
I. 
 

A szel lem- és tár sa da lom tu do má nyok kö ré ben 
az el múlt két-há rom év ti zed ben pub li kált írá -
sok fe lü le tes át te kin té se is elég an nak megál -

la pí tá sá hoz, hogy a test egy in ter disz cip li ná ris disz -
kur zív tér igen fon tos met szés pont já vá vált. Míg a 
test és lé lek dua liz mu sá nak hosszan ural ko dó kar -
te zi á nus el kép ze lé se tá vol tar tot ta a tes tet a filo -
zófiai gon dol ko dás tól és a me di ci na ha tás kö ré be 
utal ta, ad dig a het ve nes évek vé gé tôl kezd ve az em -
ber tes ti sé gé nek kö vet kez mé nyei is be ke rül tek a 
filo zófiai, tör té ne ti, kul tu rá lis és egyéb ant ro po ló -
giák lá tó kö ré be.2 A kul tú rá ról szó ló be széd ma már 
ne he zen ig no rál hat ná a test prob le ma ti ká ját, hi szen 
tes tek és test ké pek so ha nem lá tott mér ték ben van -
nak je len min den nap jaink ban, akár a po pu lá ris 
kul tú ra olyan meg je le né si for mái ra gon do lunk, 
mint a di vat, sport, rek lám vagy a do mi náns élet -
for ma ként el ter jed ni lát szó nár cisz ti kus test kul tú -
ra, akár a test ma te ri a li tá sát kiak ná zó ma gas mû -
vé sze tek re, mint a szín ház-, performansz- vagy kép -
zô mû vé szet. Sôt a plasz ti kai se bé szet és gén tech -
no ló gia, azaz a test „meg csi nál ha tó sá gát” le he tô vé 
te vô tech ni ka in ten zív fej lô dé sé ból adó dó kul tu rá -
lis prob lé mák megol dá sá nak igé nye még a ter mé -
szet- és szel lem tu do má nyok oly gyak ran hiá nyolt 
pár be szé dét is elô se gí tet te. 

„A mé diák ál tal uralt kor sza kunk pa ra do xon jai 
kö zé tar to zik,” egé szí ti ki An ne Fleig a hely ze tet 
egy ol da lúan leegy sze rû sí tô el be szé lé sün ket, „hogy 

amíg a kul tu rá lis gya kor la tok, ame lyek a test hez 
van nak köt ve, igen nagy te ret hó dí ta nak a hét köz -
na pok ban csakúgy, mint a mû vé sze tek ben, ad dig 
a te le kom mu ni ká ció ad ta le he tô sé gek és a vir tuá -
lis vi lá gok ban va ló na vi gá ció se gít sé gé vel több nyi -
re le is vá lasz tód nak tes ti sé gük tôl.”3 A tes ti je len -
lét túl zott hang sú lyo zá sa il let ve felol dó dá sa az in -
for má ciós tér ben egy szer re meg ha tá ro zó ja min den -
na pi éle tünk nek és a kul tú ra tu do mány nak is. 
A test rôl va ló be széd felélén kí té sé hez nagy mér ték -
ben hoz zá já rult a poszt struk tu ra lis ta gon dol ko dás 
igen gyors el ter je dé se. Mi chel Fo u cault egyes mun -
kái, mint A sze xua li tás tör té ne te vagy a Felügye let és 
bün te tés, ame lyek ben a tes tet a kü lön bö zô kul tu rá -
lis, tár sa dal mi és ha tal mi gya kor la tok beíró dá si fe -
lü le te ként lep le zi le, ma is ter mé ke nyen hat nak pél -
dául a fe mi niz mus egyes ágai ra, akár még a gen der 
per for ma ti vi tá sát a test ma te ri a li tá sá val leg ra di ká -
li sab ban össze kap cso ló Ju dith But ler re is. Ha sonló 
je len tô ség gel bírt Jac qu es La can el mé le te a test 
szere pé rôl az „én” kiala ku lá sá ban, mely sze rint az 
utób bi egy kép pel, egy „dé li báb bal” va ló mi me ti -
kus azo no su lás út ján jön lét re. A poszt struk tu ra -
liz mus min dent át ha tó „szö veg vi lá gá ban” a test egy 
olyan üres fe lü let, amely a leg kü lön bö zôbb kul tu -
rá lis gya kor la tok ban va ló rész vé te le ál tal fo lya ma -
to san te le/új raíró dik, és ame lyet ezál tal a kul tú ra 
szö ve gé ben va ló tel jes felol va dás fe nye get. Ha son -
ló el já rá sok kal dol go zik a vir tuá lis tér is, hi szen az 
or ga ni kus test tel jes átala kí tá sa in for má ció-tö meg -
gé elôbb-u tóbb a hi per tex tus ba szub tex tus ként va -
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Tes tek rit mi kus moz gá sa a tér ben 
Tö re dé kek a tes ti ség és szín ház tör té ne ti sé gé nek kap cso la tá hoz1

1 A ta nul mány el sô köz lé sé nek he lye: Ber ta Er zsé bet (szerk.): Test – Tér – Te kin tet. Deb re cen, Egye te mi Kiadó, 2001. (Studia 
Lit te ra ria XXXIX) 174–193.  

2 Az, hogy az ant ro po ló gia az em bert tes ti leg szi tuált szub jek tum ként te szi vizs gá la tá nak tár gyá vá, csak ma tû nik ma gá tól érte tô -
dô nek. Vö.: Hans- Ro bert Jauss: Zur Mar gi na li tät der Kör pe rer fah rung in Kants Anth ro po lo gie und der ihr vor ge ge benen mora li stis -
chen Tra di ti on. In. Ru dolf Beh rens, Ro land Gal le (szerk.): Leib- Zei chen. Würz burg, Kö nig shau sen & Neu mann, 1993. 11–21.  

3 An ne Fleig: Kör per -In sze nie run gen: Be griff, Ges chich te, kul tu rel le Pra xis. In. A. F., Eri ka Fis cher- Lich te (szerk.): Kör per -Insze -
nie run gen: Prä senz und kul tu rel ler Wan del. Tü bin gen, At temp to, 2000. 7–17.
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ló beépü lé sé hez ve zet.4 Dön tôen Mau ri ce Mer le -
au- Ponty fe no me no ló giai gon dol ko dá sa vi lá gí tott 
rá ar ra, hogy a test nem ilyen passzív mó don ré sze -
sül a kul tú rá ból. Rá mu ta tott, hogy a tes ti ség nem 
csu pán szük ség sze rûen rossz kül sô meg je le né si for -
má ja az em be ri ész nek, ha nem ép pen fur csa ket -
tôs sé ge ál tal (egy szer re tárgy a tár gyak közt és az 
„én” hor do zó ja) ha tá roz za meg az em ber vi lág hoz-
 va ló- lé tét. Mer le au- Ponty sze rint az em ber tes ti leg 
szi tuált ész le lés-szub jek tum, a vi lág ból va ló ré sze -
se dé se, te hát sa ját vi lá gá nak megal ko tá sa tes ti vi -
szo nyu lá sok és megélé sek so ro za tán ala pul.5  

A test prob le ma ti zá lá sa a szín ház ban min dig 
össz hang ban volt a filo zófiai gon dol ko dás test rôl al -
ko tott kon cep ciói val, ál lít ja Wla di mir Kry sins ki.6 
A fe no me no ló giá nak a tes tet tárgy lé té bôl ki sza badí -
tó el kép ze lé sei vel pár hu za mo san a szín há zi sze mio -
ti ka olyan elôadá sok so ro za tá val ta lál ja szem ben 
ma gát, amely a test sze re pé nek ra di ká lis átér tel me -
zé sé re kész te ti. Míg a szö veg ál tal do mi nált pol gá -
ri, más szó val dia lo gi kus szín ház ban a test csak a 
„lo gosz má sod la gos je le ként”, a sza vak ar ti ku lá lá -
sá nak fizi kai fel té te le ként van je len, ad dig az avant -
gárd szín há zi ese mény hez va la mint a het ve nes évek 
vé gé nek au to nóm teát ra li tá sá hoz a szí nész or ga ni -
kus tes té nek szin gu la ri tá sá val já rul hoz zá. A szín -
ház- és a tá gabb ér te lem ben vett kul tú ra tu do mány 
disz kur zív köl csön ha tá nak ered mé nye a test so kol -
da lú „fel tér ké pe zé se”. Míg az elôb bi ter mé ke nyen 
hasz no sí tot ta az utób bi nak a test kul tu rá lis és tár -
sa dal mi fo lya ma tok ban ját szott ak tív, ala kí tó sze re -
pé rôl (agen cy) al ko tott el kép ze lé seit, ad dig a kul tú -
rá ról szó ló be széd ben olyan, ere de ti leg szín ház tu -

do má nyi szak ki fe je zé sek kezd tek egy re na gyobb te -
ret hó dí ta ni, mint a „meg tes te sí tés” (Ver kör pe rung / 
em bo di ment), insz ce ní ro zás, per for ma ti vi tás vagy 
akár a teát ra li tás. A test nek a poszt mo dern szín ház 
szin te át lát ha tat la nul szer teága zó pra xi sá ban va ló 
je len lé té nek rész le tek be me nô elem zé sé se he lyett ez 
az írás csak annyi ra vál lal koz hat, hogy a min dent el -
 söp rô do mi nan ciá já nak megál la pí tá sa mel lett kísérle -
 tet tesz a tes ti ség funk ció tör té ne té nek fel vá zo lá sára.7 

Ha tás tör té ne ti szem pont ból két ség kí vül a polgári 
il lú zió szín ház te kint he tô az eu ró pai szín ház tör té net 
leg je len tô sebb pa ra dig má já nak. A 18. szá zad elsô fe -
lé tôl fô ként Les sing, J. E. Schle gel, Schil ler és Diderot 
írá sai ban kör vo na la zó dik a klasszi kus szín ház va la -
mint a 17. szá zad ban tért nyert ván dor tár su la tok já -
té ká nak komp lex kri ti ká ja, mely nek leg fon to sabb vo -
nu la tai ként a szín ház funk ció vál tá sát és ez zel össze -
füg gés ben sze mio ti kai rend sze ré nek át ren de zô dé sét 
emel het jük ki. A ne ki tu laj do ní tott és sen ki ál tal nem 
meg kér dô je le zett ne ve lô-funk ció a tár sa da lom több 
ré te gét érin ti, hi szen nem csak az ab szo lu tisz ti kus ural -
ko dó vál hat né pé nek fel vi lá go sult ve ze tô jé vé, de a pol -
gá rok elôtt is fel csil lan a mo rá lis meg tisz tu lás és 
felemel ke dés le he tô sé ge egy szín da rab meg te kin té se 
után.8 A fent em lí tett szer zôk szö ve gei ben egy olyan 
át fo gó tár sa dal mi vál to zás ext ra po lá ció ja raj zo ló dik 
ki, amely alap ján azok legalább olyan kö zel ke rül nek 
a tár sa dal mi, mint a szín há zi utó pia gon do lat rend sze -
ré hez. A na gyí vû szín há zi re form egyik leg fon to sabb 
tö rek vé se te hát a szín pa di mû tar tal má nak ill. dra ma -
tur giai-poé ti kai össze tett sé gé nek szín vo nal eme lé se, 
Eri ka Fischer- Lich te meg fo gal ma zá sá ban a szín ház 
iro dal mi a sí tá sa (Li te ra ri sie rung) volt.9 Bár a szín ház az 

4 Vö.: Ga brie le Schwab: Cy borgs and Cy ber ne tic In ter texts: On Post mo dern Phan tasms of Bo dy and Mind. In. Pat rick O’Don -
nell, Ro bert Con Da vis (szerk.): In ter tex tu a lity and Con tem po ra ry Ame ri can Fic ti on. Bal ti mo re, Lon don, The Johns Hop kins 
Uni ver sity Press, 1989. 191–213. 

5 Mer le au- Ponty filo zófiájá nak a kul tú ra tu do mány kér dé sei fe lô li ér té ke lé sé hez vö.: Eve li ne Mörth: Der Leib als Sub jekt der 
Wahr neh mung. Zur Phi lo so phie der Leib lich keit bei Mer le au- Ponty. In. Eli sa beth List, Er win Fi a la (szerk.): Leib Mas chi ne Bild: 
Kör per dis kur se der Mo der ne und Post mo der ne. Wien, Pas sa gen Ver lag, 1997. 75–87. 

6 Vö.: Wla di mir Kry sins ki: Se mi o tic Mo da li ties of The Bo dy in Mo dern The a ter Po e tics To day, 1981/2. 141–161. 
7 A kortárs szín ház do mi náns fo lya ma tai nak igen rész le tes elem zé sé hez vö.: Hans- Thies Leh mann: Postd ra ma tis ches Theater. 

