
I. 
 

M i a szín ház? Va ló szí nû leg min den gye rek ké -
pes len ne érd e kes vál aszt ad ni er re a ba ná -
lis kér désre. De a gyer me ki ár tat lan sá gu kat 

el veszt ett szín házi szak em be rek leg töb bször igen 
nagy ne hé zsé gek be üt köz nek, ha defini ál ni uk kell 
ön nön szak ma is águk nak ezt a „sar ka latos po n tját”. 
Kö vet kez és képp a szín ház tudo mány ban igen gyak -
ran köv et ke zik be ol yan he u risz ti kus-kar nev á li 
ford u lat, me ly nek so rán ez az egy sze rû kér dés fel -
ve tés ér deke s sé vá lik, a rá juk adott vál a szok vi szont 
leg több ször ba ná lis ra si ke redn ek. 

Nem len ne-e cél sze rûbb te hát, ha a jö vôb en túl -
lé p nénk ezen az ál talá nos kérd é sen, és nem kel le -
ne-e vég re a szak adott nak ve tt té nyeit tar tal ma zó 
kel lékt ár ba szá mûz ni a „szín ház lé nyege” kö rül 
mest er sé gesen kel tett iz galm at? Nem le het ne-e azt 
mo n da ni, hogy a sz í nház tud o mány tu do mány tör -
té ne til eg már túlju tott az embr i o ná lis ál la poton, s 
ezért ért he tô mó don a leg ha táro zot tab ban meg kel -
lene til tani a „szín ház” sp e ci á lis fo gal máh oz kö tôdô 
„szôr szálh a so ga tást”, il let ve azt, hogy a szak ere deti 
tár gyán ker esz tül pró bál ja meg iga zol ni ön ma gát? 

Azt hi szem, nem olyan könnyû ki utat ta lál ni ab -
ból az el vont la bi rin tus ból, amely bôl a min dig egy -
fo r ma el mé leti fás ult ság és a tu do má nyos ság gal csak 
ké r ke dô pr ag ma tizm us lát szó lag os vissza té ré se táp -
lál ko zik. A kor sze rû szín ház tu dom ány pers pek tí -
váj á ból néz ve nem le het egy szer û en fél re ten ni a 
„szí n ház” adekv át fo gal má nak kér dés ét, ha nem ép -
pen el len kez ô leg: ös sze tet teb ben és ra di káli sab ban 
kell fel ten ni azt. Ez azon ban pa ra dox mó don oda 
ve zet, hogy alap ve tôen meg kér dôje lez zük azt, amit 
ma szín ház tu dom ány ként is me rünk. 

A XX. szá zad fo lya mán ugyan is alap vetô en meg -
vál toz tak a szín há z zal kap csol a tos e lkép ze lé sei nk 
és ta pasz tal a ta ink. S ez ne mcsak a szín-mû vé szet 
bel sô eszté ti kai strukt ú rá ját (így péld á ul a dr á ma 
és a szín-já ték visz o nyát) ér in ti: minde nek elôtt a 

szín ház fo gal má nak ki terj esz té sér ôl van szó, még -
pe dig a lát vá nyos ságon al a pu ló tár sa da lom komp -
lex med i á lis for mái nak irán yá ba, a mes ters é ges szi -
m u lá ci ók „való sá ga” fe lé. Ann ak a szín ház tudo má -
nyi ha gyom á nyon nyug vó ku ta tás nak te hát, amely 
tu da táb an van ezek nek a vál tozá sok nak, szük ség -
szerû en de konst ru ál nia kel lene az ela vult vizs gála -
ti tár gyat il let ve tár gya kat, prob lé maé r zé kenys é gét 
ped ig a szín há zi dis kur zu sok ak tu á lis össze fo nó -
dása i ra kel le ne ki he gyez nie. En nek so rán ped ig tö -
rek ed ni kel le ne ar ra, hogy tö bb ter ü le ten is ka ma -
toz tat ha tók le gye nek az in terd i szip lin á ris el mé leti 
kez  de mé nye zé sek, össze kap csolva ez zel a szí nház -
tör té net te ré nek át he lye zés ét [Ne uv e ror tung]. 

