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M íg a nyolc va nas évek ele jén az in téz mé nyes 
ke re tek kö zött mû kö dô szín há za kat még a 
lo go cent riz mus me ne dé ke ként jel le mez het -

tük, úgy ma a szín pad több he lyütt in kább a test 
kul ti kus (szín)te ré nek mu tat ko zik, ahol a szó egy -
faj ta qu an ti té nég li ge ab le- lá1 vált. De me lyik test ün -
ne pét ülik itt? Mi lyen szub jek tum-kon cep ciót imp -
li kál ez a test? Tény leg a test a va ló ság azon da rabja, 
amely kö zös a szín ház ban és az élet ben? Ki zá ró lag 
a hús fizi ká lis je len lé tét ne vez zük test nek? 

Ezek a kér dé sek nem csak ak kor me rül nek fel, 
ami kor a mez te len hús fel mu ta tá sa kap csán ész re -
vesszük a tes ti je len lét és ki su gár zás hiá nyát. Már 
ak kor fel ve tôd tek, ami kor meg pró bál ták megér teni 
a pszi ché Sig mund Freud ál tal kons ta tált tes ti be -
ágya  zott sá gát, amin ô a sa ját test ér zé ke lé sé nek fel -
szí ni dif fe ren ciá ló dá sát ér tet te.2 Ami kor a szín ház -
ban eze ket a tes ti iden ti tás ész le lé sé tôl el vá laszt ha -
tat lan el vá rá so kat egy olyan ren de zés ir ri tál ja, amely 
el tol ja, két ér tel mû vé te szi, felold ja a ne mi identitást, 
ak kor va ló szí nû nek lát szik, hogy a szín pad nem -
csak a meg kér dô je lez he tet len tes ti sé get kul ti zál hat -
ja, ha nem olyan hellyé vál hat, ahol elem zik a tár -
sa dal mi test- és iden ti tás kon cep ciók komp le xi tását. 
A nôi test insz ce ní ro zá sá nak pél dá ján egy ilyen fo -
lya ma tot fo gunk meg vizs gál ni, ami fel ve ti a nô(i)ség 
konst ruk ció já nak és az eb ben részt ve vô jel rend sze -
rek nek a prob lé má ját, továbbá rá kér dez a je len lé -
vô fizi ká lis test sze re pé re és a szín pa di ala kok, il -
let ve a já té ko sok per cep tu á lis me cha niz mu sai ra. 

E kér dés fel te vés episz te mo ló gi ai pre misszái nak 
vizs gá la tá ból kiin dul va elem zé sünk nek (mely a testi 
iden ti tás konst ruk ció já ban részt ve vô szín há zi nyel -

vek re irá nyul) a meg ket tô zô dött test nem csak a szín -
ház ra ér vé nyes kon cep ció ját kell meg vi lá gí ta nia. 
Ez a kon cep ció a re ne szánsz óta meg ha tá roz za a 
pró zai szín há zat, de még nyil ván va lóbb a ba rokk 
ope rá ban, mely a szín pad ra ve tí ti a tes ti és a sze -
xuá lis iden ti tá sok utó piáit. A to váb biak ban ép pen 
az zal a kér dés sel fog lal ko zunk, ho gyan vál hat a kor -
társ szín ház ban az elôadó/nô meg ket tô zô dött tes -
te egy szub jek tum meg sok szo ro zó dott tes té vé, és 
ho gyan hoz ha tók össze füg gés be ezek az elôadá sok 
a tár sa da lom nak a test ha tá rok tá gí tá sá ra tett kí sér -
le tei vel, il let ve a pszi cho ge ne zis ku ta tá sá nak ered -
mé nyei vel. Fej te ge té sünk (Vir gi nia Woolf Or lan -
dó já nak Ro bert Wil son-fé le né met és fran cia pro -
duk ció já nak pél dá ját fel hasz nál va) olyan elem zés -
sel zá rul, amely – Jut ta Lam pe és Isa bel le Hup pert 
konk rét mun ká ját vizs gál va – a já té k ered mé nyé -
nek te kin ti a nô(i)ség meg sok szo ro zó dott szub jek -
tum má tör té nô de konst ruk ci ó ját. A jel lem zô je gye -
ket ele mez ve mu tat juk be, hogy a szí né szi já ték – 
amely ben nem csak a szí nész nô lát ha tó tes te, ha -
nem an nak hang ja, em lé ke ze te, tu dat ta lan test ké -
pei és a szöveg tes te is sze re pet kap – ho gyan ala -
kít ki egy sok szo ros, po ten ciá lis tes tet.  

 
1. A nô(i)ség konst ruk ció ja: pa ra do xon? 

 

Anô(i)ség szín pa di konst ruk ció já nak kér dé se 
el sô re pa ra do xon nak tûn het. Lét re hoz ha tó-e 
egy ‘-ság’ kép zô vel meg ne ve zett do log, ami ily 

mó don lé nye gi, esszen ciá lis je len tés tar ta lom mal 
bír?3 Mert ahogy az ‘em be ri sé get’ ki zá ró lag az em -
be re ket jel lem zô je gyek összes sé ge ként ha tá roz zuk 
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1 Szó sze rint: el ha nya gol ha tó mennyi ség. (A for dí tók meg jegy zé se.) 
2 Vö.: Sieg mund Freud: Az ôs va la mi és az én. Bu da pest, Hat ágú Síp Ala pít vány, 1991. 21–31. ford. Dr. Hol lós Ist ván és Dr. 

Du kes Gé za. 
3 A né met ‘-keit’ szuffi xum je len tés tar tal ma ér te lem sze rûen nem egye zik meg tel je sen a ma gyar gyûj tô név kép zô é vel. (A for -

dí tók meg jegy zé se.)
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meg, úgy a ‘nô(i)ség’ fô név vel ne ve zünk meg min -
dent, ami nô ne mû vagy amit an nak te kin te nek. De 
mit is je lent az, hogy ‘nôi’? La poz zunk be le egy 
szótár ba! Ger hard Wah rig A né met nyelv szó tá rá -
nak 1981-es kiadá sá ban pél dául a ‘weib lich’ cím -
szó alatt ez ol vas ha tó: „1. A nô (ne mi-) je gyei, ame -
lyek a nôies ség re utal nak” „2. A nô re vo nat ko zó, 
hoz zá tar tozó, ne ki meg fe le lô”. Míg az el sô je len tés -
re a kö vet kezô pél dá kat hoz za: „nôi nem, nô ne mû 
ál lat, nô nemû fô név, nô ne mû név elô, nô rím”, ad -
dig a má so dik je len tést az aláb bi pél dák kal szem -
lél te ti: „nôi mun kát vé gez ni, ké zi mun káz ni; nôies 
alak”.  

A nô(i)ség te hát ter mé sze ti és egyút tal kul tu rá -
lis je len ség meg ne ve zé sé nek tû nik. A szó egy részt 
egy bio ló giai tényt je löl: a fizi ká lis test disz tink tív 
je gyei nek összes sé gét mi nô sí ti (ne mi je gyek, alak). 
Másrészt a fo ga lom nyel vi és kul tu rá lis je len sé get 
is je löl: bi zo nyos sza vak, nyel vi tech ni kák nôies -
nek szá mí ta nak vagy a nôi nem szfé rá já hoz tar toz -
nak, bi zo nyos te vé keny sé get egy kul tú ra vagy egy 
tár sa da lom a nô nek tu laj do nít. A nô(i)ség te hát 
olyan ter mi nus, amely összes sé gé ben igyek szik 
meg ra gad ni mind a fi zi ka i lag el lenôriz he tô tu laj -
don sá go kat, mind a kul tu rá li san és nyel vi leg meg -
ha tá ro zott mi nô sí té se ket. Éppúgy je lö li a sze xuá -
lis kü lönb ség fizi ká li san ki mu tat ha tó, mint a ne -
mek kö zöt ti kü lönb ség té tel kul tu rá li san és nyel vi -
leg kiala kult je gyeit. 

Fel te he tô, hogy a szín pad – lé vén olyan hely, 
mely nyel vi és kul tu rá lis je lek kel te rem ti meg a va -
ló ság il lú zió ját – a nô(i)sé get is jel fo lya ma tok ered -
mé nye ként hoz za lét re. A nô(i)ség szín pa di konst -
ruk ció já nak kér dé se így ma gá ba fog lal ja azok nak 
a kul tu rá li san és tör té ne ti leg vál to zó jel rend sze rek -
nek a kér dé sét, ame lyek kel a szín ház ban hi te les sé 
vál hat nak a ne mi kü lönb sé gek, a nô nem be li sé ge, 
a nô ként lé te zés. A nô(i)ség mo dell jei nek és a ró la 
al ko tott el kép ze lé sek nek olyan konst ruk ció já ról 
van te hát szó, ame lye ket a szín pad kí nál. A konst -
ruk ció ra vo nat ko zó kér dés ma gá ba fog lal ja a de -
konst ruk ció stra té giáit is: a de konst ruk ció ak kor 
kezd mun ká ba, ami kor a nôi iden ti tás au dio vi zuá -
lis konst ruk ciók ál tal lét re ho zott össz be nyo má sá -
nak re cep ció ját ele mez zük, de mû kö dés be lép a 
szín há zi elôadás so rán is, ha de zar ti ku lá ló dik a 
nô(i)ség szok vá nyos áb rá zo lá sa. Dol go za tom ban a 
nô(i)ség de konst ruk ci ó já nak mind két for má já ra 

reflek tá lok, hi szen ré szét ké pe zik an nak a kon tex -
tus nak, amely ért he tô vé te szi a szub jek tum-kon -
cep ciók nak a kor társ szín ház ban meg fi gyel he tô vál -
to zá sá ra irá nyu ló kér dést. 