Frank furt/M, Ver lag der Au to ren, 1999. 
8 Vö. „A szín ház né zô te re az egyet len hely, hol együtt sír az eré nyes s a go nosz em ber. A go nosz fel há bo ro dik az igaz ság ta -

lan tet ten, me lyet ô ma ga per cig sem ha boz na el kö vet ni, szá na ko zik a ba jon, me lyet akár ô is felidéz he tett vol na, s meg -
ve tés sel for dul el at tól, aki olyan, mint ô. Ám a ha tás nem mú lik el nyom nél kül, akar va-a ka rat la nul to vább mun kál ben -
nünk, s a go nosz em ber, a szín ház ból tá vo zó ban, ki sebb haj lan dó sá got érez a rossz ra, mint ha egy szi go rú, ke mény sza vú 
pré di ká tor ol vas ta vol na a fe jé re bû neit. A köl tô, az író, a szí nész ke rü lô úton hat a lé lek re, de an nál biz to sab ban, mi vel 
a lé lek ki tá rul ko zik, s ma ga siet elé be. […] Ó, mennyi jó szár maz nék ab ból az em be ri ség re, ha a mû vé szek össze fog ná -
nak, hogy a tör vénnyel ver seng ve az erény sze re te té re s a bûn gyû lö le té re ne vel je nek!” De nis Diderot: A drá ma köl té szet -
rôl. Bu da pest, Ma gyar He li kon, 1966. 109–110. Ford. Gö rög Lí via. 

19A re form prog ram má sik két fon tos ele me a pub li kum íz lé sé nek meg vál toz ta tá sa, mely ben a szí ni kri ti ká nak fon tos sze -
repe kell le gyen, va la mint a szín ját szás üz le ti si ker tôl va ló füg get len sé gé nek meg te rem té se az ál lan dó, köz pén zek bôl finan-



115

egy re na gyobb teret nye rô pol gá ri szo mo rú já ték adek -
vát, azaz a pol gár ság er köl csi job bu lá sát elô se gí tô 
elôadá sá nak he lyé vé vá lik, ez nem fel tét le nül je len ti a 
Fischer- Lichte ál tal a szín ház tör té net kü lön bö zô kor -
sza kai nak leírá sá ra ja va solt nyelv–test di cho tó mi án 
be lül a nyel vi je lek fel tét len és túl zó do mi nan ciá ját a 
ki ne ti kus je lek kel szem ben.10 A szá zad má so dik felé -
tôl kez dô dôen egy re több írás tár gyal ja a szí nész mes -
ter ség tech ni kai alap jait, me lyek egy je len tôs há nya -
da ma is ha tás sal van szín ját szá sunk ra.11 Les sing, akit 
mél tán a szí ni kri ti ka meg te rem tôi közt tar tunk szá -
mon, a Ham bur gi dra ma tur giá ban leg alább ak ko ra 
hang súlyt fek tet a szí nész tel je sít mé nyé nek ér té ke lé -
sé re, mint a be mu ta tott da rab poé ti kai elem zé sé re. 
Bár Les sing még egyér tel mûen az „X ját sza Y sze re -
pét” (eset leg az” X=Y”) for mu lá ját hasz nál ja, mégis a 
18. szá zad vé gé re te he tô an nak a „meg tes te sí tés” fo -
ga lom nak a meg je le né se is, amely a szí nész te vé keny -
sé gé nek leírá sá ra hasz nált szín ház tu do má nyi ter mi -
nus ból má ra a kul tú ra tu do mány köz pon ti ka te gó riá -
já vá nôt te ki ma gát.12 Ép pen szé les kö rû el ter jedt sé -
gé bôl adó dik már-már kö rülír ha tat lan je len té se, holott 
ko ránt sem tû nik egyér tel mû nek még az eu ró pai szín -
ház tör té ne té ben sem, hogy mi kor, mit (kit), mi (ki) 
ál tal gondo lunk meg tes te sít he tô nek. 

 
II. 

 

A klasszi kus szín ház 18. szá zad vé gén kez dô dô 
átala ku lá sá ban De nis Diderot drá mái és kri -
ti kai-el mé le ti írá sai egyaránt fon tos sze re pet 

ját szot tak. Ál lít hat juk ezt an nak el le né re, hogy a 
szak iro da lom szá mos eset ben meg gyô zôen ér velt 

a Diderot ál tal ki dol go zott új poé ti ka és an nak a 
drá mái ban va ló meg va ló su lá sá nak el lent mon dá -
sos sá ga, il let ve el mé le té nek pa ra dox mi vol tá ból 
adó dó eset le ges meg va ló sít ha tat lan sá ga mel lett.13 
A re cep ció ezen fô vo na lát kér dô je le zi meg Hans 
Ro bert Jauß 1960-as mün ste ri szék fog la ló elôadá -
sá ban, ami kor is azt ál lít ja, hogy Diderot már egy 
1748-as írá sá ban (a Bi jo ux in dis crets 38. fe je ze té -
ben) olyan ha té ko nyan ér vel a klasszi kus szín ház 
el len, amely megala po zá sa a 18. szá zad vé gé nek 
iro dal mi for ra dal má ban meg ha tá ro zó for du la tot 
ho zó új esz té ti kai el mé let nek.14 Fél reér té sen és 
leegy sze rû sí tésen ala pul, a fran cia író gon dol ko -
dá sát meg ha tá ro zó pa ra do xon fél reér té sé bôl adó -
dik a na tu ra liz mus nak, mint a va ló vi lág ken dô -
zet len áb rá zo lá sá nak Diderot-ra va ló vissza ve ze té -
se, aki nek drá ma- és szín ház tör té ne ti je len tô sé gét 
to vább eme li az a tény, hogy Jauß elem zé se egy 
olyan tá gabb össze füg gés rend szer be he lyez he tô el, 
amely egy mo dern poé ti kai ká non nak a klasszi -
kus-hu ma nis ta poé ti ká tól va ló el kü lö nü lé sét mû -
nem tör té ne ti for du ló pon tok vizs gá la ta ál tal vé li ki -
mu tat ha tó nak.15 Diderot ér ve lé sé nek már em lí tett 
új don sá ga leg job ban az imi ta tio na tu rae klasszi kus 
el vé nek új raér tel me zé sé ben mu tat ko zik meg: „Az 
után zás tár gya már nem a na tu re en nob lie, a fran -
cia klasszi ká nak a vra i semb lan ce és a bien sé an ce el -
vei alap ján le tisz tí tott és sti li zált ter mé sze te vagy 
az Ab bé Bat teux -i ér te lem ben vett bel le na tu re, ha -
nem le vrai de la na tu re, egy ese mény ter mé szet hû 
visszaadá sa úgy, mint ha az a va ló ság ban sem je -
len ne meg más képp.”16 Az zal, hogy a mon de ré el 
vá lik a dra ma ti kus áb rá zo lás kí vánt tár gyá vá, meg -

szí ro zott szín há zak felál lí tá sa ál tal. Vö.: Eri ka Fis cher- Lich te: Kur ze Ges chich te des deuts chen The a ters. 2. Aufl., Tü bin gen, 
Basel, Fran cke, 1999. 87. 

10Vö.: Eri ka Fis cher- Lich te: Die se mi o tis che Dif fe renz. Kör per und Spra che auf dem The a ter – Von der Avant gar de zur Post mo -
der ne. In. Her ta Schmid, Ju rij Stried ter (szerk.): Dra ma tis che und the at ra lis che Kom mu ni ka ti on. Beit rä ge zur Ges chich te und 
The o rie des Dra mas und The a ters im 20. Jahr hun dert. Tü bin gen, Narr, 1992. 123. 

11A leg je len tô sebb írá sok fel so ro lá sá hoz vö.: Eri ka Fis cher- Lich te: A drá ma tör té ne te. Pécs, Je len kor, 2001. 342. Ford. Kiss 
Gab riel la. 

12Vö.: Eri ka Fis cher- Lich te: Ver kör pe rung / Em bo di ment. Zum Wan del ei ner al ten the a ter wis sens chaft li chen in ei ne neue kul tur -
wis sens chaft li che Ka te go rie. In. E. F. L. (szerk.): Ver kör pe rung, Tü bin gen, Ba sel, Fran cke, 2001. 11–25. A fo ga lom leg kü lön -
bö zôbb kul tu rá lis te rü le te ken va ló ope ra ci o na li zál ha tó sá gá hoz lásd a kö tet töb bi írá sát, va la mint Tho mas J. Csor dás (szerk.): 
Em bo di ment and ex pe rien ce: the exi sten ti al gro und of cul tu re and self. Camb ridge, Uni ver sity Press, 1994. Rész le tes fo ga lom -
tör té ne ti át te kin tés hez vö.: Ele o no re Ka lisch: Der hist ri o nis che Kör per. In. Chris to pher B. Bal me, Chri sta Has che, Wolf gang 
Mühl- Ben ning haus (szerk.): Ho ri zon te der Eman zi pa ti on. Tex te zur The a ter und The at ra li tät. Ber lin, VI STAS, 1999. 119–150. 

13Eb ben a kon tex tus ban leg több ször a Fils Na tu rel [A tör vény te len fiú] és az elé írott be szél ge tés [Ent re tiens] kap cso la tá ra 
hi vat koz nak. 

14Hans Ro bert Jauss: Di de rots Pa ra dox über das Schaus piel (Ent re tiens sur ’Fils Na tu rel’). Ger ma nisch- Ro ma nis che Monarts -
schrift, 1961/11. 380–413. 

15A má sik két mû nem mel fog lal ko zó írá sok fel so ro lá sát lásd az i. m. al cí mé hez írott láb jegy zet ben, 380. 
16Hans Ro bert Jauss: i. m. 381–382.
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vál to zik a klasszi kus szín ház nak a monde ima gi na -
i re ál tal meg ha tá ro zott el vá rá si ho ri zont ja: a va ló -
ság le he tô leg tö ké le te sebb il lú zió já nak keltése ér -
de ké ben a szín há zi áb rá zo lás nak túl kell jut nia az 
igaz ság pusz ta lát sza tán. Diderot is kény te len 
szem be sül ni a még leg va ló ság hûbb után zás ban 
meg lé vô lát szat (Schein) prob le ma ti ká já val, holott 
a ré gi szín há zat ép pen an nak a szép lát sza tot (schö -
ner Schein) kel tô volta miatt ma rasz tal ta el. Az ered -
mény az Ent re tiens és a Fils Na tu rel kap cso la tát is 
jel lem zô, gyak ran felold ha tat lan nak tû nô pa ra -
doxon: míg az elôb bi ben a szín da rab tól az élet va -
ló sá gá nak, egy igaz ese mény nek az áb rá zo lá sát kö -
ve te li, ad dig az utób bi ban azál tal szán dék szik a va -
ló ság il lú zió ját kel te ni, hogy vissza nyúl egy ko ráb -
bi iro dal mi szö veg cse lek mé nyé hez és a teát ra li tás 
olyan ha gyo má nyai hoz, mint a „co up de théâtre” 
vagy az idô, tér és cse lek mény kép zelt egy sé ge.17 
Jauß ol va sa tá ban azon ban ez a pa ra do xon nem 
vak ság, és nem az el mé let és pra xis köz zé fu ra ko -
dó hi ba ered mé nye, ha nem sok kal in kább a már 
em lí tett át fo gó esz té ti kai vál to zás ré sze ként ért he -
tô, így egyes fo gal mak diderot-i új raér tel me zé sé -
nek meg vi lá gí tá sá val fel is old ha tó. Ilyen pél dául 
a ré el és az il lu si on je len té sé nek és fô leg egy máshoz 
va ló vi szo nyá nak meg vál to zá sa, amely Diderot-nál 
koránt sem ír ha tó le az élet igaz sá gá nak és a szín -
ház lát szat vi lá gá nak op po zí ció ja ként. A ré el nem 
a vi lág ban tény le ge sen meg tör tént ese mé nye ket je -
lö li, így a mon de ré elt áb rá zol ni hi va tott szín da ra -
bon nem egy már le ját szó dott ese mény után kép -
zé sét kell szá mon kér ni. Jauß vi szont rá mu tat ar -
ra, hogy az után zan dó va lós vi lág szi no ní má ja ként 
gyak ran ta lál koz ha tunk az ord re uni ver sel des choses 
meg fo gal ma zás sal, amely ar ra utal, hogy Diderot 
bí rá la ta leg fô kép pen a klasszi kus szín ház il lú zió -
te rem tô ere je ál tal lét re ho zott, a va ló ság tól el vá -
lasz tott, így nem an nak rend je sze rint mû kö dô 
„mû vi vi lá got” (monde ima gi na i re) éri. A mû vé szet 
szfé rá já nak és a va ló ság nak klasszi cis ta el kü lö ní -
té se meg szû nik a Kunsts chö ne és a Na tur wah re 
összeol vasz tá sá ban, hi szen „az iga zi ter mé szet 

Diderot-nál már ma gába fog lal ja azt a ma ga sabb 
va ló sá got, ame lyet Goe thé nél még a mû vész nek 
kel lett má so dik ter mé szet ként lét re hoz nia.”18 Nem 
az il lu si on tel jes el ve té sét köve te li te hát ez a realista 
szín ház, csu pán a schö ner Schein he lyé be a wah rer 
Schein kép ze tét lép te ti. 

