kot tes te sít meg, no ha –
ter mé sze te sen – ezek a je len té sek nem azo no sak
egy da rab bé li fiktív alak átélé sé vel, amint az alak
megal ko tá sá nak út ja-mód ja is kü lön bö zik at tól.
Egyetért he tünk te hát az zal is, hogy a sze gény szín -
ház ese té ben is vég ér vé nye sen fél re te het jük a meg tes -
te sü lés ré gi fo gal má nak alap jául szol gá ló két vi lág-el -
mé le te ket (fel té ve per sze, hogy ez a kö ze lebb rôl meg
nem ha tá ro zott fo ga lom a drá ma vi lá gá nak szín já -
ték be li meg je le ní té sét kí ván ja je len te ni), de sem -
mi kép pen sem ért he tünk egyet az zal, hogy ez a „fél -
re te vés” nyil ván va lóan je len ti a per for ma ti vi tás
meg je le né sét a szín há zi szer tar tás ban.

Ar ra már ki tér ni sem na gyon ér de mes, hogy a
„kö vet ke zés kép pen” ci tált Gro tows ki idé zet az el -
lenál lás nél kü li test ki fej lesz té sé re vo nat ko zik, a
tré ning gel kap cso la tos, tech ni kai ter mé sze tû kér -
dés te hát, és sem mi kö ze a je len leg tag lalt szín pa -
di alak/per for ma tív meg tes te sü lés-prob lé má hoz.
Ter mé sze te sen elô fel té te le akár mind ket tô meg va -
ló su lá sá nak is, de a je len le gi, tar tal mi, me to di ka-
el mé le ti ter mé sze tû meg kü lön böz te té sünk ese tén
in dif fe rens. Ugyanak kor vi szont ér de mes rész le te -
sen is tag lal ni a kö tet egy má sik, Gro tows ki val kap -
cso la tos hi vat ko zá sát28 amely ben Jó zef Ke le ra kri -
ti kus nak „Az Áll ha ta tos her ceg” cí mû pro duk ció -
ról írott kri ti ká ját idé zi, hi szen Ke re la is ugyanazt
ál lít ja, amit mi: „…az ’Áll ha ta tos her ceg’ szín pa di
alak já ban. Ab ban a szí né szi ala kí tás ban pszi chi kai
vi lá gos ság van.”29

Ez már ön ma gá ban is mu tat ja, hogy Ry szard
Cieslak szí né szi al ko tá sa ré vén je len tés sel bí ró szín -
pa di alak jött lét re: nem Cieslak nak a test-fe no mén -
já ban meg tes te sült sze mé lyi ség -e gé szét lát hat tuk,
ha nem Don Fer nan do-t, az áll ha ta tos her ce get. Ám
an nak ér de ké ben, hogy mindez még vi lá go sabb le -
gyen, idéz zük Ke re la szö ve gét kis sé tá gab ban is, a
Fis cher- Lich te ál tal ki ha gyot tak kal egye tem ben:

26 Jer zy Gro tows ki: „The at re’s New Te sta ment” – A Szín ház új tes ta men tu ma – in: To wards a Poor The at re i.m: 37. – Kieme -
lé sek tô lem – A. V.

27 Jer zy Gro tows ki: „A ma gas mû vé szet fel fe de zés, nem üze me lés” – in: Szín ház, 2009. szep tem ber, XLI I. év fo lyam 9 szám.
11. For dí tot ta: Pá lyi And rás.

28 Fis cher- Lich te: i.m. 115.
29 Jó zef Ke re la: „Te atr w sta nie las ki” – Szín ház a ke gye lem ál la po tá ban – Od ra 1965. No. 11. in: Osinski- Bur zinski i.m.

54. – Kieme lé sek tô lem – A. V.

30 Uo. – Kieme lé sek tô lem – A. V.
31 „The ac tor’s tech ni qu e. In ter view with Jer zy Gro tows ki by De nis Bab let” in: To wards a Poor The at re i.m. 212.
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részt ve vôk nem aka rat la gos, spon tán vagy ön tu -
dat lan meg nyil vá nu lá sai) ám a fo lya mat lé nye gét,
mag vát és „anya gá nak” meg ha tá ro zó há nya dát
mégis csak a tu da tos részt ve vôi beavat ko zá sok ad -
ják. S ezt nem csu pán ta pasz ta la ti ala pon je lent het -
jük ki, de el mé le ti alá tá masz tott ság gal is, hi szen
más kü lön ben ho gyan va ló sul hat na meg „a já té ko -
sok és né zôk sze rep vál tá sa”,34 en nek hí ján pe dig a
per for mansz au to po e ti kus, kö zös sé gi jel le ge, egye -
di ese mény sze rû sé ge, ön re fe ren ci a li tá sa? Bár nem
va ló szí nû sít het jük, de el mé le ti leg meg koc káz tat -
hat juk ugyanis, hogy az ese ményt ge ne rá ló per for -
me rek ren del kez nek a sze gény szín ház ban al kal -
ma zott imp ro vi zá ció ké pes sé gé vel, de sem mi kép -
pen sem fel té te lez het jük ugyanezt a per for man szok
al kal mi részt ve vôi vel (kö zön sé gé vel) kap cso la to -
san. Az au to poé zis ben va ló rész vé te lük te hát csak
tu da tos rög tön zés (vagy még tu da to sabb, el ha tá ro -
zott és „el ter ve zett”, aka rat la gos cse lek vés) le het.
Ez pe dig azt je len ti, hogy az imp ro vi zá ció funk ció -
já ban fel lelt kü lönb ség után je len tôs el té rést mu -
tat tunk ki a sze gény szín ház ban al kal ma zott imp -
ro vi zá ció és a per for ma ti vi tás ese mény sze rû sé gé -
ben meg je le nô „imp ro vi zá ció” jel le ge kö zött is.

4.3.3. Az elôadás megis mé tel he tô sé ge és az ese mény
megis mé tel he tet len sé ge

A har ma dik, s nem ke vés bé lé nye ges kü lönb ség pe -
dig a sze gény szín ház azo nos je len tés sel és ha tás -
sal megis mé tel he tô elôadá sai és a per for ma ti vi tás
ön re fe ren ci á lis, egy sze ri és megis mé tel he tet len ese -
mé nyei kö zött mu tat ha tó ki. Fen tebb már je lez tük,
hogy, a sze gény szín ház, az elôadás imp ro vi za tív
jel le gét is biz to sít ja, ugyanak kor vi szont, a par ti tú -
ra ré vén, elôadá sai nak azo nos je len tés sel és ha tás -
sal tör té nô megis mé tel he tô sé gét is meg va ló sít ja.

Lé nye gé ben az Apo calyp sis mag ja olyan, mint
egy fo lyó ágy, vál to zat lan, de a víz, amely ben ne
höm pö lyög, min dig új és is me ret len.35

En nek a par ti tú rá nak a mû kö dé sét je len leg fe les -
le ges rész le te sen is mer tet nünk, ele gen dô csu pán

a té mánk szem pont já ból fon tos lé te zé sét ki hang -
sú lyoz ni.

Ha én az ön ma ga után ku ta tó em bert esz mé nyí -
tem, ak kor kö te les sé gem, hogy tu da tos le gyek,
de nem csu pán sza vak ban, ha nem a já té kom -
ban s an nak té nyei ben is. Kö te les sé gem, hogy
pre cí zen dol goz zam. Mert, ami fel tár ja a tu da -
tos ság meg lé tét, az a struk tu rált ság, a tisz ta ság,
a mun ka pon tos vo na la. En nek a pre ci zi tás nak,
struk tu rált ság nak a hiá nya a mun ká ban, gya ko ri
meg sér té se a tu da tos ság nak, kö vet ke zés kép pen az
em be ri mél tó ság nak is, ami el len, szán dé kom sze -
rint har col ni sze ret nék.36

Ez zel szem ben a per for ma tív ese mény ben nem ta -
lá lunk ilyen vagy ha son ló funk ció val bí ró szer ke -
ze tet, sôt más mi lyet sem, mi vel a per for ma tív ese -
mény ép pen ség gel a szer ke zet-nél kü li ség re, a de -
konst ruk ci ó ra, az elô ze tes ter ve zet len ség re és ter -
vez he tet len ség re tö rek szik.

A hat va nas évek óta ke let ke zett elôadá sok a fel -
hasz nált szín há zi esz kö zö ket ki ra gad ják a fö lé -
jük ren delt kon tex tus ból. De nem csak ar ról van
szó, hogy az esz kö zö ket nem ren de lik alá a cse -
lek mény vagy a lé lek ta ni mo ti vált ság lo gi ká já -
nak, ha nem meg pró bál ják ki sza ba dí ta ni az ok -
o ko za ti ság bár mely lán co la tá ból is.37

A já té ko sok és a né zôk (cse lek vé seik és vi sel -
kedés mód jaik ré vén) ak kor vál nak a fe ed back-
 sza lag ele mei vé, ami kor az elôadás lét re hoz za
ön ma gát. S ez az oka an nak, hogy az elôadást
vég sô so ron nem le het „megér te ni”. Ez per sze
nem azt je len ti, hogy az egyes ele mek nek, szek -
ven ciák nak és el já rá sok nak nem le het je len tést
tu laj do ní ta ni, hi szen ez tör tént, ami kor a sze -
rep vál tást a társ szub jek tu mok kö zöt ti szim met -
ri kus kap cso lat szü le té se ként ér tel mez tük.
Ugyanak kor sem mi kép pen sem le het az elôadást
egy adott ér te lem vagy in ten ció ki fe je zé sé nek te -
kin te ni. (…)
Az a tény, hogy sen ki sem ren del kez het az
elôadás fö lött, el lent mond an nak az el kép ze lés -
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S köz ben ne fe led jük, hogy ezt Gro tows ki még
a szín há zi ku ta tá sok idô sza ká ban mond ta, te hát a
mon dot ta kat ér te lem sze rûen a drá mai ala pú, „gaz -
dag” szín ház el le né ben fo gal maz ta meg.

Ugyanak kor ki je len té sét, mos ta ni té mánk ra te -
kin tet tel meg is for dít hat juk. Azaz: nem mond hat -
juk, hogy a szí nész lé te al ka lom, jog cím len ne a
szerep szá má ra, hogy „meg va ló sít sa” fiktív lé nyét,
amint az a ha gyo má nyos szín ház ban tör té nik, de
azt sem, hogy a szerep lé te al ka lom vagy jog cím
len ne ar ra, hogy a szí nész ön ma gát (tel jes ön ma -
gát, csu pán ön ma gát, el sô sor ban ön ma gát) je le nít -
se meg ál ta la, he lyet te, amint az a per for ma ti vi tás
ese té ben va ló sul meg. Fis cher- Lich té nek azon
megál la pí tá sá ra te hát – mely sze rint „szö gez zük le:
a szí né szi test fe no mén ja nem ar ra szol gál, hogy a nyel -
vi leg lé te zô alak mé diu ma és je le le gyen”32 – Gro tows -
ki idé zett mon da tá nál egyér tel mûbb vá laszt – amely
a sze gény szín ház já ték me to di ká já nak alap el vét
mind a ha gyo má nyos szín ház tól, mind pe dig a per -
for ma ti vi tá stól egyaránt vi lá go san és pon to sab ban
el ha tá rol ja – nemigen szük sé ges ke res nünk.

4.3. Az imp ro vi zá ció

4.3.1. Az imp ro vi zá ció cél ja

A já ték me to di ka el mé le ti és mód szer ta ni kü lön bö -
zô sé gei nek ki mu ta tá sát kö ve tôen, vi szony lag
könnyeb ben tud hat juk meg ha tá roz ni a sze gény
szín ház ban al kal ma zott imp ro vi zá ció és a per for -
ma tív au to poé zis ese mény ge ne rá lá sá nak gya kor la -
ta kö zöt ti kü lönb sé ge ket, ame lye ket az imp ro vi zá -
ció funk ció já nak és tech ni ká já nak vizs gá la tá val ra -
gad ha tunk meg.

Kiin du lá sul szö gez zük le, hogy az imp ro vi zá ció
a sze gény szín ház szí né szé nek mun ká já ban egy -
részt le he tô vé te szi a szí nész ön fel tá rá sát (azaz az
imént em lí tett „se bész kés-ef fek tust”), más részt pedig
ezt az ön fel tá rást az elôadás fo lya ma tá ban is oly
mó don biz to sít ja, hogy a lét re jö vô szín pa di alak
min dig azo nos je len tés sel és azo nos ha tást ki váltva
szü let hes sen meg. Eh hez ter mé sze te sen az imp rovizá -
ció mel lett a sa já tos já ték struk tú rá ra, a par ti tú rá ra
is szük ség van, er re azon ban majd ké sôbb té rünk ki.

A per for man szok nak szin tén „lét ele me” az imp -
ro vi zá ció, ami tel je sen nyil ván va ló, ha meg gon dol -
juk, hogy az ese mény au to po e ti kus jel le ge okán, a

per for mansz nem csu pán fo ko zot tan szá mít a vá -
rat lan ese mé nyek, cse lek vé sek be kö vet kez té re, ha -
nem ki fe je zet ten kí vá na tos nak tart ja és ins pi rál ja,
eset leg pro vo kál ja azo kat. Az au to po e ti kus „fe ed -
back sza lag” bein du lá sa és mû kö dé se – amely a per -
for mansz kö zös sé gi jel le gét, ese mény sze rû sé gét stb.
biz to sít ja – ugyanis egye ne sen fel té te le zi a részt ve -
vôk aka rat la gos vagy aka ra tu kon kí vü li beavat ko -
zá sát az ese mény fo lya ma tá ba, nem is be szél ve a
vé let len sze rû kül sô ha tá sok nak az ese mény sor ba
tör té nô beeme lé sé rôl. Rö vi den te hát: a per for ma -
ti vi tás nem lé te zik imp ro vi zá ció nél kül.

