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Bevezetés 

 

Minél többet tudsz, annál többet tudsz elképzelni. (Bogart 2007: 48) 

 

 

Megjelenik Honthy a színpadmélyen. Fönt. Középen. A színpad leghangsúlyosabb 
pontján.  
Beléptekor a nézık megtapsolják. Honthy visszahıköl. „Mi az? Mi történt?” 
Kesztyős kezét szívére teszi bátortalanul. „Van itt valaki?” Körülnéz. „Van. Valakik 
ülnek odalenn.” Megriad. Hátrahıköl. „Kik ezek? Mit akarnak?” Újra tapsolnak a 
nézık, hogy megnyugtassák kedvencüket. „Ne félj! Mi vagyunk itt! A te 
közönséged!” Honthy meghallja a félhomályból érkezı biztatást. Elmosolyodik. 
Csöppet hátralép. „Ja, a közönség!” A nézık boldogok: „Megismert minket!” 
Hallgatja Honthy a tenyerek csattogását. Elırelép. Tüzetesen szemügyre veszi az 
alant ülıket. Már nem fél. A nézık megértik, hogy a primadonna megnyugodott. 
Tudomásul vette: szeretik ıt. Megerısítik ebben újabb tapsrohammal. Néhány apró 
lépést tesz feléjük Honthy. Izgul a közönség: „Most mi lesz?” Honthy arcán 
kifényesedik a mosoly. Lassan lehunyja szemét. Két kezét mellére helyezi. Alázatos 
fıhajtással megköszöni az ünneplést. Ekkor a publikum ırjöngve tapsol: 
„Megköszönte! Nekünk köszönte meg! İ köszönte meg – nekünk! Hálás érte!” 
Erısebben tapsolnak elragadtatásukban. „Mennyire szerény!” Elragadtatott 
tombolással megköszönik Honthynak, hogy megköszönte nekik, amiért 
megköszönték neki. A taps hisztérikussá növekedik. 
Körülbelül öt percig tart ez az elıadást megszakító ünnepség. Még semmi más nem 
történt, csupán színre lépett Honthy Hanna.  
Ekkor fölsrófolt hangon megszólal: „Hát itt vagyok!... Újra itt vagyok!” Mire végre 
teljes erıvel kirobban a taps. Nevetve, fölszabadultan meghálálják kacér öniróniáját, 
életkoráról humorizáló névjegymondatát. (Nádasdy Kálmán „tisztelgı paródiája” a 
Cecília (Csárdáskirálynı) szerepét játszó Honthy Hanna entrée-járól, idézi Molnár 
Gál 1997: 54) 

 

Az elıadás felvételébıl (Kálmán – Szinetár 1961) kiderül, hogy Nádasdy paródiája nem 

áll messze a valóságtól. Az általa idézett, Honthy által hangosan kimondott mondatok 

(„Hát itt vagyok!... Újra itt vagyok!”) ugyanakkor a librettó módosulásaira mutatnak rá: 

míg az operett elsı magyarul megjelent verziójában a tábornok egyedül érkezik az 

orfeumba (Kálmán – Jenbach – Stein 1917: 14), addig az 1954-es, Békeffy és Kellér által 

jegyzett átdolgozás librettójában, amelynek legnagyobb változtatása a korosodó Honthy 

számára hangsúlyossá tett Cecília-szerep, a Csárdáskirálynı elsı mondata többes számot 

jelöl: „Hát újra itt vagyunk!” – mondja a tábornokkal érkezı Cecília (Kálmán – Jenbach – 

Stein – Békeffy – Kellér 26). Honthy ezt a megnyilvánulást az elıadásban egyes szám elsı 
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személyővé redukálja, mintegy leszőkítve a fejgép fénykörének átmérıjét: „Hát újra itt 

vagyok!” – mondja (Kálmán – Szinetár 1954).1 

A Csárdáskirálynı elıbb Honthy számára, majd Honthy (Nádasdy) által módosított 

belépıje – „Hát itt vagyok!... Újra itt vagyok!” – úgy is értelmezhetı, mint dramatikus-

teátrális játék a jelenléttel, Honthy Hanna pedig (a szó nem pejoratív értelmében) 

hatásvadász, amikor az operett formakánonjának megfelelıen egyébként is hangsúlyos 

entrée feszültségét, a nézı várakozását a végsıkig fokozza – a hosszan kitartott csend 

eszközével. Honthy belépıjében egymásra rétegzıdik a jelenlétnek és a csendnek számos, 

a következı szakaszokban elemzett aspektusa: az aurának (Benjamin) a fikció 

koncentrikus köreihez való viszonya, a színész testfenoménjának közvetlenként 

(unmediated) tételezett, ám lényegileg közvetett megjelenése, és a „feedback-szalag 

autopoézisébe” (Fischer-Lichte) illeszkedı – ebben az esetben egypólusú – csend.  Honthy 