Mi lyen sze re pe le het va jon a lát szat igaz sá gá -
nak eme vi lá gá ban a test igaz sá gá nak? Diderot ter -
mé sze te sen nem csak a klasszi cis ta drá ma mû fa ji 
megújí tá sán fá ra do zott, ha nem ez zel pár hu za -
mosan a szín pa di já ték stí lus meg re for má lá sá ra is 
legalább ak ko ra hang súlyt he lye zett. Ért he tô, hi -
szen a ré gi szín ház dek la ma tív be széd mód ja alig -
ha lett vol na al kal mas a va ló ság után za tá nak lét -
re ho zá sá ra. A fel vi lá go so dás szín há zá ban ala kult 
ki a ma is vél he tôen leg meg ha tá ro zóbb nak szá mí -
tó lé lek ta ni-rea lis ta já ték mód, mely nek egyik ka -
no ni kus el mé le ti szö ve ge a Szí nész pa ra do xon. A két 
vi tá zó be szél ge té sét ol vas va mégis nyil ván va ló vá 
vá lik, hogy az egyik ép pen a be leélés tart ha tat lan -
sá gá ról igyek szik meg gyôz ni a má si kat, holott azt 
a rea lis ta szín ház egyik köz pon ti ka te gó riá ja ként 
szo kás szá mon tar ta ni. Már ezen a pon ton sejt he -
tô te hát, hogy ez az írás is a ter mé szet, va ló ság és 
il lú zió fo gal mai nak fent rész le te zett átér tel me zé -
sé re épül. 

Diderot az elôadást nem a drá ma szö veg eset le -
ges il luszt rá ció já nak te kin ti, ha nem je len tés kons -
ti tuá ló je len tô sé get tu laj do nít ne ki: „Nincs két szí -
nész, aki egy for mán ját sza ná el ugyanazt a sze repet, 
hi szen a sza vak – még a leg vi lá go sabb, leg sza ba to -
sabb, leg len dü le te sebb író sza vai is – pusz tán köze -
lí té se, jel zé se egy-egy gon do lat nak, ér zés nek, esz -
mé nek, s ez nem is le het más képp; je len té sü ket 
csakis a moz du lat, a tag lej tés, a hang súly, az arc -
ki fe je zés, a te kin tet s a szín pa di szi tuá ció te he ti tel -
jes sé.”19 A drá ma plu ri me di á lis szö veg, az ér te lem -
al ko tás fo lya ma tá nak ugyanolyan fon tos ré sze a szí -
nész tes te, mint az író ál tal pa pír ra ve tett sza vak. 
A va ló ság szín pa di után zá sá nak alapja azon ban 
nem egy a min den na pi élet bôl vett ese mény átélé -
se a szí nész ál tal, mint ahogy azt sok szor té ve sen 

17Vö.: i. m. 398; a da rab cse lek mé nyé nek ere de té hez vö.: „… az ál lí tó lag igaz ese mény nem csak meg té vesz té sig ha son lít a 
’co mé die lar mo y an te’ stí lu sá ban írt meg le he tô sen ro man ti kus tör té ne tek hez, ha nem egye ne sen Gol do ni egy da rab já ból, 
a Ve ro Ami co ból, te hát az iro da lom ból, és nem ma gá ból az élet bôl lett köl csö nöz ve.” i. m. 386. 

18 I. m. 401; vö.: to váb bá Goe the vé le mé nyét a fran cia szín ház ko ra bé li újí tá sai ról: „Min den mû vé szet leg fôbb felada ta, hogy 
a lát szat ré vén egy ma ga sabb va ló sá got ál lít son elénk. Hely te len azon ban az a tö rek vés, hogy a lát sza tot ad dig-ad dig kö -
ze lít sük a va ló ság hoz, amíg vé gül csak kö zön sé ges va ló ság ma rad.” Jo hann Wolf gang Goe the: Köl té szet és va ló ság. Bu da -
pest, Ma gyar He li kon, 1965. 448. Ford. Szôl lôs sy Klá ra. 

19De nis Diderot: Szí nész pa ra do xon. Bu da pest, Ma gyar He li kon, 1966. 9. Ford. Gö rög Lí via.
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fel té te lez nénk: „…mert [a szí nész] leg fôbb ké pes -
sé ge ép pen nem az, hogy mé lyen érez, mint ál ta lá -
ban hin ni szo kás, ha nem az, hogy ag gá lyos gond -
dal, meg té vesz tô hû ség gel mí me li az ér zés min den 
kül sô je gyét. (…) Hang ja meg re meg, szava 
fennakad, el ful lad, aka doz va szól, tag jai resz ket -
nek, tér de ro gya do zik, elalél, tom bol – nos, mindez 
me rô szín le lés, be ta nult lec ke, ér zel mes fintor, mes -
te ri után za ta a va ló nak; a szí nész be té ve tud ja, mert 
meg ta nul ta s világos ön tu dat tal ad ja elô, ami kor 
szín pad ra lép; s ön ma ga, a drá ma író és a né zô sze -
ren csé jé re a já ték nem a lel két me rí ti ki – az sza -
bad! –, ha nem tes tét, mint bár mely más erô ki fej -
tés.”20 Ez az idé zet ki vá lóan pél dáz za Lich ten berg 
fizi o gnó mi á já nak a fel vi lá go so dás ko rá ban gya ko -
rolt je len té keny ha tá sát, amely, Eri ka Fis cher- Lich -
te sza vai val él ve, a tes tet a lé lek ta ni fo lya ma tok ter -
mé sze tes jel rend sze ré nek te kin ti.21 A test-nyelv és 
ver bá lis nyelv ezen hie rar chi zá lat lan kap cso la tá ra 
(az em be ri ér zel mek ki fe je zé sé re a Lett re sur les so -
urds et mu ets sze rint is mind ket tô éppúgy ké pes) 
már utal tunk Diderot-val kap cso lat ban, úgy tû nik 
te hát, hogy legalábbis szán dé ka sze rint az ô szín -
há za nem szol gált rá egyér tel mûen a gyak ran em -
le ge tett lo go cent riz mus vád já ra. Alig ha ke rül he ti el 
to váb bá figyel mün ket a test és lé lek dua liz mu sá -
nak kar te zi á nus el kép ze lé se: a lé lek ben lét re jö vô 
ér zé sek a tes ten ma ni fesz tá lód nak, kap cso la tuk bár 
ok-o ko za ti, mégis szét vá laszt ha tó, külön ál ló en ti -
tá sok. Csak ha a szo ma ti kus je lek ön ál ló, a lé lek 
mun ká já tól füg get len lét mód ját fel té te lez zük, ak -
kor le het sé ges a szí nész ál ta li tet szô le ges is mé tel -
he tô sé gük. Bár a test a lé lek ter mé sze tes je le, a szí -
nész tes te annyi ban mégis kü lön bö zik a töb bi em -
be ré tôl, hogy azon – ki tar tó gya kor lás ered mé nye -
kép pen – a lé lek mun ká ja, te hát köz vet len ki vál tó 
ok nél kül is tudja pro du kál ni bi zo nyos fo lya ma tok 
je leit. A szín pa don a test nek, mint je lö lô nek nem 
a szí nész a jelölt je, ha nem a szerep, a figu ra: „… a 

szí nész, sze ren csé re, nem azo nos sze re pé vel, csak 
el játssza [sic!], olyan jól, hogy mi össze té veszt jük 
ve le; az il lú zió ki zá ró lag a mi ré szün kön van, a szí -
nész tud ja jól, há nya dán áll a do log.”22 

 
II I. 

 

ASzí nész pa ra do xon el sô ver zió já nak szü le té sé -
vel szin te egyi dô ben Les sing, Diderot mû vei -
nek mél ta tó ja és ér tô for dí tó ja, a kö vet ke zô -

ket írja a Ham bur gi dra ma tur gia har ma dik szá má -
ban Ekhof úr szí né szi tel je sít mé nyét ele mez ve: 
„Min den er köl csi ta nul ság nak a szív bô sé gé bôl kell 
fa kad nia, amely mintegy ki csor dul a szá jon; nem 
sza bad úgy tûn nie, mint ha so kat gon dol kod nánk, 
vagy kérked nénk ve le. Ma gá tól ér te tô dik te hát, 
hogy ezeket a mo ra li zá ló ré sze ket igen jól meg kell 
ta nul ni. Meg aka dás nél kül, a leg ki sebb zök ke nô 
nél kül, a szavak sza ka dat lan ára da tá val oly 
könnye dén kell el mon da ni, hogy ne tûn je nek föl 
az em lé ke zet bôl való fá radt sá gos elô ka pa rá szás -
nak, hanem a dolgok pil la nat nyi ál lá sá ból ere dô 
köz vet len su gal la tok nak.”23 Lát ha tó, hogy Les sing 
dra ma  tur giá já nak az er kölcsi ta ní tás a köz pon ti 
ka te gó riá ja, a pol gári szín ház nak az „er köl csi vi -
lág is ko lá já nak” kell len nie. Ám a nyelv ma te ri a -
li tá sa, amely legin kább szö veg té vesz tés kor (da do -
gás, nyelv bot lás) hív ja fel ma gá ra a figyel met, za -
var ként je lent ke zik a mo rális ta ní tás köz ve tít he -
tô sé gé ben, tö rést okoz a lé lek és a szó köz vet len 
kap cso la tá ban. Igen szem beöt lô kü lönb ség van a 
két szer zô közt a lé lek és az ér ze lem jelen tô sé gé -
nek megíté lé sé ben. Míg Diderot-nál a szí nész csak 
„ágál, de nem érez”,24 ad dig Les sing nél a szí nészt 
a szö ve get is mét lô pa pa gáj tól ép pen a mondot tak 
be leér zô át sa já tí tá sa kü lön böz te ti meg: „Mi lyen 
messze van az a szí nész, aki csak megért egy 
helyet, at tól, aki egyút tal át is ér zi! Sza va kat, ame -
lyek nek ér tel mét fel fog tuk, ame lye ket em lé ke ze -

20De nis Diderot: i. m. 19. 
21Vö.: Fis cher- Lich te: A drá ma tör té ne te. i. m. 343. 
22De nis Diderot: i. m. 20. 
23Got thold Eph ra im Les sing: Ham bur gi dra ma tur gia. Bu da pest, Aka dé miai, 1963. 218–219. Ford. Tí már Ilo na. vö.: az ere -

de ti vel „Al le Mo ral muß aus der Fül le des Her zens kom men, von der der Mund über ge het; man muß eben so we nig lange 
da rauf zu den ken, als da mit zu prah len schei nen. Es ver steht sich al so von selbst, daß die mo ra lis chen Stel len vor züglich 
wohl ge ler net sein wol len. Sie müs sen oh ne sto cken, oh ne den ge ring sten An stoß, in ei nem unun ter bro che nen Flus se 
der Wor te, mit ei ner Leich tig keit gesp ro chen wer den, daß sie kei ne müh sa me Aus kra mun gen des Ge dächt nis ses, sondern 
un mit tel ba re Ein ge bun gen der ge gen wär ti gen La ge der Sa chen schei nen.” Got thold Eph ra im Les sing: Ham bur gis che Drama -
tur gie, Stutt gart, 1981. 23. Ahol a for dí tás nem egyér tel mûen kö ve ti az ere de ti szö ve get, ott láb jegy zet ként a to váb biak -
ban is ezt a kiadást idé zem.  