 
II. 

 

A szín ház iass ág [The at ra lis che] di men zi ó in ak 
kér dé se igen szo ros össze füg gésben van az -
zal a problé má val, am ely a va lós á gér zéke lés 

mód ja inak in tenz i tá sát érin ti. A tea t ra li tás fo galmát 
nem le het defini ál ni anél kül, hogy figye lem be ne 
ven nénk a min den ko ri, adott megfigye lôi pers pek tí -
vák bel sô di nam i ká ját. A tá r sa dal mi cse lek vés, az 
ér zék e lés és a nyelv „be já rat ott” vis zony rend sze ré -
nek hir telen meg vál tozá sa na gyon hang sú lyo san 
rá irá nyít hatja figyelm ün ket a köz élet szín ház szerû -
sé gé re. A kul tur á lis elér ték te le ne dés hu l lá mai („vál -
to zá sok kora i ban”, vál sá gok, háb o rúk és mély re -
ha tó vál to zá sok ide jén) ál ta lá ban párh u za mo san 
jel ent keznek a megfigyel ôi né zô pontok tö me ges el -
ide ge ned é sé vel. Eb ben az ér te lem ben fogta föl a 
het ve nes évek el e jén Eli sabe th Burns is a the atr i ca -
lity, vagy is a te atra li tás foga l mát, ami kor – Erv ing 
Goff man szo cio-dra ma tur gi ai elô ta nul mány a i ra tá -
maszk od va – a va ló ság ér zé ke lés egy sa ját sá gos mód -
jaké nt defini álta azt (Burns, 1976: 13). Hi szen 
valój á ban az a ké r dés, hogy „szín ház szerû nek” te -
kinth e tôk-e a nyil ván os vi sel ke dé si mó dok, je le ne -
tek, konfliktusok még pe dig nem csak a mind en ko -
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ri sze rep ját szás, a jel me zek és masz kok társ a dal mi 
haszn á la ta, ha nem épp o lyan mér ték ben az ad ott 
re cepci ós ke ret szem pont já ból is. Így a te at ral i tás 
fog al má nak tört é ne ti el em zé se a val ó sá gér zé ke lés 
mód jai nak ig en össze tett tör té ne té be torko ll hat na. 

Eb ben az es et ben en nek a me g kö ze lít és nek a 
(val ó sá gér zé ke lés kul túr tör té net e ként vég be me nô) 
id ôbe li kit er jeszté se melle tt an nak tér be li vo natko -
zá sa it is figye lem be kel le ne ven ni. A be ván dor lás -
ra, az ide gen kul túr ák ba tett uta zás ra gon do lok, 
mely nek so rán a ko ráb bi ta paszt a la ti ho rizo n tok 
ha tá rán ak át lép é se kor ér zé kennyé vál hat nak a „né -
zôi alap ál lá sok”. Mellé ke sen utal nunk kell ar ra, 
hogy az id e gen vi lá gok ba tett utaz ás fo lya ma ta újra 
és új ra fel buk kan azok nál a szer zôk nél, akik – Ernst 
Cas si rer tôl Nel son Go od ma nig – ös sze füg gé sük -
ben akarj ák meg vi lá gí ta ni a gondo l ko dás, az ér zé -
ke  lés és a nyelv fejl ô dé sé nek prob lé má it. S ép pen 
ezen a pont on vá lik leh e tô vé, hogy a szín há zi szem -
pontb ól re lev áns megfigy e lé sek „fe l tér ké pe zé se” egy 
át fo gó, in terk ul tu rá lis össze ha son lí tó tud o mány hoz 
kap csol ód jon. 