Ez azon ban még sem ele gen dô in dok ar ra, hogy
azo nos nak te kint hes sük a per for man szok ese mé -
nyeit a sze gény szín ház elôadá sai val. Más ugyanis
az imp ro vi zá ció funk ció ja: mint lát hat tuk, az egyik
eset ben az ön fel tá rás esz kö ze, a je len té ses szín pa -
di alak megal ko tá sá nak út ja-mód ja és az azo nos je -
len tés sel, ha tás sal megis mé tel he tô elôadás min den -
ko ri új ra te rem tô je, míg a má sik eset ben a per for -
ma tív ese mény eset le ges sé gé nek, au to po e ti kus lé -
nye gé nek, kö zös sé gi jel le gé nek elô fel té te le és
egy ben anya ga va la mint kö vet kez mé nye is. Ez a je -
len tôs kü lönb ség azon ban csu pán az egyik és a leg -
nyil ván va lóbb a sor ban.

4.3.2. Az imp ro vi zá ció me to di ká já ban rej lô különbség

A sze gény szín ház ese té ben – aho gyan azt fen tebb
Fi scher. Lich te is megál la pí tot ta33 – az imp ro vi zá -
ció az agy ter ve zô-i rá nyí tó funk ció já nak „megelô -
zé sé re” szol gál, vagyis nem a tu dat ál tal ve zé relt,
ha nem ösz tö nös cse lek vé sek so ra. Eb bôl ere dôen
meg kü lön böz tet het jük a rög tön zés tôl, amely az
imp ro vi zá ció val el len tét ben ép pen az agy te vé keny -
ség fel fo ko zá sá nak kö szön he tôen biz to sít ja az azon -
na li rea gá lás ké pes sé gét. A nyel vi kor lá tok miatt –
hogy tud niil lik a né met nyelv nek sincs kü lön szava
ezen el té rô sa já tos sá gok meg kü lön böz te té sé re – kis -
sé ne héz pon to san ér te ni Fis cher- Lich tét, az „imp -
ro vi zá ció” szó hasz ná la ta kor, ám ez nem ok ar ra,
hogy ne mu tas sunk rá a sze gény szín ház ban al kal -
ma zott imp ro vi zá ció és a per for ma ti vi tás lét ele mét
je len tô „imp ro vi zá ció” kü lönb sé gé re. Utób bi
ugyanis, (ha ne tán nem is egé szé ben, de bi zo nyo -
san dön tô mér ték ben) rög tön zés jel le gû kell, le -
gyen. Mert a „fe ed back sza lag” mû kö dé sé ben le -
het nek ugyan ösz tö nös ele mek is (mint pél dául a

32 Fis cher- Lich te: i.m. 123.
33 Lásd a 23. láb jegy ze tün ket! – A. V.

34 Fis cher- Lich te: i.m. 52. és 190.
35 „Bez gry. Roz mo wa z R. Ciesla kiem. Roz ma wi al B. Gie ra czynski” – Pó zo lás nél kül. B. Gie ra czyns ki in ter jú ja Ry szard Cieslak -

kal – Kul tú ra 1975. No 11, már cius 16. – in: Osinski – Bur zinski i.m.103.
36 „Ex ter nal Or der, In ter nal In ti ma cy. An in ter view with Jer zy Gro tows ki by Marc Fu ma ro li.” in: The Dra ma Re view T 45. New

York, 1969. Fall, 173–174. – Kieme lé sek tô lem – A. V.
37 Fis cher- Lich te: i.m. 193.
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lál ták ki, és ma guk tesz tel ték ezt a kap cso la tot,
mi köz ben köz vet le nül meg szó lí tot ták a né zô -
ket, a „lü ke tó ni”, „bal fá cán”, „ateis ta”, „zül lött
alak”, „rab ló lo vag” ki fe je zé sek kel sér te get ték
ôket, és test moz du la taik kal egyér tel mû tér be li
vi szonyt ala kí tot tak ki ve lük. A né zôk pe dig az -
zal, hogy konk rét cse lek vé sek kel rea gál tak (tap -
sol tak, feláll tak, el hagy ták a ter met, meg jegy zé -
se ket fûz tek a lá tot tak hoz, fel mász tak a szín pad -
ra, du la kod tak a szí né szek kel), el fo gad ták ezt a
hoz záál lást.
Úgy tûnt, va la mennyi részt ve vô egyetér tett ab -
ban, hogy a szín há zat a spe ciá lis fo lya mat sze rû -
ség jel lem zi: a já té ko sok cse lek vé sei (ame lyek
ar ra irá nyul nak, hogy meg ha tá ro zott vi szony ba
ke rül je nek a né zô vel) és a né zôk cse lek vé sei
(ame lyek kel a né zô vagy kö ve ti a kap cso lat nak
a szí né szek ál tal fel kí nált min tá ját, vagy meg -
pró bál ja azt mó do sí ta ni, il let ve le cse rél ni) lét re -
hoz zák a ket tô jük kö zött ér vé nyes és a szín ház
va ló sá gát meg te rem tô vi szonyt.40

Amint ez az idé zet bôl is ki tû nik, a szí nész-né zô vi -
szony ér tel me zé se a per for ma ti vi tás ese té ben sem
egy sze rûen a tér be li struk tú rák el ren de zett sé gé nek
(vagy el ren de zet len sé gé nek) vizs gá la tát je len ti, ha -
nem ezen túl me nôen a szí nész és né zô kö zöt ti kap -
cso lat tar tal mát, a né zô nek az elôadást be fo lyá so ló
cse lek vé si le he tô sé gét is, il let ve – amint majd lát ni
fog juk – a né zô ben éb re dô asszo ciá ció(k)ban fog -
lalt le he tô ség(ek)et is. A sze gény szín ház elôadá sai
és a per for ma tív ese mé nyek köz ti kü lönb sé gek
meg ha tá ro zá sa kor te hát ezek mindegyi ké re ki kell
tér nünk.

4.4.1. A fizi kai tér kér dés kö re

Cél sze rû azon ban vizs gá la tun kat a fizi kai tér rel kez -
de ni. Amint tör tént az a já ték me to di ka ese té ben is,
Eri ka Fis cher- Lich te ezút tal is össze fog lal ja a tér
per for ma ti vi tá sát ered mé nye zô leg gya ko ribb il let -
ve leg cél ra ve ze tôbb el já rá so kat. Ezek pe dig a kö -
vet ke zôk:

Min de nekelôtt há rom el já rás tet te kü lö nö sen in -
ten zív vé a tér per for ma ti vi tá sát: 1. olyan, csak -
nem tel je sen üres vagy vál toz tat ha tóan be ren -

de zett tér hasz ná la ta, amely tet szés sze rin ti moz -
gást tesz le he tô vé a já té kos és a né zô szá má ra;
2. spe ciá lis, tér be li be ren de zé sek lét re ho zá sa,
ame lyek a já té kos és a né zô kö zöt ti vi szo nyok
rend jé nek, il let ve a moz gás nak és az ész le lés nek
ed dig is me ret len és ki nem hasz nált le he tô sé -
gei re éb resz te nek rá; 3. adott, ám ed dig más cél -
ra hasz nált te rek igény be vé te le, ame lyek nek spe -
ciá lis le he tô sé geit a per for mansz ban ku tat ják és
pró bál ják ki.41

Az egyes pont alatt em lí tett vál to zat lé nye gé ben a
tér mo bi li tá sát je len ti, azt te hát, hogy a „szín pad”
vagy „já ték tér” va la mint a „né zô tér” ko ráb ban rög -
zí tett ha tá rai egy részt el mo sód nak, más részt flexi -
bi lis sé, ál lan dóan vál to zó vá-vál toz tat ha tó vá vál nak,
s ez a vál to zás nem csu pán a per for mer ál tal irá nyí -
tot tan, de a részt ve vôk ál tal is be fo lyá sol ha tóan kö -
vet kez het be. Nos, máris ki je lent het jük, hogy a La -
bo ra tó rium egyet len pro duk ció ja ese té ben sem ta -
lál koz hat tunk ilyen megol dás sal, mi vel Gro tows ki
és mun ka tár sai az ilyen faj ta mo bi li tást egyér tel -
mûen eluta sí tot ták:

Ha a szín pad vagy a né zô tér mo bi lis sá vá lik, ál -
lan dóan vál to zó pers pek tí vák jö het nek lét re,
csak hogy ez az egész non szensz. 42

Lé nye gé ben ugyanez vo nat ko zik a har ma dik pont -
ban em lí tet tek re is. A La bo ra tó ri um szín ház minden
elôadá sát az adott pro duk ció hoz konst ruált tér ben
tar tot ta. Fél reér tés ne es sék, al kal man ként (tur nék
so rán pél dául) ôk is tar tot tak elôadá so kat más, ere -
de ti leg nem szín há zi cél ra ké szült épü le tek ben (pél -
dául temp lo mok ban, stb.), ám ezek a he lyi sé gek
csu pán a konst ruált szín já té ki tér el he lye zé sé re szol -
gál tak és nem ar ra, hogy azok „spe ciá lis le he tô sé geit
ku tas sák és pró bál ják ki” az elôadás se gít sé gé vel. S így
volt ez az „Apo calyp sis cum Fi gu ris” ese té ben is,
amely már nem ren del ke zett ez zel a (tár gyak ál tal
is meg je le ní tett, mond hat ni „dísz le tek ben” meg for -
mált) tér konst ruk ció val, ám az elôadás hely szí né -
vel va ló bár mi fé le kap cso ló dás azok ban az ese tek -
ben sem volt cél és nem is va ló sult meg.

A má so dik pont ban azon ban olyannyi ra érin tett
a La bo ra tó rium tár su la ta, hogy Fis cher- Lich te en -
nek alá tá masz tá sá ra ép pen ôrá juk hi vat ko zik.
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nek is, mely sze rint az elôadás elô re el ter vez he -
tô. Ez zel össze füg gés ben kell szi go rú kü lönb sé -
get ten ni a szín re vi tel [In sze nie rung] és az
elôadás [Auf füh rung] fo gal ma kö zött.38

A per for ma ti vi tás lé nye ge sze rint van ez így te hát,
hi szen egy részt min den szer ke zet (amely meg lé té -
nek Gro tows ki kiemelt je len tô sé get tu laj do nít!) ter -
ve zett ség re utal, s ma gá ban hord ja a megis mé tel -
he tô ség le he tô sé gét, ami el len tét ben áll az ese mény
egy sze ri sé gé vel (amit vi szont Fis cher- Lich te tart
alap ve tô fon tos sá gú nak), más részt min den szer ke -
zet a je len té ses ség és ér tel mez he tô ség le he tô sé gét
is ma gá ba fog lal ja, ami pe dig az ese mény ön re fe -
ren ci a li tá sá val áll el len tét ben.

Ugyanak kor az utol só idé zett mon dat ban is mé -
tel ten tet ten ér het jük a dra ma tur giai rész ben már
meg vi lá gí tott alap ve tô té ve dést is. Ol va sa tom sze -
rint ugyanis az idé zett mû ben a szín re vi tel (In sze -
nie rung) a drá mai mû szín pad ra ál lí tá sát, szín já té -
ki meg je le ní té sét, az elôadás (Auf füh rung) pe dig
az egy sze ri és megis mé tel he tet len per for ma tív ese -
ményt/szín já té kot je len ti. Túl azon, hogy a szer zô
így egy, ko ráb ban már más je len tés sel bí ró fo gal -
mat (elôadás) sa já tít ki a per for ma tív ese mény je -
lö lé sé re, az ál ta la hasz nált ér te lem ben vett „elôadás”
és a „szín re vi tel” szem beál lí tá sa is mé tel ten ar ra utal,
hogy Fis cher- Lich te a ha gyo má nyos szín ház egye -
dü li el len té te ként ki zá ró lag a per for ma ti vi tást kép -
ze li el, s más al ter na tí vá ban nem gon dol ko dik.

Vissza tér ve azon ban gon do lat me ne tünk höz,
össze ge zés ként te hát ki mond hat juk, hogy mind az
imp ro vi zá ció funk ció ja, mind az imp ro vi zá ció jel -
le ge, mind pe dig az imp ro vi zá ció ál ta lá nos cél ja vo -
nat ko zá sá ban olyan kü lönb sé ge ket mu tat tunk ki,
ame lyek a sze gény szín ház elôadá sá nak és a per -
for ma tív ese mény nek el kü lö ní té sét és egy más tól
va ló meg kü lön böz te té sét in do kol ják, s azo no sí tá -
su kat a já ték me to di ka te rén is le he tet len né te szik.
Azt már csak mel lé ke sen je gyez zük meg, hogy a
per for man szok mel lett, a per for ma tív ele me ket al -
kal ma zó szín já té kok ese té ben adód hat nak to váb -
bi kü lönb sé gek vagy to váb bi ki fej tést igény lô fino -
mí tá sok, ezek nek to váb bi vizs gá la ta azon ban már
in kább a szín pa di ala kot lét re nem ho zó ak ciók és
per for man szok va la mint a szín pa di ala kot is lét re -
ho zó per for ma tív szín já té kok kö zöt ti kü lönb sé gek

meg fo gal ma zá sa fe lé ha lad na, s így el ve zet ne je len -
le gi tár gyunk tól. Így in kább élünk a Fis cher- Lich -
te ál tal tett s már ál ta lunk is idé zett ki je len tés sel –
mely sze rint „min den eset ben olyan fo lya ma tok men -
nek vég be, ame lyek re at tól füg get le nül ér vé nyes a meg -
tes te sü lés elôb biek ben jel zett kon cep ció ja, hogy (…) lét -
re hoz nak-e fiktív ala kot, vagy (…) nem.”39 – s nem
kö vet jük ezt a gon do lat me ne tet, ha nem foly tat juk
a sze gény szín ház elôadá sai és a per for ma tív ese -
mé nyek köz ti to váb bi kü lönb sé gek fel tá rá sát.

4.4. A szí nész – né zô vi szony

A per for ma ti vi tás ta lán egyik leg szem be tû nôbb jel -
leg ze tes sé ge, hogy a per for mer sa já tos vi szonyt kí -
ván kiala kí ta ni a per for mansz részt ve vôi vel. Em lí -
tet tük ezt már dol go za tunk ele jén, a kü lön bö zô
kom mu ni ká ciós rend sze rek fel vá zo lá sa kor is, és ezt
su gall ja va la mennyi megál la pí tá sunk és hi vat ko zá -
sunk is, amely ben a „fe ed back sza lag” mû kö dé se,
az au to poé zis, vagy a szí nész és né zô köz ti sze rep -
vál tás ke rül em lí tés re. Mindez azt je len ti te hát, hogy
a szí nész-né zô vi szony a per for ma ti vi tás egyik alap -
ve tô fon tos sá gú kér dés kö re. Fis cher- Lich te ezt a té -
te lét, töb bek kö zött a Claus Pe y man ál tal, a frank -
fur ti The a ter am Turm ban, 1966-ban ren de zett Pe -
ter Hand ke- da rab, a „Kö zön ség gya lá zás” elôadá sá -
ból von ja le.