Hanna érinthetetlen és sérthetetlen – hasonló a pozíciója, mint a színészi jelenlét és a csend 

fogalmainak a hagyományos (gyakorlati) diskurzusban.  Ugyanakkor egyetértek Power 

álláspontjával, aki szerint „lehetséges, hogy a jelenlét – mint arra Herbert Blau rámutat – 

egyike a színház legerıteljesebb illúzióinak, ez azonban nem mentesít minket annak 

szükségessége alól, hogy megértsük, hogy a színház »varázslata« milyen sajátos módokon 

teszi jelenvalóvá ezeket az illúziókat számunkra” (Power 2008: 207). A színészi jelenlét és 

a csend fenoménjának kutatásakor ennek megfelelıen nem a színház „varázstalanítása” a 

célom, hanem a lehetséges rétegek felfejtése, megértése, és a pontosabb fogalomhasználat 

elısegítése – meggyızıdésem, hogy a terminusok tisztázásának kísérlete nem veszi el a 

játék örömét. 

 

A hagyományos, többnyire reflektálatlan megközelítésben mind a jelenlét, mind a csend 

fogalma egy-egy bináris oppozíció egyik végpontjának tőnik, amely kizárja az oppozíciós 

párt: a jelenlét a hiánnyal, a csend pedig a hanggal (és annak változataival) áll ellentétben. 

A használat során pedig mindkettı normatív aspektusokkal, kommunikációs stratégiákkal 

terhelt fogalom. És miközben a performatív (szőkebben a színházi) eseményben 

résztvevık könnyen felismerik e jelenségeket, addig a fogalmak kihívják az értelmezést, és 

                                                
1 Mohácsi János kaposvári rendezésében Molnár Piroska Cecíliája a „Hát itt volnánk!”, az Alföldi Róbert 

által rendezett elıadásban Hernádi Judit Cecíliája pedig a „Hát itt vagyunk!” mondattal érkezik meg (Kálmán 
– Mohácsi 1993, Kálmán – Alföldi 2005). 
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rendre ellenállnak az esszencialista megközelítéseknek.2 Az alábbiakban arra teszek 

kísérletet, hogy körüljárjam ezt a két fogalmat, azok színházi és dramatikus keretek közötti 

megjelenésében, és elbizonytalanítsam a bináris ellentétet, megmutatva, hogy ezek a 

fogalmak nem feltétlenül homogén, hanem éppen ellenkezıleg, összetett, többelemő 

terminusok. Nem célom a választott jelenségek esszencialista meghatározása, hanem 

elsısorban az, hogy rámutassak a sokrétőségükre, a fogalmakban rejlı lehetıségekre, és a 

kifejezések használata során tapasztalható következetlenségekre. A definíciókra való 

redukálás helyett arra törekszem, hogy az írás jelen folyamata analógiát mutasson a 

színházi elıadás jelenségével: hogy a definíciók helyett a lehetséges jelentések állandó 

játékában rejlı dinamikát jelenítse meg. Ezen kívül (a következı fejezetben vázolt jelenlét-

módok segítségével) pontosíthatónak tartom a jelenlét és a csend összefüggését a színházi 

elıadásban (kitérve a csend dramatikus szövegben betöltött szerepére). Tézisem szerint 

nem bináris oppozíciós viszonyként, hanem komplementer jelenségek állandó játékaként 

érdemes a jelenlét és hiány, csend és nesz/hang/zaj viszonyára tekinteni.  