A szín ház nak min dig is az volt a sze re pe, hogy 
megal kos sa az em ber mo dell jeit, il let ve – hô sök és 
hôs nôk, an ti hô sök és an ti hôs nôk, tí pu sok és jel le -
mek se gít sé gé vel – vi ta tár gyá vá te gye a tár sa da lom 
sze mé ben prob le ma ti kus és he te ro gén ma ga tar tás -
for má kat. Tény, hogy en nek a feladat nak egy el -
sôd le ge sen a fér fi in di vi duu mok ál tal meg ha tá ro -
zott pers pek tí vá ból tett ele get. Ugyanak kor fel me -
rül a kér dés, hogy va jon nem ez-e az oka an nak, 
hogy a drá ma és a szín ház tör té ne te a ne mek kö -
zöt ti kü lönb ség té telt is ki zá ró lag olyan ér te lem ben 
rög zí tet te, amely bi ná ri san be to noz za be a nô(i)ség 
és férfiság mo dell jeit. Biz tos, hogy er re a kér dés re 
elô ször nem le ges vá laszt kell ad nunk. A szín ház- 
és drá ma tör té net bô vel ke dik olyan pél dák ban, 
ame lyek egyér tel mûen bi zo nyít ják, hogy a szín ház 
vég sô so ron min dig is olyan hely volt, ahol meg le -
he tett tár gyal ni a ne mek kö zöt ti kü lönb ség té tel kér -
dé sét és pró bá ra le he tett ten ni a nô(i)ség konst ruk -
ció ját. Az an tik vi tás tól nap jain kig van ar ra pél da, 
hogy fér fiak nô ket és nôk fér fiakat játsszák, s ez 
utób biak kö zül egye sek – mint Shakes peare Ahogy 
tet szik jé nek Ro sa lin dá ja – még az adott da rab kon -
tex tu sán be lül is ne met vál tot tak.4 

Ezen a pon ton már sejt he tô, hogy a nô(i)ség, il -
let ve a férfiság a szín ház ban nincs ki zá ró lag a fizi -
ká lis test hez köt ve: az el ját szott ne mi iden ti tás sok -
kal in kább a köz re mû kö dô szín há zi nyel vek fo lyo -
má nya. Hi szen a szín ház egy fe lôl olyan mû al ko tás, 
amely nek min den egyes ele me jel funk ció val bír és 
ily mó don po ten ciá li san je len té ses, más fe lôl olyan 
ren dez vény, amely en a já té kos nak szük ség sze rûen 
fi zi ka i lag je len kell len nie. Ez a je len lét azon ban is -
mét ré sze lesz egy jel fo lya mat nak, amely a fizi ká -
lis alap anya got a drá mai alak je len lé tét plau zi bi lis -
sá te he tô szín há zi nyel vek se gít sé gé vel ar ti ku lál ja.  

Tûn jön bár a szín ház ilye tén fel fo gá sa el sô pil -
lan tás ra meg le pô nek, ér vé nyes sé gét épp azok a kor -
társ elôadá sok iga zol ják, ame lyek na gyon is ko mo -
lyan ve szik sze mio ti kai funk ció ju kat: Ing rid Andrée 
II. Fri gyes sze re pé ben Ro bert Wil son CIVIL WarS -á -
nak (1984 Köln) né met ré szé ben, Ma ri anne Hoppe 
mint Lear ki rály Wil son frank fur ti mun ká já ban 
(1990) vagy Mar git Car sten sen Kre ón ként Lean der 

4 Vö.: Jan Kott: The Gen der of Ro sa lind. Evan ston/ II I. 1992.
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Haußmann An ti go né já ban (Salz burg 1993) csak né -
hány pél da ar ra, ami kor a ru ha vál tás [cross-d res -
sing] más fény ben ké pes meg vi lá gí ta ni a szín pa di 
ala kot. Itt ha son ló mó don ol dó dik fel a sta bil iden -
ti tás, mint Pi na Bausch és Rein hild Hoff man magas 
sar kú ci pô be és tü tü be öl töz te tett tán co sai nál. És 
ha idô ben kis sé vissza te kin tünk, fel sej le nek elôt -
tünk a nyu ga ti szín ház nagy vir tuó zai nak ké pei: 
Sa rah Bern hardt mint Ham let, Lo ren zac cio vagy 
Aig lon a szín pa don.  

Ezek a pél dák azt a kér dést imp li kál ják, hogy 
va jon a teát rá lis esz kö zök kel lét re ho zott ne mi iden -
ti tás ugyanúgy hat-e, mint a ter mé sze tes. Vagy más 
sza vak kal: va jon azo nos ha tást kelt-e az el té rô, illet -
ve az azo nos ne mû szí nész ál tal lét re ho zott identi -
tás. Ugyanaz-e az ered mé nye a nô ál tal já té ko san 
lét re ho zott fér fias sá gnak, mint a fér fi ál tal lét re ho -
zott fér fias sá gnak, il let ve megegye zik-e a fér fi és a 
nôi szí nész al kot ta nô(i)ség ha tá sa? A kér dés re ta -
ga dó vá laszt kell ad nunk. Sok kal in kább egy, a ne -
mi iden ti tás ész le lé sét de zau to ma ti zá ló fo lya mat 
kez dô dik el, hi szen mind két eset ben a ne mi iden -
ti tás konst ruk ció vol ta tu da to so dik: az, hogy kul -
tu rá lis jel rend sze rek ter mé ke. Ez a kul csa a nôi ala -
ko kat áb rá zo ló ja pán szí né szek vagy a nad rág sze -
re pe ket ját szó al tok és szop rá nok in tel lek tuá lis bá -
já nak. Ezen a pon ton vá lik ért he tô vé, hogy Fe de ri co 
Tiez zi 1988-ban Mi lá nó ban és Ró má ban miért a 
ka bu ki on na ga tá já val ját szat ta el Hei ner Mül ler 
Ham let gé pé nek Ophe li á ját, amit a szer zô egy, a leg -
kü lön fé lébb fér fi fan tá ziák nô-ké pei vel te li pa pír -
lap ként ér tel me zett. De a ne mek nek a já ték so rán 
tör té nô cse ré je egy má sik, in kább a pszi chés egyen -
súly szem pont já ból ha té kony mo men tu mot is ér -
zé kel he tô vé tesz. Míg ugyanis a ne mi iden ti tás bi -
zony ta lan sá ga a nôi és fér fi sze re pek két ér tel mû és 
am bi va lens vol tá ban vá lik nyil ván va ló vá, ad dig épp 
ez a bi zony ta lan ság te szi le he tô vé a szó ra ko zást, 
még pe dig oly mó don, hogy – ki hasz nál va a szín -
há zi alap szer zô dés nyúj tot ta vé del met – ki te szi a 
né zôt egy, a min den na pok ban be nem val lott ero -
ti kus von zás ere jé nek.  

 
2. Ne mi kü lönb sé gek a szín pa don:  

au dio vi zuá lis per for mansz 
 

De hogy jön nek lét re ezek a ha tá sok? Elem zé -
sük höz meg kell meg vizs gál nunk, hogy mely 
att ri bú tu mok nak kö szön he tôen lesz nek a ne -

mi kü lönb sé gek szi gnifi kán sak a szín pa don, és 
hogy a szín ház mi lyen je lek kel hoz lét re nô(i)sé get 

és férfisá got. Szí né szek/szí nész nôk az ész le lés he -
te ro gén rend jé be il lesz ke dô jel rend sze rek se gít sé -
gé vel al kot ják meg a dra ma tis per so na e-t: egy fe lôl 
ott van a test: a mi mi ka, a gesz tu sok és a moz du -
la tok, a maszk és a jel me zek – ez az, amit a szem 
ér zé kel. Más fe lôl ott van a hang, amely szö ve get 
mond, éne kel és amely nek se gít sé gé vel ar ti ku lá -
lód ni ké pes a be széd és a zaj – ez az, amit a fül ér -
zé kel. Ily mó don a dra ma tis per so nae az ész le lés al -
ko tá sa ként vá lik egy ség gé: az egy ség egy olyan per -
for mansz au di o ví zi ó já nak az ered mé nye, ame lyet 
in ac tu csak a per for mansz pro ta go ni stá já nak ka -
rak ter je gyei hoz nak lét re. Ez az au di o ví zió an nál 
au to ma ti zál tab ban megy vég be, mi nél in kább meg -
fe lel an nak a min tá nak, amely egy kul tú rán be lül 
sza bá lyoz za a meg je le nés és a hang vi szo nyát. 

Elô ször fog lal koz zunk a kül sô meg je le nés sel, a 
ne mi kü lönb sé gek vi zuá lis rend jé vel! A nô(i)sé get 
és a férfisá got fizi ká lis, el sôd le ges és má sod la gos 
ne mi je gyek, test for mák ha tá roz zák meg. Ha az öl -
töz kö dés vagy a fri zu ra és a smin ke lés sza bá lyai alá -
tá maszt ják ezt, ak kor be töl tik a ne mek kul tu rá lis 
jel rend sze ré nek nyel vi sze re pét. Pél dául ilyen sze -
re pet ját szott kul tú ránk ban a re ne szánsz óta vi -
szony lag so káig ér vény ben lé vô nad rág / szok nya 
op po zí ció, vagy a rö vid haj / hosszú haj és a smink 
/ smink nél kü li ség. Ezek a szi gnifi káns öl töz kö dé -
si és smin ke lé si szo ká sok le he tô vé te szik, hogy ki -
zá ró lag jel me zek je lez zék a ne mi sze re pek cse ré jét. 
Ah hoz azon ban, hogy a ne mi iden ti tás hi he tô vé 
vál jon, fi gye lem be kell ven nünk a moz gás kó dok 
ál tal kul tu rá li san elô írt kü lönb sé ge ket: így vá lik 
pél dául tra di cio ná lis el len tét té a nôi ke cses ség és a 
fér fi erô tel jes ség. A min den ko ri tör té ne ti és kul tu -
rá lis kon tex tus tól füg gôen per sze bi zo nyos mér té -
kig a nôies moz gás is le het erô tel jes (ami azon ban 
nem rom bol hat ja le az alap ve tôen könnyed ha tást), 
és a fér fias moz gás hoz is hoz zá ren del he tô az ele -
gan cia egy bi zo nyos fo ka. 