Hand ke szö ve gé ben ugyanis a szín ház lé tét nem
egy „má sik vi lág” áb rá zo lá sa le gi ti mál ja, vagyis
nem egy (a né zôk ál tal megfigye len dô, megért -
he tô és ér tel mez he tô) fiktív vi lág rep re zen tá ció -
ja ként, ha nem já té ko sok és né zôk kö zött szü le -
tô kü lön le ges vi szony lét re jöt te ként fog ha tó fel.
Ez eset ben szín ház ak kor jön lét re, ami kor és
amennyi ben tör té nik va la mi já té ko sok és né zôk
kö zölt. És ter mé sze te sen (legalábbis az el sô pil -
lan tás ra) nem az a fon tos, hogy mi tör té nik, ha -
nem az, hogy tör tén jen va la mi. Vagyis sem mi
eset re sem egy fiktív vi lág áb rá zo lá sá ról és olyan,
dra ma ti kus ala kok kö zött lét re jö vô (bel sô) kom -
mu ni ká ció nak a meg te rem té sé rôl van szó, ame -
lyet alig lát ha tó ke ret be fog lal a szín pad és a kö -
zön ség, a já té ko sok és a né zôk kö zött zaj ló, kül -
sô kom mu ni ká ció. Mi vel a já té ko sok és a né zôk
vi szo nya vált köz pon ti vá, a szí né szek ma guk ta -

38 Uo. 67. – Ér tel me zô be szú rá sok az ere de ti for dí tás ban. – A. V.
39 Lásd a 18. láb jegy ze tün ket! – A. V.

40 Fis cher- Lich te: i.m. 22.
41 Fis cher- Lich te: i.m. 154.
42 Jer zy Gro tows ki: „To wards a Poor The at re” – A sze gény szín ház fe lé – in: To wards a Poor The at re i.m. 19.
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meg ol dá sai nem egyet len pro duk ció ta pasz ta la ta -
ként va ló sul tak meg a sze gény szín ház ban, ha nem
egy több évig tar tó ku ta tá si fo lya mat ban, fo ko zato -
san kris tá lyo sod tak ki. A Fis cher- Lich te ál tal említett
el sô pél da (a „Kor di an” – 1961.) en nek a fo lyamatnak
az el sô lé pé se volt, ahol a né zô ket még a mo rá lis
nor mát hor do zó ala ké val – Kor di a né val – azo nos
passzív sze rep be az ápol tak sze re pé be he lyez ték
be le, míg a má so dik pél da, („Az áll ha ta tos her ceg”
– 1965.) már a fo lya mat utol só elôt ti ál lo má sa ként,
egy jó val kiala kul tabb ál la po tát mu tat ja en nek a vi -
szony nak. Ek kor ugyanis a „kuk ko lók” passzív sze -
re pe egyér tel mûen a mo rá lis nor mát hor do zó alak -
kal – Don Fer nan do- val – szem ben, az ôt meg tör -
ni aka ró „kín zók” ol da lá ra he lye zi a né zôt.

Mindeb bôl két do log kö vet ke zik. Egy részt bi -
zo nyí tott nak te kint het jük, hogy a sze gény szín ház
elôadá sai nak tér konst ruk ció ja nem a per for ma ti vi -
tás cél jait, ha nem a sze gény szín ház elôadá sai nak
más ér te lem ben vett, spe ciá lis ha tá sát kí ván ta szol -
gál ni. Nem az au to po e ti kus „fe ed back sza lag” mû -
kö dé sét, ha nem a né zô nek ön ma gá val va ló szem -
be né zé sét. Nem a részt ve vôk kö zös ség gé ala kí tá -
sát, ha nem ép pen el len ke zô leg, a szí né szek és né -
zôk mi nél konk ré tabb el kü lö ní té sét (ezen be lül a
nor mát hor do zó alak tól va ló elide ge ne dés és a mo -
dellt je len tô ala kok cso port já val va ló azo no su lás
ins pi rá ció ját), s ezál tal egy sa já tos szí nész-né zô vi -
szony lét re ho zá sát volt hi va tott biz to sí ta ni. Más -
részt – amint ezt Gro tows ki is hang sú lyoz ta – ez a
tér konst ruk ció min dig fel té te lez egy szi go rúan vé -
gig gon dolt elôadás-struk tú rát, amely nek egy ben
ré szét is ké pe zi. Amint pe dig azt már ki mu tat tuk,
a per for ma tív ese mé nyek ki fe je zet ten tö re ked nek
min den ilyen struk tú ra le bon tá sá ra, te hát a „két
együt tes ren de zé se” el vé bôl szü le tett szín já té ki te -
re ket le he tet len per for ma tív jel le gû nek te kin te -
nünk. Ez pe dig is mét egy je len tôs kü lönb ség.

4.4.2. A szí nész-né zô kap cso lat tar tal mi kér dé sei

Az idé ze tek ben meg je le nô har ma dik té nye zô, a né -
zôi rész vé tel kér dé se már az újabb vizs gá lan dó rész -
te rü let re ve zet ben nün ket, amely a né zô nek az
elôadást be fo lyá so ló cse lek vé si le he tô sé gét kí ván -
ja kö ze lebb rôl meg vizs gál ni. Fis cher- Lich te ugyanis
a fen ti idé ze té ben-i dé ze té vel utal ar ra, hogy a „Kor -

di an”-ban a né zô ket ak tív rész vé tel re szó lí tot ták fel,
mi több, aki en nek nem tett ele get azt a Dok tor
„meg bün tet te”.45 A pél da azért sán tít, mert – mint
az a tör té ne ti té nyek bôl ki de rül – a pro duk ció a
sze gény szín ház ku ta tá sá nak el sô lé pé se ként szü -
le tett meg, s ép pen egyik leg fon to sabb konk lú zió -
ja az volt, hogy Gro tows ki és mun ka tár sai a to váb -
biak ban vég le ge sen le mond tak a né zô ak ti vi zá lá -
sá ról! Pa ra dox, hogy Fis cher- Lich te ép pen azt a
gya kor la tot te kin ti hi vat ko zá si alap nak, amely nek
eluta sí tá sa(!) ve ze tett vé gül a né zô „passzív sze re -
pének” el mé le té hez és meg va ló su lá sá hoz.

Min den, amit biz ton mond ha tok, az, hogy a mi
ci vi li zá ciónk szín há zai ban so ha sem ta lál koz tam
köz vet len rész vé tel lel. A La bo ra tó ri um szín ház
ke re si a ta nú ság te vô-né zôt, de a né zô ta nú ság -
té te le csak ak kor le het sé ges, ha a szí nész au ten -
ti kus cse lek vé se ket hajt vég re. Ha nincs au ten -
ti kus cse lek vés, mit le het ak kor ta nú sí ta ni?46

A né zô ak ti vi tá sa te rén megál la pí tott kü lönb sé ge -
ken túl me nôen, eb ben a prob lé ma kör ben kell vi -
szont rá vi lá gí ta nunk a szí nész-né zô kap cso lat ál ta -
lá no sabb jel le gé ben rej lô kü lönb ség re is. Ar ra konk -
ré tan, hogy a né zô je len lé té nek „nem-tu do má sul
vé te lét”, a ha gyo má nyos szín ház ban töb bé-ke vés -
bé min dig je len va ló „ne gye dik fal” gya kor la tát
eluta sí tó per for ma ti vi tás -el mé let is mét csak té ved,
ami kor az eluta sí tás egyet len és ki zá ró la gos kö vet -
kez mé nyét a né zô nek szó ló és még in kább a né zô -
vel együtt va ló já ték ban lát ja. Egy má sik, le het sé -
ges al ter na tí vát ép pen Gro tows ki fo gal ma zott meg.

Ha a szí nész a né zô fe lé orien tá ló dik, ak kor bi -
zo nyos ér te lem ben áru ba bo csát ja ön ma gát. Eb -
bôl ex hi bi cio niz mus lesz… a pros ti tú ció egy for -
má ja… íz lés te len ség… el ke rül he tet le nül. Egy
há bo rú elôt ti nagy lengyel szí nész pub li kot ro -
piz mus nak ne vez te. Még sem gon do lom azon -
ban, hogy a szí nész nek figyel men kí vül kel le ne
hagy nia azt a tényt, hogy a né zô je len van, vagy
azt kel le ne el hi tet nie ma gá val, hogy „nincs ott
sen ki”, hi szen ez ha zug ság len ne. (…) A lé nyeg
azt hi szem az, hogy a szí nész nek nem sza bad a
né zô szá má ra ját sza ni, ha nem a né zô vel szem -
be sül ve, az ô je len lé té ben kell cse le ked nie. Még
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A má so dik el já rás vi szont tény le ge sen elôny ben
ré sze sít bi zo nyos le he tô sé ge ket, és úgy tû nik,
hogy má so kat meg ki zár. Gro tows ki ar ra fek te -
tett hang súlyt, hogy meg te remt se a szí nész és a
né zô kü lön le ges kö zel sé gé nek hely ze tét, hogy a
né zô érez hes se a szí nész lé leg ze tét, az iz zad ság -
sza gát. A Slowa cki Kor di an já ból ké szült ren de -
zés ben (1961) ak ko ra vas ból ké szült eme le tes
ágya kat ál lí tot tak fel a terem há rom pont ján,
hogy leg fel jebb hat van öt né zô fér jen el raj ta. Az
ágyak ez zel egyide jû leg pó dium ként is funk cio -
nál tak, ame lye ken az elôadás ese mé nyei ját szód -
tak. A já té ko sok és a né zôk te hát hang sú lyo san
oszol tak szét ugyanab ban a tér ben. A né zô ket is
úgy ke zel ték, mint a bo lon dok há za la kóit. Az
or vos pél dául ar ra szó lí tot ta fel a szí né sze ket és
a né zô ket, hogy éne kel je nek el egy bi zo nyos
dalt. Az ezt meg ta ga dó né zôk re rá tá madt, és hû -
sé ges kö ve tôi tôl övez ve fe nye ge tôen rá zott egy
bo tot az or ruk elôtt. Míg a szí né szek nek a tér
egé sze a ren del ke zé sük re állt, ad dig a né zôk
mintegy az ágy hoz vol tak lán col va. Ész le lé si le -
he tô sé gei ket ágyuk tér be li hely ze te, il let ve az
ha tá roz ta meg, hogy az al só vagy a fel sô szin tet
fog lal ták-e el. Ily mó don a tér be li ség egé szen
spe ciá lis ta pasz ta la tok ban ré sze sí tet te a né zô ket.
Ugyanez volt a hely zet Cal de rón Áll ha ta tos her -
ce gé nek Slowa cki- fé le átira ta es té ben is (1965),
ami kor a szín ház egy fé le the at rum ana to mi cum -
má vált. A har minc-negy ven né zô kon cent ri kus
kö rök ben el he lyez ke dô és lép csô ze te sen emel -
ke dô so rok ban áll ta kö rül a szín he lyet. A so ro -
kat olyan ma gas fa lak vá lasz tot ták el egy más tól,
hogy csak a né zôk fe je (eset leg a mell ka sa) lát -
szott ki mö gü le, ami nem csak a moz gás le he tô -
sé gé tôl fosz tot ta meg ôket, ha nem an nak el le -
né re a kuk ko ló po zí ció já ba kény sze rí tet te ôket,
hogy a tör té né sek ször nyû sé ge sek vol tak. Az te -
hát, ahogy be ren dez ték a te ret, meg ha tá roz ta a
já té ko sok és a né zôk, il let ve a moz gás és az ész -
le lés vi szo nyát, és mind két eset ben azt a ka na -
li zá ló funk ciót szol gál ta, hogy a per for ma tív tér -
ben cir ku lá ló ener gia ré vén a tér be li ség ké pes
le gyen bi zo nyos spe ciá lis ha tás ki fej té sé re.43

Amennyi ben rész le te seb ben meg vizs gál juk a szó -
ban for gó elôadá so kat, meg kell, ál la pít suk, hogy

Fis cher- Lich té nek annyi ban iga za van, hogy ezek
a konst ruált te rek va ló ban egy spe ciá lis ha tás ki fej -
té sé re szol gál tak. Az zal már vi tat koz nunk kell azon -
ban, hogy ez a spe ciá lis ha tás a per for ma ti vi tás céljait
szol gál ta vol na. A per for ma ti vi tás alap ve tô tö rek -
vé se ugyanis a szí nész és né zô kö zöt ti sze rep vál tás,
il let ve a per for me rek és né zôk egy sze ri és megismé -
tel he tet len kö zös ség gé va ló átala kí tá sa, s mind kettô
ré vén az au to po e ti kus „fe ed back sza lag” mû kö désé -
nek bein dí tá sa. Az em lí tett tér be li megol dá sok vi -
szont, a „két együt tes ren de zé sé nek” ne ve zett rend -
szert vol tak hi vat va lét re hoz ni, s elô se gí te ni ez zel
a né zô passzív sze rep be he lye zô dé sét. En nek foly -
tán pe dig elô se gí te ni szá má ra a mo rá lis össze ve tést.