A megfigye lôi po zí ció / né zôpo nt hang sú lyo zása 
rés zem rôl azon ban leg in kább egy har ma dik és dön -
tô szem pontt al függ össze. Az el múlt év ti zed ek ben 
a tech ni ka ha tá sára el ké pesztô gyor sa ság gal vá l toz -
tak meg a ny el vi vi sel ke dés, az érzé ke lés-ész le lés 
kultú rá já nak és a gon dol ko dási mó dok nak ma teriá -
lis alap jai, hor do zói. A kul tu rá lis ér tékv esz tés nek ez 
a hul lá ma mind en ed di git fe lülmúl. Eb ben az össze -
füg gés ben meg ha táro zó, hogy ez a vál to zás köz vet -
le nül a lé nye get éri n ti: ma gán ak a „megfigye lô nek” 
a szubsz tan ci áját. Az es e mény dús kép e ket köv et ve 
a lá tás egy „hat árok nél kü li re pü lé si pá lya szi mulá -
ci ós ter é be” jut (Ba ud ril lard, 1990: 9). A gon dolko -
 dás és a nyelv a mes ter ség es inte l li gen cia hat á sá ra 
el ve szí ti az írás li ne ari tá sá hoz kö tô dô, lát szó lag ter -
mé sze tes kap cso ló dá sát (vö. John son, 1988). Vilém 
Flus ser sze rint „a di gi tá lis kó dok kal egy új fajta tér -
idô-ta pasz ta lat je le nik meg” (Fluss er, 1989: 147). 
A ta paszt a lat tö re dé kek „idô já tékt e rek ben” rit mi zá -
lód nak (Char les, 1989). Az ér zék e lés néz ô pont jai -
nak egy re gya ko ribb vál to gat á sa vá lik e kul tú ra leg -

fôbb játékszab á lyá vá. Össze egy ez tet het et len sé gek 
a leg szûk ebb tér ben. A vi lág mint fa lu.1 A nyelv 
mint nyelv nél kül i ség. A siker mint ku darc. Ami itt 
tör té nik – a pa ra do xon kul tú rá ját – a szem lélô in -
kább csak sej ti, mint sem érz é ke li (wahr-nimmt2).  

Ami kor a kul tu rá lis en er gi ák hi per te ré ben a szi -
mu lá ció hat á roz za meg a nyel vi já té kok „nyelv ta -
nát”, ak kor igen csak he lyénv a ló nak tû nik, hogy a 
szín ház-mod ell se gít ség é vel tá jé koz ód junk. Nem vé -
let len ül te kin tik a sze mi o tiku sok a szí nház ny el vi 
szint  je i nek3 vál tak o zá sát a „mul tim e di á lis kom mu -
nik á ció pél da ér té kû fol ya ma tain ak” (Hess-Lü t tich, 
1982: 7). A szín ház lé nye gé bôl fa ka dó an „ke vert 
be  széd mód, amely az ol va sha tó és vi zu á lis ten ge -
lye ket kom biná l ja” (Hel bo, 1987). A te atra li tás kon -
cep ciója eb bôl a szem po nt ból já rul hatna hoz zá egy 
meg vál toz ott gon dol ko dá si mód ját ék te rének, mo dell -
jé nek meg fo galm a zá sá hoz az írás be li nyelv li neá ris 
jel le gév el / he lyess é gé vel, ér vé nyes ségé vel szem ben. 
Min de köz ben ter mé sze tes en nem sza bad el fele jteni, 
hogy az eu róp ai szín ház fej lô dé sét tel jes egé szé ben 
az ír á sbe li kultú ra ha tár oz ta meg. Az írás be li ség ép -
pensé g gel tün e tér tékû kul túr tör té neti pa ra dox on -
ként „vésô dött be” a szín ház kul tu rá lis je len sé gébe. 

 
III. 