24Vö.: De nis Diderot: i. m. 19.
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tünk be vés tünk, na gyon jól el le het mon da ni úgy 
is, hogy lel künk köz ben egé szen más dol gok kal 
fog lal ko zik, de ak kor az tán sem mi fé le ér zést sem 
le het ki fe jezni. A lé lek nek tö ké le te sen je len kell 
len nie;”25  

Az ér zé sek ki fe je zé sé nek és a szí nész tes té nek 
prob le ma ti ká ja a je len tés kép zés ún. „meg ket tô zött 
vi lág” mo dell je26 alap ján igen szo ro san össze függ -
nek: „Az ér zés ugyanis bel sô do log, amely rôl csak 
kül sô je gyei után ítél he tünk.”27 A szí nész el sô ren -
dû felada ta te hát, hogy tes tét úgy ala kít sa jel hor -
do zó fe lü let té, hogy az azon kép zett je lek a le he tô 
legegyér tel mûb ben köz ve tít sék az er köl csi ta nul -
sá got. Az a jó szí nész, aki nek ter mé sze tes tes ti disz -
po zí ció ja le he tô vé te szi, hogy a szín há zi jel al ko tás 
neut rá lis mé diu ma és anya ga le hes sen: „Le het nek 
a szí nész nek bi zo nyos arc vo ná sai, le het bi zo nyos 
arc ki fe je zé se, hang ja, amely hez egé szen más ké pes -
sé ge ket, egé szen más szen ve dé lye ket, egé szen más 
ér zü le te ket szok tunk kap csol ni, mint amit ô ép pen 
ki akar fe jez ni. Eb ben az eset ben, bár mily so kat 
érez, nem hi szünk ne ki: mi vel sa ját ma gá val van el -
lent mon dás ban. Vi szont egy má sik le het olyan sze -
ren csés al ka tú, le het nek olyan ha tá ro zott arc vo ná -
sai, min den iz ma olyan könnyen és gyor san en ge -
del mes ked he tik, hang já nak olya finom, oly sok fé -
le ár nya la tá val ren del kez he tik: egy szó val olyan 
ma gas fo kon meg le het áld va a pan to mim hoz szük -
sé ges min den ké pes ség gel, hogy azok ban a sze re -
pek ben, ame lye ket nem a ma ga fe je sze rint, ha nem 
va la mi jó min ta kép után ala kít, a leg mé lyebb ér -
zés tôl át ha tott nak tûn he tik föl, holott mind az, amit 
mond és tesz, sem mi más, mint gé pies után zás. Két -
ség te len, hogy ez a szí nész (…) mégis sok kal job -
ban hasz nál ha tó a szín ház ban, mint amaz.”28 Ne -
he zen cá fol ha tó te hát Fis cher- Lich te vé le mé nye, 
aki az eu ró pai szín ház tör té net e sza ka szát a „te stet -
le ní tés” [Ent kör per li chung] kor sza ká nak ne ve zi: 
„Min dent, ami az or ga ni kus test re, a szí nész vi lág -
ban- ben ne- lé té nek tes ti meg ha tá ro zott sá gá ra utal, 
ki kell ûz ni a tes té bôl ah hoz, hogy egy ’tisz tán’ sze -
mi o ti kus tes tet kap junk.”29 A szí nész ér zé ki tes ti 
va ló já nak ilyen mér té kû hát tér be szo rí tá sa ráirá -

nyít ja figyel mün ket a test ural ha tó sá gá nak ál ta lá -
nos prob le ma ti ká já ra. Les sing el kép ze lé se annyi -
ban ha son lít Diderot-é hoz, hogy ô is fel té te lez egy 
„ér zel mi szó tá rat”, az ér zel mek tet szô le ge sen is mé -
tel he tô és utá noz ha tó je lei nek összes sé gét, ám míg 
az utób bi nál ki zá ró lag ez a szín ját szás alapja, ad -
dig az elôb bi nél csak olyan pro té zis, amely nek bir -
to ká ban a szí nész ak kor is meg tud je le ní te ni bi zo -
nyos lel ki ál la po to kat, ha kép te len tel je sen be leél -
ni ma gát az adott szi tuá ció ba. Ha pél dául ha ra gos -
nak kell len nie az is elég utá noz nia a ha rag 
leg jel lem zôbb je leit („a sie tôs já rást, a láb dob ban -
tá sát, a nyers, hol ri ká cso ló, hol el foj tott han got, a 
sze möl dök já té kát, a resz ke tô aj kat, a fog csi kor ga -
tást stb.”30). Les sing fel té te le zé se sze rint a test és 
az ér zel mek közt egy köl csö nös sé gen ala pu ló vi -
szony van, hi szen ha a szí nész jól utá noz za a ha rag 
je leit, ak kor ezál tal „fel tét le nül meg száll ja lel két a 
ha rag ho má lyos ér zel me is”,31 ami pusz tán a szí -
nész aka ra ta ál tal ural ha tat lan csak tes ti vál to zá so -
kat in du kál (ar ca lán gol, sze me vil lá mot szór, iz -
mai da gad nak). Diderot az ér zel mek he lyét a szín -
há zi je len tés kép zés fo lya ma tá ban ki zá ró lag a szín -
mû né zô re gya ko rolt ha tá sa ként lát ja, Les sing nél 
vi szont a he lye sen ki vi te le zett után zás még a szí -
nész ben is ké pes ér zel mi reak ciók elin dí tá sá ra, azok 
te hát az esz té ti kai ta pasz ta lat pro duk tív ol da lá val 
is kap cso lat ba hoz ha tók.  

A két gon dol ko dó el té rô vi szonyt fel té te lez a test 
és a ver bá lis nyelv közt. Lát hat tuk, hogy Diderot 
nem egyér tel mûen hie rar chi ku s kap cso lat ban látja 
a ki ne ti kus je lek sze re pét, ez zel szem ben Les sing -
nél a „tag lej tés”, a moz du la tok egyér tel mûen csak 
kí sé rôi a be széd nek, ame lyek he lyes hasz ná la ta erô -
sít he ti a sza vak je len té sét, a rossz és túl zó gesz tiku -
lá lás vi szont a szö veg ér tel mét za va ró ha tá sa miatt 
ke rü len dô. Ez a lé nye ges kü lönb ség a szí nész és a 
pan to mim-mû vész közt: „A szí nész ke ze tá vol ról 
sem volt olyan be szé des, mint a né ma já té ko sé. Ez 
utób bi nál a be szé det he lyet te sí tet te; a szí nész nél 
csak na gyobb nyo ma té kot adott a sza vak nak és 
moz du la tai val, mint a dol gok ter mé sze tes je lei vel 
a hang megál la pí tott je lei nek se gí tett igaz sá got és 

25Got thold Eph ra im Les sing: i. m. 219. 
26Vö.: Eri ka Fis cher- Lich te: Ver kör pe rung / Em bo di ment. i. m. 13. 
27Got thold Eph ra im Les sing: i. m. 219. 
28Got thold Eph ra im Les sing: i. m. 219–220. 
29Eri ka Fis cher- Lich te: Ver kör pe rung / Em bo di ment. i. m. 13. 
30Got thold Eph ra im Les sing: i. m. 220. 
31Uo. 
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éle tet köl csö nöz ni.”32 Les sing szín házá ra sok kal in -
kább il lik az amúgy ál ta lá ban a pol gári il lú zió szín -
ház egé szé re néz ve ér vé nyes nek tar tott „be széd -
szín ház” meg ne ve zés, amely ben a test, Wla di mir 
Kry sins ky sza vai val él ve, csu pán a „verbá lis lo gosz 
má sod la gos je le”, an nak „szo ma ti kus kísérô je”.33 
Ezek az el té ré sek Fis cher- Lich te sze rint nem csak a 
két drá ma író el mé le ti szö ve gei re jel lem zôek, de ál -
ta lá no sít ha tók a két nem zet szín ház mû vé szeté nek 
kü lönb sé ge ként is: „Míg a vi ta so rán a fran ciák csak 
az ér zé sek szem pont já ból te kin tet ték ter mé sze tes 
je lek rend sze ré nek a tes tet, ad dig a né met teo re ti -
ku sok a jel le mek és az ala kok vál to zó lel ki ál la po -
tá nak ter mé sze tes je le ként ér tel mez ték.”34 

 
IV. 

 

A test és szö veg ed dig szó ba ho zott kon cep ciói, 
va la mint egy más hoz va ló kap cso la tuk hosszú 
idô re meg me re ved ni lát szott az eu ró pai szín -

ház tör té net ben. He gel sze re pe eb ben a fo lya mat -
ban ko ránt sem el ha nya gol ha tó, sôt ta lán azt sem 
túl zás ál lí ta ni, hogy az Esz té ti kai elôadá sok ban kör -
vo na la zott drá ma el mé let még ma is ki zá ró la gos 
meg ha tá ro zó ja egyes ér tel me zôi kö zös sé gek drá ma 
és szín ház ér té sé nek. Mi vel szó és test vi szo nya 
nagy ban függ a drá ma és szín ház kö zöt ti kap cso -
lat meg ha tá ro zá sá tól, ér de mes idéz ni – már csak el -
lent mon dá sos sá ga miatt is – He gel ide vo nat ko zó 
sza vait: „Mi vel a drá ma nem el múlt tet te ket be szél 
el a szel le mi szem lé let szá má ra, s nem a bel sô szub -
jek tív vi lá got fe je zi ki a kép ze let és a ke dély szá má -
ra, ha nem egy je len va ló cse lek ményt igyek szik áb -
rá zol ni je len lé te és va ló sá ga sze rint, azért el lent -
mon dás ba jut na sa ját cél jai val, ha azok ra az esz kö -

zök re kel le ne szo rít koz nia, ame lye ket a köl té szet 
mint olyan ké pes nyúj ta ni. Mert a je len cse lek mény 
egé szen a ben sô höz tar to zik ugyan, s eb bôl a szem -
pont ból tel je sen ki fe jez he tô a szó ál tal; meg for dítva 
azon ban a cse lek vés a kül sô rea li tás fe lé is mo zog, 
s az egész em bert kö ve te li tes ti lé te zé sé ben is, cse -
lek vé sé ben, vi sel ke dé dé ben, tes ti moz gá sá ban, s az 
ér zé sek és szen ve dé lyek fizi o gnó mi ai ki fe je zé sé -
ben, mind a ma ga szá má ra, mind az em ber nek az 
em ber re va ló ha tá sá ban, s ama vissza ha tá sok szem -
pont já ból, ame lyek eb bôl tá mad hat nak.”35 A 
dráma, bár a köl té szet tôl és a szín pa di mû vé szet -
tôl va ló kü lönb sé ge ál tal meg ha tá ro zott, mégis a 
bel sô köl tôi és a kül sô drá mai elôadás ben ne meg -
va ló su ló vi szo nyá nak elem zé sé vel ír ha tó le. Így He -
gel em lí tést tesz mind az „ön ma gá ra mint köl té szet -
re kor lá to zó dó drá mai köl té szet rôl”, amely nem 
igény li a szín pad ál ta li me di á lis köz ve tí tett sé get, 
megelég szik az ol va sás vagy felol va sás ér te lem kép -
zô ak tu sá val, mind a „köl té szet ural má tól el sza -
kadt”, az ad di gi esz köz-lét bôl cél lá elô lé pett szín -
pa di mû vé sze tet, de „tu laj don kép pe ni szín mû vé -
szet nek” a köl tôi szó alá ren delt sza va lat (Re zi ta ti -
on), arc já ték (Mie nens piel) és ak ció (Ak ti on) 
össz já té kát te kin ti. A drá mai mû nem tör té ne té nek 
he ge li el be szé lé se egy részt a szó pri vi le gi zált po zí -
ció já nak kiala ku lá sá ról szól, hi szen míg a gö rög 
szín ház ban a „szel le mi (…) tö ké le te sen test vé rie -
sül (versch wi stert) és meg bé kül (ver söhnt) az ér zé ki 
meg je le nés nek épp annyi ra jo go sult kül sô ol da lá -
val”,36 ad dig a mo dern szín mû vé szet már ép pen 
azért igye ke zett meg sza ba dul ni a ze né tôl és a tánc -
tól, mert je len lé tü ket a be széd, mint a szel lem szel -
le mi meg nyi lat ko zá sa (gei sti ge Äu ße rung des Gei stes) 
meg síny li. Más részt a szí nész nyil ván va lóan több, 

32Got thold Eph ra im Les sing: i. m. 223. vö.: „Die Hän de des Schaus pie lers wa ren bei wei tem so gesch wä tzig nicht, als die 
Hän de des Pan to mi mens. Bei die sem vert ra ten sie die Stel le der Spra che; bei je nem soll ten sie nur den Nachd ruck derselben 
ver meh ren und durch ih re Be we gun gen, als na tür li che Zei chen der Din ge, den ve ra bre de ten Zei chen der Stim me Wahr -
heit und Le ben vers chaf fen hel fen.” (28–29) 

33Vö.: Wla di mir Kry sinks ki: i. m. 141–142. 
34E ri ka Fis cher- Lich te: A drá ma tör té ne te. i. m. 344. 
35 G. W. F. He gel: Esz té ti kai elôadá sok II I., Bu da pest, 1980. 387. Ford. Sze me re Sa mu. Vö.: az ere de ti vel: „In dem nun das Drama 

nicht et wa ver gan ge ne Ta ten für die gei sti ge Ans chau ung er zählt oder die in ne re sub jek ti ve Welt für die Vorstellung und 
das Ge müt aussp richt, son dern ei ne ge gen wär ti ge Hand lung ih rer Ge gen wart und Wirk lich keit nach dar zu stel len be müht 
ist, so wür de es in Wi dersp ruch mit sei nem ei ge nen Zwe cke ge ra ten, wenn es auf die Mit tel besch ränkt blei ben müßte, wel -
che die Po e sie als sol che zu bie ten im stan de ist. Denn die ge gen wär ti ge Hand lung ge hört zwar ganz dem Inneren an und 
läßt sich nach die ser Sei te voll stän dig durch das Wort ausd rü cken; um ge kehrt aber be wegt sich das Handeln auch zur äu -
ße ren Re a li tät he raus und er for dert den gan zen Menschen in sei nem auch leib li chen Da sein, Tun, Be nehmen, in seiner kör -
per li chen Be we gung und sei nem phy si o gno mis chen Ausd ruck der Empfindu gen und Lei den schaften, sowohl für sich als 
auch in der Ein wir kung des Menschen auf den Menschen und der Re ak ti o nen, die hier durch ent ste hen können.” G. W. F. 
He gel: Vor le sun gen über die Äst he tik II I. In. G. W. F. H.: Wer ke Bd. 15. Frank furt a. M., Suhr kamp, 1996. 504–505. 