Ennek megfelelıen a dolgozatban a következı kérdések vetıdnek fel: kinek, minek a 

jelenlétérıl van szó? Mit jelent, ha valakinek „van jelenléte”, milyen értelemben „nincs 

jelenléte”? Hogyan van jelen, akinek jelenléte van? Mennyiben tér el a színész jelenléte a 

többi színpadi elem jelenlététıl? Hogyan próbálják ezt megfogalmazni az elméletírók és a 

színházzal gyakorlatban foglalkozók? Milyen különbségek vannak a megfogalmazási 

kísérletekben? Tanítható? Hogyan? A csendre vonatkozóan pedig: ha nem lehetséges a 

csend akusztikus értelemben (Cage, részletesebben lásd a Keresztezıdések címő 

fejezetben), akkor nem marad más lehetıség, mint minimalizált, ám mindig jelen lévı 

zajszintként definiálni a színházi csendet? Hogyan lehet / kell csendben lenni a 

színházban? Milyen eltérı csend-megközelítést implikál egy dramatikus mő színrevitele, 

illetve hogyan lehetséges, ha lehetséges a csend azokban az esetekben, amikor a színház 

teologikus karaktere (Derrida), a Dráma (Fuchs) rejtett? Milyen esetekben befolyásolja a 

csend a színész jelenlétét, vagy éppen a színész jelenléte a csendet? 

A jelenlét, a színházi jelenlét, illetve a színészi jelenlét kérdése olyan, a mővészeti ág 

lényegét érintı alapkérdés, amelynek lényege feltételezésem szerint éppen az adható 

válaszok diverzitásában és heterogén karakterében rejlik, nem pedig az egy adott 

                                                
2 A színháztörténeti, -elméleti szakirodalom többnyire egymástól függetlenül elemzi ezeket a 

jelenségeket: a (színészi) jelenléttel Várszegi (2005), Goodall (2008), Power (2008) a csend dramatikus 
szerepével Kane (1984), a posztdramatikus zenés színházban betöltött szerepével pedig Elzenheimer (2008) 
foglalkozott részletesebben. 
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definícióra való szőkítés aktusában. Ez azt is jelenti, hogy a megközelítésemben alapvetı 

fontosságot tulajdonítok a játék gadameri értelmében vett fogalmának (Gadamer 2003: 

133-142), és a játékosságnak. A játék Gadamer szerint mindig valaminek a játéka, lényegi 

tulajdonsága pedig az ide-oda mozgás állandó dinamikája. Így tehát azt is kérdezem (vagy 

talán ezt kérdezem leginkább): hogyan játszik a színház a jelenléttel és a csenddel? 

A dolgozat struktúrájában (az egymásutániság kényszerő rendjébe illeszkedve) három 

nagy egység különíthetı el: 1, a (színészi) jelenlét fogalmának elméleti-módszertani 

áttekintése, 2, a csend dramatikus és teátrális sajátosságainak elemzése, 3, a jelenlét és a 

csend színházi „keresztezıdései”. Ezek azonban csupán az írás formájából adódóan 

különülnek el fejezetekre: ideális esetben a szöveg vizuális kereszthivatkozások hálójából 

állna, vagy pedig olyan szövegegység-installációknak lennének tekinthetık, amelyek 

hátterében – mozgatható „szövegkulisszaként” – a jelenlét és a csend meghatározó 

elméletei állnak.  

1. A (színészi) jelenlét fogalmának elméleti megközelítése során részben az aura 

(Benjamin) terminusának színházi vonatkozásaival és „következményeivel”, részben a 

(színészi) jelenlét leírásainak poétikai sajátosságaival (Goodall), illetve a fogalom 

posztstrukturalista, szemiotikai és fenomenológiai szempontú diskurzusának áttekintésével 

foglalkozom – elfogadva jelenlét módjainak a Power által javasolt csoportosítását (Power 

2008) mint a színház és a jelenlét viszonyának egy lehetséges leírását. A módszertani 

szakaszokban pedig a közvetítés, energia, érdeklıdés, kockázat fogalmain keresztül 

elemzem a huszadik-huszonegyedik század (nyugati) színházát meghatározó alkotóknak a 

(színészi) jelenlét megragadására tett kísérleteit. 

2, A csendnek a dramatikus szöveghez való kapcsolatát elsısorban Csehov, Beckett, 

Pinter, Gombrowicz és Sarah Ruhl drámáin keresztül elemzem, rámutatva a jelenség 

nyelvi-kommunikációs folyamatban betöltött szerepére, a dramatikus mikrokozmoszok 

megalkotásában játszott atmoszféra-teremtı és dramaturgiai funkciójára. A színházi 

elıadás-események és a csend viszonyát a társadalmi vonatkozásokban, illetve a színész 

testfenoménjának aktivitásaként értelmezem (elsısorban Kroetz, Brook, Artaud, Lecoq, 

Horváth Csaba mővein keresztül), kitérek a dramatikus mővek színrevitelének 

csendvonatkozásaira, a hanghoz való kapcsolatára, illetve jelzem a csendhez tartozó 

szemantikai és metaforikus mezıt. 