A do mi nán san nôi vagy fér fi iden ti tás plau zi bilis 
ha tá sá nak eléré sé hez azon ban nem elég a lát ha tó 
test kul tu rá lis kó do lá sa. Szük ség van még a hangra, 
ami elôírás sze rûen a nôk nél át la go san egy ok távval 
ma ga sabb a fér fiaké nál. Ez el sô sor ban fi zi kai tény, 
hi szen míg a fér fi hang a pu ber tás alatt és a mu tá -
lás ered mé nye ként mé lyebb hang fek vé sen ál la po -
dik meg, ad dig a nôi hang – an nak el le né re, hogy 
a sze xuá lis érés kö vet kez té ben szin tén meg vál to -
zik – megôr zi vi szony la gos ma gas sá gát. A han gok -
nak a test meg je lö lé sé ben ját szott sze re pe (az egye -
di hang szín) min dig is a min den ko ri hor mo ná lis 
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kons ti tú ció ter mé ke, és szo ros össze füg gés ben van 
a sze xuá lis kü lönb ség gel.5 Így a hang szín kiala ku -
lá sá ban má sod sor ban a ne mi iden ti tás kép ze let beli 
nôi vagy fér fi mo dell je is részt vesz. A nôi és fér fi 
sze mé lyek te hát nem csak kül se jük ben tér nek el. 
A hang juk le he tô vé te szi, hogy a nôi vagy a fér fi 
nem hez ren del jük ôket, meg kö ze lí tô leg pon tos in -
for má ció kat ad va az élet kor ról is: az idô sebb fér fi -
han gok ál ta lá ban ma ga sab bá vál nak (er re pél da a 
Pan ta lo né nak ne ve zett hang kó do lá sa), az idô sebb 
nôi han gok vi szont in kább az alt fe lé kö ze lí te nek.6  

A han gok nak er re a ter mé sze tes, em pi ri ku san 
rög zít he tô felosz tá sá ra egyet len szín há zi for ma 
épült: az ope ra. A 19. szá zad óta szop rá nok és te -
no rok éne kel ték a fiatal sze rel me se ket és hô sö ket, 
míg az al tok szá má ra tar tot ták fenn a daj ká kat és 
anyá kat, né ha az int ri kus nô ket is, míg ba ri ton és 
basszus hang fek vés ben ma rad tak az apák, az elô -
ke lô tár sa ság tag jai, a zsar no kok, a ri vá li sok és az 
int ri ku sok. Ro land Bar thes sze rint ez a felosz tás a 
pol gá ri csa lád struk tú ra szín pa di transz for má ció já -
nak te kint he tô.7 És ez biz to san így is van. Ugyanak -
kor ma gá ban rej ti a sze xuá lis kü lönb ség té tel na tu -
ra lisz ti kus mo dell sze rin ti kó do lá sát is. A han gok 
ilye tén felosz tá sa ugyanis sze xu a li zál ja és egy ödi -
pá lis sze rep osz tás alap ján pró bál ja meg je len tés sel 
el lát ni az ének han got: az ope ra hang nôi és fér fi tí -
pu sai a sze xuá lis kü lönb ség bi ná ris fel fo gá sán ala -
pu ló iden ti tá so kat hi te le sí tik. Már itt lát ha tó, hogy 
a sze xuá lis – nôi vagy fér fi – iden ti tás szín há zi 
konst ruk ció já nak a test és a hang kul tu rá li san szok -
vá nyos kor res pon den ci a mo dell jei bôl kell kiin dul -
nia. És ha a szín há zi konst ruk ciók nem akar ják 
megis mé tel ni a kul tu rá lis mo del le ket, kri ti ká juk -
nak e kul tu rá li san adott pre misszá kat kell de konst -
ru ál ni uk. 

 
3. A test és a hang disszo nan ciá ja 

 

A  han gok felosz tá sá nak – a 19. szá za di itá liai 
ope rá ban be kö vet ke zô – na tu ra lisz ti kus el ve 
va ló já ban kor lá toz ta a já ték le he tô sé ge ket. Hi -

szen az ezt megelô zô két év szá zad ban sem az ope -
rá ban, sem pe dig a szín ház ban (gon dol junk csak 
az Er zsé bet-kor ra!) nem bírt sza bá lyo zó erô vel a 

fizi ká lis test, il let ve a sze rep ne mi iden ti tá sa, vagy 
a sze rep tes té nek és a sze rep hang já nak az iden titá -
sa. Ha ugyanis a nôi sze re pe ket – az érett nô ket is – 
ál ta lá ban mu tá lás elôtt ál ló ti zen négy-ti zen öt éves 
fiúk játsszák, ak kor a nô(i)ség konst ruk ció já ból 
éppúgy hiány zik a sze xuá lis jegy, mint ahogy az 
ope ra hô sök fér fias sá ga ese té ben, ame lye ket kaszt -
rál tak és nôi szop rá nok egyaránt éne kel tek. Más -
részt fel te he tô leg ép pen a tény le ge sen je len lé vô 
test, a jel mez és a hang kö zöt ti kont raszt tet te él -
vez he tô vé azo kat az ala ko kat, akik ré vén rö vid idô -
 re ér vé nyü ket vesz tet ték a va lós vi lág ne mi normái. 

Az ope ra mû fa já ban ér vé nyes hang ti po ló gia 
vizs gá la ta azért ér de kes, mert az ope ra a be széd és 
zene kö zöt ti kap cso lat in téz mé nye sí tett sza bá lyo -
zását áb rá zol ja: a „nôi” / „anyai” kon no tá ci ó val bí -
ró zene itt egy szín há zi tér ben ta lál ko zik a „fér fi” / 
„apai” nyel  vi tör vénnyel. Ez zel az ope ra olyan in -
téz mé nye sí tett mo del lé vál hat, amely pre ver bá lis, 
orá lis, nyelv elôt ti, anyai kon no tá ci ó jú öröm-e lôál -
lí tás ként in teg rál ja ma gá ba a pó lu so kat. A prí ma la 
pa ro la vagy a prí ma la mu si ca pre misszái nak do mi -
nan ciá ja sze rint vál to zik, hogy mi lyen he lyi ér té -
ket tu laj do nít egy kö zös ség a nyelv elôt ti öröm elis -
me ré sé nek. Így Mi chel Po i zat ze ne pszi cho ló gus a 
nyu gat- eu ró pai ope ra tör té ne té nek is me re té ben 
mu ta tott rá ar ra, hogy a szó elô ze tes do mi nan ciá -
ja egy ural ko dó mé lyebb hang fek vést von ma ga 
után (amit az akusz ti kai lag jobb ért he tô ség is in -
do kol hat), és hogy a tisz ta hang do mi nan ciá ja a 
ma ga sabb hang fek vés sel kap cso ló dik össze, mely -
nek kö vet kez té ben vi szont rom lik az akusz ti kai mi -
nô ség. A hang tisz ta hang zá sá nak örö me a pszi cho -
ge ne zis ré vén nôi ként és anyai ként je lö lô dik, míg 
a sza va kat ért he tôen hal la ni en ge dô mé lyebb hang -
fek vést a fér fi és az apai tör vé nyek hez ren del ten ta -
pasz tal juk meg.8 De a pszi cho ge ne ti kus és mû vészi 
ta pasz ta lás az ope rá ban nem volt min dig egy más -
nak meg fe lel tet he tô. Így a 19. szá zad elôtt a nôi -
ként je lölt ma gas hang fek vést el sôd le ge sen ne mi -
leg sem le ges je len tés ben al kal maz ták, és ugyan eb -
bôl a meg fon to lás ból jel le mez ték a gyer mek-, kaszt -
rált- és nôi han go kat an gya li ként. Nem a szexuá lis 
je lö lés volt meg kü lön böz te tô, ki zá ró lag a hang ma -
gas ság ha tá roz ta meg a sze rep osz tást, s így a hôs -

5 Vö.: Ma rie Fran ce Ca sta re de: La vo ix et ses sor ti le ges. Col lec ti on Confluents psy cha naly ti qu es. Pa ris, 1987. 67–89. 
6 Vö.: Mi chel Po i zat: L’Opé ra ou le cri de l’an ge. Es sai sur la jo u is san ce de la ma teur d’Opé ra. Pa ris, 1986. 66–71. 
7 Vö.: Ro land Bar thes: Le chant ro man ti qu e. In. R. B.: L’ob vie et l’ob tus. Es sa is cri ti qu es II. Col lec ti on „Tel Qu el”. Pa ris, 1982. 

254f. 
8 Vö.: Mi chel Po i zat: L’Opé ra ou le cri de l’an ge. i. m. 65ff.
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nô ket éppúgy éne kel ték fiatal kaszt rál tak, mint nôi 
szop rá nok, mi köz ben a hô sök és hé ro szok sze repei 
az öreg kaszt rál tak ra és a nôi szop rá nok ra vár tak.9 

Ily mó don a ba rokk ope ra, il let ve az Er zsé bet-
ko ri szín ház el tû né séig a (a kis fiúk és fiatal kaszt -
rál tak ál tal ját szott) nôk és a (nôk és kaszt rál tak ál -
tal ját szott) fér fiak szín pa di áb rá zo lá sá ból egyér tel -
mûen kiol vas ha tó a sze xuá lis kü lönb sé gek sta bil 
bi ná ris felosz tá sa. Ez megen ge di, hogy nôi kom po -
nen se ket gon dol has sunk el a fér fi és fér fi kom po -
nen se ket a nôi nem ben, sôt: ép pen ez ma gya ráz za 
azt az ero ti kus ér dek lô dést, amely rôl Bal zac Sar ra -
si ne- já tól Do mi ni que Fer nan dez Por po ri nó já ig 
éppúgy szá mos iro dal mi mû ta nús ko dik, mint a 
nôi kö zön ség kaszt rál tak irán ti lel ke se dé sé rôl tu -
dó sí tó kor társ be szá mo lók.10 Ugyanak kor azt is be 
kell lát nunk, hogy a fiúk és a kaszt rál tak konst ruál -
ta nô(i)ség ese té ben in kább az an gya li as pek tus ke -
rült elô tér be, míg a nad rág sze re pek nél ép pen az 
érett nô hang szí ne te rem tet te meg a fér fi pers pek -
tí vát – per sze ér vé nye sít ve a nô i -es sé get is. 

Az ope rá ban a 20. szá za dig szá mos ilyen nad -
rág sze rep szü le tik – a Fi ga ro Che ru bi nó já tól a Ró -
zsa lo vag Oc ta vi án já ig. A pró zai szín ház ban vi szont 
a sze xuá lis kü lönb ség té tel kér dé se Shakes peare 
Ahogy tet szik jé tôl kezd ve Ma ri vaux-n át Beau mar -
chais-ig és Gol do niig el sô sor ban a cse lek mény lo -
gi ká já ból fa ka dó és szük ség sze rû ru ha cse re ként 
prob le ma ti zá ló dik. Ugyanak kor – és ta lán az ope -
rá nál ért he tôbb mó don – a ru ha cse ré nek is az a sze -
re pe, hogy a szen ve dé lyek já té kát an nak sze xuá lis 
am bi va len ciá já ban te gye nyil ván va ló vá. Itt már a 
ne mek nek azt a – ké sôbb La can11 ál tal elem zett – 
ál ar cos bál ját vi szik szín re, amely meg ha tá ro zó a 
fér fi, il let ve nôi vágy ra néz ve: a nô a fér fi irán ti vágy 
in dí tó oka ként játssza el a fal loszt, a fér fi pe dig nôies 
vo ná so kat sa já tít el a férfisá gnak a nô meg szer zé -
sé re irá nyu ló ál ar cos bál já ban. A nô – aki La can hí -
res té te le sze rint (mi vel nem-min den és nem-min -

de nek12) nem lé te zik – nem-lé té nek [ex- sist] mi se 
en scène- je ál tal de fi ni á ló dik, s ek ként ere de ti en -
ti tás sá vá lik. 