 

Most kis ki té rô ként vizs gál juk meg kö ze lebb -
rôl, hog yan is ment vég be ez a tör té neti be -
vé sôd és, „be író dás”. A nyom ta tott szó el ter je -

dé se a re ne szánsz ku l tú ra nyil vá nos sá gá ban egy ára -
dó, part ta lan és am biv a lens já tékk ul tú rá val ke resz -
te zô dött. A kom mu nik á ció két na gyon külö n bö zô 
el ve üt kö zött itt egy mással. A ma ga mód ján mind -
ket tô je len tôs mért ék ben hoz zá já rult a tudo má -
nyok, a mû vé sze tek és az iro da lom fell en dü lésé -
hez. Ugyan ak kor sza ka dék is tá tong ott a ket tô kö -
zött. S ezt még in kább el mél yí tet te az az el fojt ás sal 
ke zelt pá ni fé lelem, am ely ott mun kált min den élet -
hely zetb en. Je an Del u me au meggyô zô en mu tat ta 
be an nak a kor nak az ár nyol da lát, ame lyet a késôb -
bi szá za dok ban sok szor egy ol da lú an az ébre dés, a 
haj nal, a fény me ta fo rá já val ün ne pel tek (De lu meau, 
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1 Cél zás a XX. szá zad eg yik leg je len tôse bb mé di a te or e ti ku sán ak, Mars hall McL u han-nek a „glo bal vil la ge”-rôl al ko tott el -
mé let é re vö.: The Gut en berg Ga laxy: The Ma king of Typ og rap hic Man. To ronto, 1962; Und ers tandi ng Me dia: The Ex tens i on 
of Man. New York, 1964. (A fordí tó meg jegy zé se.) 

2 A ma gya rul le for dít hat at lan szó ját ék kal Schramm a dol gok „ér zé ke lé se” (wahr neh men), il letve „ig az”, „va ló szerû” vo l ta 
(et was wa hr neh men) kö zöt ti kap cso lat ra s annak fenomenológiai vonatkozásaira cé loz. (A fordí tó meg jegy zé se.) 

3 Schramm ez eset ben szem i o ti kai ér te lemb en (kü lön bö zô an yag is ágú, és a je len tés kép zô dés kü lön bözô sza bál yai szer int 
szer ve zô dô jel rend sze rek) be szél a „nyel vi szint ek rôl”. (A fordí tó meg jegy zé se.)



1988). A fé le lem nem ut ol só so r ban az ér zé kek ré -
vén fel fog ha tó jel en sé gek ki szá mít hata t lan am bi va -
len  ci á jáb an gyö ke re zett. „Mert min den dol og ha -
sadt és olyan, mint egy vil la és mint egy ip szi lon” 
– ol vas suk Se bas tian Franck 1534-es Par a do xa cí -
mû mû véb en, aki így foly tatja: min den ütt csak „me -
ne kü lô ár nyék, csal ás, ha zug ság, ôr ü let, lá t szat” 
(Franck, 1966: 101, 322). 

Ezek a fe nye getô dol gok az ör dög alak já ban ta -
lál ták meg nyug ta la nító meg tes tesü lé sü ket. Az ör -
dög be vete tt és a kö zép kor ban ôrül et té fo ko zód ott 
hit új mi nôs é get nyert, ami kor ta lál ko zott a nyom -
tat ott saj tó val: a XVI. és XV II. szá zad ban va ló sá gos 
ár a dat ként zúd ult a nyilvá nos ság ra az ör dög rôl szó -
ló iro da lom (vö. Ros koff, 1869). A ma guk mód ján 
ôk fe lel tek mind a zért, ami az él et bár mely te rü le -
tén tör tént. Az 1575-ben ke letk e zett Th e at rum Dia -
bo lo rum min tegy két tu cat ördö göt rend sze re zett, 
akik nek a le írá sa szin te nega tív kul túr tör té netk ént 
ol vas ha tó. Ér dekes, hogy a hu szon négy kö zött egy 
já té körd ög is ta lál ha tó, aki vel más ördö gös könyv -
ben is ta lál koz ha tunk. Ha nyo mon kö vetj ük en nek 
az ördö g nek az út ját, egy ér tel mû bi zo nyí té ko kat 
tal á lunk a já ték bi zo nyos ol da la i nak el ken dô zés é -
re, el rej té sé re: „elör dö gös í té sé re”. En nek il luszt rá -
lás á ra láss unk néhá ny adatot! 