36 I. m. 393.
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mint pusz tán a szellem meg szó lal ta tó ja, „mint egész 
egyén (In di vi duum) lép be alak já val (Ge stalt), arc -
ki fe je zé sé vel (Physiognomie), hang já val stb. a mû -
al ko tás ba, s azt a felada tot kapja, hogy tel jes ség gel 
egy be forr jon az zal a jel lem mel, ame lyet áb rá zol.”37 
Mun ká já nak igen fon tos ré sze te hát a re duk ció, 
amely so rán mintegy meg tisz tít ja ön ma gát az adott 
„köl tôi mû ér zé ki meg je le ní té sé hez” szük ség te len 
tu laj don sá gok tól, or ga ni kus tes tét a szer zô ál tal kí -
vánt jel fe lü let té ala kít ja, azaz meg szün te ti a dif fe -
ren ciát ön ma ga és a szerep közt.38 He gel a szí nészt 
szin te ki zá ró lag a köl tô höz fû zô dô hie rar chi kus, 
sôt akár me to ni mi kus kap cso la tá ban lát ja, a „köl -
tô szel le mi leg és tes ti leg ele ven szer vé nek” (gei stig 
und leib lich le ben di ges Or gan) te kin ti. (A tes ti ség he -
ge li el mé let ben el fog lalt el lent mon dá sos sze re pé -
nek szem lél te té sé re ne he zen le het ne meg fe le lôbb 
ké pet ta lál ni, mint azt, ame lyik az or ga ni kus tes ti -
sé gé tôl meg fosz tott szí nész nek a köl tô tes té be va -
ló bein teg rá ló dá sát áb rá zolja). 

Azt azon ban már He gel is lát ta, hogy a drá mai 
fej lô dés az eman ci pá ció irá nyá ba ha lad: nem csak a 
ze ne és a tánc, de a szí nész mû vé sze te is füg get le -
ned ni lát szik a köl té szet tôl. Míg az ope ra és a ba lett 
ezen fej lô dés so rán kiala kult, töb bé-ke vés bé el fo ga -
dott ágai a gya kor ló mû vé sze tek nek (au sü bende 
Kunst) (legalábbis ab ban az eset ben, ha a szel lem 
meg nyil vá nu lá sát nem ho má lyo sít ja el tel je sen a 
kül sô, ér zé ki pom pa ill. a lá bak vir tuóz já té ka), 
addig a szín mû vé szet nek a köl té szet ural ma aló li fel -
sza ba du lá sa ként He gel csak a tet szô le ges imp ro vi -
zá ció el sza ba du lá sát ér zé ke li a Ko tze bue és Iffland 
fé le „váz la to san ki dol go zott tá kol má nyok ban.” A szí -
nész sza bad al ko tó te vé keny sé gé nek – úgy tû nik – 
iga zán nincs lét jo go sult sá ga és/vagy önér té ke, 
felada ta ki me rül a mû vet ural ni (be herrs chen) kép -
te len sze rény ké pes sé gû köl tô után tá madt ûr be -
töl té sé ben. A szí nész és a szerep (ha tet szik a szer -
zô) kap cso la tá nak he ge liá nus el gon do lá sá tól Georg 
Sim mel moz dult el A szí nész filo zófiájá hoz cí mû 
1908-as írá sá ban. Ha a szerep meg for má lá sá ban va -
ló ban csak annyi a szí nész felada ta, hogy egyé ni sé -

gét, tes ti meg je le né sé nek bi zo nyos je gyeit hát tér be 
szo rít va vagy el vál toz tat va mi nél tö ké le te seb ben 
hoz záido mul jon a szer zô ál tal a szö veg ben pon to -
san elô írt jel lem hez, ak kor mi képp le het sé ges az, 
hogy egy más tól igen kü lön bö zô szí nész egyé ni sé -
gek el té rô sze rep fel fo gá sait ugyanolyan si ke res nek 
érez zük? Mind Sa rah Bern hardt, mind Ele o no ra 
Du se Ka mé liás hölgy ala kí tá sa meg gyô zô nek tû nik 
ép pen azért, mert nem egy mást má sol va ugyanazt 
ját szák, ha nem mind ket tô sa ját „tes té re sza bot tan”, 
egyé ni ér tel me zé sé ben for mál ja meg a sze re pet: 
„(…) az ob jek tív köl tôi ábrá zo la tok [die ob jek tiv 
dich te ris chen Ge bil de] nem tá masz ta nak olyan me -
rev kö ve tel mé nye ket, ame lyek hez a szí nész nek egy -
sze rûen al kal maz kod nia kell, el len ke zô leg, bár mily 
fur csán han goz zék is: a kí vá na tos szí né szi fel fo gás 
még esz mé nyi kö ve tel mény ként sem ma gá ból a 
sze rep bôl, ha nem a szí nész mû vé szi ter mé sze té nek 
a sze rep hez va ló vi szo nyá ból adó dik.”39 A dra ma -
ti kus figu ra te hát nem a szer zô ki zá ró la gos tu laj -
do ná ban lé vô nyel vi kép zôd mény, mellyel a szí -
nész vagy ob jek tív mó don jól él vagy szub jek tí ven 
visszaél, ha nem lé tét a szí nész és a szö veg kö zöt ti 
kom mu ni ka tív vi szony nak kö szön he ti: „A hely zet 
ko ránt sem úgy fest, hogy az egyik ol da lon ott a köl -
tô ál tal rög zí tett ob jek tív feladat, a má si kon pe dig 
a reá lis szí né szi szub jek ti vi tás, és a cél pusz tán az, 
hogy az elôb bi hoz záido mul jon az elôb bi hez; nem, 
e két elem fö lé egy har ma dik emel ke dik: ne ve ze -
te sen az a kö ve tel mény, ame lyet ép pen ez a szerep 
ép pen ez zel a szí nésszel – és ta lán egyes-e gye dül 
csakis ve le – szem ben tá maszt, az a sa já tos tör vény, 
amely az adott sze rep bôl ép pen e szí né szi sze mé -
lyi ség szá má ra adó dik.”40 A meg tes te sí tés szí né szi 
felada tá nak sim me li ér tel me zé se oly mér ték ben el -
tér a pol gá ri szín ház gon dol ko dóié tól, hogy Eri ka 
Fis cher- Lich te a már több ször idé zett fo ga lom tör -
té ne ti át te kin té sé ben for du ló pont ként ér té ke li; a 
meg tes te sí tés már nem a te stet le ní tés pra xi sát je lö -
li, ha nem a szí nész tes té re, mint a dra ma ti kus figu -
ra eg zisz ten ciá lis alap já ra, szín pa di lét re jöt te le he -
tô sé gé nek fel té te lé re utal.41

37Uo. 
38Vö.: „(…) a köl tô nek jo ga van meg kö ve tel ni a szí nész tôl, hogy anél kül, hogy a ma gáé ból hoz zá ten ne bár mit is, be le kép -

zel je ma gát adott sze re pé be, s ezt úgy va ló sít ja meg, aho gyan a köl tô meg kon ci pi ál ta és köl tôi leg kiala kí tot ta. A szí nész 
le gyen mintegy a hang szer, ame lyen ját szik a szer zô, szi vacs, amely va la mennyi színt fel szív ja és vál to zat la nul visszaadja.” 
G. W. F. He gel: i. m. 393. 

39Ge org Sim mel: A szí nész fi lo zófiájá hoz. Szín ház, 1994/11. 42. Ford. Szán tó Ju dit. 
40 I. m. 42–43. 
41Eri ka Fis cher- Lich te: Ver kör pe rung / Em bo di ment. i. m. 14–15.
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V. 
 

A szí nész mes ter ség au to nóm mû vé szet ként 
való elis mer te té se meg ha tá ro zó ele me volt az 
avant gárd át fo gó szín há zi re form já nak, Georg 

Fuchs el hí re sült meg fo gal ma zá sá ban a „szín ház 
új ra te át ra li zá lá sá nak”.42 Anél kül, hogy össze -
mosni pró bál nánk a tör té ne ti avant gárd kor sza -
ká hoz köt he tô je len tôs szá mú, egy más tól igen kü -
lön bö zô szín há zi kon cep ciót, annyi mégis megál -
la pít ha tó, hogy egyik köz pon ti tö rek vé sük az iro -
dalom és szín ház vi szo nyá nak de hie rar chi zá lá sa 
volt.43 Mi vel az elôb bi a „szol gá ló leá nya” fö löt ti 
ural mat két ség kí vül a nyelv ál tal gya ko rol ja, nem 
tû nik meg le pô nek, hogy a „szín ház iro dal mi at la -
ní tá sa” (Ent li te ra ri sie rung) legin kább azon át fo gó 
nyel vi vál ság ho ri zont ján vá lik ér tel mez he tô vé, 
mely nek leg preg nán sabb ki fe je zô dé se ként Hof -
mannst hal Chan dos- le ve lé re szokás utal ni.44 Esze -
rint a szín ház sa ját nyel vé nek kiala ku lá sa a ver -
bá lis nyelv je len tés po ten ciál já nak kiürü lé sé vel vol -
na in do kol ha tó. Nem két sé ges, hogy a nyelv vel 
szem beni bi zal mat lan ság nagy ban hoz zá já rult az 
au to nóm szín ház mû vé szet irán ti igény meg fo gal -
ma zá sá hoz, de nem sza bad meg fe led kez nünk a 
prob lé ma tá gabb össze füg gés rend sze rek be, így 
pél dául a me di a li tás tör té ne té be va ló beágya zott -
sá gá nak imp li ká ciói ról sem. Ne ve ze te sen ar ról, 
hogy az avant gárd szín ház sa ját lé té nek jo go sult -
sá gát ép pen az iro da lom tól, a szó tól va ló kü lön -
bö zô sé gé nek feltárá sá ban és gya kor la ti meg va ló -
sí tá sá ban lát ta: „Az én sze mem ben ép pen az az 
alap igaz ság, hogy a szín ház, ez az ön ál ló, füg get -
len, tar to zik ma gá nak annyi val, ha fel akar tá mad -
ni, vagy egy szerûen élet ben akar ma rad ni, hogy 
vi lá go san ha tá roz za meg, mi ben kü lön bö zik a szö -
veg tôl, a pusz ta szó tól, az iro da lom tól és min den 
más írott, rög zí tett do log tól.”45  

Mi le het te hát az a dif fe ren cia, me lyet a szö veg 
sem ké pes el ta kar ni? „Ál lí tom, hogy a szín pad olyan 
konk rét fizi kai tér, amely meg kö ve te li, hogy be tölt -
sék, és a ma ga konk rét nyel vén szó lal tas sák meg.”46 
An to nin Ar taud vá la sza, han goz zék nap jaink ban 
bár mek ko ra köz hely nek is, igen nagy je len tô ség -
gel bír a mo dern szín ház tör té ne té ben. Lát hat tuk, 
hogy a pol gá ri szín ház teo re ti ku sai szá má ra a szín -
ház, mint tér nem több a szín mû szí né szek ál ta li 
elôadá sa le he tô sé gé nek reflek tá lat lan fel té te lé nél. 
A drá ma Les sing sze rint „lé nye gé nél fog va cse lek -
vés”, így ter mé sze tes igé nye le het ne a tér ki töl té se, 
de a pol gá ri drá ma egy há rom fal lal kör be ha tá rolt 
il lu zó ri kus szo bát áb rá zo ló szín pad kép re re du kál -
ja ezt, me lyet a ne gye dik fa lon ke resz tül a kö zön -
ség is meg te kint het. Nem cso da, hogy – töb bek 
közt – Ge org Fuchs a szín ház el kor cso su lá sá nak, a 
tár sa da lom igé nyei tôl va ló el tá vo lo dá sá nak okát a 
tér mes ter sé ge sen meg me re ví tett felosz tá sá ban lát -
ta: „Fon tos nak lát juk megál la pí ta ni, hogy a drá ma 
a komp li kált és szel lem tôl átita tott for má já ban sem 
lesz más, mint ami ôs kez de tei ben volt: az em be ri 
test rit mi kus moz gá sa a tér ben, amely or ga ni ku san 
nô ki egy ün nep lô tö meg or gi asz ti kus, túl fû tött 
moz gá sá ból. So ha sem sza bad to váb bá el fe lej te ni, 
hogy a drá ma lé nye ge sze rint egy az ün neplô tö -
meg gel. Hi szen csak ak kor lé te zik, ha az utób bi 
megéli.”47 Míg a szín pad kép nek csak szó sze rin ti 
né zô je le het, ad dig a szín há zi tér ben kons ti tuá lódó 
je len tés nek fel tét len ré sze sé vé vá lik a be fo ga dó. 
Nem vé let len te hát, hogy az avant gárd szín ház cél -
já nak, a né zô „új em ber ré” vál toz ta tá sá nak ér de ké -
ben ép pen új tér kon cep ciók kal, a jel fel hasz ná lás új 
mód jai val kí sér le te zett.48 

Ko ráb ban utal tunk már rá, hogy drá ma és szín -
ház kap cso la tát Ar taud is az utób bi „világos fizi kai 
jel le gé ben”, „tér be li ki fe je zés mód ra” va ló igé nyében 
lát ja, így szük sé ges sé vá lik a szín pad tér be li di men -

42Ere de ti ben „Re the at ra li sie rung des The a ters” vö.: Ge org Fuchs: Die Re vo lu ti on des The a ters. Er geb nis se aus dem Mün che ner 
Künst ler the a ter. Mün chen, Leip zig, Ge org Mül ler, 1909. mot tó. 