 
4. A nô(i)ség ál ar cos bál ja 

 

T u laj don kép pen azt is fel té te lez het nénk, hogy 
ko run kat mintegy ha tal má ba ke rí tet te ez a 
pszi choana li ti kus lát le let, még pe dig azért, 

hogy a lát vá nyos ság tár sa dal mán13 be lül ér vé nyes 
inszce ní ro zá si stra té giák ál tal ép pen hogy felold ja, 
ta gadja és ki re kessze a sze xuá lis kü lönb ség té telt 
(ami egyéb ként La can sze rint egyén re sza bott élet -
feladat). Egy tár sa dal mi lag lát vá nyos je len ség – a 
ruha vál tás di vat ja – hi va tott iga zol ni azt a fe mi nis -
ta el mé le ti dis kur zust, amely po li ti kai cél ként dek -
la rál ja a ne mek köz ti kü lönb ség meg szün te té sét. 
A ne mi iden ti tás tár sa dal mi de konst ruk ci ó já nak 
ezek a for mái a to váb biak ban hát tér ként te szik le -
he tô vé, hogy meg ha tá roz zuk a kor társ szín há zi for -
mák te at rá lis spe cifi ku ma it. 

A di vat sze re pe és ér té ke a nyolc va nas évek tôl 
kezd ve nyil ván va lóan meg vál to zik: exp li cit ré sze 
lesz a ne mek po li ti ká já nak. A fiata lok di vat já nak 
azok a vo ná sai, ame lye ket az idô sebb ge ne rá ció 
(pél dául Jan Kott14) 1968-ban a ne mi kü lönb sé gek 
ta ga dá sa ként in terp re tált, ez idô tôl fog va füg get le -
ned nek at tól a ma ga tar tás tól, amely pa ro disz ti kus 
mó don a kü lönb sé gek sti li zá ció já val kér dô je le zi 
meg a ne mek öl töz kö dé si rend jét.15 A mo del le ket 
és a min tá kat min de nekelôtt a pop ze ne kí nál ja: 
Nina Ha gen, Ma don na, Pat ri cia Ka as, Mick Jag ger, 
Da vid Bo wie, Mi chael Jack son. A ne mi iden ti tás vi -
de ók li pek ben és kon cer te ken meg va ló su ló per for -
man sza egy fe lôl az zal hang sú lyoz za a kül sô meg -
je le nés je lei nek meg szo kott sá gát, hogy túl hajt ja 
ôket. Más fe lôl jel me zeik ré vén mintegy szug ge rál -
ják a két ér tel mû sé get és am bi va len ciát. Így a pop -
sztá rok bi zo nyos ér te lem ben a ba rokk ope ra vir -

19 Vö.: i. m. 161ff., to váb bá Pat rick Bar bier: Hi sto i re des cast rats. Pa ris, 1989. 93–113.  
10 Vö.: i. m. 141ff. 
11 Vö.: Ja qu es La can: Le Sé mi na i re, Liv re XX: En co re (1972–1973), tex te étab li par Jac qu es -A la in Mil ler. Pa ris, 1975. 61–71. 

(A „mas que” for dí tá sa so rán az aláb bi ta nul mányt vet tük fi gye lem be: Jac qu es La can: A fal losz je len té se. Tha lassza, 1998/3. 
51–56. ford. Iszt ra y né Bí ró An na. (A for dí tók meg jegy zé se.) 

12 A té tel ér tel me zé sé hez és a ter mi nus for dí tá sá hoz lásd Eli sa beth Grosz: Sze xuá lis vi szo nyok. In. Csa bai Már ta, Erôs Fe -
renc (szerk.): Freud ti tok za tos tár gya. Pszi cho ana lí zis és nôi sze xua li tás. Bu da pest, Új Man dá tum, 1997. 184–215. ford. Bán -
fal vy At ti la. (A for dí tók meg jegy zé se.) 

13 Uta lás Guy De bord köz is mert mû vé re: So ciety of the Spec tac le and Other Films. Lon don, Re bel Press, 1992. (A for dí tók meg -
jegy zé se.) 

14 Vö.: Jan Kott: Das En de des un mög li chen The a ters. The a ter 1980, Jahr buch der Zeitsch rift The a ter heu te, 138–143. 
15 Vö.: Bar ba ra Vin ken: Mo de nach der Mo de. Kleid und Geist am En de des 20. Jahr hun derts. Frank furt a. M., 1994.
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tuó zai nak kö ve tôi vé vál nak, hi szen hang juk kal is 
új ne mi iden ti tá so kat vá zol nak fel, ami kor a hang -
szín ma gas sá gá val és mély sé gé vel játsz va mintegy 
ke resz te zik a ne me ket. Egyébiránt a sze xuá lis am -
bi va len ciák és hi periden ti tá sok ezen pa rá dé já nak 
el len pont ját ké pe zik Tom Wa its pa ró diái, ame lyek -
ben a ze nei leg dal lam ta lan, mé lyen ‘fér fias’ or gá -
num gú nyol ja ki a ne mek am bi va len ciá ját.  

A lát vá nyos ság tár sa dal má nak nyolc va nas évei -
ben egy újabb je len ség nek le het tünk szem ta núi: 
New York tól Pá ri zsig (legújab ban To kióig) ki zá ró -
lag fér fiak insz ce ní roz zák lát vá nyos ság ként a 
nô(i)sé get. A transz vesz ti ta lét ezen új for má ja (amit 
az ame ri kai cul tu ral, il let ve gen der stu dies ru ha vál -
tás nak vagy nem vál tás nak [cross- gen der] ne vez16) 
egy, az öl töz kö dés és a koz me ti ka je lei bôl al ko tott 
kom po zí ció val – vagyis olyan sze mio ti kai já ték ke -
re té ben – insz ce ní roz za a nôi ne met / nô(i)sé get, 
amely nek egy szi mu lá krum, azaz egy ere de ti nél -
kü li, ugyanak kor egye di má so lat a cél ja. Azok a 
per for man ce art -on be lül és a hat va nas évek vé gé -
tôl meg fi gyel he tô pró bál ko zá sok, ame lyek Pier re 
Mo li nier, Mi chael Jo ur ni ac vagy Urs Lü thi önarc -
kép-va riá ciói hoz fû zôd nek,17 tár sa dal mi je len ség -
gé vál tak. Ki vá ló (és e sor ban utol só) pél da er re a 
ja pán fe mio kuns: fiatal fér fiakról van szó, akik – 
hogy ér zé kel tes sék a stresszes ja pán ma chók szo -
ron gá sait – ru há juk és fri zu rá juk meg vál toz ta tá sá -
val vál nak fiatal lá nyok hoz ha son la tos sá.18  

A ne mi am bi va len cia, tra vesz tia és transz vesz -
tiz mus insz ce ní ro zá sá nak tár sa dal mi je len sé ge a 
kul tú ra teo re ti ku sait is moz gó sí tot ta, kü lö nö s te -
kin tet tel azok ra, akik a kény szer ként ér zé kelt ne -
mi po la ri tás felol dá sá nak új megol dá si stra té giáit 
lát ták eb ben. Ju dith But ler19 pél dául az zal ma gya -
ráz za az e je len sé gek ben di a gnosz ti zál tha tó szub -
ver zív ha tást, hogy pa ro di zál ják a „nôk, lesz bi kusok 
és ho mo sze xuá li sok ál tal kény sze rû he te ro szexua -
li tás ként meg ta pasz talt ne mi po la ri tást”, s ily mó -
don je lek per for man sza ként lep le zik le a nô(i)ség 
bár mely ter mé sze tes alap ját. Ez el len szól per sze, 
hogy a transz vesz ti ta sok eset ben csak egy má sik 
‘ter mé sze tet’ pró bál meg ki fe jez ni, és hogy szá má -
ra a ‘nôi lét’ sa ját szin gu lá ris igaz sá gát je len ti. Ám 

ha ér vein ket olyan kon tex tus ban fo gal maz zuk meg, 
amely et ni kai és bio ló giai ala pon pró bál ja meg rög -
zí te ni a kü lönb sé ge ket, és ahol a fe mi nis ta moz ga -
lom bio ló giai ér vek kel kí ván iga zol ni egy kul tu rá -
lis spe cifi ku mot, nos, ez eset ben ez az el mé let ra -
di ka li zál ja Si mo ne de Be au vo ir té zi sét, mely szerint 
az em ber nem mint nô szü le tik, csak az zá vá lik. 
A poszt struk tu ra lis ta gon dol ko dók – min denek -
elôtt Fo u cault – ki tar tó ol va sa ta pe dig megen ge di, 
hogy ne mi iden ti tá son kul tu rá lis jel rend sze rek ter -
mé két ért sük, amely per for ma tív be széd ak tu sok -
ban és ál lan dóan ke let ke zô ben lé vô je len ség ként 
ma ni fesz tá ló dik. Úgy tû nik, hogy ez a nyel vi idea -
liz mus (amely a ne mi iden ti tás fe lôl ér tel me zi Her -
mo ge nész és Kra tü losz nyel vi vi tá ját) a teat ra li tást 
te kin ti a ne mek mi ben lé té re vo nat ko zó kér dé sek 
kul csá nak – akár csak Er ving Goff man, aki már a 
hat va nas évek ben is tár sa dal mi sze re pek disz po zi -
tív ja ként ha tá roz ta meg az iden ti tást. Ily mó don a 
ne mek álarcosbáljának la ca ni el mé le te el moz dul 
pszi choana li ti kus alap já ról, és egye te me sebb ér te -
lem ben, a tár sa da lom ál tal ki kény sze rí tett rend szer -
ként de fi ni á ló dik: olyan fal lo go cent riz mus ként, 
amely ta gad ja a szin gu lá ris pszi cho ge ne zist.  