3, A jelenlét és a csend keresztezıdéseire Wilson alkotásain keresztül mutatok rá, 

kiemelve a korai mővek csendhasználatát, és a színészre vonatkozó jelenlét-definícióit. A 

színház és ökológia teoretikus összekapcsolása pedig lehetıvé teszi, hogy csendet és a 
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jelenlétet a színház–természet–építészet viszonyaként értelmezzem a performatív aktusként 

tételezett Watermill Center mőködésében. 

 

Várszegi az „Ittlét örömének” mint a színház lényegi aktusának meghatározása során 

(Várszegi 2005) Nagy József szólóelıadásának egy 15-20 másodperces, pontosan definiált 

mozdulatsorán keresztül mutatja be a színpadi mő hermeneutikai megközelíthetıségét. Ez 

a mozdulatsor Várszegi teoretikus kozmoszában centrum, kiinduló- és végpont is egyben, 

mindig „kéznél lévı” (Heidegger) viszonypont, a „sikerült” színházi esemény 

megnyilatkozása. Várszegi módszerétıl eltérıen a jelenlét/csend teátrális és dramatikus 

jellemzıinek kutatása során a példák diverzitásában rejlı dinamikát választottam, 

elfogadva és kihasználva a feltételezést, hogy „a (klasszikus) modern, avantgárd és 

posztmodern jelzıkkel illethetı színházformák vagy elıadásmódok nem szukcesszív 

sorozatot képeznek, hanem egymással kölcsönös és intertextuális kapcsolatban állnak” 

(Kékesi Kun 2000: 26). A drámákat mint egy lehetséges elıadás szövegrétegét elemzem, a 

színházi elıadásokat pedig eseményként. A terminológiát részben meghatározza, hogy az 

idézett szövegek számos esetben egy-egy mővész saját gyakorlatára vonatkozó leírásai, 

amelyek gyakran közbeszédszerőek, vagy éppen meglehetısen nagyvonalúan kezelik a 

máskülönben összetett, rétegzett fogalmakat, és az elméleti és gyakorlati megközelítések, 

illetve a leíró és elıíró módok gyakran keverednek ezekben a szövegekben – a gyakorlati 

vonatkozású írásokban a saját nézıpont pozícionálása gyakran elmarad, többnyire azért, 

mert azt a szerzıje univerzálisnak, így tehát transzparensnek véli. A gyakorlatban használt 

terminológia pontosítása az elemzésem egyik legnagyobb kihívása.  

A gadameri játékfogalomban rejlı dinamika, a szüntelen oda-vissza mozgás írja le a 

saját kutatói pozíciómat is: a rögzített nézıpont helyett a következı szakaszokban 

állandóan váltja egymást a színész, a rendezı és a befogadó (nézı, olvasó) megközelítése. 

Ezt részben a gyakorlatban megjelenı rugalmas fogalomhasználat indokolja – „a rendezı 

elsı közönsége a színész” (Sher, 2010) –, részben pedig az a meggyızıdés, hogy „a 

feedback-szalag autopoézise az elıadások esetében improduktívvá teszi a produkció- és 

recepcióesztétika akár csak heurisztikai okokból történı szétválasztását” (Fischer-Lichte 

2009: 103). „Gyakorlat mint kutatás” [practice as research] és a kutatás mint a gyakorlat 

egy formája, elmélet és gyakorlat állandó egymásba játszása, a gyakorlatnak egy reflektált, 
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összefüggéseket keresı változata – ezzel tartom meghatározhatónak a saját kutatói 

nézıpontomat.3 

 

Barthes a fotográfiáról írt esszéjében a „Tekintetek történetét” említi (Barthes 2000: 

16); a színház (theatre) etimológiájának igei megfelelıje pedig a theaomai [θεάοµαι] – 

„nézni”, „tekinteni”. A (nézıi, színészi) tekintet jelensége, minısége, vektora a jelenlétre 

és a csendre vonatkozó elemzéseim egyik kiemelt metszéspontjaként szolgál, olyan 

fogalmi keresztezıdésként, amely a színész és a nézı testfenoménja mellett játékba hozza 

a szélesebb értelemben vett performatív aktusokat, a vizuális mővészetek többi formáját, és 

a jelenlét és a csend sajátos formáját, a képet. 