43A kü lön bö zô szín há zi kon cep ciók rész le tes elem zé sé hez vö.: Ul rich Hoss ner: Ers chaf fen und Sicht bar ma chen. Das theater -
äst he tis che Wis sen der hi sto ris chen Avant gar de von Jar ry bis Ar taud, Bern, Frank furt a. M, New York, Lang, 1983. 

44Vö.: Hans- Pe ter Ba y er dör fer: Ma e ter lincks Im pul se für die Ent wick lung der The a ter the o rie. In. Die ter Kafitz (szerk.): Dra ma 
und The a ter der Jahr hun dert wen de, Tü bin gen, Fran cke, 1991. 123., va la mint Eri ka Fis cher- Lich te: A drá ma tör té ne te. i. m. 
163–165. 

45An to nin Ar taud: Le ve lek a nyelv rôl. In. A. A.: A kö nyör te len szín ház. Bu da pest, Gon do lat, 1985. 165. Ford. Bet len Já nos. 
46An to nin Ar taud: Ren de zés és me tafi zi ka. In. A. A.: A szín ház és az is te nek. Bu da pest, Or pheusz, 1999. 136. Ford. Betlen János. 
47Ge org Fuchs: Die Schau büh ne der Zu kunft. Ber lin, Leip zig, Schu ster und Lo effler, 1905. 38. 
48Vö.: bô veb ben Eri ka Fis cher- Lich te: Die Ent de ckung des Zus chau ers. Pa ra dig men wech sel auf dem The a ter des 20. Jahr hunderts, 

Tü bin gen, Ba sel, Fran cke, 1997. 3–38., va la mint E. F. L.: In sze nie rung des Frem den. Zur (De-) Konst ruk ti on se mi o tis cher Sy -
ste me. In. E. F. L. (szerk.): The a te rA vant gar de. Wahr neh mung – Kör per – Spra che, Tü bin gen, Ba sel, Fran cke, 1995. 156–241.
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ziói nak le lep le zé se, me lye ket ko ráb ban az il lú zió 
szö ve te el ta kart:49 „Ha hagy juk, hogy a szín pa don 
a ta golt be széd, a szó ural kod jon a gesz tu sok tárgyi 
nyel ve fö lött, min da fö lött, ami tér be li ér zé kek ré -
vén szól a szel lem hez, ak kor há tat for dí tunk a szín -
pad fizi kai kö ve tel mé nyei nek, sem mi be vesszük a 
szín pad le he tô sé geit. A szín ház bi ro dal ma nem lé -
lek ta ni, ha nem plasz ti kus és fizi kai já ték tér.”50 Sôt 
Fuchs nem csak a szín ház, ha nem a drá ma „iro dal -
mi at la ní tá sát” is meg fo gal maz za, amennyi ben ta -
gad ja an nak lé nye gi szö veg sze rû sé gét: „A dra ma ti -
kus mû vé szet lé nye ge sze rint az em be ri test rit mi -
kus moz gá sa a tér ben, ame lyet ab ból a cél ból ûz -
nek, hogy más em be re ket is ugyanolyan moz gás ba 
hoz za nak, el ra gad ja nak, meg ré sze gít se nek. (…) 
Min den más iro da lom, mint olyan le het, hogy 
klasszi kus, de nem iga zi drá ma és ezért egy az ’ab -
szo lút’ drá ma szá má ra megépí tett, sti li zált szín he -
lyen el kép zel he tet len.”51 A szín ház tér be li sé ge ál -
tal tá masz tott igé nye ket alig ha le het a pol gá ri szín -
ház meg me re ve dett kon ven ciói nak se gít sé gé vel 
kielé gí te ni, hi szen azok ere de ti funk ció ja egy két -
di men ziós szín pad kép „va ló di sá gá nak” sza va to lá -
sa volt. Ha tás esz té ti kai szem pont ból a pol gá ri szín -
ház amúgy sem vál tot ta be a hoz zá fû zött re mé nye -
ket, mert a szín pa don tör tén te ket a „má sik ol dal -
ról” né zô kö zön ség er köl csi job bu lá sa az avant gárd 
ho ri zont ján legalábbis kér dé ses sé vált. A ku kucs -
ká ló szín pad és az ál ta la le he tô vé tett vo y eu risz ti -
kus be fo ga dói ma ga tar tás fel szá mo lá sa köz pon ti 
ele mé vé vált a re form tö rek vé sek nek: „A szín pa dot 
el tö röl jük, s az így összeál ló, így felépü lô elôadás 
az egész te rem re ki ter jed, a föld szint rôl fel hág a fal 
könnyû füg gô fo lyo sói ra; a szó leg szo ro sabb ér tel -
mé ben be bur kol ja, a fény, a kép, a moz gás, a zajok 
ál lan dó ára da tát zú dít ja a né zô re.”52 

Lát ha tó, hogy az ar taud -i po é sie de l’es pa ce ra di -
ká li san átér tel me zi a szín há zi kom mu ni ká ciót, 
mely nek min dent át fo gó ma te ri a li tá sa nem hagy ja 
érin tet le nül a test és lé lek kap cso la tá nak kar te zi á -
nus el kép ze lé sét sem. A mû al ko tás kom mu ni ka tív 
funk ció ja nem me rül ki annyi ban, hogy szel le mi -
sé gé nek át sa já tí tá sa ál tal a be fo ga dó lel ké ben vál -
to zá sok men nek vég be. Ar taud szín há zá ban a be -
fo ga dó is Mer le au- Ponty -i ér te lem ben vett tes ti leg 
szi tuált ér zé ke lés-szub jek tum, nem vé let len, hogy 
a szín ház ha son má sa ként (do ub le) olyan, az em ber -
rel sa ját tes ti sé gét „megél tet ni” ké pes fo lya ma to kat 
ne vez meg, mint a Ba li- szi ge ti tánc, a ze ne, a film 
vagy az ope ra. Ta lán a leg fon to sabb ha son más a 
szel le met és anya got egy beol vasz ta ni ké pes al kí -
mia53 mel lett a pes tis, amely „mind az ál ta la súly -
tot ta kat, mind az egész sé ge se ket tes ti sé gük in ten -
zí vebb megélé sé nek tu da tá hoz se gí ti hoz zá.”54 Majd 
min den avant gárd szín há zi utó pia va la mi fé le test -
nyelv re ala poz za a szín ház sa ját nyel vé rôl al ko tott 
el kép ze lé sét: Me y er hold bi o me cha ni kus moz du -
lat so rai fizi ka i lag annyi ra igény be ve szik a szí nészt, 
mint ha az spor to ló vol na. Fuchs, Ap pia, de akár 
Ar taud is az ál ta la ki dol go zott ath lé tis me af fec tif kon -
cep ció já val odáig men tek a szín ház fizi kai di men -
ziói nak hang sú lyo zá sá ban, hogy azt nem a drá má -
val, ha nem sok kal in kább a sport tal ro ko ní tot ták.55 
Nem cso da hát az sem, hogy a tánc a szín mû vé szet 
nem iro dal mi ere de te ként ak tua li zá ló dott56 (a gö -
rög mi meist hai ere de ti je len té se sze rint „tán cos áb -
rá zo lás”57). Felér té ke lô dött a pan to mim mû vé sze -
te is, bár Ar taud igen heves kri ti ká val il le ti kortárs 
meg je le né si for máit: „’El nem kor cso sult’ pan to mi -
mon az át té tel nél kü li pan to mi mot ér tem, azt a faj -
tát, amely ben a gesz tu sok nem sza va kat, mon dat -
ré sze ket áb rá zol nak (mint a mi alig öt ven éves euró -

49Ul rich Hoss ner igen ta lá lóan a „rep ro duk ció és el rej tés kor sza ká nak” ne ve zi a pol gá ri il lú zió szín ház egyed ural mát azért, 
mert a füg göny, a sú gó lyuk, a ku lisszák, a vi lá gí tást el ta ka ró esz kö zök mind a szín há zi pro duk ció lét re jöt té hez elen ged -
he tet le nül szük sé ges, ám a tö ké le tes után zat meg je le ní té sé nek il lú zió ját za va ró tech ni kai fel té te lek el tün te té sét szol gál -
ták: i. m. 39–50. 

50An to nin Ar taud: Ke le ti és nyu ga ti szín ház. In. A. A.: A szín ház és az is te nek. i. m. 167. 
51Ge org Fuchs: i. m. 1905. 33–34. 
52An to nin Ar taud: A ke gyet len szín ház (Má so dik kiált vány). In. A. A.: A kö nyör te len szín ház. i. m. 185. 
53Vö.: „És ha az al kí miá ról szó ló köny vek ben mindun ta lan cél zá so kat ta lá lunk a szín ház dol gai ra és el vé re, ak kor ezt úgy 

kell ér te nünk, hogy az al ki mis ták tö ké le te sen tisz tá ban vol tak ve le, hogy a po ten ciá lis szín há zi va ló sá got al ko tó dol gok, 
és pe dig a sze rep lôk, a tár gyak, a ké pek ki bon ta ko zá sá nak szint je egy beesik az al ki mis ta jel ké pek ki bon ta ko zá sá nak merô -
ben fel té te le zett és il lu zó ri kus szint jé vel.” An to nin Ar taud: Az al ki mis ta szín ház. In. A. A.: A szín ház és az is te nek. i. m. 147.  

54Ul rich Hoss ner: i. m. 234. 
55Vö.: töb bek közt Ge org Fuchs: i. m. 1905. 68., il let ve An to nin Ar taud: Az ér zel mi test kul tú ra. In. A. A.: A szín ház és az 

iste nek. i. m. 199–207. 
56Vö.: Ge org Fuchs: 1905. 66. 
57Vö.: Hans- Thies Leh mann: i. m. 115.
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 pai pan to mi munk ban, amely pusz tán az itá liai ko -
mé dia né ma be té tei nek kifica mo dott vál to za ta), ha -
nem gon do la to kat fe jez nek ki, szel le mi ma ga tar -
tás for má kat, ter mé sze ti tu laj don sá go kat, még pe dig 
va ló sá go san, konk ré tan (…).”58 A gesz tu sok te hát 
sem mi kép pen sem sza vak meg tes te sí té se ként vagy 
lel ki ál la po tok má sod la gos il luszt rá ció ja ként ér ten -
dôk, ha nem pri mér je lö lôk ab ban az ér te lem ben, 
hogy nem elô zik meg ôket más (nyel vi) je lek, így 
fon tos ré szei Ar taud ál tal lét re hoz ni kí vánt pa ro le 
avant les mots- nak.  