A lát vá nyos ság tár sa dal má ban jó ide je meg fi -
gyel he tô a ne mi ség két ér tel mû sé gé nek insz ce ní ro -
zá sa, ami a fiata lok kul tú rá já ban is szé les kör ben 
el ter jedt tár sa dal mi je len ség gé vált. Le gyen ez bár 
a nem hez tar to zás rossz kö zér ze té nek [Gen der 
Troub le] ki fe je zô dé se, a ben ne rej lô szub ver zív erô 
a lát vá nyos ság tár sa dal mát jel lem zô lo gi ka ha tá rain 
be lül ma rad, ami ké pes a nô(i)ség ru hák ál tal meg -
va ló su ló insz ce ní ro zá sát a di vat ba in teg rál ni és el -
kó tya ve tyél ni.20 

A szín pa di for mák ra nyi tott mû vé szet vi szont – 
a het ve nes évek vé gé tôl kezd ve a per for man ce art, 
azt kö ve tôen pe dig a per for man szok – már régóta 
fog lal ko zik a ne mi iden ti tás kér dé sé vel. Túl lép azo -
kon a kor lá to kon, amit a ki zá ró lag ru ha ál ta li meg -
ha tá ro zás je lent, és a nô(i)ség insz ce ní ro zá sá nak 
esz té ti kai de konst ruk ci ó ja so rán a szub jek tum 
olyan kon cep ció já hoz ke rül kö zel, amely a szin gu -
lá ris sok sze rû sé gen ala pul. A to váb biak ban két 
olyan mû vésszel, Me re dith Monk kal és Lau rie An -

16 Vö.: pél dául Mar jo rie Gar ber: Ve sted in te rests. Cross dres sing and Cul tu ral au xiety. Lon don, 1992. 
17 Lásd Mi chel Jo ur nac: Vingt- qu at re heu res de la vie du ne fem me or di na i re (1974) vagy Pier re Mo li nier (1976) és Urs Lü thi 

(1970) nôi önarc ké pei.  
18 Vö.: Je an Chri sto phe Schmitt: Les ‘ga rÁ ons fé mi nins’ de To kyo, des ados fa ti gu es de la vie ma cho. Li bé ra ti on, 1995/2. 
19 Vö.: Ju dith But ler: Gen der Tro ub le. New York, 1990. 
20 A ru há zat tal tör té nô pro tes tá lás hoz lásd Bar ba ra Vin ken: i. m. és Jan Kott: i. m.
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der son nal fog lal ko zunk, akik ko moly ku ta tá so kat 
vé gez tek a test és a hang vi szo nyá nak te rén. Mun -
káik vizs gá la ta so rán elô ször az em lí tett szub jek -
tum kon cep ció is me ret el mé le ti kö vet kez mé nyeit 
kell meg vi tat ni, hogy az tán megis mer hes sük a 
nô(i)ség, il let ve a férfiság szín há zi de konst ruk ciójá -
nak azt a mód ját, amely már egy iro dal mi mû bôl 
in dul ki. Vir gi nia Woolf Or lan dó já nak Ro bert Wil -
son- és Dar ryl Pinck ne y- fé le né met és fran cia pro -
duk ció ja nem egy sze rûen olyan szö ve gen ala pul, 
amely a kü lön bö zô sze xuá lis iden ti tá sok kereszte -
zô  dé sét te ma ti zál ja. A re gény szín pa di ér tel me zésé -
nek si ke rült in ac tu elin dí ta nia a ne mi iden ti tás szín -
há zi al ko tó ele mei nek reflexi ó ját. A szö veg mindkét 
vál to za tá ra igaz ugyanis, hogy a nô(i)ség és a fér -
fi(as) ság szín pa di konst ruk ció ja nem csak a színházi 
nyel vek re to ri ká ján, ha nem a szí nész nônek az e nyel -
 vek hez fû zô dô egye di vi szo nyán is ala pul: vagyis 
je len tôs sze re pet kap a fô sze rep lô nek a testhez és 
a nyelv hez fû zô dô kü lön le ges kap cso la ta, mely nek 
kö vet kez té ben vég sô so ron a szub jek tum és a tu -
dat ta lan test vi szo nya ha tá roz za meg az ala kí tást. 

 
5. Nô(i)ség és hang:  

Me re dith Monk és Lau rie An der son 
 

H a a het ve nes és nyolc va nas évek ame ri kai per -
for man sza it ér té kel jük, egyér tel mûen meg 
kell em lí te ni a szín ház al ko tó ele mei nek szce -

ni kai de zar ti ku lá ci ó ját, ami elô ször a szö veg és já -
ték vi szo nyá nak prob le ma ti zá lá sá ban mu tat ko zott 
meg.21 Így a já ték töb bé már nem csu pán a szö veg 
il luszt rá ció ja volt. Amit a szín pa di ala kok csi nál -
tak, nem állt szük sé ges, ok-o ko za ti kap cso lat ban 
az zal, amit mond tak, de a szö veg mon dás mi ként -
je alap ján sem le he tett kap cso lat ba hoz ni a tes tet a 
be széd del vagy a han got az zal, amit hal lot tunk. Ér -
zé ki for mát öl tött vi szont az, ahogy a szín há zi tra -
dí ció ban hi he tô vé vá lik a szub jek tum áb rá zo lá sa.  

Egy részt ugyanis vi lá gos sá vált, hogy a hang in -
te gra tív sze re pet tölt be a fizi ká li san je len lé vô test 
és a be széd kö zött. Más részt az is ki de rült: a hang 

köz re ját szik ab ban, hogy a fel hang zó szö veg és an -
nak ér tel me összeol vad jon. Ezt oly mó don tud hat -
tuk meg, hogy ér zé kel tet ték: egy sze mély csak ak -
kor vá lik szín há zi lé te zô vé, ha (a hang zás szem -
pont já ból) a hang szín, il let ve (az in to ná ció szem -
pont já ból) a pro zó dia se gít sé gé vel plau zi bi lis 
kap cso lat ba lép a je len lé vô fizi ká lis test tel. Az pél -
dául, hogy Ro bert Wil son és Ri chard Fo re man 
csök ken tik az ér te lem sze rint hang sú lyo zó in to ná -
ció sze re pét, szisz te ma ti ku san al kal maz zák a ne -
me ket iden tifi ká ló hang színt sem le ge sí tô hang ta -
lan sá got, vagy hogy mik ro port se gít sé gé vel el vá -
laszt ják a han got a test tôl, a szín há zi szub jek tu mok 
de konst ruk ci ó ját ered mé nye zi.22 Me re dith Monk 
és Lau rie An der son mun kái eb ben a kon tex tus ban 
te kint he tôk je len tôs nek, és pe dig ab ból a szem pont -
ból, hogy mi lyen sze re pet tölt be a hang a ne mi 
iden ti tás konst ruk ció já ban. 

Me re dith Monk az Edu ca ti on of a Girl child (1973), 
a Qu ar ry (1976) és a Re cent Ru ins (1979) cí mû 
mun kái ban23 a glosszo lá li á kra24 re du kál ta a hang -
szek ven ciá kat és a dal la mo kat. A nyelv ilye tén utó -
piá ja akusz ti kai lag ér zé kel tet te, hogy az in to ná ció-
gesz tu sok és a hang zó ér zel mi gesz tu sok egy cso -
port ja ho gyan vá lik sze mi o ti zált hang-gesz tus ként 
a ta pasz ta lat tár gyá vá. Így ezek ben a csak nem sza -
vak nél kü li ope rák ban vi lá gos sá vá lik, hogy már a 
nyelv tu laj don kép pe ni el sa já tí tá sa elôtt kiala kul az 
olyan szi gnifi káns meg nyil vá nu lá sok lel tá ra, ame -
lyek hang gal ké pe sek lá nyo kat és fiúkat, fér fiakat 
és nô ket jel le mez ni. To váb bá akusz ti kai lag be bi zo -
nyí tot ta, hogy ezek ben az in to ná ciók ban és pro zó -
diák ban egyide jû leg nyelv- és tö megs pe cifikus han -
gok ra is mer he tünk. 

 
5.1 Hang és iden ti tás 

 

Monk a nyelv elôt ti han gok ke resz te zé se ré vén 
te szi a szub jek tu mot nyel vi leg a ta pasz ta lat 
tár gyá vá, amit egy má sik kon tex tus ban (az 

ôrü let ha tá rán és a ma ga sa já tos mód ján) már Ar -
taud is hal la ni en ge dett.25 Ma a nyelv ta nu lás pszi -

21 Vö.: Hel ga Fin ter: Disc lo su re(s) of Re-P re sen ta ti on: Per for man ce hic et nunc. In. Her bert Gra bes (szerk.): Aest he tics in 
Con tem po ra ry Dis co ur se, RE AL. Ye ar book of Re se arch in Eng lish and Ame ri can Li te ra tu re 10 (1944), 154–167. 

22 Vö.: Hel ga Fin ter: Die The at ra li sie rung der Stim me im Ex pe ri men tal the a ter. In. Klaus Oeh ler (szerk.): Zei chen und re a -
lität. Ak ten des 3. Se mi o tis chen Kol lo qu i ums Ham burg, 1981. Tü bin gen, 1982. 1007–1021. 

23 Vö. Hel ga Fin ter: Au tor de la vo ix au thé at re: vo ix de tex te ou tex te de vo ix?. In. Chan tal Pont bri and (szerk.): Per formance, 
Text(e)s and Do cu ments. Ac tes du col lo que: Per for man ce et mul ti dis cip li na ri té: Post mo der nis me 1980. Mont real, 1981. 101–
109. 

24 A glosszo lá lia „ért he tô szó lást”, „nyel vi szó lást” je lent. Lásd 1Kor 12, 10 (A for dí tók meg jegy zé se.) 
25 Vö.: Hel ga Fin ter: Der sub jek ti ve Raum II. Tü bin gen, 1990.
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choana li ti kus és pszi cho ling visz ti kai ku ta tá sai bi -
zo nyít hat ják azt a té zist,26 mely sze rint a kis gyer -
mek el sô iden ti tá sa az anyai hang nyo mán ala kul 
ki: en nek so rán kez det ben (a har ma dik hét tôl kezd -
ve) a sí rás ré vén jön lét re kom mu ni ká ció, ké sôbb 
pe dig a vissz hang sze rû is mét lés for má já ban ke rül 
ki pró bá lás ra a vo ka li zá ció okoz ta orá lis öröm. 
A nyol ca dik és a ti zen egye dik hó nap kö zött az tán 
ez az iden ti tás az anya nyelv hang zá sa sze rint al kot 
mo del le ket ön ma ga szá má ra. Így az el sô iden ti tás -
fo lya mat egy tér be li hang zás- és hang tes tet te remt, 
amely anyai és ér zel mi in dít ta tá sú: a test po zi tív és 
ne ga tív ta pasz ta la tai beágya zód nak a szük ség le tek 
kielé gü lé sé nek és a vágy tel je sü lés dia lek ti ká já nak 
kör for gá sá ba, ame lyek kü lönb sé gé bôl ké sôbb a 
nyelv ta nu lás sal fej lô dik ki a vágy. Ez az el sô iden -
ti tás megelô zi azt a nar cisz ti kus konst ruk ciót (a tü -
kör mö göt ti má si kat), amely a ki len ce dik és ti zen -
egye dik hó nap kö zött ala kul ki.27 Ez zel egyide jû -
leg az el sô iden ti tás az alap ja és a elô fel té te le a ver -
bá lis nyelv ér zel mi töl tött sé gé nek és a nyel vi 
krea ti vi tás le he tô sé gé nek.28 To váb bá itt rög zül azon 
csa lád han gok kép zé sé nek a min tá ja is, ame lyek az -
tán az ödi pá lis fá zis ban és min de nekelôtt a pu ber -
tás kor ban fej lôd nek ki tel je sen. Biz to san is me rôs 
az a ki vált te le fo ná lás kor meg fi gyel he tô je len ség, 
ami kor azt hisszük, hogy is me rô sünk kel be szé lünk, 
holott an nak fia vagy lá nya, il let ve ap ja vagy any ja 
tart ja ke zé ben a kagy lót. Anya és lá nya, apa és fia 
hang já nak ilye tén ha son ló sá ga ar ról ta nús ko dik, 
hogy sa ját sze xua li tá sunk meg kü lön böz te té se kor 
me lyik sze xuá lis mo dell mel lett dön töt tünk. 
Ugyanez fi gyel he tô meg az ide gen nyel ven be szé -
lôk (re gio ná lis, il let ve nem ze ti) ak cen tu sa ese té ben, 
ame lyek akusz ti kai lag te szik ér zé kel he tô vé azt, 
ahogy az egyén kép ze let ben azo no sul az adott cso -
por tok nyelv-tes tei vel. 