Jo hann Fe inler szá mára az „iv ás a já té kör dög 
cim bo rája, és nem szí ves en vál nak meg egy más -
tól” (1669: 40). Adam Schu bart „az ivás, a já ték, 
a kur vál ko dás és a tánc” ro kon sá gát hang sú lyoz -
za (1565: III. köt.). Az ör dög nem csak a ma gá hoz 
ha sonlók kal cim bo rál, ha nem szö vet ségben áll 
„tet ves du dá  sok kal és he ge dûsö k kel” is (The atr um 
Dia bo lo rum, 437), de szol gála tá ra áll a „kötél tán -
co sok nak, mu tat vá nyo sok nak és más ef fé le szem -
fény vesz tôk nek” stb. is (Fe in ler, 1669: 43). A já -
ték az örd ög nek csu pán es zköz cél ja el éré sé hez. 
„Ha vi szont az örd ög egy já té kossal já t szik, ak kor 
azt az em ber csu pán csak já ték nak hi szi” – fû zi 
hoz zá Ge org Wes e nigk (1702: 7). Az ör dö gön ne -
héz át lát ni, mert par ex cel len ce al a kos ko dik, az át -
vál to zás mû vé sze, aki „visszá já ra for dít ja a szent 
szót és min dent, ami jó” (The atr um Di a bo lurum: 1. 
k.). Meg cs al ván ér zé ke it még ál máb an is el kísé ri 
az em bert. A „szem fény vesz tés és az ör dög ös ál -
mok” Ab ra ham Sa ur szá má ra szo ro san össze függ -
nek egy más sal (1582: 4. k.). Jo hann Bod in ar ra 
figyel mez tet, hogy ny el ve „ör dö gi és tisz tess ég te -
len esz kö zök kel” csá bítja el áld o za ta it, aki ket „ért -
hete t len sza vak” és más je lek ré vén ké pes a „rán -
gató zás ál la po tá ba, az ôrü let  be ker getni, hogy el -

ves zít sék szel le mi és ér zéki er e jü ket” (1586: 180, 
312, 211). A „tisz tes ség telen be széd mód” (M. J. G. 
S., 1678: 40) min dig az ör dög je len lé tét bi zo nyít -
ja. Jell em zô rá a gyor san vál tozó, „hol gesz tuso k -
kal, hol meg sza vak kal” tör té nô ágá lás (Hart mann, 
1679: 22). Va ló di él te tô ele me az on ban az egyes 
tán cok ban is meg mu tat ko zó drasz ti ku san ér zé ki 
test nyelv: „egy fel aj zott moz du lat, a bûn egy geszt -
u sa, sze mér met len mo z gás, jám bor em berhez nem 
il lô já ték” (Da ulen, 1567: 22). Új ra és új ra át tet -
szik, hogy a ját ék (vagy is a spon ta ne itás, a ren de -
zet len ség, a tes ti ség, az ér zé ki gyö nyör) kri ti kája 
ki fe je zet ten a szín há zi kul túra am bi va lens ol dal ai 
el len irá nyult. Kü lö nös en egy ér tel mû vé vá lik ez 
an nak az ír ás nak a cí mé ben, ame ly ben az ör dö göt 
„po ko li Pró teusz”-nak és „át koz ott szí nész”-nek 
ne ve zik (Fr an cis cus, 1708). 