Könnyen be lát ha tó, hogy a ver bá lis nyelv köz -
ve tí tô funk ció ját ki zá ró, je len té sü ket ke let ke zé sük 
fo lya ma tá ban lét re ho zó, nem mi me ti kus gesz tu sok 
meg va ló sít ha tó sá gá nak egy iga zi aka dá lya van, 
még pe dig az em be ri test. A szín mû vé szet, mint a 
sa ját test ál ta li áb rá zo lás pra xi sa, lé nye gét te kint ve 
rea lisz ti kus, hi szen a szí nész szín pa don meg je le nô, 
még oly nagy mun ká val lét re ho zott sze mi o ti kus tes -
te is min dig idé zi a fe no me no ló giai ér te lem ben vett 
va lós tes tét: moz gá sa, gesz tu sai, mi mi ká ja az ember 
tár sa dal mi éle té nek cse lek vé sei bôl táp lá ko zik. Testét 
nem ô, ha nem ér zel mei nek kon tin gen ciá ja ural ja, 
a vé let len pe dig, Ed ward Gor don Cra ig sze rint, el -
len sé ge a mû vé szet nek. A Szí nész és az über ma rio -
nett cí mû írá sá ban egye ne sen azt ál lít ja, hogy a szín -
ház nem le het mû vé szet, mi vel még nem talál ta 
meg sa ját anya gát: „Az em be ri ter mé szet min denestül 
sza bad ság ra tör; en nél fog va az em ber szemé lye maga 
a bi zony ság rá, hogy mint anyag a színház szá mára 
ér ték te len.”59 A szí nész tel je sít mé nye nem mû al -
ko tás, „csak eset le ges val lo má sok so ro za ta”, így lé -
te gá tol ja a szín ház mû vé sze té nek fej lô dé sét. Mi vel 
al ko tó te vé keny sé get nem vé gez, „csak la pos [art -
less] má so la tot mu tat fel, ma gá nak a tárgy nak a fa -
csi mi lé jét”,60 Cra ig má sok kal együtt a szí nész el tá -
vo lí tá sát ja va sol ja a szín ház megújí tá sá nak ér de ké -
ben: „Ál lít suk fél re az út ból szí nészt, és ez zel ki kü -
szöböl tük a leala cso nyo dott szín pa di rea liz mus 
elôál lí tá sá nak és vi rág zá sá nak mó do za tait is. Töb -
bé egyet len élô alak sem szed het ne rá, hogy össze -
té vesszük a tény le ges va ló sá got [actuality] a mû vé -
szet tel; nem ma rad na egyet len élô alak sem, aki -

ben a test [flesh] gyen ge sé geit és bi zony ta lan sá gait 
fel fe dez het nénk. A szí nész nek el kell te hát tûn nie, 
s he lyét az élet te len alak fog lal ja el, akit – míg jobb 
ne vet nem vív ki ma gá nak – über ma ri o nett nek hív -
ha tunk.”61 Mivel az über ma ri o nett nem ren del ke -
zik az em ber tes ti sé gé nek fe no me no ló giai ket tôs -
sé gé vel, csak hus ser li ér te lem ben vett Kör perding, 
min den kö rül mé nyek közt ké pes ural ni tes tét. Az 
ér zel mek fö löt ti tö ké le tes ura lom Ar taud- nál is elô -
fel té te le an nak, hogy a szí nész hie rog li fa ként meg -
fe le lôen funk cio nál has son a tér be li köl té szet ben. 
En nek ér de ké ben még egy ér zel mi test kul tú ra (athlé -
tis me affec tif) ter vét is fel ve ti, amely az ér zel mek 
ma te ria li tá sá nak tu da to sí tá sá ban lát ja azok meg ha -
lad ha tó sá gát: „A szí né szi mes ter ség ben nél kü löz he -
tet len a lé lek csepp fo lyós anya gi sá gá ba ve tett hit. 
Aki tudja, hogy a szen ve dély anyag, hogy az anyag 
plasz ti kus ör vény lé sé nek van alá ren del ve, az biz to -
sab ban tudja ural ni szen ve dé lyeit, és így na gyobb 
szu ve re ni tásra tesz szert.”62 Míg Gor don Cra ig az 
em ber prob lema ti kus sá vált dua lisz ti kus el gon do -
lá sá val csak azáltal sza kít, hogy meg sza ba dul az 
em ber tôl és egy nem ant ro po ló giai ala pok ra he lye -
zett szín ház kör vo na lait raj zol ja föl, ad dig Ar taud 
a lé lek ki ter je dés sel ren del ke zô ma té ria ként va ló 
el gon do lá sá val tény le ge sen meg szün te ti szel lem és 
anyag ket tôs sé gét. 

 
VI. 

 

A r taud utó piá já val kap cso lat ban ta lán a leg -
gyak rab ban em le ge tett tév hit az, hogy az ál -
ta la cél ként ki tû zött szín há zi lan ga ge phy si que 

meg te rem té se elô fel té te le zi a szó/szö veg el tá vo lí tá -
sát. Ezt az el kép ze lést csak megerô sí te ni lát szik az 
a tény, hogy a szak tu do mány a pol gá ri (iro dal mi) 
és az avant gárd szín ház kor szak vál tá sát igen gyak -
ran a ver bá lis és non ver bá lis je lek do mi nan ciá já -
nak meg for du lá sa ként be szé li el. Ám az ed di giek -
bôl ta lán nyil ván va ló vá vált, hogy az egyes ki fe je -
zés mó dok (ver bá lis ill. tes ti) nem a prio ri ké pes sé -
geik miatt vál nak ked velt té vagy kegy ve szet té, 
ha nem min den eset ben hasz ná la tuk ak tuá lis mód -

58An to nin Ar taud: Ren de zés és me tafi zi ka. 138. 
59Ed ward Gor don Cra ig: A szí nész és az über ma ri o nett. Szín ház, 1994/9. 35. Ford. Szán tó Ju dit. 
60 I. m. 37. 
61 I. m. 42. Cra ig Ele o no ra Du sé ra, a kor szak egyik leg na gyobb szí nész nô jé re hi vat ko zik meg hök ken tô öt le té nek köz lésekor: 

„Ah hoz, hogy a szín há zat meg ment sük, a szín ház nak el kell pusz tul nia, a szí né sze ket és szí nész nô ket el kell, hogy ragadja 
a pes tis. (…) Meg mér ge zik a le ve gôt; ôk áll ják út ját an nak, hogy mû vé szet szü les sék.” 

62An to nin Ar taud: Az ér zel mi test kul tú ra. i. m. 201.



124

ja ha tá roz za meg ér té ke lé sü ket. Ar taud sem a 
szó/szö veg tel jes szám ûzé sét, csak ad di gi egyed -
ural má nak fel szá mo lá sát hir de ti. A min den mást a 
szö veg ért he tô sé gé nek alá ren de lô szín há zat, ame -
lyet Der ri da után lo go cent ri kus nak vagy „teo lo gi -
kus nak” szo kás ne vez ni,63 nem a szó ki ír tá sa, ha -
nem sze re pé nek átér tel me zé se ál tal gon dol ja meg -
re for mál ha tó nak: „A szó szín há zi sze re pét meg vál -
toz tat ni már most annyit tesz, mint konk rét és 
tér be li ér te lem ben al kal maz ni a szót, s olyan mér -
ték ben, amennyi re össze fér mind az zal, ami a szín -
ház ban tér be li és konk rét je len té sû.”64 Az írott szö -
veg nem, csak a ki mon dott szó ren del ke zik olyan 
ki ter je dés sel, amely ké pes a szín ház te rét be töl te -
ni. Ar taud sza kít a már Nietz sche ál tal is elítélt, 
„esz té ti kai szó kra tiz mus nak” bé lyeg zett gya kor lat -
tal,65 amely a dio nü szo szi lé nye gét fel szá mol va 
min dent az érthe tô ség nek ren del alá, hi szen a tér -
be lie sí tett szó nak nem az ér tel me, ha nem anyag -
sze rû sé ge ad ja meg ér té két a szín há zi sze mi ó zis -
ban. A szín há zi kom mu ni ká ció ma te ri a li tá sá nak 
hang sú lyo zá sa iga zán a poszt mo dern szer teága zó 
performatív pra xi sainak vá lik kö zös ne ve zô jé vé, de 
Leh mann sza vai ta lálóan jel lem zik egyik legelis -
mer tebb elôdjük, Artaud, el kép ze lé seit is: „Az ér -
te lem tôl [Sinn] az ér zé ki ség [Sinn lich keit] irá nyá ba 
mo zog a szín há zi fo lya mat ban tet ten ér he tô el csú -
szás, és az élô hang [Stim me] az a je len ség, amely a 
leg köz vet le nebb mó don nyil vá nít ja ki az ér zé ki nek 
az ér te lem ben va ló je len lé tét és le het sé ges do mi -
nan ciá ját va la mint egyút tal a szín há zi szi tuá ció szí -
vét is: az élô cse lek vô sze mé lyek együt tes je len lé -
té nek be vé sé sét az ér zé sek be.”66  

Ar taud ar ra irá nyu ló kí sér le tei, hogy a szín há zi 
mû al ko tást ki sza kít sa ad di gi dup li ká tum lé té bôl, 
két ség kí vül az avant gárd leg ra di ká li sabb megol dá -
sai kö zé so rol ha tók. Ha a szín ház nem va la mi ôt 
on to ló giai lag megelô zô is mél té se, me di á li san át kó -
dolt re-p re zen tá ci ó ja kí ván len ni, ha nem lé nye gét 
a lét re jö vés (Wer den) fo lya ma tá nak, ese mény sze -
rû sé gé nek szín re vi te le ként ha tá roz za meg, ak kor 
tar tóz kod nia kell a disz kur zív nyelv hasz ná la tá tól, 
ame lyet Der ri da a test rôl va ló le vá lá sa után már 
min dig el lo pott nak, egy má sik ál tal „oda sú gott nak” 
(so ufflé) ne vez.67 Ar taud ezért a nyelv ke let ke zé sé -
hez ve ze tô út vé gig já rá sát tûz te ki az ál ta la lét re -
hoz ni kí vánt új szín há zi nyelv szá má ra, amely nek 
„anya ga és kút fe je, al fá ja és óme gá ja a gesz tus.”68 
A lo gosz ural má nak vé get ve tô nyelv ter mé sze te -
sen nem pusz tán egy gesz tus rend szer, hi szen fon -
tos felada ta a hang (Stim me) szo ma ti kus ere de té -
nek fel tá rá sa is. Hel ga Fin ter sze rint Ar taud ha tás -
tör té ne té nek leg kiemel ke dôbb moz za na ta ép pen a 
hang teát rá lis po ten ciál já nak a poszt mo dern 
performansz szín ház ál ta li sok ré tû hasz no sí tá sá ban 
rej lik.69 A lan ga ge phy si que lét re ho zá sá val el kez dô -
dik a lé leg zet nek, mint a test és a disz kur zív nyelv 
kap cso ló dá si te rü le té nek felér té ke lé se is. Fin ter 
megint csak Ro bert Wil son, Ri chard Fo re man, 
Mere dith Monk és Lau rie An der son a hang zás teat -
ra li tá sá ra (Klang- The at ra lik) épü lô per for man sza it 
ele mez ve jut ar ra a megál la pí tás ra, amely Ar taud 
el kép ze lé seit is ta lá lóan jel le mez he ti: „A ze ne, a szö -
veg hang ja […] mintegy a test és a sza vak ból ál ló 
szö veg kö zöt ti ha tár te rü let ként vá lik meg ta pasz tal -
ha tó vá, olyan szfé ra ként, ahol a lé leg zet már nem 

63Vö.: Jac qu es Der ri da: A ke gyet len ség szín há za és a rep re zen tá ció be zá ró dá sa. Gon do lat-Jel, 1994/I-I I. 3–17. Ford. Far kas 
Ani kó és Ivacs Ág nes. 

64An to nin Ar taud: Ke le ti és nyu ga ti szín ház. 168. 
65Nietz sche az esz té ti kai szó kra tiz mus leg fôbb tör vé nyét a kö vet ke zô kép pen ha tá roz ta meg: „Minden nek ér tel mes nek kell 

len nie, hogy szép le hes sen.” F. N.: A tra gé dia szü le té se avagy gö rög ség és pesszi miz mus. Bu da pest, Eu ró pa, 1986. 104. Ford. 
Ker tész Im re. 

66Hans- Thies Leh mann: i. m. 275. 
67Vö.: „So uffliert: wir ver ste hen da run ter Ent wen dung durch ei nen mög li chen Kom men ta tor, der sie wie de rer ken nen 

würde, um sie in ei ne Ord nung, in ei ne Ord nung we sen haf ter Wahr heit oder ei ner re a len, psy cho lo gis chen oder an de -
ren Struktur ein zu rei hen.[…] So uffliert: wir ver ste hen da run ter eben falls Ins pi ra ti on durch ei ne an de re Stim me, die ei -
nen äl te ren Text als den mei nes Kör pers, als das The a ter mei ner Ge ste liest.” Jac qu es Der ri da: Die so ufflier te Re de. In. J. 
D.: Die Schrift und die Dif fe renz. 2. kiad. Frank furt a. M, Suhr kamp, 1985. 267–268. Ford. Ro dol phe Gas ché. A szó sok -
ré tû je len té sét igen ne héz ma gya rul visszaad ni, hi szen egy szer re utal a be széd és a le he let el vá laszt ha tat lan kap cso la tá ra, 
az elôb bi szoma ti kus ere de té re, a mon dot tak egy má sik ál ta li su gal ma zá sá ra, azaz is mét lés jel le gé re, va la mint a be széd -
nek a szín ház repre zen tá ciós struk tú rá já nak fenn tar tá sá ban be töl tött sze re pé re, amely struk tú ra kö zép pont ja ként Der ri -
da több he lyen a súgó lyu kat ne ve zi meg. 

68An to nin Ar taud: Le ve lek a nyelv rôl. i. m. 170. 
69Vö.: 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 li tät. 