Az el sô test ta pasz ta lat te hát az anya hang-tes té -
vel kap cso ló dik össze. Ezért en nek a ku ta tá sa az 
anyai test és örö mé nek a ku ta tá sát je len ti, de más -
fe lôl fog lal koz ni kell az e hang ba be leíró dott 
vággyal és az zal is, hogy az egyén mi kép pen vi szo -
nyul az anya tes té hez. Így a sa ját hang kiala ku lá sa 

ma gá ba fog lal egy hang zós test ké pet, amely nek az 
apa és az anya hang tes te a mo dell je, és a fizi ká lis 
pre disz po zí ci ók, il let ve a tu dat ta lan ima gi ná rius 
hang zá stest kép dia lek ti kus vi szo nyá ból ala kul ki. 
Eb ben a hang-test ben je lö li meg ön ma gát az a 
(hang szín ben tet ten ér he tô) sze xu a li zá ló dás, amely 
mo du lál ha tó, s ily mó don le he tô vé te szi az iden ti -
tás sal va ló já té kot: az ak tua li zált hang a hang fi zi -
kai disz po zí ció já nak ter mé ke, ima gi ná rius hang-
test, amely az el sô hang-test em lé ke ze tét kap cso -
lat ba hoz za a má sik hang-tes té nek utó piá já val.29 
A szin gu lá ris hang-test al kal maz ko dik a hús-vér 
test hez, amely szin tén a tény le ges fizi ká lis test és 
az ima gi ná rius test kép vi szo nyá nak ter mé ke. Ezek 
a kap cso la tok sok fé lék le het nek, és a kul tu rá lis 
min tá kat te kint ve a tel jes disszo nan ciá tól a leg na -
gyobb har mó niáig ter jed het. 

 
5.2. Test és hang 

 

A  hang te hát a fizi ká lis adott ság és az el sô, ima -
gi ná rius hang be li test iden ti tás ter mé ke. Ily 
mó don a reá lis adott ság és az ima gi ná rius met -

szés pont ján lét re jö vô test szá má ra ma gá ban hor -
doz za az iden ti tá sá val foly ta tott já ték le he tô sé gét. 
Ez a já ték azon ban elô fel té te le zi a test nek és a hang -
nak a tu dat ta lan hoz fû zô dô, kü lön le ges vi szo nyát, 
amely vég sô so ron egy (nyelv)já té kot ûzô nyelv hez 
ha son lóan szer ve zô dô kap cso lat. Az, hogy va la ki 
ön ma gát fo lya mat ba tud ja he lyez ni, nem ada tik 
meg min den ki szá má ra – eh hez szük ség van egy 
vissza fo gott pszi chi kai struk tú rá ra, amely nek alap -
jait az el sô iden ti tás ad ta meg.  

Nagy szí né szek ren del kez nek az zal a ké pes ség -
gel, hogy mind két test iden ti tá sá val játssza nak. Míg 
a kö zép sze rû szí né szek azt érik el, hogy ve lük 
együtt higgyünk egy, a fi zi kum tól el vá laszt ha tat -
lan, ere de ti test ben – mely tel je sít ményt egye sek 
hiszt ri ó nis nak,30 má sok hisz té ri kus nak ne ve zik –, 
ad dig a nagy szí né szek hú su kat-vé rü ket és hang -
tes tü ket is nyel vi je len ség ként tár ják elénk, ami kor 
hang szer ként ját sza nak ve le. Így a ne mi kü lönb ség 
is egy, az ôt lét re ho zó jel rend sze rek kel foly ta tott 

26 Össze fog la lást ad Ma rie-F ran ce Ca sta re de: i. m. 
27 Vö.: Jac qu es La can: Le sta de du mi ro ir com me for ma teur du Je. In. J. L.: Ecrits. Pa ris, 1966. 93–100. 
28 Vö.: Di dier An zieu: Le Mo i- Pe au. Pa ris, 1985. 159–172. 
29 A két test el mé le te Da niel Si bony tól szár ma zik, aki a tánc ra és a moz gás ra al kal maz za, be mu tat va, hogy a mû nél a de-p -

la szi ro zás egyút tal nyi tás a vágy má sik tes té re. Ez az el mé let ezút tal a hang-tes tek re al kal ma zan dó. Da niel Si bony: Le corps 
et sa dan se. Pa ris, 1995. 

30 Uta lás a la tin „hiszt rio” szó je len té sé re: mu lat ta tó, szí nész. (A for dí tók meg jegy zé se.)
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já ték szín te ré vé vál hat, ahol pél dául a lát ha tó test 
és a hang test kö zöt ti kü lönb ség szi gnifi káns és te -
at rá lis te ret kap. Mie lôtt Jut ta Lam pe és Isa bel le 
Hup pert Or lan dó já nak pél dá ján rá tér nék a szín há -
zi stra té giák ilye tén de konst ruk ci ó já ra, jel zem, ho -
gyan le het sé ges nap jaink ban min den kü lö nö sebb 
szí né szi tel je sít mény nél kül ilyen ha tást elér ni. 

Az új mé diu mok nem csak ész le lé sün ket be fo -
lyá sol ják, ha nem ön ma gunk és má sok iden ti tá sá -
nak ész le lé sé re is ké pe sek. Ily mó don az elekt ro ni -
kus mé diu mok el csúsz tat hat ják a tes ti iden ti tá so -
kat, és ez zel egyide jû leg tu da to sít hat ják azok szok -
vá nyos ész le lé sét. Ezt mu tat ta be Lau rie An der son 
U. S. A. tet ra ló gi á já nak má so dik ré szé ben (United 
States II., 1980), aki azon mul ti me di á lis és ze nei per -
for man szok ré vén vált is mert té, ame lye ket a het ve -
nes évek vé géig Ju lia He y ward dal együtt adott elô. 
Az a per for mansz te hát, amely ké sôbb a tet ra ló gia 
el sô ré sze (Ame ri cans on the Mo ve, 1979) lett, a két 
mû vész ak ció ja ként volt lát ha tó a ham bur gi The a -
ter der Na ti o nen- ben. Lau rie An der son eb ben az 
idô ben még kö zé pen el vá lasz tott, si ma hosszú ha -
jat hor dott, ami a ha rang nad rág hoz és a hosszú in -
diai gyap jú ing hez ha son lóan a poszt- wood stock ge -
ne rá ció je gyé nek te kint he tô. Két év vel ké sôbb kül -
se je ze né jé hez, tech ni kai ap pa rá tu sá hoz és mon da -
ni va ló já hoz ido mult: pun ko san rö vid re nyírt ha ja 
ég nek állt, és egy, az öt ve nes évek fér fi öl tö nyei re 
em lé kez te tô sza bá sú sza tén nad rág kosz tüm, il let ve 
egy vé kony nyak ken dô al kot ta azt az egyen ru hát, 
ami utóbb An der son véd je gye lett. Az and ro gün 
kül sô olyan ero ti kus ki su gár zás ve tí tô vász ná vá vált, 
amit egy el sô sor ban han gok ál tal köz ve tí tett nô(i)ség 
ho zott lét re. Hang szû rô vel, vo co der rel és elekt ro -
ni kus esz kö zök kel ját szott el a mé dia szte reo tip nôi 
hang jai val, ami kor is hosz tesszek, anyák, dok tor -
nôk, kis lá nyok, ér zé ki fem mes fa ta le -ok, cy ber han -
gok sok szo ro sí tot ták a je len lé vô tes tet. Ami kor az -
tán – egy szû rôn át transz for mál va – e tech ni kai bû -
vész inas szá já ból mély férfi basszust hal lunk (ami 
An der son le vél hor dó já nak sza vait köz ve tí ti), 
legalább annyi ra el cso dál ko zunk sa ját (ily mó don 
tu da to sult) el vá rá sain kon, mint amennyi re meg rö -
kö nyö dünk azo kon a fé lel me tes zö re je ken, ame lyek 
egy gu mi ka la pács csa pá sai ként rob ban nak Lau rie 
agy kér gén, hang hul lá mai pe dig fü lün kig ha tol nak. 

Aho gyan Monk nál, úgy An der son nál is azt ta -
pasz tal hat juk, hogy nem a pri mer ké pek struk tu -
rál ják, ha nem az akusz ti kai él mény de ter mi nál ja az 
áb rá zo lás vi zuá lis ha tá sát: ha legalább annyi ra ba -
rát sá gos, mint amennyi re ba rát ság ta lan lény ként is, 

de An der son a le vél hor dó: egy föl dön kí vü li nyelvi 
lény al ko tá sa. 