A tér prob lé má já ról szól va: mi, min den elôadá -
sunk szá má ra egy sa já tos szí nész-né zô vi szonyt
te rem tô tér megol dást ke re sünk, amely a já ték -
tér és a né zôk he lyé nek össze füg gé sé ben va ló -
sul meg. E té ren már so kan es tek túl zá sok ba a
szín mû vé szet ben. Kü lö nö sen a né zôk nek a já -
ték ba tör té nô di rekt be vo ná sa vált egy új mí -
tosszá, egy cso da té vô megol dás sá, ami hez saj -
nos, aka ra tun kon kí vül, mi is hoz zá já rul tunk.
Tény, hogy a tér be li megol dá sok fon to sak, de
csak ab ban az eset ben, ha az elôadás struk tú rá -
já nak szer ves ré szét ké pe zik. Ha ez nincs így,
ak kor a já ték tér rel kap cso la tos min den kí sér let
egy ki fo gás sá deg ra dá ló dik, amely ar ra szol gál,
hogy meg sza ba dít son ben nün ket az iga zi kö te -
les sé geink tôl. Csak hogy sen ki nek sincs jo ga öt -
le tek kel zsong lôr köd ni a hi va tás sal já ró kö te les -
sé gek fel vál la lá sa he lyett. Mint ha bi zony a szí -
né szek és né zôk össze zagy vá lá sá val köz vet len
rész vé telt tud nánk te rem te ni.44

Amint lát hat juk, Gro tows ki nyi lat ko za ta szin te
„hal moz za” az el len ve té se ket Fis cher- Lich te el mé -
le té vel szem ben: a né zôk nek a já ték ba tör té nô di -
rekt be vo ná sá nak bí rá la ta, a tér kiala kí tá sá nak az
elôadás struk tú rá ja(!) alá ren de lô dé se, a szí né szek
és né zôk „össze zagy vá lá sá nak” eluta sí tá sa, mind-
mind szö ges el len tét ben van Fis cher- Lich te ál lí tá -
sai val. Ér de mes te hát eze ket a té nye zô ket kis sé ala -
po sab ban is vizs gál nunk.

Legelô ször is azt kell tisz tán lát nunk, hogy a „két
együt tes ren de zé sé nek” el mé le te és en nek tér be li

43 Fis cher- Lich te: i.m. 155–156.
44 „Ex ter nal Or der, In ter nal In ti ma cy. An in ter view with Jer zy Gro tows ki by Marc Fu ma ro li.” in: The Dra ma Re view i.m.

176–177.

45 Lásd a 42. láb jegy ze tün ket! – A. V.
46 „Ex ter nal Or der, In ter nal In ti ma cy. An in ter view with Jer zy Gro tows ki by Marc Fu ma ro li” in: The Dra ma Re view i.m. 176–177.
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ke rül egy más sal. Az el sô eset ben azt ész le lik,
ami ként a je len ség meg je le nik, vagyis fe no me -
ná lis lé tét. Eb ben az eset ben nem le het szét vá -
lasz ta ni az anya gi sá got, a je lö lôt és a je löl tet.
A má so dik eset ben vi szont ko ránt sem ilyen har -
mo ni kus a vi szo nyuk. A je len sé get olyan je lö -
lô ként ész le lik, amely a leg kü lön bö zôbb je löl -
tek kel hoz ha tó kap cso lat ba. Az eb ben a fo lya -
mat ban hoz zá ren del he tô je len té sek nem füg ge -
nek a szub jek tum aka ra tá tól, ha nem (még ha
gyak ran meg is le het ma gya ráz ni) in do ko lat la -
nul és mo ti vá lat la nul je len nek meg a tu da tá ban.
Míg az így meg je le nô je len té sek kö zül az el sôk
legalább utó lag az ész lelt ob jek tu mok ra vo nat koz -
tat ha tók, ad dig a ké sôb biek alig ha áll nak ve le kap -
cso lat ban.49

Lát hat juk te hát, hogy a per for ma ti vi tás – így vagy
úgy – a de sze mi o ti zá ció mel lett, min den kép pen az
éb re dô gon do la tok mi nél erô tel je sebb mul ti pli ká -
lá sá ra tö rek szik, és (sôt?) ugyanak kor ar ra is, hogy
eze ket le he tô leg el sza kít sa az ész lelt ob jek tum tól,
vagy legalább az ah hoz va ló kap cso ló dá sá nak azon -
na li sá gát meg szün tes se, s azt utó la gos sá te gye.

Más a hely zet vi szont a sze gény szín ház ese té -
ben, ahol is az elôadás cél ja egyet len és min den né -
zô re azo no san igaz gon do lat sor ki vál tá sa, a né zô
ön ma gá val va ló szem be né zé sé nek elôidé zé se. Ter -
mé sze te sen igaz per sze, hogy ez a tö rek vés nem
min den elôadás nem min den né zô jé nek ese té ben
jár si ker rel. Az pe dig kü lö nö sen ter mé sze tes, hogy
ez a szem be né zés min den né zô ese té ben más és
más kell, le gyen. Hi szen min den egyes né zô ön ál -
ló sze mé lyi ség, sa ját jel lem vo ná sok kal, sa ját mo ti -
vá ciók kal, stb. bír. Mindez azon ban mit sem vál -
toz tat azon a hár mas jel leg ze tes sé gen, hogy (1) az
elôadás cél ja min den né zô re vo nat koz ta tot tan egy -
sé ges, tud niil lik a né zôk ön ér té ke lé sé nek megin dí -
tá sa; (2) az ön reflexió fo lya ma ta, füg get le nül az in -
di vi duá lis kü lön bö zô sé gek tôl, szin tén min den né -
zô ben azo nos mó don és jel leg gel megy vég be; il -
let ve, hogy (3) nem tö rek szik az ész lelt ob jek tum
– a já ték – és a je len tés köz vet len sé gé nek és azon -
na li sá gá nak meg szün te té sé re sem. Ez az egy sé ges -
ség re va ló irá nyult ság, va la mint a já ték és je len té -
se össze kap csol ha tó sá gá nak megôr zé se, mint lát -
hat juk, sem mi kép pen sem azo no sít ha tó a per for -
ma ti vi tás fen tebb ki mu ta tott sa já tos sá gai val.

Összes sé gé ben te hát el mond hat juk, hogy a szí -
nész-né zô vi szony as pek tu sai nak egyi ké ben sem
fe dez het tünk fel azo nos sá got, de még ha son ló sá -
got vagy ro ko nít ha tó sá got sem a sze gény szín ház
jel lem zôi és a per for ma ti vi tás sa já tos sá gai kö zött.
Sem a fizi kai tér kiala kí tá sá ban, sem a kö zön ség -
gel va ló köz vet len kap cso lat megíté lé sé ben nem
tud tunk né zet azo nos sá got ki mu tat ni (mi több, ez
eset ben is si ke rült rá vi lá gí ta nunk a Gro tows ki ra va -
ló hi vat ko zás alap ta lan sá gá ra is). A né zô je len lé té -
hez va ló vi szony ban sem ta lál hat tunk ilyet, s vé ge -
ze tül a szín pa di já ték il let ve a per for ma tív ese mény
né zô je vo nat ko zá sá ban meg fo gal maz ha tó cé lok -
ban, tö rek vé sek ben is el len té tes né ze tek re lel tünk.
Minden nek alap ján, e té ren is megál la pít hat juk a
sze gény szín ház és a per for ma ti vi tás azo no sít ha tat -
lan sá gát. Ám ezen a pon ton összeg zé sünk még
messzebb is ve zet het, még mé lyebb kü lön bö zés re
is rá vi lá gít hat.

Az ugyanis, hogy a sze gény szín ház nyil ván va -
lóan ra gasz ko dik a szí nész és a né zô min den fé le ér -
te lem ben vett meg kü lön böz te té sé re, míg a per for -
ma ti vi tás szá má ra mond hat ni lét kér dés a né zôk és
já té ko sok ilye tén meg kü lön böz te té sé nek felol dá sa,
meg szün te té se, azt mu tat ja, hogy a sze gény szín -
ház és a per for ma tív ese mény egé szen más esz té ti -
kai vi lág ba tar to zik. Miu tán a klasszi kus esz té ti ka
sze rint, egy mû al ko tás lé té nek alap ve tô fel té te le a
tu da tos al ko tó és a tu da tos be fo ga dó meg lé te, a sze -
gény szín ház még ak kor is be fog lal ha tó eb be az esz -
té ti kai rend szer be, ha több vo nat ko zás ban is al ter -
na tí vát kí nál a ha gyo má nyos szín já té ki vi lág te o re -
ti ká já val és gya kor la tá val szem ben. Ugyanez vi szont
nem mond ha tó el a per for ma ti vi tás ese té ben, kü -
lö nö sen, ha a fiktív ala kot lét re nem ho zó per for -
man szo kat és hap pe nin ge ket te kint jük. Mû al ko -
tás ról itt csak a poszt mo der niz mus esz té ti kai né -
ze tei sze rint be szél he tünk, a (tu laj don kép pen a mo -
der niz mus ban is to vábbélô) klasszi kus esz té ti kai
alap el vek sze rint nem. (Ilyen szem pont ból egyéb -
ként a per for ma tív esz köz rend szert al kal ma zó, ám -
de fiktív ala kot is lét re ho zó per for ma tív szín já té -
kok va la mi fé le ha tár ese tet je len te nek, s meg kü lön -
böz te té sük már csak ezért is in do kolt len ne. Ám ha
en nek Fis cher- Lich te nem ér zi szük sé gét, ezút tal is
el fo gad juk már két szer is idé zett megál la pí tá sát.50)

Ilyen meg kö ze lí tés ben te hát a szí nész-né zô vi -
szony össze ha son lí tá sunk kulcs kér dé sé vé emel ke -
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in kább hi te les cse lek vést kell vég re haj ta nia, a
kö zön ség he lyett, ext rém és mégis fe gyel me zett,
ko moly és hi te les cse le ke de tet.47

Lát hat juk te hát, hogy míg a per for ma tív ese mény
vagy a per for ma tív ele me ket al kal ma zó szín já ték
ki fe je zet ten igény li, sok eset ben ins pi rál ja, sôt pro -
vo kál ja a né zô nek cse lek vô részt ve vô vé vá lá sát, a
sze gény szín ház – a „Kor di an” elôadá sait kö ve tôen
– ha tá ro zot tan eluta sít ja azt. Igaz ugyan, hogy az
utób bi is igé nyel és ins pi rál egy faj ta né zôi ak ti vi -
tást – s ennyi ben ma ga is szem ben áll a ha gyo má -
nyos szín ház né zô jé nek passzi vi tá sá val –, ám ez a
né zôi „ak ti vi tás” a né zô bel sô, lel ki-pszi chi kai ak -
ti vi tá sa, amely so ha sem ar ti ku lá ló dik sem mo to -
ri kus, sem vo ká lis ak ti vi tás ban. Két ség te len, hogy
a né zô, a tér fizi kai el ren de zé sé tôl füg gôen és an -
nak kö vet kez té ben „sze rep hely zet be” ke rül. Ám ez
a „sze rep hely zet” egy részt so ha sem in di vi duá lis
(mint pl. egy szín pa di alak fel vál la lá sa), ha nem
min dig cso por tos, más részt a je len lét mi nô sé gét a
kö zön ség egé szé re meg fo gal ma zó (mint pl. Fau -
stus va cso ra ven dé gei, Don Fer nan do szen ve dé sei -
nek „ta nul má nyo zói”, stb.), har mad részt pe dig
min dig „passzív sze rep hely zet”, amely nem csak
hogy nem igény li, de egye ne sen ki zár ja a fizi kai
cse lek vés le he tô sé gét.

A fen tiek alap ján is mét ki mond hat juk te hát,
hogy sem mi fé le kap cso la tot, azo nos sá got nem ta -
lá lunk a sze gény szín ház passzív sze rep be he lye -
zett né zô jé nek és a per for ma tív ese ményt te vô le -
ge sen is ala kí tó részt ve vô je len lé té nek mi nô sé ge
kö zött.

4.4.3. A né zô és a részt ve vô asszo ciá ciói nak 
kér dés kö re

Vé ge ze tül a né zôk ben/részt ve vôk ben éb re dô asszo -
ciá ció(k) kér dé sét kell még rész le te seb ben vizs gá -
lat alá ven nünk. Fis cher- Lich te, töb bek kö zött,
azért is üd vöz len dôk nek tart ja a per for ma ti vi tás
(tér be li) megol dá sait, mert ezek ré vén egy részt
meg va ló sul a de sze mi o ti zá ció, más részt vi szont a
részt ve vôk nek tág asszo ciá ciós le he tô sé gei nyíl nak
ar ra, hogy az – egyéb ként a rész vé te lük kel lét re jött
– ese mé nye ket tet szô le ge sen ér tel mez zék, vagy fo -
gal maz zunk in kább úgy: ah hoz tet szô le ges gon do -
la to kat köt hes se nek.

Egy fe lôl az ily mó don el szi ge te lô dô ele mek bi -
zo nyos mér té kig de sze man ti zá lód nak, nem jel -
hor do zók ként, ha nem spe ciá lis anya gi sá guk ban
vál nak az ész le lés tár gyá vá, mely nek so rán sem
más ele mek kel nem lép nek kap cso lat ba, sem
más kon tex tus ba nem ke rül nek. Íly mó don je -
len tés nél kü liek, in szi gnifikán sok ma rad nak.
Más fe lôl vi szont épp az el szi ge telt, anya gi sá gá -
ban ész lelt, emer gens je len sé gek kelt het nek az
ész le lô szub jek tum ban egy sor asszo ciá ciót, el -
kép ze lést, gon do la tot, em lé ket, ér zést, és ôk te -
he tik le he tô vé, hogy más je len sé gek kel is kap -
cso lat ba ke rül je nek. En nek so rán nyil ván va lóan
olyan je lö lô ként ke rül nek ész le lés re, ame lye ket a
leg kü lön bö zôbb je len té sek re le het vo nat koz tat ni, a
leg kü lön bö zôbb kon tex tu sok ba le het he lyez ni és a
leg kü lön bö zôbb je lö lôk kel le het kap cso lat ba hoz ni,
ami a le het sé ges je len té sek hal lat lan plu ra li zá ló dá -
sá hoz ve zet.
Ho gyan ma gya ráz ha tó meg ez az el lent mon dás?
Az elô zô fe je zet ben érin tet tük a de sze man ti zá -
lás té zi sét. Meg pró bál tunk rá mu tat ni, hogy bár
a ter mi nus jog gal al kal maz ha tó az olyan, a cse -
lek mény és a lé lek ta ni mo ti vá ció ál tal meg ha tá -
ro zott lo gi ka el sôd le ges sé gé nek ese té ben, amely
min den elem hez egy vagy több spe ciá lis je len -
tést ren del, je len tés kö re mégis túl sá go san szûk.
Ahogy a wil so ni slow mo ti on ese té ben is lát tuk,
a las sí tott fel vé tel pél dául nem foszt ja meg je -
len té sé tôl a gesz tust, vi szont le he tô vé te szi, hogy
elô tér be ke rül jön az ön re fe ren ci a li tá sa, A gesz -
tus ugyanis pont azt je len ti, amit vé ghez visz: a
be haj lí tott kar ész lel he tôen a csí pô tôl a szem -
ma gas sá gig moz dul. Az e pél da kap csán mon dot -
tak min den olyan eset re ér vé nye sek, ame lyek re a
de sze man ti zá ció té zi sét hasz nál juk. Ha azt a gesz -
tust, amellyel Abra mo vic öt ágú csil la got met -
szett a ha sá ba, ilyen gesz tus ként, és nem olyan
szim bo li kus cse lek vés ként ész lel jük, amely az
ál la mi jel kép nek az ál lam hoz tar to zó egyén tes -
té be va ló beíró dá sát je lent he ti, ak kor a gesz tust
nem úgy ész lel tük, mint amely nek nincs je len -
té se, ha nem úgy és ak ként, amit vé ghez vitt.48

Ab ból te hát, hogy a szín há zi ele mek ki sza kad -
nak az adott kon tex tus ból és el szi ge te lôd nek, az
ész le lés és a je len tés kép zô dés két na gyon kü -
lön bö zô mód ja kö vet ke zik. Az anya gi ság, a je -
lölt és a je lö lô mind két eset ben más vi szony ba

47 „The ac tor’s tech ni qu e. In ter view with Jer zy Gro tows ki by De nis Bab let.” in: To wards a Poor The at re i.m. 213–214. ol dal.
48 Fis cher- Lich te: i.m. 194. – Kieme lés tô lem. – A. V.