Tü bin gen, Stauf fen burg Verl., 1984. 1007–1021.
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test, de még nem is ér te lem [Sinn].”70 Ez a köz tes 
szfé ra a szín ház mû kö dé sé nek te re, amely min dig 
je len lé vô tes tek ak tuá lis in terak ció ja ál tal jön lét -
re. Hans- Thies Leh mann ta lá ló megál la pí tá sa sze -
rint, amely né mi leg össze cseng Gor don Cra i gnek 
a szín ház mû vé sze tét ki te vô ele mek szám ba vé te le -
kor al ko tott vé le mé nyé vel,71 a szín ház ban a szó is 
ki ter je dés sel ren del ke zô test, bár min dig ide gen 
test (Fremd kör per).72 

A ko ráb biak ban már em lí tet tük, hogy a szín ház 
avant gar di sta megújí tá sá nak kí sér le tei az „új em -
ber” lét re jöt té nek te leo lo gi kus kon cep ció ján ala -
pul nak. Ar taud fizi kai szín há zá nak meg kép zô dé -
sé hez a be fo ga dó nak is tes ti ak ti vi tá sá val kell hozzá -
já rul nia: „A szín ház az egyet len hely a vi lá gon, az 
utol só kol lek tív esz köz, amellyel még ma is közvet -
le nül hat ha tunk a szer ve zet re, s még neu ró zi sos, 
tom pa ér zé kû ko runk ban is olyan tes ti ha tá sok kal 
bom báz hat juk a tom pu ló ér zé ke ket, ame lyek nek 
nem tud nak el lenáll ni.”73 Eri ka Fis cher- Lich te a 
per for ma ti vi tás esz té ti ká já ra jel lem zô in ten zív, 
gyak ran ép pen a fizi kai fáj dal mat szín re vi vô tes ti 
je len lét ha tás me cha niz mu sá nak vizs gá la ta kor ar ra 
a kö vet kez te tés re jut, hogy min den szín há zi ha tás -
esz té ti ka imp li cit elô fel te vé sei kö zé tar to zik a nézô 
fizi kai be fo lyá sol ha tó sá ga. Ab ból in dul nak ki, hogy 
„egy elôadás csak ak kor tud tar tós ha tást gya ko rol -
ni a né zô vi sel ke dé sé re és ér ték rend sze ré re, ha elsô -
sor ban a tes té re hat és bi zo nyos ér zé se ket, akár 
szen ve dé lye ket is elôidéz.”74 Min den ha tás el mé let 
a test egy bi zo nyos kon cep ció ján ala pul, így az 
arisz to te lé szi Poé ti ka sze rint a tra gé dia ál tal a né zô -
ben kel tett rész vét és fé le lem a test me leg sé gé nek 
a gö rö gök nél ál ta lá no san el fo ga dott el mé le té re épül. 
A me leg ség a férfi tes té nek att ri bú tu ma, amely ko -
ránt sem ál lan dó, ha nem kü lön bö zô te vé keny sé gek 
ál tal emel he tô. Míg a moz gás és a vi ta ké pe sek a 

tes tet fel me le gí te ni, ad dig ülô hely zet ben (pél dául 
a szín ház ban vagy a nép gyû lé sen) a test fo ko za tos 
le hû lé se miatt az em ber se bez he tô vé vá lik, ké pes 
átérez ni a hôs szen ve dé sét. Ám eb ben a test hely -
zet ben is van le he tô ség a test hô mér sék le té nek eme -
lé sé re, még pe dig a ki mon dott szó ha tal ma ál tal: ez 
a ka tar zis megél he tô ség nek elô fel té te le a szín ház -
ban. Fis cher- Lich te szá mos re cen ziót idéz a pol gári 
szín ház olyan fizi kai ha tá sai nak alá tá masz tá sá ra 
(szi po gás, könnyek, kiabá lás, áju lás, akár még kora -
szü lés is elô for dult egy-egy szín da rab meg te kin tése 
köz ben),75 ame lyek a kor or vos lá sá nak a meg fer -
tô zés rôl al ko tott el kép ze lé sé vel ro ko nít ha tóak. 
A szer zô ugyan szá mol an nak kö vet kez mé nyei vel, 
hogy a szín ház tör té net ezen kor sza ká ban a re fe ren -
ci á lis funk ció a per for ma tí vat egyér tel mûen hát tér -
be szo rít ja, el len ben ke vés figyel met szen tel an nak, 
hogy a kor mi lyen be fo ga dói szub jek tu mot kon ci -
pi ál ha tott. A test és lé lek kar te zi á nus dua liz mu sá -
nak – igen hosszan ural ko dó – fel te vé se sze rint az 
em ber co gi to ál ta li meg ha tá ro zott sá ga meg kér dô je -
lez he tet len, tes ti szi tuált sá gá nak kog ni tív fo lya ma -
tok ban ját szott sze re pe vi szont el ha nya gol ha tó. 
Ilyen kö rül mé nyek kö zött akár el ha mar ko dott nak 
is tûn het egy olyan szín ház test re gya ko rolt ha tá -
sá nak túl hang sú lyo zá sa, amely alap kon cep ció ját il -
le tôen ta gad ja le het sé ges be fo ga dó já nak tes ti sé gét 
(nem vé let je nül il le ti Ar taud ezt a szín há zat a pszi -
cho lo gi kus jel zô vel). 

Bár Ar taud írá sai nak rész le tes elem zé sé re nem 
te het tünk kí sér le tet (szé les kör ben el fo ga dott vé le -
mény sze rint ez az élet mû ra di ká lis el lent mon dá -
sos sá ga, A szín ház és ha son má sa után gon dol ko dá -
sá ban be kö vet ke zett for du lat miatt nem is igen le -
het sé ges),76 mégis rá mu tat tunk a pol gá ri szín ház -
zal szem ben meg fo gal ma zott kri ti ká ja men tén 
ki raj zo ló dó re form el kép ze lé sé nek leg szem beöt lôbb 

70Hel ga Fin ter: Die so ufflier te Stim me. The a ter heu te, 1982/1. 45. 
71Cra ig a sza va kat az elôadás tes té nek ne ve zi („words, which are the bo dy of the play”). Vö.: Ed ward Gor don Cra ig: On The 

Art of The The at re. Hei ne mann, Lon don, 1968. 138. 
72Vö.: Hans- Thies Leh mann: i. m. 264. 
73An to nin Ar taud: Elég a re mek mû vek bôl. In. A. A.: A szín ház és az is te nek. i. m. 176. 
74Vö.: Eri ka Fis cher- lich te: Ent gren zun gen des Kör pers. Über das Ver hält nis von Wir kung säst he tik und Kör per the o rie. In. E. F. 

L., An ne Fleig (szerk.): Kör per -In sze nie run gen: Prä senz und kul tu rel ler Wan del, Tü bin gen, At temp to, 2000. 19–34. 20. 
A szer zô a test me leg sé gé nek el mé le tét töb bek közt Ri chard Sen nett: Fleisch und Stein. Der Kör per und die Stadt in der 
westlichen Zi vi li sa ti on (Frank furt a. M., Suhr kamp, 1997.) cí mû köny ve alap ján is mer te ti. 

75 I. m. 25–27. 
76Ar taud szín há zi vo nat ko zá sú írá sai nak rész le tes elem zé sé hez vö.: Hel ga Fin ter: Der Sub jek ti ve Raum, Tü bin gen, Narr, 

1990.; Do ris Ko lesch: Der ma gis che Atem des The a ters. Ri tu al und Re vol te bei An to nin Ar taud. In. Franz Nor bert Men nemeier, 
Eri ka Fis cher- Lich te (szerk.): Dra ma und The a ter der eu ro pä is chen Avant gar de, Tü bin gen, Ba sel, Fran cke, 1994. 231–253.; 
Do nald Mad dox: An to nin Ar taud and A Se mi o tics of The a ter. Ro ma nic Re view, 1985/2. 202–215.
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pont jai ra. A disz kur zív nyelv hez ve ze tô utat re -
konst ruá ló, a dol gok kal köz vet len kap cso lat ban ál -
ló, lét re jöt té nek egye di sé gé ben lé te zô tér be lie sí tett, 
szo ma ti kus ere de tû nyelv megal ko tá sá nak le he tô -
sé gei könnyen be lát ha tóak. Jac qu es Der ri da meg -
gyô zô elem zé sé nek megál la pí tá sait, mely sze rint a 
je len lét már min dig is el kezd te rep re zen tál ni ön -
ma gát, va la mint hogy nem lé te zik olyan jel, amely 
ne megis mé tel he tô sé gé nek le he tô sé gén ala pul na, 
ne he zen le het ne cá fol ni.77 Meg le he tô sen könnyû 
te hát a ke gyet len ség szín há zát a rep re zen tá ciós 
struk tú ra meg nyi tá sá nak le he tet len sé ge ként le lep -
lez ni, me lyet alá tá maszt ha tunk Ar taud meg bu kott 
elôadá sai nak fel so ro lá sá val, de ez zel alig ha ad ha -
tunk ma gya rá za tot el bû vö lô utó piá já nak máig ta -
pasz tal ha tó ha tá sá ra. A fran cia szer zô poszt mo dern 
performansz- és tánc szín ház ra gya ko rolt je len té -
keny be fo lyá sá nak okát Do ris Ko lesch ép pen kon -
cep ció ja nyil ván va ló meg va ló sít ha tat lan sá gá nak 
szub ver zív ere jé ben lát ja.78 

Eli nor Fuchs Der ri dá nak a je len lét me tafizi ká -
ját meg boly ga tó írá sai ra hi vat koz va azt ál la pít ja meg 

a nyolc va nas évek el sô fe lé nek szá mos ka no ni kus 
elôadá sá ról, hogy azok az au dio vi zua li tás és tex tu -
a li tás teát rá lis po ten ciál já nak in ten zív ki hasz ná lá -
sa ál tal a szín há zi je len lét aláásá sá ra tö re ked nek.79 
Nem sza bad azon ban figyel men kí vül hagy nunk, 
hogy a „Hiány szín há za” a filmbe té tek al kal ma zá -
sa vagy a szí nész hang já nak me di a li zá lá sa, azaz tes -
té rôl va ló le vá lasz tá sa ál tal nem annyi ra az elôadást 
épí tô je lek anyag sze rû je len lé té nek, sok kal in kább 
az ön ma gá val azo nos szub jek tum je len va ló sá gá nak 
le bon tá sá ra tesz kí sér le tet. Egy ilyen szub jek tum 
eset le ges meg lé lét nem fel té te le zô posztd ra ma ti kus 
szín ház a ke gyet len ség szín há zá nak ha gyo má nyá -
ban áll, leg fôbb jel lem zô je Hans- Thies Leh mann 
sze rint az au to szufficiens tes ti ség au ra ti kus je len lé -
té nek szín re vi te le.80 A test fizi kai va ló sá gá ról, sza -
gá ról, fáj dal má ról, tel je sí tô ké pes sé ge ha tá rai nak fel -
mu ta tá sá ról, tö ké let len sé gé rôl (gyak ran a be teg, de -
viáns tes tek éle té rôl) szó ló szín ház azon pri vi le gi -
zált hellyé vált, ahol a szi mu lá krum vi lá gá ból 
el tûn ni lát szó em be ri test anya gi va ló sá gá ban, „hús -
ként” vá lik meg ta pasz tal ha tó vá.81

77Vö.: Jac qu es Der ri da: A ke gyet len ség szín há za és a rep re zen tá ció be zá ró dá sa. i. m.  
78Vö.: „Ein avant gar di stis ches The a ter, das auf ge führt und ver wirk licht ist, ist ein ges chei ter tes The a ter und hat sei nen 

Avant gar de -Ansp ruch zu min dest par tiell ein ge büßt. Die ra di kal -äst he tis che Di men si on von Ar tauds The a te ru to pien und 
ih re beis piel lo se Bri sanz für das Nach kriegst he a ter, für das No u ve au Théâtre ei nes Ada mov, Be ckett oder Io nes co, für das 
Li ving- The at re, für Ari a ne Mno u che ki nes Théâtre du So leil oder für Jer zy Gro tows kis Ar mes The a ter ba siert mei nes Erachtens 
da rauf, daß Ar tauds künst le ris cher Pra xis ei ne Spreng kraft in ne wohnt, die ver hin dert, daß sie als Kul tur wa re ab sor biert 
und mi thin neut ra li siert wer den kann.” Do ris Ko lesch: i. m. 232–233. 

79Vö.: Eli nor Fuchs: A Je len lét és az írás bosszú ja. A szín ház új ra gon do lá sa Der ri da nyo mán. Szín ház, 1998/3. 3–9. Ford. 
Ké ke si Kun Ár pád. 

80Vö.: Hans- Thies Leh mann: i. m. 162–167. 
81A hús nak [cha ir] Mer le au- Ponty ké sôi fi lo zófiájá ban be töl tött köz pon ti sze re pé hez vö.: Mau ri ce Mer le au- Ponty: Die 

Verflech tung – Der Chi as mus = uô, Das Sicht ba re und das Un sicht ba re, Mün chen, Fink, 1994. 172–203.