Az elekt ro ni kus mé diu mok nak ezek a nyolc va -
nas évek ele jén még iz gal mas el já rá sai ma már min -
den na pi ke nye re an nak a ze ne- és lát vány ipar nak, 
amely elekt ro ni kus úton bár mi kor lét re tud ja hozni 
a szi mu lá krum for má ját, az ere de ti nél kü li má so -
la tot. De mi a hely zet a ne mi iden ti tás spe ciá li san 
teát rá lis esz kö zök kel tör té nô de konst ruk ci ó já val? 
Be fe je zé sül egy konk rét pél da se gít sé gé vel sze retnék 
vá laszt ad ni er re a kér dés re. Két nagy szí nész nô áll 
vizs gá la tom kö zép pont já ban, akik tel je sen egye di 
mó don sok szo ro sít ják tes tü ket. Já té kuk jel lem zô 
je gyei nek elem zé se be bi zo nyít ja, hogy – a mind két 
ren de zés ben majd nem azo nos és elô re rög zí tett 
szín pa di el ren de zés (Ro bert Wil son fel szab dalt szö -
ve gei, moz gás-, fény- és tér ko re o gráfiája il let ve 
Hans Pe ter Kuhn ze nei de sign- ja), az azo nos díszlet, 
az azo nos kel lé kek, jel me zek és smink masz kok el -
le né re – a nô(i)ség két tel je sen kü lön bö zô de konst -
ruk ci ó ja jön lét re. A két ala kí tás kü lön bö zô szub -
jek tum kon cep ció kat elô fel té te lez, ame lyek mind -
két szí nész nô ese té ben szín há zi funk ciót ren del nek 
a test és a nyelv min den ko ri vi szo nyá hoz, il let ve 
le he tô vé te szik, hogy a szí né szi mun ka ered mé nyei 
kö zöt ti kü lönb sé ge ket a tu dat ta lan el té rô sze re pe 
sze rint ér tel mez zük. 

 
6. Or lan do tes tei  

 

V ir gi nia Woolf Or lan do cí mû köny vé nek Ro bert 
Wil son és Dar ryl Pinck ney fel dol go zá sa Orlan -
do év szá za do kon át tar tó uta zá sát né hány stá -

ció ra re du kál ja: a fiatal ne mes az Er zsé bet-ko ri Ang -
liá ban éb red, ta lál ko zik a ki rály nô vel, majd Ja kab 
ural ko dá sá nak ide jén lát juk, ami kor is be le sze ret 
egy orosz her ceg nô be, aki el hagy ja ôt. A má so dik 
rész ben Ká roly ki rály nagy kö ve te ként Kons tan ti ná -
poly ban ta lál juk: a tö rök fel ke lés sel esik egy idô be 
nô vé vál to zá sa. Az e nem mel szem ben ta nú sított 
kö zöm bös sé gé nek fá zi sát (amit ci gá nyok kö zött tölt) 
a szö kés zár ja le. A har ma dik rész ben Or lando sza -
ba dos el ve ket val ló arisz to kra ta nô a 18. szá zadi Ang -
liá ban, majd be teg sé gek tôl szen ve dô, min dig me -
lan ko li kus hisz té ri ka a 19. szá zad ban, hogy a fi gu -
ra a 20. szá zad ban összeol vad has son az író nô alak -
já val, felidéz ve Vir gi nia Woolf ön gyil kos sá gát. 

Az elôadást elô ször 1988-ban le he tett lát ni Jutta 
Lam pé val a Schau büh nén, 1993-tól pe dig Isabel le 
Hup pert tel elô ször Lau sanne-ban, majd Pá rizs ban 
és az azt kö ve tô eu ró pai tur nén. A ren de zés mintegy 
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be le he lye zi a szí nész nôt egy tér be, egy fény ter vezés -
be, a moz du la tok szó tá rá ba és egy fel szab dalt szö -
veg be, il let ve egy olyan for ma ter ve zett hang zás vi -
lág ba, amely a ze ne se gít sé gé vel azt is rög zí ti, hogy 
a tech ni ka mi kor lop ja el a szí nész nô mi kro por to -
zott hang ját, az ho gyan osz tód jon el a tér be és 
(a mik ro fon ki kap cso lá sá val) mi kor kap hat ja vissza. 
Az azo nos szce ná rium, az azo nos jel mez és azo nos 
kel lé kek el le né re alap ve tôen kü lön bö zô ered mé -
nyek szü let nek. Egy, a szín ház szá má ra lét-meg ha -
tá ro zó, ám tu da to san nem per ci piált je len ség ke rül 
elô tér be: az, hogy a szí nész sa ját tes té hez fû zô dô, 
min dig is egye di vi szo nya szi gnifi káns sze re pet ját -
szik a min den ko ri elôadás ban. Ez a test lát ha tó és 
a hang zás, il let ve a pro zó dia ál tal jön lét re, melynek 
kö vet kez té ben meg ket tô zô dik és meg is sok szo ro -
zód hat, ha a fér fi- és nô áb rá zo lá so kat min dig is meg -
ha tá ro zó nem ze ti szín há zi ha gyo má nyok más tes -
tei is csat la koz nak hoz zá. Fog lal koz zunk elô ször a 
szín há zi tra dí ció tes tei vel! Jut ta Lam pe, a Schau -
büh ne el sô höl gye olyan ha gyo mány hor do zó ja, 
amely a nô áb rá zo lá sán el sô sor ban a nagy tra gé diák 
alak jait ér ti. Itt a nôi lét gyak ran ön ma gá ban vé ve 
szen ve dést je lent vagy egy faj ta ma gasz tos sá got imp -
li kál, a fér fi lét pe dig (nô ál tal áb rá zol va) pél dául 
Asta Niel sen Ham let jét vagy El se Las ker-S chü ler Ju -
szuf her ce gét31 ered mé nye zi. Jut ta Lampe Er zsé bet-
ko ri Or lan dó ja Asta Niel sen Ham let jét, a 18. szá za -
di arisz to kra ta nô egy né met Les sing-a la kot, a 19. 
szá za di nô Kleist, majd Ib sen hôs nôit, míg a 20. szá -
za di nô egy Schau büh ne-t ra gi kát idéz fel. Ám Lam -
pe csak fi no man sej te ti eze ket az alako kat. Hang já -
nak és moz gá sá nak egyaránt me lan ko li kus gesz tu -
sa ugyanis tá vol tart más em be ri tes te ket és azok 
hang tes teit. Így az ala kon kí vül re ke rül, és el sza kad 
at tól a kö zön ség tôl is, amely hez egy szer sem for dul 
oda. Be mu tat egy fér fit, aki bán ja, hogy nem le het 
nô, és egy nôt, aki cisz ta ként zár ja ma gá ba az el ve -
szí tett fér fias sá got. Lam pe eb ben a pro duk ció ban 
na gyon kö zel ke rül Wil son csak nem au ti sta lé nyei -
hez, hi szen ezek a szín pa di te remt mé nyek azért tud -
ják kü lön le ges báj jal ünne pel ni rend kí vü li sé gü ket, 
mert éppúgy ügyet sem vet nek sem mi re, mint Kleist 

a lá bá ba ment tüs kétôl szen ve dô if jú ja.32 Ily mó don 
Jut ta Lam pe a já ték so rán olyan har ma dik tí pu sú 
lénnyé vá lik, aki nek lát tán ön kén te le nül is fel me -
rül a kér dés, hogy a ne mi ség ké pes e ezt a lé te zést 
meg sza ba dí ta ni at tól a ste ri li tás tól vagy fri gi di tás -
tól, amely a test és a hang, il let ve a test és a szö veg 
kö zöt ti tá vol sá got jel zi.  

Ho gyan ke rül het sor er re az áb rá zo lás ra, ha 
Lam pe más ren de zés ben a köz re mû kö dés egé szen 
más mód já val tû nik ki? Jut ta Lam pe idé zi a né met 
szí né szi ha gyo mány nô- és fér fi-áb rá zo lá si kód ját, 
ame lyek egy, a ki mon dott szó ural mán ala pu ló 
nem ze ti tra dí ció ha tá rain be lül re ked nek. Ugyanak -
kor dis tan ciá val ci tál: re- ci tál. Ez a be széd mód nem -
csak a né met szín há zat meg ha tá ro zó brech ti ha tás -
nak kö szön he tô, ha nem er re kö te le zi a né met (szín -
ház-) tör té ne lem egyik sa já tos sá ga is: a dek la má -
ció nak azok kal a tra dí ciói val tör té nô sza kí tás után 
ugyanis, ami pél dául 1933 elôtt Ale xan der Mo is sit 
vagy Eli sa beth Ber gnert jel le mez te, ál ta lá nos bi zal -
mat lan ság gal övez te azt a ha gyo mányt, amely a 
meg tes te sí tést „szép be széd ként” ér tel mez te és 1933 
és 1945 kö zött – har mo ni kus ra csi szolt for má ban 
– az ún. „bi ro dal mi kan cel lár-stí lus ként” (Fritz 
Kort ner) élt to vább. A szín pad wil so ni el ren de zett -
sé gé nek ke re té ben (amely a lé lek ta ni ma gya rá zat 
ér tel mé ben nem nyújt se gít sé get a szí nész nek / já -
té kos nak) a szí né szi kó dok csakis epi kus tá vol ság -
tar tás sal struk tu rál hat ják Jut ta Lam pe já ték mód ját, 
és az elôadás alap ve tôen me lan ko li kus han golt sá -
gá val együtt ez vá lik meg ha tá ro zó vá. 

Ily mó don a Wil son-a lak ról ke let ke zô be nyo -
más egy brech ti tá vol ság tar tás sal ke zelt hang test és 
a né met szín há zi tra dí ció ból örök lött, exp resszi o -
nisz ti ku san ün ne pé lyes test gesz tus konf ron tá ció -
já ból ke let ke zik. Egy olyan moz du lat, amely a wil -
so ni test szó tár más ele meit in kább ha gyo má nyo -
san meg sza bott, exp resszív mó don fû zi egy más hoz, 
ezút tal össze kap cso ló dik egy olyan hang gal, amely 
li neá ris ma rad, il let ve csak a jaj ga tás re gisz te ré ben 
mo du lá ló dik. Szem ben az zal a po li ló gi á val, amit 
Isa bel le Hup pert bont ki az elôadás ban, itt li neá ris 
be széd dé vá lik a mon dott szö veg.33 Jut ta Lam pe so -

31 Ju szuf, Thé ba her ce ge El se Las ker-S chü ler (1896–1945), né met köl tô és író el be szé lé sei nek egyik alak ja, il let ve al te re -
gó ja -ál ne ve. (A for dí tók meg jegy zé se.) 

32 Uta lás Hein rich von Kleist hí res esszé jé nek (A ma rio nett szín ház ról. In. H.v. K.: Esszék, anek do ták, köl te mé nyek. Pécs, Je -
len kor, 1996. 181–195. ford. Pet ra Sza bó Gi zel la.) har ma dik fe je ze té re, amely ben egy if jú tü kör elôtt pró bál ja meg utá -
noz ni a tüs ke ki hú zá sá nak egy, az el sô szá zad ban szü le tett ró mai bronz szo bor ban tes tet öl tött moz du la tát. (A for dí tók 
meg jegy zé se.) 