49 Uo. 198. – Kieme lés tô lem. – A. V.
50 Lásd a 18. és 37. láb jegy ze tün ket! – A. V.
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pe dig a szí nész-né zô vi szony tar tal má nak vo nat ko -
zá sá ban (pszi chi kai té ren) ki mu tat tuk.

Lát ha tó te hát, hogy a vizs gá la ti ho ri zon tunk tágí -
tá sá val a meg ha tá ro zó sa já tos sá gok kö zöt ti kü lönb -
sé gek nem hogy csök ken né nek, de egy re erô tel jeseb -
ben mu tat koz nak meg. Sem mi meg le pôt nem talál -
ha tunk te hát ab ban sem, hogy e kü lönb sé gek végül
már tel je sen el len té tes ered mény re ve zet nek. A per -
for ma ti vi tás ra néz ve ezt a vég ered ményt Fis cher-
 Lich te a kö vet ke zô kép pen fo gal maz za meg:

Eb bôl a szem pont ból az elôadás egyaránt te kint -
he tô élet nek és az élet mo dell jé nek. Egy fe lôl ma -
ga az élet, hi szen tény le ge sen fel hasz nál ja a részt -
ve vôk, a já té ko sok és a né zôk éle té nek ide jét, és
al kal mat ad ar ra, hogy fo lya ma to san lét re hoz -
zák ön ma gu kat. Más fe lôl az élet mo dell je, hi -
szen a részt ve vôk figyel me ezek re a kü lö nös in -
ten zi tás sal és fel tû nôen vég be me nô fo lya ma tok -
ra irá nyul, és így azo kat sa ját ja ként ve szi ész re.
Azaz a sa ját éle tünk mu tat ko zik meg, vá lik je -
len ide jû vé, és mú lik el az elôadás ban. (…)
Az elôadá so kat nem az em be ri élet jel ké pé nek
és le ké pe zé sé nek te kin ti, ha nem élet nek és ez -
zel egyide jû leg az élet mo dell jé nek is. Meg mu -
tat ja, hogy min den egyes részt ve vô nek az és
olyan az éle te, ami és ahogy az elôadás ban le ját -
szó dik, még hoz zá nem csak me ta fo ri kus, ha nem
szó sze rin ti ér te lem ben is. Mû vé szet nem ha tol -
hat an nál mé lyeb ben az élet bel se jé be, és alig ha
ke rül het an nál kö ze lebb az élet hez, ma gá hoz,
mint azt az elôadás te szi.
A per for ma ti vi tás esz té ti ká ja te hát az élet nek és
a mû vé szet nek eb ben az össze kap cso ló dá sá ban
megy vég be, és ar ra irá nyul, hogy a vi lág is mét
va rá zsos sá vál jon.53

Nem egy sze rû ér tel mez ni a mon dot ta kat. Egy részt,
mert az élet nek és az élet mo dell jé nek ilye tén össze -
mo sá sa rend kí vü li mó don em lé kez tet a já té ko sok
és né zôk társ-al ko tók ká, részt ve vôk ké va ló össze -
mo sá sá ra vagy a szín pa di alak nak a szí nész test-fe -
no mén já val va ló össze mo sá sá ra, stb. Kü szöb hely -
zet ez is, egy olyan – a ko ráb ban ki mu ta tott kü -
szöb hely ze tek bôl egye ne sen kö vet ke zô – kü szöb -
hely zet, amely a per for ma ti vi tás je len sé ge
rész le tei bôl, al ko tó ele mei bôl szük ség sze rûen adó -
dik és a per for ma ti vi tás egé szét jel lem zi. Egy két -

ség te le nül ko he rens rend szer alap ve tô sa já tos sá ga
te hát. Más részt vi szont, ha az in dok lá so kat meg -
pró bál juk a sze gény szín ház szín já ték tí pu sá nak vi -
szony la tá ban ér tel mez ni, meg le pôen azt lát juk,
hogy az in dok lá sok ugyanúgy iga zak ar ra néz ve is!
Mert a sze gény szín ház (nem fischer- lich tei ér te -
lem ben vett) elôadá sa ugyanúgy „fel hasz nál ja (…)
a já té ko sok és a né zôk éle té nek ide jét”, hi szen mind a
szí né szek, mind pe dig a né zôk az elôadá son va ló
meg je le nés sel töl tik éle tük nek egy bi zo nyos sza ka -
szát. S ugyanígy „az élet mo dell je, hi szen a részt ve -
vôk – eze set ben értsd: a né zôk – figyel me ezek re a
kü lö nös in ten zi tás sal és fel tû nôen vég be me nô fo lya ma -
tok ra irá nyul” vagyis ma gá ra a já ték ra, a szín há zi
ér te lem ben vett elôadás ra.

Ám ez az el lent mon dás (hogy tud niil lik min den
ko ráb ban ki mu ta tott kü lönb ség el le né re most
mégis azo nos sá got ka punk vég ered mé nyül) máris
felol dó dik, ha az így el töl tött élet sza kasz mi nô sé -
gét vizs gál juk, ugyanis ek kor a per for ma ti vi tás ese -
té ben az „egy szer re (társ)al ko tó is és a kö zös al ko -
tás be fo ga dó ja is a részt ve vô, míg a sze gény szín -
ház elôadá sa ese té ben vagy al ko tói, vagy be fo ga dói
a je len lét mi nô sé ge. S ugyanígy felol dó dik az el -
lent mon dás a má so dik eset ben is, amennyi ben a
„fel tû nôen vég be me nô fo lya ma tok” mi nô sé gét
vesszük szemügy re, mert ezek a „fo lya ma tok” a per -
for ma ti vi tás ese té ben az emer gens je len sé gek so ro -
za tát, míg a sze gény szín ház ese té ben a szer ke zet -
tel bí ró já té kot, az ar te fak tum meg va ló sí tá sát, il let -
ve an nak be fo ga dá sát je len tik. Ki mond hat juk te -
hát, hogy a lát szó la gos azo nos ság el le né re, a
sze gény szín ház és a per for ma ti vi tás kü lön bö zô sé -
ge ezen a szin ten is ki mu tat ha tó.

A fen ti gon do lat me net ben fel lel he tô „vagy–vagy”
kü lönb ség té tel nek az „is–is” vi szonnyá ala kí tá sa, a
di cho tó mi ák ér vény te le ní té se, meg szün te té se egyéb -
ként a per fo ma ti vi tás egy ed dig nem érin tett alap -
gon do la ta. Sôt nem csu pán az, de a „vi lág va rá zsos -
sá vá lá sát” megala po zó axió má ja és – mond hat ni –
filo zófiai at ti tûd je is. S ezen a pon ton ér kez tünk meg
a né zô ha tást tag la ló kér dés kö rünk, s egy ben egész
rész le te zô össze ha son lí tá sunk vég sô kér dé sé hez, an -
nak az ál ta lá nos cél nak, funk ció nak a vizs gá la tá hoz,
ame lyet a sze gény szín ház il let ve a per for ma ti vi tás
az em be rek éle té ben be tölt het, vagy be kí ván tölteni.

Amint az a legutób bi idé ze tünk vé gén is ol vas -
ha tó, a per for ma ti vi tás, a di cho tó mi ák ér vény te le -
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dett, s min den ed di gi kü lön bö zô ség nél preg nán -
sab ban jel zi a sze gény szín ház per for ma tív je len -
ség ként tör té nô in terp re tá lá sá nak tart ha tat lan sá gát.
A tel jes ség ked véért azon ban tér jünk még ki az
utol só kér dés kö rünk re is, ame lyet a sze gény szín -
ház szer tar tá sá nak il let ve a per for ma ti vi tás ese mé -
nyei nek a né zô jé re vagy részt ve vô jé re gya ko rolt ha -
tás vizs gá la tá ban je löl tünk meg.

4.5. A né zô ha tás

Elô zô kér dés kö rünk, a szí nész-né zô vi szony rész -
le te zé se va ló já ban egye ne sen ve zet eh hez az utol -
só té má hoz. Olyannyi ra, hogy gya kor la ti lag már
érin tet tük is a kiin du ló pont ját, ami kor a per for ma -
ti vi tás asszo ciá ciós mul ti pli ká ció já val a sze gény
szín ház né zô jé nek ön ma gá val va ló szem be né zé sé -
re ins pi rá ló ha tá sa kon cent rált sá gát ál lí tot tuk szem -
be. Foly tas suk te hát in nen, és utol só ként te kint sük
át azt az ál ta lá no sabb ér te lem ben vett célt – mond -
hat nánk: funk ciót – ame lyet a per for ma tív mû vé -
sze tek és a sze gény szín ház az em be rek és kö zös -
sé geik vagy a tár sa dal mak éle té ben be tölt het nek.

E te kin tet ben azt lát hat juk, hogy a per for ma ti -
vi tás esz té ti ká ja meg le he tô sen mar kán san meg fo -
gal ma zott el vek kel ren del ke zik, ame lyet a sa ját on -
to ló giai né ze tei bôl és a ko ráb ban már tár gyalt szí -
nész-né zô vi szony rend szer bôl ve zet le.

(…) a mû vész nem ar te fak tu mot hoz lét re, ha -
nem sa ját tes té vel dol go zik, és azt vál toz tat ja
meg a né zôk sze me lát tá ra. Vagyis az al ko tó já -
tól és be fo ga dó já tól egyaránt füg get len lét tel bí -
ró mû al ko tás he lyett egy va la mennyi je len lé vôt
ma gá ba ol vasz tó ese mény szü le tik. Ez pe dig azt
je len ti, hogy a né zôk nek sem áll ren del ke zé sük -
re egy tô lük füg get len és min dig más képp ész -
lel he tô, il let ve ér tel mez he tô tárgy, ha nem olyan
hic et nunc hely zet be ke rül nek, amely nek az
azo nos tér ben és idô ben je len lé vô „társ-szub -
jek tu mok” [Ko- Sub jekt] egy for ma ré sze sei. Cse -
lek vé seik olyan pszi chés, af fek tív, ener ge ti kai és
mo to ri kus reak ció kat vál ta nak ki, ame lyek to -
váb bi cse lek vé se ket ered mé nyez nek. Ez a fo lya -
mat a szub jek tum és ob jek tum kö zöt ti di cho tó -
mi át olyan köz tes vi szonnyá ala kít ja, amely ben
sem meg ha tá roz ni, sem el vá lasz ta ni nem le het
a két po zí ciót.51

Ez zel szem ben a sze gény szín ház – amint az ko -
ráb bi fej te ge té seink bôl és idé zett szö ve geink bôl vi -
lá go san ki de rül – egyér tel mûen ar te fak tu mot hoz
lét re: je len tés sel bí ró és azo nos je len tés sel megis -
mé tel he tô elôadást (a szót itt nem a fischer- lich tei
ér te lem ben hasz nál va!). Te hát a né zôk nek a sze -
gény szín ház ese té ben ren del ke zés re áll „egy tô lük
füg get len és min dig más képp ész lel he tô, il let ve ér tel -
mez he tô tárgy” s ez máris jel zi a sze gény szín ház
szín já ték tí pu sa és a per for ma ti vi tás je len sé ge kö -
zöt ti kü lön bö zô sé get. Ugyanak kor ta lán fél reér tés -
re ad hat okot a „hic et nunc” (itt és most) ki fe je zés
hasz ná la ta. Ezt a ki fe je zést Gro tows ki is hasz nál ja,
nem árt te hát köz be ve tô leg, rög tön tisz táz ni, hogy
míg Fis cher- Lich te a fen ti idé zet ben, jól lát ha tóan
a per for ma tív ese mé nyen részt ve vôk hely ze té nek és
kö zös ak ti vi tá sá nak egy sze ri sé gét és pil la nat nyi sá -
gát kí ván ja ki fe jez ni ve le, ad dig Gro tows ki ugyanezt
a la tin for mu lát a szí né szi cse lek vés új ra- meg szü le -
té sé re al kal maz za:

Ha a szí nész megelég szik a szerep ma gya rá za tá -
val, min dig tud ni fog ja, hol kell leül nie vagy fel -
kiál ta nia. A pró bák kez de tén rend sze rint asszo -
ciá ciók éb red nek, de húsz elôadás után már
sem mi sem ma rad. A já ték tel je sen me cha ni -
kussá vá lik.
Hogy ezt el ke rül hes se, a szí nész nek, mint a ze -
nész nek is, par ti tú rá ra van szük sé ge. A ze nész
par ti tú rá ja hang je gyek bôl áll. A szín ház: ta lál -
ko zás. A szí nész par ti tú rá ja te hát az em be ri kap -
cso la tok ele mei bôl épül, „adj és végy”! Végy más
em be re ket, és ál lítsd szem be ôket ön ma gad dal,
sa ját él mé nyeid del és gon do la taid dal, és adj ne -
kik vá laszt. Ezek ben a bi zo nyos fo kig min dig
in tim em be ri ta lál ko zá sok ban fo lya ma to san
meg ta lál ha tó az adás és ka pás ele me. Ez a fo lya -
mat is mét lô dik ugyan, de min dig Hic et Nunc
azaz so ha sem ugyanaz. 52

Foly tat va azon ban gon do lat me ne tün ket, je len tôs
kü lönb sé get lát ha tunk ab ban is, hogy míg a per -
for ma ti vi tás „a szub jek tum és ob jek tum kö zöt ti di cho -
tó mi át olyan köz tes vi szonnyá ala kít ja, amely ben sem
meg ha tá roz ni, sem el vá lasz ta ni nem le het a két po zí -
ciót”, ad dig a sze gény szín ház ban ez a di cho tó mia
to vább ra is fennáll, aho gyan ezt már az elô zô té ma
tár gya lá sa kor, mind tér szer ve zé si (fizi ká lis), mind

51 Fis cher- Lich te: i.m. 17. ol dal. – Ér tel me zô be szú rás az ere de ti for dí tás ban. – A. V.
52 „The ac tor’s tech ni qu e. In ter view with Jer zy Gro tows ki by De nis Bab let.” in: To wards a Poor The at re i.m. 209. 53 Fis cher- Lich te: i.m. 284.
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mé lyebb az idô kút ja, amely el vá laszt ben nün -
ket tô lük.57

Vég kö vet kez te té sül ki je lent het jük te hát, hogy a sze -
gény szín ház és a per for ma ti vi tás kö zött, nem csu -
pán al ko tó ele meik, rész-je len sé geik ese té ben tud -
tunk mérv adó kü lönb sé ge ket ki mu tat ni, ha nem
esz té ti kai alap jaik és mû vé szetfilo zófiai gyö ke reik
te kin te té ben is. Vagyis a sze gény szín ház szín já ték -
tí pu sá nak és a per for ma ti vi tás je len sé gé nek meg -
kü lön böz tet he tô sé gét és meg kü lön böz te ten dô sé -
gét egyaránt bi zo nyí tott nak ve het jük.

5. Há rom té nye zô ben gon dol kod va

ész le te zô össze ha son lí tá sunk ban ki mu tat tuk
im már, hogy a sze gény szín ház nem te kint hetô
per for ma tív je len ség nek, kö vet ke zés kép pen a

ha gyo má nyos szín já té ki vi lág meg ha la dá sá nak nem
egyet len le he tô sé ge a per for ma ti vi tás. Eb bôl ere -
dôen vi szont el kell he lyez nünk a sze gény szín há -
zat eb ben az ál ta lá no sabb ho ri zont ban is. Le zá rás -
ként te hát en nek a feladat nak kí vá nok ele get tenni.

Kiin du lá si pont nak te kint sük azt, hogy Fis cher-
 Lich te a per for ma ti vi tás meg je le né sét egy „új fel vi -
lá go so dás” kez de té nek te kin ti, amely nek lé nye ge,
hogy a fel vi lá go so dás nak kö szön he tô, di cho tó mi -
kus „vagy-vagy” szem lé le tet az „új fel vi lá go so dás”
az „is-is” szem lé let re cse ré li fel. Ez zel azon ban filo -
zófiai sík ra te rel egy – vé le mé nyem sze rint – szak -
mai, mû vé szet el mé le ti kér dést. Mert – bár va ló szí -
nû leg en nek a vál tás nak meg van nak a filo zófiai di -
men ziói is – tár gyunk hoz el sô sor ban mû vé szet el -
mé le ti szem pont ból va ló vizs gá la ta kap cso ló dik,
ezen az úton kell te hát to vább ha lad nunk.

Azt gon do lom ugyanis, hogy a szín ház, a szín -
já ték, mint a cse lek vés mû vé sze te, min dig is a
„vagy-vagy” mû vé sze te volt. A fel vi lá go so dás elôtt
és után is az volt, és – re mél he tô leg – az „új fel vi -
lá go so dás” után is az ma rad. Cse le ked ni vagy nem
cse le ked ni ugyanis nem le het „is-is” mó don, csakis
vagy cse le ked ni, vagy nem cse le ked ni le het. S en -
nek a vagy-vagy hely zet nek az el dön té se és a dön -
tés kö vet kez mé nyei ad ják a drá mai hely ze tet (füg -
get le nül at tól, hogy a szín já ték drá mát dol goz-e fel
vagy más mó don szü le tik meg). Vagyis le szö gez -

het jük, hogy a szín já ték drá mai sá gá nak alapja ép -
pen ez a vagy-vagy, és mind járt hoz zá te het jük azt
is, hogy ez a drá mai ság nem kor, filo zófia vagy stí -
lus függ vé nye.

Lát tuk azon ban, hogy a per for ma tív ese mény is
cse lek vé sek so ro za tá ból, azok ál tal hoz za lét re sa -
ját lét ele mét, az au to po e ti kus fe ed back sza la got, s
te szi ez ál tal meg ha tá ro zó vá az „is-is” szem lé le tet,
ám ezek vagy nem szín já té ki cse lek vé sek, vagy ha
azok nak te kint jük ôket, ak kor új ra kell defini ál -
nunk a szín já ték fo gal mát. Utób bi eset ben el ke rül -
he tet len len ne új ra meg von ni azt a ha tárt, amely
fo gal mi lag ki je lö li, hogy miért és med dig szín já ték
va la mi, il let ve miért és hon nan tól va la mi más: ese -
mény, tör té nés (hap pe ning), ön ki fe je zés, „ci vil” em -
be ri meg nyil vá nu lás (ak ció) vagy va la mi nek a be -
mu ta tá sa, nyil vá nos sá té te le, „elôadá sa” (per for -
man ce). Ar ról nem is be szél ve most, hogy eb ben
az eset ben is to vább kel le ne vizs gál nunk a per for -
ma tív ele me ket hasz ná ló szín já té kok „ha tár ese tei -
vel”, ame lyek nek a per for man szok tól, stb. va ló el -
kü lö ní té sét – ta lán nem is vé let le nül? – Fi scher
Lich te is elodáz ta. Egy új on to ló gia megal ko tá sá ra
vi szont ese tünk ben gon dol ni is dô re ség len ne. Te -
hát egy részt a do log le he tet len sé ge okán is, más -
részt azért is, mert nem va gyok ró la meg gyô zôd ve,
hogy a meg lé vô on to ló gia le vál tá sa szük sé ges len -
ne, a to váb biak ban a ha gyo má nyos szín ház, a sze -
gény szín ház és a per for ma ti vi tás egy más hoz va ló
vi szo nyá nak fel vá zo lá sa kor, en nek a meg lé vô on -
to ló giá nak az el veit fo gom hasz nál ni. En nek meg -
fe le lôen te hát – aho gyan azt már a ko ráb biak ban is
fel vil lan tot tuk egy szer –, azt te kin tem mû al ko tás -
nak, amely nek tu da tos al ko tó ja (és eb bôl a tu da -
tos ság ból ere dôen rög zí tett szer ke ze te, struk tu rált -
sá ga, azo nos je len tés sel megis mé tel he tô for má ja
van, egy szó val ar te fak tum) va la mint tu da tos be fo -
ga dó ja is van. Szín já ték nak pe dig – Bé csy Ta más,
lé nye gé ben Eric Bent le y é vel megegye zô meg ha tá -
ro zá sá nak meg fe le lôen – azt a je len sé get te kin tem,
amely nek so rán va la ki olyan va la kit ját szik, aki nem
ô, s ezt a já té kot va la ki né zi, amely eset ben te hát a
szín pa di alak meg lé te és a szí nész nek a né zô tôl va -
ló (fo gal mi, funk cio ná lis) el kü lö ní té se te hát
egyaránt kri té rium.

A fen tiek in dok lá sa és meg ha tá ro zá sa után lép -
jünk túl te hát a „ha gyo má nyos szín ház- per for ma -
ti vi tás” szem beál lí tás gon do lat me ne tén, és tér jünk

108

ní té se ré vén – legalábbis Fis cher- Lich te sze rint –
„va rá zsos sá kí ván ja ten ni a vi lá got”. En nek ho gyan -
já val kap cso lat ban is ôt idéz zük.

Ami re sok tu dós hosszú ideig gon dol ni sem
mert, vagy amit nem akart beis mer ni, és amit
még ma is sok tu dós vi tat, azt a mû vé szek már
év ti ze dek óta ösz tö nö sen ér zik, s er re irá nyul
mû vé szi te vé keny sé gük. Ak cióik, per for man -
sza ik, ins tal lá cióik és a töb bi elôadás is azt a tit -
kos felis me rést tet ték a ma guk és a né zôk szá -
má ra meg ta pasz tal ha tó és átél he tô do log gá, hogy
sem mi fö lött sem ren del kez he tünk. Ezek ben az
ese tek ben a részt ve vôk mind két cso port ja meg -
ta pasz tal hat ta és átél het te a vi lág va rá zsos vol -
tát, mely nek kö vet kez té ben sa ját ma gát is a
transz for má ció fo lya ma tá ban lé te zô nek, át me -
ne ti lény nek te kint het te.
Bár a per for ma ti vi tás esz té ti ká ja az zal te szi meg -
ta pasz tal ha tó vá és átél he tô vé a vi lág is mé telt va -
rá zsos sá vá lá sát, hogy hang sú lyoz za az ön re fe -
ren ciát és le mond a megér tés rôl, leala cso nyí ta -
nánk, ha pusz tán fel vi lá go so dás-el le nes ten den -
ciá nak te kin te nénk. Mi köz ben meg je lö li an nak
a fel vi lá go so dás nak a ha tá rait, amely a vi lág
meg ra ga dá sá nak és leírá sá nak cél já ból szük sé -
ges nek tart hat ja a di cho to mi kus fo ga lom pá ro -
kat, mi köz ben le he tô vé te szi, hogy az em ber
tes te sült szel lem ként mu tat koz zon meg, egy
„új” fel vi lá go so dás ha tá sá nak bi zo nyul. Nem ar -
ra szó lít ja fel és ösz tön zi az em bert, hogy ural -
kod jon a (sa ját, il let ve ôt kö rül ve vô) ter mé sze -
ten. In kább ar ra bá to rít ja, hogy pró bál jon meg
új (a „vagy-vagy” lo gi ká ja he lyett az „is-is” sze -
rint mû kö dô) vi szony ba ke rül ni ön ma gá val és
a vi lág gal, to váb bá pró bál jon meg az élet ben is
él ni ön nön ma ga per for má lá sá nak azok kal a
mód jai val, ame lyek re a mû vé szi elôadá sok ban
lát pél dát.54

A vi lág va rá zsos sá té te lé vel szem ben, a sze gény
szín ház, mond hat juk, az egyes em ber nek a vi lág -
ban va ló je len lé tén sze ret ne vál toz tat ni. Né zô jé nek
ön ma gá val va ló szem be sí té se és egy kí vá na tos em -

be ri nor má val va ló össze ve té sé nek ins pi rá lá sa ré -
vén, nem azt su gall ja, hogy „per for máld ön ma gad”,
ha nem azt, hogy „vál toz tasd meg ön ma gad!”.

Ke gyet len ség ez [ti. a szí nész ön fel tá rá sa] nem
csak a szí nész, de a né zô vo nat ko zá sá ban is.
A né zô, tu da to san vagy ön tu dat la nul, de megér -
ti, hogy mindez fel hí vás az ô szá má ra is, hogy
meg te gye ugyanezt. Mindez gyak ran el len ke zést
vagy in dig ná ciót vált ki be lô le, hi szen min den -
na pos tö rek vé sünk ép pen az igaz ság el rej té sé re
irá nyul. De nem csu pán a vi lág elô li el rej té sé re,
ha nem ön ma gunk elôt ti el rej té sé re is. Me ne kül -
ni aka runk az igaz ság elôl, és itt ép pen ar ra in -
vi tál nak ben nün ket, hogy áll junk meg, és ves -
sünk egy pil lan tást a dol gok mé lyé re. At tól tar -
tunk, hogy Lót fe le sé gé hez ha son la to san, só bál -
vánnyá der me dünk, ha meg for du lunk.55

Ar ra néz ve pe dig, hogy ez a fo lya mat va ló ban vég -
be is megy, ele gen dô csu pán utal nunk Eric Bent -
ley nyílt le ve lé re, il let ve Fla szen nek a szov jet tu -
dós ra vo nat ko zó visszaem lé ke zé sé re.56

Vagyis a sze gény szín ház hisz ab ban, hogy az
em ber vál toz tat hat ön ma gán, cse le ke de tein, egy -
szó val a vi lág ban va ló je len lé té nek mi nô sé gén, s
ezen ke resz tül ta lán egy ki csit a vi lá gon is, míg a
per for ma ti vi tás nem hisz en nek a le he tô sé gé ben.
Kö vet ke zés kép pen ar ra ins pi rál, hogy részt ve vô je
fo gad ja el a vi lá got és ön ma gát olyan nak ami lyen,
és elé ged jék meg ön ma ga „per for má lá sá nak” le he -
tô sé gé vel. Ez vi szont már azt mu tat ja, hogy a mû -
vé szet al ko tás at ti tûd jei nem hogy kü lön bö zôek, de
me rô ben el len té te sek egy más sal. Mindez össze fog -
lal va je le nik meg Fla szen nek egy 1967-ben szü le -
tett írá sá ban:

Te vé keny sé günk a szín ház arc hai kus ér té kei nek
megújí tá sá ra tett kí sér let ként ér tel mez he tô. Nem
va gyunk „mo der nek” – in kább el len ke zô leg, tel -
jes ség gel tra di cio ná li sak va gyunk. Tré fá san szól -
ván, nem „él csa pat”, ha nem „hát véd” va gyunk.
Né ha a múlt dol gai a leg meg le pôb bek. S mi nél
ha tá so sab bak új don ság ként, an nál na gyobb és

R

54 Fis cher- Lich te: i.m. 286.
55 Jer zy Gro tows ki: „The at re’s New Te sta ment” in: To wards a Poor The at re i.m. 37. – Ér tel me zô be szú rás tô lem. – A. V.
56 Eric Bent ley nyílt le ve le Gro tows ki hoz, „Ame ry ka nie o Gro tows ki” – Ame ri kaiak Gro tows ki ról – C. Bar nes, E. Bent ley, M.