A já ték nak ez a szim bo li kus „el ör dö gö sí té se” a 
tel jeskö rû el foj tás kult ú rá já ba ágya zódik, am ely – 
mi nt hang sú lyoz tuk – an nak a kul tú rán ak a visszá -
ja, amely et pá ni féle lem fog el a lé te zés ér zé kil eg 
meg ta pasz tal ha tó el lent mon dá sa inak meg tapasz ta -
lá s a kor. Az el fojt á si, el te re lé si techn i kák so ra a mód -
sze  res fe lejt és tôl a szim bo li kus és fizik ai erô sz ak 
kü lön bö zô for má i nak (péld á ul a bo szor ká nyé ge -
tésnek) a meg nem lá tá sát ól és hal lás á tól a szín ház 
mû velt és feg yel me zett nézéséig (Zus chauen) terjed. 
Eb ben az össze füg gésb en van egé szen példa sze rû 
kul túr tör té neti szimpt ó ma-ér té ke a szín ház szín -
pad á ra szo ríto tt, ren de zett, me g fé ke zett já ték de -
monstr a tív fel muta tá sá nak.  

A já ték al á ren delé se, l eér té ke lé se kül ö nö sen egy -
ér telm û en fo gal maz ó dik meg Did e rot Szí nész pa ra -
do xo nában (1770/1773), amely ben az is vi lá gos sá 
vá lik, hogy mi lyen nagy jele n tô ség gel bír az írott 
nyelv fe gyelm e zô ere je. „A nagy szí nész” – ol vas -
hat juk Di de rot-nál – „cso dá la tos bá bu; ôt a drá ma -
költô rán gat ja dró ton, sor ról so r ra elô ír va, mi lyen 
újabb s újabb ala kot ölt sön.” (1966: 60f). 

Nyilv án va ló, hogy az írott nyelv mint tár gyia sult 
szö veg do log – össze vet ve a társ a dal mi nyelv já té kok 
elev en tel jes ség é vel – job ban „meg mun kál ha tó” és 
rög zíth e tô. Eb bôl is fa kadh at az ír ott ny elv köz pon -
to sí tó, fe gyelme zô-el ren de lô ere je (vö. Go ody, 
1990). Ho gy vég sô sor on mi lyen össze tett is ez a 
szi  go rúan meg hat á ro zó me g mun ká lás, azt vi lág os -
sá tes zi Di der ot egy má sik me gjegy zé se: „Mi hát a 
szín pa di igaz ság? A tett ek, a be széd, a jel lem, hang, 
mo z du lat, tag lej tés egye zé se egy esz mé nyi min tával, 
me lyet a köl tô kép ze le te te rem tett s a szí nész ke lt 
– sok szor tú loz va – életre.” (1966: 25). 
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Ha Di de rot hí res szö ve gét, színhá zesz té ti ká ját an -
nak kult úr tör tén e ti össze füg gé sei fe lôl vizs gálj uk, 
ak kor az aláb bi köve t kez te tés re jut ha tunk: a fe lvi lá -
go so dás di a lekti ku san egy fé le me ne kü lésn ek fog ha -
tó fel, még pe dig a spon tán ta paszt al ás pa rad o xon jai 
elôl a mód sze res, az irá nyí tott fe lej tés pa ra dox on ja i ba. 

A szín ház nak ezt a tör té net i sé gé ben kia la kult fo -
gal mát, am ely be pél da sze rû en vé sô dött be le ez a 
di men zió, sem mi kép pen sem le het meg gond o lat -
lanul rá ve tí teni kor unk mé dia-ku l tu rá lis vál to zá -
saira, amely e ket – az ér zé ke lés in ten zív eb bé vá lá sán 
ke reszt ül – épp en a spon tán tap aszt alás pa ra dox on -
ja i nak ne vezhe tô je len sé gek kö re jel le mez. 

 
IV. 

 

E hát tér is mer e té ben és a ma ér vé nyes te at ra li -
tás-kon cep ció szem pont já ból dön tô mód szer -
tani ér té ke leh et a mûv é szi gya kor lat aláb bi 

fej lôd és tör tén e té nek: a XX. szá zad prog resszív szín -
há za ép pen az au to ri tás, az írás (a drá ma) dik tá -
tuma el le né ben ke re si da dog va el vesz tett han gját. 
A kon ven ci ók (a mû vés zet au to nó mi á já nak) bör -
tö név el szem ben ke re si az utat ha sonm á sa fe lé.  
A szín ház foly a ma to san a szín há zat sza botá l ja. A 
szín ház ál lan dóan ön ma ga el len küzd. Más hogy ki -
fe jezve: a szín ház an nak a filo zófiának az ér zé ki el -
lenp ár ja, am ely az el lent mon dáso kat he lye zi ön tu da -
tá nak közé p pont jába, és am ely nem tér ki az el lent -
mon dá sok tól való fél e lem elôl.  