33 Vö.: Andr zej Wirth: Vom Di a log zum Dis kurs. The a ter heu te, 1980/1. 16–19.
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ha sem azo no sul az zal a test tel, amit a szö veg le hetô -
ség sze rint felidéz. A tá vol ság tar tás brech ti gesz tusa 
megaka dá lyoz za az ilyen összeol va dást. Lam pe a 
szö veg nek köl csön zi fizi ká lis tes tét, fizi ká lis hang -
ját, amit össze kap csol a szín há zi ha gyo mány nôi, il -
let ve fér fi hang tes té vel, mi köz ben mindezeket nem 
kö ti sem sa ját ima gi ná rius hús-vér tes té hez, sem 
hang tes té hez. A né zô nek az a be nyo má sa, mint ha 
egy olyan tu dat ta lan test kép hez fi xá lód na, ame lyet 
nem akar a szín pa don felál doz ni, és amely meg ha -
tá roz za en nek az ext rém tar tóz ko dás nak az as pek -
tu sát. Ez jel lem zi Lam pe já ték mód ját az Or lan dó -
ban. Egy má sik ren de zô vel, pél dául Klaus Mi chael 
Grü ber rel vég zett mun ká já ban (Kleist: Am phit ryon) 
meg szû nik ez a gát, és lét re jö het egy másik test. 
Most vi szont Lam pe a wil so ni el ren de zés fog lya ma -
rad, amely ôt ma gát vir tuóz mó don a szín ház ról 
szó ló dis kur zus ként és egy el ve szí tett, utó pisz ti kus 
tes ten vég zett gyász mun ka ként rea li zálja. 

Egé szen más tör té nik Isa bel le Hup pert ese té ben. 
Hup pert a wil so ni el ren de zé sen be lül is sza bad te -
ret te remt ma gá nak, ami a po li ló gia fe lé nyit ja a dis -
kur zust: az in ter tex tu á lis pár be széd mul ti pli ci tá sa 
a be szé lô és a je len lé vô Én-t is meg sok szo roz za és 
más pers pek tí vá ba he lye zi. Bi zo nyos, hogy Hup -
pert- nek se gí tett a 17–20. szá za dig meg ha tá ro zó 
he te ro gén szín há zi stí lu sok ele ven fran cia ha gyo -
má nya. De a filmszí né szi ta pasz ta la tok is ered mé -
nye sek le het tek, ame lyek egy sa ját lo pott ké pei vel 
va ló já ték és a lo pott han gok le he tô sé gei vel is mer -
tet te meg. Hup pert (Lam pé val el len tét ben) nem 
egyet len já ték mó dot – egy han got és egy gesz tust – 
idéz, ha nem han gok és ak cen tu sok sok sze rû sé gét 
öl ti ma gá ra, mi köz ben fo lya ma to san sa ját ta pasz -
ta la tok kal és em lé kek kel töl ti fel a szö veg tes tet. Kis -
fiúk és kis lá nyok, pe tits mar qu is és száj hô sök, mon -
dén höl gyek és könnyel mû kon tesszek, bla zírt 
nagy pol gár nôk és Char cot hisz té ri kái, il let ve iro -
ni kus fem mes de lett res hang jait hall juk te hát. Ily 
mó don a szí nész nô meg sza kít ha tat la nul összeol -
vad az ide gen hang-tes tek kel, hogy ez zel egyide jû -
leg el is sza kad jon tô lük – van, hogy a mon dat kö -
ze pén. A rit mus és a hang erô ál lan dó vál to zá sa 
meg vál toz tat ja a hang-de sign tér ko re o gráfiájá nak 
je lölt jét is: Lam pe ese té ben a mik ro por tok kal a né -
zô tér re vagy a hát só-, il let ve az elô szín pad ra ve tített 

han gok ki hang sú lyoz ták a tá vol lét me lan ko li kus 
gesz tu sát. Hup pert nél ugyanezek a tech ni kai adott -
sá gok egé szen más be nyo mást erô sí te nek fel: a vib -
rá lá sét, egy szün te le nül vál to zó, po li lóg te rem tés 
tán cáét egy vég te len tér ben. Az, hogy a tán cos min -
de nütt je len van, ép pen a je len-nem-lét ered ménye: 
Hup pert je len lé vô vé te szi a leg kü lön bö zôbb fér fi és 
nôi szín pa di ala kok hang- test jei nek ben ne élô em -
lé ke ze tét, mi köz ben az ala kok akusz ti kai lag je le ni -
de jû vé vál nak. Úgy tû nik, hogy ez az em lé kezet a 
fül be nyo má sai ra tá masz ko dik, ami nagy va ló szí -
nû ség gel hoz zá tar to zik an nak a kis lány nak vagy 
an nak a fiatal nô nek az ima gi ná rius hang tes té hez, 
aki fel nôtt sze mélyt ját szik, il let ve meg je le ní ti ezt 
a já té kot. Sa rah Bern hardt- ról ír ták, hogy já té ká -
nak – Du sé val el len tét ben – a gye rek lá nyos charme 
köl csön zött bájt. Isa bel le Hup pert – akit já té ka Sarah 
Ber nardt Ham let jé vel és Ag li on já val ro ko nít34 – 
saját el mon dá sa sze rint Wil son nal vég zett mun ká -
já ban ki fe je zet ten a gyer mek ko ri em lé ke ket mû -
köd te tô em lé ke zet re tá masz ko dott, hogy a sze rep 
ki dol go zá sa so rán vissza nyer je a rög zí tett sza bá -
lyok kal foly ta tott já ték nak azt a sza bad sá gát, ami 
össze for rott ezek kel az em lé kek kel. Így ezek az em -
lé kek le he tô vé te szik, hogy a gyer mek, a nô, a fér fi 
Hup pert- rel kom bi nál va vál ja nak je le ni de jû vé. 

Ez nem csak Hup pert- nek a szö veg hang tes té -
hez fû zô dô kap cso la tá ra, ha nem Or lan do moz du -
lat-tes tei re is vo nat ko zik: a moz du la tok wil so ni szó -
tá ra Hup pert elôadá sá ban tánc-szó tár rá vá lik. Ez 
kü lö nö sen nyil ván va ló az el sô rész tü kör ví vás-je -
le ne té ben, ahol a moz gás vir tuo zi tá sa, ele gan ciá ja 
és ügyes sé ge Hup pert tes tét Ge rard Phil lip pe Lo -
ren zac ci ó já nak és Sa rah Ber nardt Ham let jé nek a 
tes té vel ol vaszt ja össze, ami ép pen a hí res ví vó je -
le ne tet áb rá zo ló filmrész let ben ma radt ránk. Így 
Or lan do tán ca is egy, sa ját po ten ciá lis tes té vel foly -
ta tott já ték nak bi zo nyul. 

A pszi choana li ti kus Da niel Si bony35 a tánc ban 
lát ja an nak a le he tô sé gét, hogy a (nar cisz ti kus sá -
gá nál fog va fo goly) sa ját test meg nyíl jon más tes -
tek, a vágy tes tei fe lé: tánc köz ben el le het hagy ni 
azt a he lyet, ahol a test ön elé gül ten és ön ma gá ba 
zár va pi hen – egy lé pést, egy gesz tust le het ten ni. 
A tánco lás meg moz dít ja a fi xá ci ó kat, mi köz ben új, 
po ten ciá lis tes tek re ta lál ha tunk. Ugyaner rôl ta nús -

34 Lásd a Fe lix Na dar mû ter mé bôl szár ma zó fo tók. Az egyet len ránk ma radt filmdo ku men tum Sa rah Bern hardt Ham let-a -
la kí tá sá ról a szí nész nôt ép pen ab ban a ví vó je le net ben áb rá zol ja, amit Hup pert ugyanazon fran cia tra dí ció bir to ko sa ként 
rea li zál vir tuóz tán cos mó don.  

35 Vö.: Da niel Si bony: i. m.
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ko dik Hup pert el ra gad ta tott nyi lat ko za ta, ami kor 
meg jegy zi, hogy az Or lan do ráéb resz tet te: ô – aki, 
mint hit te, nem tud tán col ni – Wil son szín há zi el -
ren de zé sé nek se gít sé gé vel, mely a ko re o grafikus 
test és a hang-test szét vá lasz tá sán ala pul, hir te len 
a tánc kel lôs kö ze pén ta lál ta a tes tét. 

Ily mó don a nô(i)ség és a férfiság Hup pert- fé le 
konst ruk ció ja – el len tét ben a meg mu ta tás Lam pé -
ra jel lem zô epi kus gesz tu sai val – el sô sor ban já ték: 
a szín ház nyel vei vesz nek részt ben ne; tét je a sa ját 
iden ti tás, amely nek fi xá ci ó it te szik koc ká ra; a nye -
re mény pe dig azon le het sé ges (sze xuá lis) iden ti tá -
sok kö re, ame lyek a szín ház po ten ciá lis te ré ben jöt -
tek lét re. Vagyis a nyer tes meg ta pasz tal hat ja a szub -
jek tum ha tár ta lan ná, in ac tu, fo lya mat ban lé vô 
szub jek tum má vá lá sát. Sze ren csés nek vi szont min -
den ki más képp érez he ti ma gát, és ez a já ték – túl 
a me lan ko li kus tá vol ság tar tá son, de túl az össze -

mér  he tô szub jek tum meg tes te sí té sé nek be ha tá rolt 
il lú zió ján is – Woolf szö ve gé bôl kiin dul va is 
megaján dé koz ez zel az ér zés sel. Ugyanak kor mégis -
csak ar ról az öröm rôl szól, amit a sa ját test ha tár -
ta lan ná vá lá sa, a sok szí nû au dio vi zuá lis bör tön fa -
lak szét rob ban tá sa vált ki. A va lós élet ben az ilyen 
ha tár ta lan ná vá lás nem ve szély te len. Ezt pél dáz za 
Vir gi nia Woolf éle te. A má sik test ef fé le utó piái nak 
ki pró bá lá sá ra – a já té ko sok és a kö zön ség tag jai 
szá má ra – vi szont mégis csak nyí lik tér: a mû vé sze -
tek ben és kö zü lük is a szín ház ban. 

 
(A for dí tás alap jául szol gá ló szö veg: Hel ga Fin ter: 
Der Kör per und sei ne Do ub les: Zur (De-)Konst -
ruk ti on von Weib lich keit auf der Büh ne. Fo rum 
Mo der nes The a ter, 1996/1. 15–32.) 

 
For dí tot ta: Kiss Gab riel la és Mi cki Ág nes