Cro y den és W. Kerr írá sai a Di a log 1970. No 2. szá má ban, in: Zbi gniew Osinski: Gro tows ki i je go la bo ra to rium, Panstwo -
wy In sti tut Wy daw ni czy, War sza wa, 1980. 173–174., il let ve Lud wik Fla szen „Gro tows ki és a hall ga tás” – in: Szín ház,
i.m. 20–21. For dí tot ta: Szán tó Ju dit.

57 Lud wik Fla szen: „Af ter the Avant- gar de” – Az avant gard után. – in: Lud wik Fla szen: Gro tows ki & Com pany. Wroclaw-
 Mal ta- Hol ste bro, Ika rus Pub li shers En terp ri sing, 2010. 119.
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ér te lem ben vett dön tés hely zet be. Egy részt, mert a
per for ma tív ese mény emer gens jel le gé nél fog va
nem hoz(hat) lét re fiktív drá mai szi tuá ciót, s ön re -
fe ren ci a li tá sa sem al kot fiktív ala kot, amely nek eb -
ben a drá mai szi tuá ció ban dön te nie kel le ne. Más -
részt, ugyan csak az ese mény emer gen ci á ja miatt
nem ma ni fesz tá lód hat a sze gény szín ház szer tar tá -
sá nak ér ték rend-kü lönb sé ge sem (hi szen ez már
ön ma gá ban is a „vagy-vagy” di cho tó ma visszaál lí -
tá sa len ne), s ön re fe ren ci a li tá sa okán ma ga a per -
for mer sem ar ra vál lal ko zik, hogy fel tár ja, ha nem
ar ra, hogy meg mu tas sa és „tes te sült szel lem mé”
emel je ön ma gát. Ha pe dig, a mon dot tak sze rint, az
„is-is” szem lé let bôl ere dôen, a per for ma tív ese mény
nem ren del ke zik drá mai tar tal mú hely zet tel, s já -
té ko sa sem köz vet ve, sem köz vet le nül nem ke -
rül(het) dön tés hely zet be, az ese mény né zô je szá -
má ra sem adott ugyanez a le he tô ség. Dön te ni per -
sze dönt het mind ket tô, pél dául ar ról, hogy mint
per for mer meg va ló sít ja-e az ese ményt vagy sem,
vagy mint je len lé vô részt vesz-e ab ban vagy sem,
il let ve, hogy mi mó don rea gál nak egy más cse lek -
vé sei re, stb., ám ezek az el ha tá ro zá sok nyil ván va -
lóan nem drá mai mi nô sé get hor do zó dön té sek.

A ha gyo má nyos szín já ték te hát áb rá zol ja a vi lág
drá mai hely ze teit és al ko tó ját/be fo ga dó ját csak köz -
vet ve kész te ti az azok kal kap cso la tos ál lás fog la lás -
ra; a sze gény szín ház szer tar tá sa – megôriz ve a dön -
tés hely ze tek drá mai sá gát – köz vet le nül meg ta pasz -
tal ha tó vá te szi azt a szí nész/né zô szá má ra; a per -
for ma ti vi tás vi szont sem já té ko sa, sem részt ve vô je
irá nyá ban nem tá maszt ilyen kö ve tel mé nye ket,
nem biz to sít ja en nek le he tô sé gét, ha nem mindezt
a kö zös sé gi cse lek vés és ön meg mu ta tás él mé nyé -
vel cse ré li fel.

S ta lán ez az a pont, ahol fel tét le nül hang sú lyoz -
nunk kell, hogy a fen ti megál la pí tá sok (amint majd
a to váb biak sem) nem kí ván nak sem mi fé le ér ték -
íté le tet, ne tán kri ti kai mi nô sí tést su gall ni, csu pán
a sa já tos sá gok jel le gét és a köz tük fel lel he tô kü lön -
bö zô sé ge ket kí ván ják vá zol ni. En nek köz be ve té sé -
vel te hát foly tas suk át te kin té sün ket a kö vet ke zô
kér dés kör tár gya lá sá val.

5.2. Az ar te fak tum

A ha gyo má nyos szín ház nak nyil ván va lóan a lé nye -
gé hez tar to zik, hogy elôadást hoz lét re, olyan ar te -
fak tu mot te hát, amely struk tu rált, je len tés sel bí ró,
rög zí tett, és en nek kö szön he tôen azo nos je len tés -
sel megis mé tel he tô. Struk tu rált sá gá ról el mond ha -

tó, hogy szer ke ze te ál ta lá ban kö ve ti egy elô ze te sen
lé te zô anyag (leg több ször drá ma) szer ke ze tét. Még
ak kor is így van ez, ha a drá ma szö veg anya gá ban
vagy dra ma tur giai szer ke ze té ben a szín re vi tel ki -
sebb-na gyobb vál toz ta tá so kat vé gez. Ezek a dra -
ma tur giai beavat ko zá sok ugyanis – az átírást ki vé -
ve – nem vál toz tat ják meg a drá mai szer ke zet lé -
nye gét, ha nem – az ért he tô ség, a kor sze rû ség, a sze -
rep osz tás, stb. ér de ké ben – kor ri gál ják csu pán.
Ugyanak kor azt is hoz zá kell ten nünk, hogy az
elôadás struk tú rá já nak csak egyik össze te vô je ez a
dra ma tur giai szer ke zet, a má sik, s ta lán még fon -
to sabb össze te vô je a szín re vi tel so rán ala kul ki és
ke rül rög zí tés re. En nek a rög zít mény nek kö szön -
he tô a struk tú ra ál lan dó sá ga, vagyis az elôadás azo -
nos je len tés sel tör té nô megis mé tel he tô sé ge. A ha -
gyo má nyos szín ház ál tal lét re ho zott art fak tum
struk tu rált sá gát és azo nos je len tés sel tör té nô megis -
mé tel he tô sé gét te hát egy elô ze te sen ki dol go zott és
elô ze te sen rög zí tett szer ke zet biz to sít ja, és az
elôadás megis mét lé se en nek a szer ke zet nek a rep -
ro du ká lá sát je len ti.

A sze gény szín ház ese té ben is ar te fak tum jön
lét re, kö vet ke zés kép pen a szín há zi szer tar tás vo -
nat ko zá sá ban is el mond ha tó, hogy struk tu rált, je -
len tés sel bí ró, rög zí tett és azo nos je len tés sel megis -
mé tel he tô. Csak hogy eze set ben min den más ként
va ló sul meg, mint a ha gyo má nyos szín já ték ban.
A leg szem be tû nôbb mind járt az elô ze te sen lé te zô
drá mai szer ke zet meg szün te té se és a sa já tos tartalmi
cé lok nak meg fe le lô átala kí tá sa, il let ve ilyen elô zetes
drá mai anyag nél kül, a sa já tos tar tal mi cé lo kat szol -
gá ló, sa ját szer ke zet lét re ho zá sa. A tar tal mi cé lok
mel lett az imp ro vi zá ciós já ték mód is alap ve tôen
be fo lyá sol ja az elôadás-szer tar tás szer ke ze tét,
amennyi ben a já ték anyag lét re jöt té nek és az elôadás
azo nos je len tés sel tör té nô megis mé tel he tô sé gé nek
is kul csá vá te szi a pró bák so rán kiala ku ló par titúrát.
En nek a sze mé lyes, il let ve az elôadás egé szét érin -
tô par ti tú rá nak kö szön he tôen sem a szí né szi já ték,
sem az elôadás egé sze nem elô ze te sen ki dol go zott
és rög zí tett já ték ele mek rep ro duk ció ja, ha nem a
„megis mét lés” so rán új ra és új ra, de azo nos je len -
tés sel és ha tás sal meg szü le tô cse lek vés. Azt mond -
hat juk, hogy a ha gyo má nyos szín já ték rep ro du ká -
ló dó ar te fak tu má val szem ben a sze gény szín ház egy
sa já tos „új raal ko tó dó” ar te fak tu mot hoz lét re.

Me rô ben más a per for ma ti vi tás ese te, mi vel min -
den té ren el len té tes a megelô zôek kel. Mint lát tuk,
a per for ma tív ese mény nem hoz lét re ar te fak tu mot,
sôt ar ra tö rek szik, hogy az ese mény ne vál jék ar te -
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rá an nak fel vá zo lá sá ra, hogy mi lyen vi szo nyok a
meg ha tá ro zóak a ha gyo má nyos szín já ték, a szín -
há zi szer tar tás és a per for ma ti vi tás vi lá ga kö zött!
En nek meg ha tá ro zá sá hoz vizs gál nunk kell (1) az
adott je len ség drá mai sá gát, mert mint lát tuk a
„vagy-vagy” és az „is-is” szem lé let kü lön bö zô sé ge
je len tôs el té ré sek for rá sa. Más részt (2) vizs gál nunk
kell az adott je len ség ar te fak tum mi vol tát és je len -
té ses sé gét is, hi szen a ko ráb biak alap ján bi zo nyos -
ra kell ven nünk a je len tôs kü lönb sé ge ket e te kin -
tet ben is, va la mint vizs gál nunk kell (3) a je len sé -
gen be lül fel lel he tô szí nész-né zô vi szonyt is, hi szen
Bé csy Ta más és Eric Bent ley definí ci ói alap ján e
ket tô el kü lö ní té se lé nye ges kri té riu ma a szín já ték -
nak. Ide tar toz hat na még ne gye dik ként a je len sé -
ge ken be lü li in terak tív vi szo nyok vizs gá la ta is, ezt
azon ban dol go za tunk ele jén már vá zol tam, így az
ott mon dot ta kat már nem szük sé ges megis mé tel -
nünk. Az zal kiegé szít ve vi szont, ez a há rom szem -
pont ele gen dôen át fog ja mind há rom je len ség leg -
fon to sabb sa já tos sá gai nak összes sé gét, nem tû nik
szük sé ges nek, hogy az alap ve tô vi szo nyok fel vá zo -
lá sá hoz egyéb, rész le te zôbb szem pon to kat is meg -
vizs gál junk, mint aho gyan tet tük azt ko ráb ban pl.
az imp ro vi zá ció vo nat ko zá sá ban. Az elég sé ges
szem pont rend szer meg ha tá ro zá sa után te hát ve -
gyük sor ra eze ket:

5.1. A drá mai ság kér dé se

E te kin tet ben a ha gyo má nyos szín ház szín já té ka
ter mé sze te sen min den te kin tet ben meg fe lel a ha -
gyo má nyos né ze tek nek. Drá mai sá gát ab ból nye ri,
hogy a já ték ban áb rá zol ja azo kat a dön tés hely ze -
te ket (a klasszi kus dra ma tur gia fo gal má val él ve:
élet té nye ket), ame lyek az em bert a „vagy-vagy”
dön té sé re kény sze rí tik. Fon tos azon ban hang sú -
lyoz nunk az „áb rá zol ja” ki fe je zés je len tô sé gét, mi -
vel ez nem csak azt mu tat ja meg, hogy a dön tés -
hely zet a szín pa di szi tuá ció ban áb rá zo ló dik, de azt
is ki fe je zi, hogy a dön tés hely zet be ke rü lô „em ber”
sem va lós sze mély, ha nem a fiktív alak, te hát ma -
ga is áb rá zo ló dik. Ez pe dig azt je len ti, hogy az
elôadás (áb rá zo lás) so rán sem a szí nész, sem a né -
zô nem ke rül köz vet le nül eb be a dön tés hely zet be,
„csu pán” megal kot ja, áb rá zol ja, il let ve meg szem lé li
azt. A lé nyeg eze set ben az, hogy a szí nész, mint ma -
gánem ber, mint ön ál ló sze mé lyi ség nem ke rül köz -
vet le nül az áb rá zolt dön tés hely zet be. S ugyanígy,
a né zô sem ke rül köz vet le nül eb be a szi tuá ció ba,
szem lé lô je csu pán és (amint egyéb ként a szí nész-

ma gánem ber is) kí vül ál ló ként for mál hat vé le ményt
a lá tot tak ról. Ez pe dig jól ki ta pint ha tóan bi zo nyos
passzi vi tást tesz le he tô vé szá má ra, mert bár min -
den kép pen (az átélô-át lé nye gü lô já ték mód ese té -
ben az azo no su lás sal, az elide ge ní tô já ték mód ese -
té ben pe dig ra cio ná lis úton) ins pi rá ciót kap az ál -
lás fog la lás ra, ez az ál lás fog la lás szük ség sze rûen
„a kí vül ál ló” ál lás fog la lá sa lesz.

Lé nye gé ben ezt a „kí vü lál lást” szá mol ja fel a sze -
gény szín ház szer tar tá sa az zal, hogy a „vagy-vagy”
dön té sét, azaz a drá mai sá got a szí nész re és a né zô -
re he lye zi át. Amint az a né zô nek – már érin tett –
ön vizs gá lat ra va ló kész te té sé bôl (is) kö vet ke zik, a
sze gény szín ház egy ér ték rend-kü lönb sé get áb rá -
zol. En nek a tar tal mi vi lág nak a meg je le ní té sé ben
a szerep – mint már tisz táz tuk – úgy vá lik se bész -
kés sé a szí nész szá má ra, hogy a já ték hely ze tei ben
fel tár ja és be vall ja sa ját, leg mé lyebb mo ti vá cióit,
vagyis mint em ber, mint sze mé lyi ség, érin tet té vá -
lik a fo lya mat ban: dön te nie kell, hogy meg hoz za-e
ezt az ál do za tot vagy sem, s mi vel szí nész, és a já -
ték hoz szín já té ki cse lek vé sei re van szük ség, le mond
a meg- nem- te vés jo gá ról. De köz vet le nül érin tet té
vá lik a né zô is, hi szen lát va az ér ték nor mát, s szem -
be sül ve sa ját vi sel ke dé si mo dell jei nek a nor má hoz
vi szo nyí tott gyar ló sá gá val, dön te nie kell: vagy kö -
ze lí te ni kí ván a lá tott nor má hoz, vagy megelég szik
ed di gi éle té nek gya kor la tá val, im már an nak tö ké -
let len sé ge tu da tá ban is. Ne héz dön tés ez, nem cso -
da, hogy Gro tows ki Lót fe le sé gé nek só bál vánnyá
vá lá sát em le ge ti ez zel kap cso lat ban, s per sze nyil -
ván akad is né zô, aki ki tér a ki hí vás elôl, ám ez mit
sem vál toz tat azon, hogy a szí nész hez ha son lóan a
né zô is köz vet le nül a „vagy-vagy” drá mai dön tés -
hely ze té be ke rül. S ez a köz vet len érin tett ség az a
kü lönb ség, amely a sze gény szín ház szer tar tá sá nak
drá mai sá ga és a ha gyo má nyos szín ház szín já té ká -
nak drá mai sá ga kö zött fennáll, no ha a drá mai ság
mind két szín já té ki vi lág nak egy kép pen sa ját ja ma -
rad.