En nek a szín házn ak az al ap gesztu sát Anto nin 
Ar ta ud vá zol ta fel a leg ra di ká li sab ban. Ahogy Hei -
ner Mül ler mo nd ta: „a szen ve dés nyel vév el”4 pró -
bál ta meg tel je sí teni azt a „fe lada tot, hogy a szín -
ház ne le gyen a szö veg nek al árend elve”, „le ráz ni 
vég re pán cél ját, bil in csét” (Ar ta ud, 1999: 183, 
195). Ek öz ben ép pen a mû vé szet ku dar cát tû zi zász -
laj á ra. Art a ud anar chik us szél sô ség es sé gét Jacq u es 
Derr i da na gyon pon to san úgy ír ta le, mint am i kor 
va la ki a „mû vés ze ten túl” ke resi a „mûv é sze tet” 
(Der ri da, 1986: 67). 

A szín ház éppe n hogy nem csu pán egy vi lá gos, 
a „fog al mi ság irán yá ba mu ta tó”, él e sen be ha tár ol -
ha tó mû vé sze ti mo dellk ént (a lát szat fe no me nol ó giá -
jának, a mim e ti kus ké pes ségn ek, a sze rep ek / já té -
kok stb. mo dell je ként) je lenthet ki hívá st a kul túr -
filo zófiai gon dolko zás szá má ra, han em ép pen az -
zal az al ap ten den ci á já val, aho gyan já téko san á tlé pi 
a hat árok at és a gyak or lat ban „de konst ru ál ja” a „ta -
pasz ta lato kat” (Sc hech ner, 1990). „A mû vé szetben 
az a font os, hogy oly an mû vek ke letke z ze nek, ame -

lyek meg kér dô je le zik sa ját lét ük és szü le tésük alap -
ve tô szabá lya it” – ír ta né hány éve Je an-François 
Lyo tard (1986: 214). A mo dern mûv é szet lát ványo -
san szé ttör te a tük röt, fel mon dott a „va ló ság” repre -
zen tác i ó já nak, vagy is (a szó leg szo ros abb és leggya -
kor la ti a sabb ér tel mé ben) já té ko san tet te ér zé kennyé 
a tu dat ot az „ér zé ke lés” új „perspe k tí vái” iránt 
(Caws, 1989). Ez a mûv é szet olyan prob léma fel -
ve tés sel gaz dag ít ja a nyelv, a gon dol ko dás, az ész lel -
és-ér zé ke lés ha tár ké r dé se it, ame ly fur csa mód kap -
csoló dik a mo dern kog nit ív tu do má nyok kér dés -
felv e té se i hez. 

A tu datnak – ál lít ja a ter més zet tu dom á nyok 
kép vi se let é ben Fran cis co Va rela – „az élôl é nyek ön -
álló tör téne té nek fo lyam a tá ban az a funk ci ó ja, hogy 
fo lya ma to san vil á go kat te remt sen, az agy pe dig 
olyan szerv, amely rö g zí ti és nem tük rözi a vi lág o -
kat” (Va re la, 1990: 109). Ezekn ek a fe lis me ré sek -
nek az antr o po ló giai és kul túrfilo zófiai vona t ko zá -
sai azt mu tat ják, hogy nem csak a „mû vés zet és tu -
do mány ered en dô ro kon sá gá nak” új ra gon do lá sa 
vált sz ük ség sze rû vé (Böh me, 1989: 141), han em 
szinte ki kény szer í tik be lô lünk, hogy „ko runk kult -
ú rá ját nagy össz já ték ként”, játé kos egész ként gon -
dol juk el. Eb ben a fo lya mat ban a te atra li tás in ter -
diszc ip li ná ris disku r zus-elem ként játsz hat sze re pet. 
Ez a kez de mé nye zés nagy mennyi sé gû he u riszti -
kus ener giát sza ba dít fel, ami pél dá ul ki vá ló an 
megm u tat kozik ab ban, ami kor Ye hu da El kana 
Anth ro polo gie der Er kenntn is [A meg is me rés ant ro -
po ló gi á ja] cí mû mun ká já ban (1986) „egy ra vasz, 
cse les é rte lem epik us szín há zak ént” írja le a tu dás 
fej lô dé sét.  