A nézıket megindító mozdulatlan színész képe. David Zinder színésztankönyvének 

„záróképe” ez, olyan háromdimenziós tabló, „amelyben a színház számtalan rétege – 

jelenlét, forma, ellenálló-képesség, paradoxon, rejtély és kapcsolat – egyszerre és együtt 

létezik az elıadás terében vibrálóan összehangolt közös képzelet pillanatában” (Zinder 

2009: 381).  Ez a „könyvpillanat” több szempontból is szimbolikus. Egyrészt azért, mert 

magában foglalja a könyvben leírt képzési útvonal kimeneti követelményét: Zinder szerint 

ez a kép jeleníti meg a színészi munka legmagasabb fokát: az átalakuló színész sőrített 

jelenlétét. Másrészt pedig azért, mert a kimeneti követelmény önmagában véve is egy kép 

– olyan középponti fogalom ez Zinder rendszerében, amelynek számos aspektusa 

rétegzıdik egymásra a mőhelymunka során: képesség, képzés, képzelet. A módszer 

nyitóképe is hasonló ehhez: a színész, aki „átlépi a küszöböt”, nyitott készenléti állapotba 

helyezi magát a munka legelején. A rendszer tehát egy ciklus: visszatér a kezdethez, a 

mozgáson át a mozdulatlan színész állapotáig, de úgy, hogy a megtett út tapasztalata 

megjelenik a vég- (tehát kezdı-) pontban. A képzelet fejlesztésének folyamatában, a „kép-

edzésben” az egyre összetettebbé váló gyakorlatok pedig párhuzamosan haladnak a szóbeli 

és a testi kifejezés területén. A „Mozgó költészet” és a „Verskoreográfia” gyakorlata zárja 

a kötetet (Zinder 2009: 372); ezek a gyakorlatok egyesítik magukban Zinder rendszerének 

alapvetı elemeit.  A verskoreográfia befejezéseként Zinder arra kéri a színészt, hogy adjon 

elı egy verset egyetlen szó és mozdulat nélkül – ez az a pillanat, amikor a képzési 

folyamatban elérkezünk a nézıket megindító mozdulatlan színész képéhez (Zinder 2009: 

                                                
3 Ez a megközelítés nem egyedülálló. Az angolszász színházelmélet mellett a „devised play” mint kreatív 

munkafolyamat, valamint Anne Bogart „esszé-színháza” is említhetı – vagy éppen az a sajátos „multi-
tasking”, amelyet Hans-Thies Lehmann emelt ki mint „helyi sajátosságot”, miután végighallgatta a 
résztvevık bemutatkozását a Kortárs Drámafesztivál keretében 2007 ıszén, fiatal színházi szakemberek 
számára szervezett workshop kezdetén. 
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380). Zinder képzési rendszerének záróképe egyben a jelenlét és a csend kutatását célzó 

dolgozatom kiindulási képe is egyben.  
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1. A (színészi) jelenlét  

 

A (színészi) jelenlét elméleti megközelítései 

 

 

Amikor néhány évvel ezelıtt egy kereskedelmi televíziós csatorna tehetségkutató 

mősorában az egyik zsőritag azzal „értékelte” a látott produkciót, hogy az „átjött”, vagy 

„nem jött át”, a másik pedig azzal, hogy „volt vagy nem volt lúdbır”, akkor implicit 

módon 1, az elıadói jelenlét kérdését érintette, 2, a befogadó felıl definiálta ezt a kérdést, 

3, értékelt.  Néhány évvel késıbb pedig egy hasonló kategóriájú mősorban a zsőri egyik 

(színész) tagja azzal értékelte (pozitívan) a néptáncos magánszámát, hogy a jó táncos 

„betölti a teret” – olyan metaforikus szempontot emelt be az értékelésébe, amely szinte szó 

szerint megjelenik Goethe Szabályok színészeknek címő, 1803-ban írt szövegében (86. §, 

Goethe 1981: 327). A másik (egyébként színházigazgató) zsőritag pedig azzal zárta az 

egyik értékelést, hogy „mert valakinek ugye vagy van jelenléte, vagy nincs”. Ez utóbbi 

rávilágít arra a mindennapi színházi gyakorlatban rögzült nézetre, amely a színészi / 

elıadói jelenlétet egyrészt szigorúan a színész személyéhez köti, másrészt adottságnak 

tekinti, a „jelenléttel telített” pillanatokat pedig a színészi tehetség megnyilatkozásának 

tartja. 