Nem ez a hely zet vi szont a per for ma ti vi tás ese -
té ben, hi szen amint megál la pí tot tuk, az a „vagy-
vagy” di cho tó mi át az „is-is” elasz ti kus sá gá ra vál -
toz tat ja. Már pe dig, ha va la mi ilyen is meg olyan is,
meg amo lyan is le het, az el kép zel he tôen ké pes
meg mu tat ni a vi lág va rá zsos sok fé le sé gét, ám erôs
va ló szí nû ség gel – ta lán mond hat ni: bi zo nyo san –
el ve szí ti a drá mai sá gát, fel té ve, hogy a ter mi nust
szi go rúan szak mai ér te lem ben hasz nál juk. A per -
for ma ti vi tás já té ko sa ugyanis sem köz vet ve (fiktív
alak ként), sem köz vet le nül nem ke rül(het) drá mai



113

Ha vé ge ze tül, a vi szo nyok fel vá zo lá sa után, az
ed dig nem em lí tett, per for ma tív ele me ket hasz náló
szín já té ko kat is meg pró bál juk beil lesz te ni rend sze -
rünk be, ak kor azt mond hat juk, hogy ezek ha tár -
eset ként va la hol a ha gyo má nyos szín já ték és a per -
for ma ti vi tás kö zött he lyez ked het nek el. Sok kal többet
azon ban je len leg nem ál la pít ha tunk meg, s ennek
két oka is van. Egy részt az, hogy ezen elôadá sok
ská lá ja igen csak szé les; mond juk egy wil so ni opera -
ren de zés tôl egé szen Hand ke Kö zön ség gya lá zá sá nak
elôadá sáig gya kor la ti lag kor lát lan a vál to za tok szá -
ma. Vagyis az ar te fak tum min den is mér vét ma gán
hor do zó, sa já tos stí lu sú és ha tá sú szín há zi elôadás,
és a szö ve gé ben ugyan struk tu rált és rög zí tett anyag
fel hasz ná lá sá val ké szült, ám de elôadá sá ban a né -
zôi reak ciók, beavat ko zá sok ál tal tel jes mér ték ben
meg ha tá ro zott, per for ma tív ese ménnyé ala ku ló
pro duk ció kö zött szám ta lan át me net és va riá ció va -
ló sul(hat) meg, amely mind más kép pen ha tá roz za
meg az elôadás drá mai sá gát és szí nész-né zô vi szo -
nyai nak sa já tos sá gát is. Így az egyet len, amit megál -
la pít ha tunk, hogy ahány pro duk ció, annyi fé le arány
és vál to zat. Más részt ugyanez mond ha tó el a né zôi
ész le lést „köz tes ál la pot ba” jut ta tó ha tás me cha niz -
mus al kal ma zá sa okán is. A szín pa di alak meg je le -
ní té se, va la mint a szí nész sa ját tes te és sze mé lyi sé -
ge hang sú lyos sá gá nak vál to ga tá sa ugyanis szin tén
egy olyan té nye zô, amely nek gya ko ri sá ga, idô tar -
ta ma, rit mu sa ugyan csak kor lát lan va riá ciós le he -
tô sé gek kel bír, s ezek szin tén dön tôen be fo lyá sol -

ják mind há rom szem pon tunk sze rin ti megíté lé sün -
ket. Te hát is mé tel ten az „ahány pro duk ció, annyi -
fé le megol dás” ál ta lá nos sá gá hoz ju tunk.

Ezen ha tár hely zet megál la pí tá sa azon ban ép pen
ele gen dô je len leg ah hoz, hogy egésszé ke re kít se a
vi szony rend szer váz la tát, ame lyet a ha gyo má nyos
szín já ték, a szín há zi szer tar tás és a per for ma tív ese -
mény kö zött kí ván tunk felál lí ta ni egy részt há rom -
té nye zôs sé tá gít va ez zel a Fis cher- Lich te ál tal két -
pó lu sú nak fel fo gott ha gyo má nyos szín ház – per -
for ma ti vi tás vi szony rend szert, más részt pe dig ez -
zel is bi zo nyít va ere de ti té te lün ket, hogy a sze gény
szín ház szer tar tá sa nem so rol ha tó a fischer- lich tei
ér te lem ben vett per for ma tív je len sé gek kö ré be.
A per for ma tív je len sé gek to váb bi vizs gá la ta már
nem tar to zik be le vál la lá sunk ba, amint hogy a per -
for ma tív ese mé nyek és a per for ma tív ele me ket al -
kal ma zó szín já té kok on to ló giá já nak vizs gá la ta is
meg ha lad ja en nek a dol go zat nak a le he tô sé geit, ke -
re teit s leg fô kép pen cél jait. Ugyanak kor vi szont el -
mond hat juk, hogy a sze gény szín ház je len sé gé nek
a per for ma ti vi tá stól va ló el ha tá ro lá sá val si ke rült
pon to sabb ké pet ad nunk a szín há zi szer tar tás ról.
A szín já ték vi lá ga ál ta lá nos ho ri zont já ban el fog lalt
he lyé nek, sa já tos sá gai nak meg ha tá ro zá sá val pe dig,
mind a ha gyo má nyos szín já ték kal, mind a per for -
ma ti vi tás sal szem be ni al ter na tív vol tát bi zo nyí tot -
tuk, vagyis rá vi lá gí tot tunk a La bo ra tó rium szín há -
zi ku ta tá sai nak lé nye gi je len tô sé gé re és „per for ma -
tív vá nyil vá ní tá sá nak” le he tet len vol tá ra is.
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fak tum má. En nek kö vet kez té ben struk tu rá lás he -
lyett de konst ruk ci ó ra, azo nos je len tés he lyett de -
sze mi o ti zá ci ó ra és ön re fe ren ci a li tás ra, rög zí tés he -
lyett a vá rat lan ság ra és megis mé tel he tô ség he lyett
az egy sze ri ség re és egye di ség re tö rek szik. Ilyenformán
mind a ha gyo má nyos szín já ték hoz, mind pe dig a
szín há zi szer tar tás hoz va ló vi szo nya nyil ván va ló.

5.3. A szí nész-né zô vi szony

Amint azt már dol go za tunk ele jén, az in terak ciós
vi szo nyok át te kin té se kor ki fej tet tük, a ha gyo má -
nyos szín já té kot az al ko tó és a be fo ga dó, vagyis a
szí nész és a né zô tel jes el kü lö ní té se jel lem zi. S ez
a tel jes el kü lö ní tett ség füg get len at tól, hogy a szí -
nész – akár te vô le ge sen is – tu do má sul ve szi-e a
né zô je len lé tét, vagy – ter mé sze te sen csu pán al ko -
tói mi nô sé gé ben – nem. Az elôb bi eset ben ugyanis
a tu do má sul vé tel sem szün te ti meg az el kü lö ní tést:
a szí nész, il let ve a szín pa di alak szól ilyen kor a né -
zô höz, az utób bi eset ben pe dig még a pil la nat nyi
kom mu ni ká ció ról sem le het szó. De füg get len ez
az el kü lö ní tett ség a né zô nek a já ték ba va ló beavat -
ko zá sá tól is. A kö zön ség be vo ná sa ese tén ugyanis
meg szû nik az al ko tó/be fo ga dó szét vá lasz tá sa, s en -
nek kö vet kez té ben – a ha gyo má nyos mû vé szet el -
mé let ér tel mé ben – meg szû nik ma ga a mû al ko tás
lé te is, vagy mond juk in kább úgy, hogy a mû al ko -
tás er re az idô szak ra „szü ne tel”, s he lyet te, a mon -
dott idô szak ban „va la mi más” tör té nik: egy per for -
ma tív ese mény zaj lik va ló já ban. Az elôadás ál tal
nem szán dé kolt né zôi beavat ko zás ese tén pe dig az
elôadás „szü ne te lé se”, meg sza ka dá sa nyil ván va ló.
Vagyis a né zôi beavat ko zást egyik eset ben sem te -
kint het jük a mû al ko tás ré szé nek, hi szen meg je le -
né sé vel ép pen azt szün te ti meg, ami nek ré sze len -
ne, s lét re hoz egy „más va la mit”, (a per for ma tív je -
len sé get), amely nek al ko tó ja és ré sze se lesz. Összes -
sé gé ben te hát ki je lent het jük, hogy a ha gyo má nyos
szín já ték alap ve tô sa ját ja a szí né szi (al ko tói) és a
né zôi (be fo ga dói) mi nô sé gek tel jes el vá lasz tá sa.

Lé nye gé ben ugyanezt ta pasz tal juk a sze gény
szín ház szer tar tá sa ese té ben is, már ami az al ko tó
és be fo ga dó mi nô sé gek meg kü lön böz te té sé nek a
té nyét il le ti. S ezen az sem vál toz tat, hogy fej lô dé -
sé nek egy (ko rai) sza ka szá ban a sze gény szín ház is
élt a kö zön ség be vo nás le he tô sé gé vel, mi vel a ké -
sôb bi kí sér le tek so rán, mint cél jai val el len té tes ha -
tást, el ve tet te, s az ál ta lunk vég sô for má já nak is -
mert utol só pro duk ció já ban sem al kal maz ta. Vi -
szont, ugyanúgy, mint a megelô zô szem pon tunk

vizs gá la ta so rán is, ezen el kü lö ní tés meg va ló sí tá si
mód jai ban már fon tos dif fe ren ciá kat ta lá lunk. Ezek
egyi ke, hogy a szí nész, no ha tu do mást vesz ugyan
a né zô rôl, nem ne ki, ha nem a je len lé té ben ját szik,
nem hogy köz vet le nül nem kom mu ni kál te hát ve -
le, ha nem köz vet ve, a já ték át té te lén ke resz tül sem.
S ez egy igen je len tôs kü lönb ség a ha gyo má nyos
szín já ték hoz ké pest, ahol a já ték, még a kép ze let -
be li ne gye dik fal mö gött is, alap ve tôen a né zô nek
szól, a né zô szá má ra, a né zôért van, s nem pe dig
„csu pán” a je len lé té ben. A má sik kü lönb ség, a né -
zô passzív sze rep be he lye zé se, il let ve a két együt -
tes ren de zé sé nek el ve, amely a né zô be fo ga dói mi -
nô sé gé nek megôr zé se mel lett, je len lé té nek jel le gét
vál toz tat ja meg, s ezál tal az elôadás ré sze sé vé te szi
a né zôt, szem ben a ha gyo má nyos szín ház né zô jé -
nek kí vül ál ló szem lé lô mi vol tá val.

A per for ma tív ese mény vi szont meg szün te ti az
al ko tói és né zôi mi nô sé gek el kü lö ní té sét. A per for -
mer a né zôt al ko tó társ sá avat va az ese mény részt -
ve vô jé vé te szi, s ezál tal gya kor la ti lag ön ma ga is a
kö zö sen ge ne rált ese mény részt ve vô jé vé vá lik. Más
kér dés, és nem be fo lyá sol ja a részt ve vô mi nô sé gét
az, hogy a né zô/rész ve vô rész vé te lé nek jel le ge
mennyi re kö ze lít az al ko tói mi nô ség hez, hi szen ez
csu pán fo ko za ti kü lönb sé ge ket je lent. Ráadá sul a
szí nész és né zô sze rep vál tá sa, a né zô al ko tó társ sá
vá lá sa nem kí sé rô je len sé ge vagy kö vet kez mé nye
csu pán a per for ma ti vi tás nak, ha nem alap ve tô tö -
rek vé se és lét fel té te le. Ez zel máris elôt tünk áll a ha -
gyo má nyos szín ház zal és egy szer s mind a sze gény
szín ház zal va ló me rô ben el len té tes sa já tos sá ga is.

Hár mas szem pont rend sze rünk sze rint fel vá zol -
va a ha gyo má nyos szín ház, a sze gény szín ház és a
per for ma tív ese mény köz ti vi szo nyok leg fon to sabb -
jait, azt kell lát nunk, hogy a ha gyo má nyos szín ház
és a sze gény szín ház mind há rom eset ben kö ze leb -
bi „ro kon sá got” mu tat egy más sal, mint a per for ma -
ti vi tás sal. Mint lát tuk ugyanis, mind ket tô megôr zi
drá mai jel le gét, mind ket tô je len tés sel bí ró ar te fak -
tu mot hoz lét re an nak összes lé nye ges ar gu men tu -
má val és mind ket tô fenn tart ja az al ko tói-be fo ga dói
mi nô sé gek el kü lö ní tett sé gét. Ez zel szem ben, mond -
hat ni mind ket tô tôl „egy for ma tá vol ság ra” áll a per -
for ma ti vi tás, mi vel köz te és a má sik két je len ség
kö zött nem csu pán megol dás be li vagy mi nô ség be li
kü lönb sé gek, ha nem alap ve tô dif fe ren ciák áll nak
fenn, amennyi ben a drá mai jel leg meg szün te té sé -
re, az ar te fak tum lét re jöt té nek megaka dá lyo zá sá ra
és az al ko tói-be fo ga dói mi nô sé gek meg kü lön böz -
te té sé nek fel szá mo lá sá ra tö rek szik.