Min den eset re en nek a hí vó szó nak bi zo nyos ér -
tel em ben Ar taud gesz tu sát is ma gá ban kel le ne fog -
lal nia. Épp en ezért a „te at ra li tás” – Wittg ens te in já -
ték-fo galm á hoz ha son ló an – „el mo só dott kör vona -
lú fo gal om” len ne (Wittg ens te in, 1992: 60), amely 
tör vény sze rû en két par a do xont is ma gáb an fog lal -
na. Eg yrészt a nyelv „pa ra do xon el le ni tá ma dá sá ra” 
(Witt gens tein, 1989: 68) gon do lok, mely gon do lat 
kö zpon ti mo tí vum ként vo nult vé gig az eu ró pai filo -
zófia eg ész tör téne tén, és amely a XX. század fo lya -
mán tel je sen új di men zi óba ke rült. A tu do mány és 
a te ch ni ka vonzá sá ban az ír ás / kul tú ra / ha gyo mány 
ha tá rai el len in té zett tám ad ás sá vál ik. Más részt nem 
fe led kez he tünk meg ar ról az ell ent mon dás ról sem, 
am ely kul túr tör té neti szimp tó ma ként szó sz e rint „be -
le író dott” a szí nház ba. A két para d o xont nem le het 
el vá lasz tani eg ymás tól. Tört é nel mi táv la tú fo lya ma -
tok be fo lyá sol ják a lát ván yos szem pil lantás je lenk o -
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ri kult ú rá já nak rit mu sát. Év szá za dok al att fel hal mo -
zódo tt, össze zsú foló dott el fojtá sok vál nak sem mi -
vé ab ban a leg na gyobb se bes ség re kap csolt ku l tú -
rá ban, ahol sok szor káprá zik a sze münk, szin te 
meg sük e tü lünk, és ami a ma ga mód ján szin tén el -
foj tó, el ken dô zô kul tú ra. Min d ez együtt mu tat ja 
meg azt a perspe k tí vát, amely bôl lá tha tó, hogy 
agyunk nem csak me g te remth et, de el is fe lejth et és 
ki is tö röl het vil á go kat. Mind en esetre ezt a két ten -
gelyt, vagy is (a szín há zi szem pont ból re le váns, 
hosszú tá vú fo lyam a tok vizs gál a tát és ko runk te at -
ra lit á sá nak me di á lis, men tális és kul tu rá lis dime n -
zi ó i nak elemz é sét) nem le het min den to vábbi nél -

kül (mond juk a ha gyo má nyos tör té netí rás se gít ség é -
vel) ös sze kap csol ni, me rt – amint már mondt uk – 
ez eset ben két, eg ymás tól gyö ke resen el té rô nyel vi 
síkk al, nyel vi kul tú rá val van dol gunk. A ket tô kö -
zöt ti köz ve títé s hez arra van szük ség, hogy kí sér leti 
úton ke res sünk meg egy egé szen új sze rû kul túr törté -
ne ti leg ford í tó-mûvé szetet. 

 
(Hel mar Schramm: „The at rali tät” und Schrift / 

Kul tur. Über le gun gen zur Pa ra do xie des Th e a ter -
beg rif fes. The a terz e itschri ft, 1993. Bd. 35. 101-108.) 

 
For dí tot ta: Bal ká nyi Mag dol na
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