 

A színház alapdefiníciójaként elfogadott képlet szerint (lásd Bentley 2005: 123) a nézı 

és a színész jelenléte egyaránt elengedhetetlenül szükséges a színház létrejöttéhez. A 

színész jelenléte és a „színészi jelenlét” (mint rögzült szóösszetétel) jelentése(i)ben 

ugyanakkor számos réteg fejthetı fel: az elsıdleges réteg annak felismerése, hogy az 

utóbbi jelenlét-fogalom (az alkotói és kritikusi gyakorlatban) nem teljesen azonos a színész 

fizikai ott-tartózkodásával egy adott elıadás adott pillanatában, tehát szőkebb 

jelentésmezıvel rendelkezik: a fizikai állapot mellett a színész mentális összeszedettségére 

is utal. További nehézséget jelent a kifejezés definiálásával kapcsolatosan, hogy a fogalmat 

a (kritikusi, alkotói) használat során (alig) rejtett normativitás szövi át: hiába van jelen egy 

színész a színpadon, nem biztos, hogy van jelenléte, illetve hogy elég erıs, elég sőrő az az 

állapot, amelyet jobb híján a „jelenlét” kifejezéssel illetünk. A fogalom normatív jellegét 

ráadásul az a több évszázados meggyızıdés is befolyásolja, hogy ez a „jelenlét” (illetve a 
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most ezzel a szóval jelölt állapot) egyáltalán nem konstans: sem egy-egy adott elıadásban, 

sem egy színész egész pályáján nem garantálható a létrejötte. „Mennyiségi elıfordulását” 

tekintve (legalábbis a nyugati hagyományban) sokkal inkább tekinthetı kivételnek, 

mintsem szabálynak. Ennek ellenére (vagy talán éppen ezért) a színészet – és ehhez 

kapcsolódóan a kritika – története úgy is olvasható, mint az ilyen kivételes színházi 

pillanatok elvárásának, majd leírásának sorozata, illetve elmaradásának számonkérése. 

Meggyızıdésem, hogy a színház-teoretikusok, a színházi „szakma”, és leginkább a 

színházzal a gyakorlatban foglalkozók körében gyakori heves viták immanens módon 

éppen a (színészi) jelenlét jelentésrétegei között csúszkálásnak tulajdoníthatók, miközben a 

fogalom (különösen annak az aurához kapcsolódó aspektusa) az utóbbi közösség 

beszédmódjában érinthetetlenként tételezıdik, a gyakorlat „apostolai” gyakran 

támadásként élik meg a jelenlétre vonatkozó elméleti megközelítéseket, és (indokolatlanul) 

védelmezı pozícióba helyezkednek.4 Az elemzésemnek éppen az a tétje, hogy hogyan 

lehet (lehet-e) úgy beszélni a jelenlétrıl, hogy – elkerülve a vád- és a védıbeszéd 

alapállását – csoportosítsam a fogalomhasználat során megjelenı paradigmatikus 

elképzeléseket.  

 

A kutatás során elsısorban a presence (angol, francia), Präsenz (német) terminusra, 

illetve a magyar jelenlét fogalmára támaszkodom. (A német Gegenwart kifejezést azért 

hagyom figyelmen kívül, mert a vonatkozó német szakirodalom is a Präsenz fogalmát 

részesíti elınyben.) A presence etimológiája a praesentia kifejezéshez kapcsolódik, és 

gyakran Krisztus, vagy egy uralkodó, elöljáró (testi) jelenlétére reflektál. (Ennek 

árnyaltabb kifejtésével – Goodall meghatározására utalva – e fejezet késıbbi, a jelenlét és a 

hiány viszonyára vonatkozó szakaszában foglalkozom.) A magyar jelenlét kifejezés 

definíciója szintén valakinek vagy valaminek az adott helyszínen való létére utal (MÉK I. 

1987: 622), ám (vélhetıleg finnugor) eredete a jel és a (láb-, vad-) nyom fogalmához köti 

(Etimológiai Szótár, Zaicz 2006: 354-355) – a jelen lenni tehát egyaránt jelent(het)i a 

nyomkövetés aktusát, illetve azt is, hogy a jelenlévı valamilyen elızetesen megjelölt, 

valaki által elızıleg hagyott nyomon, helyen áll. A jel- és nyom követése tehát a 

folyamatos haladás aktusát is implikálja, nem csupán a megérkezés állapotát. Ezek alapján 

a jelenlét két aspektusa határozható meg: egy statikus (adott helyen lenni, leginkább fizikai 

                                                
4 Itt válik számomra egzisztenciális kérdéssé a játék, játékosság, hiszen elmélettel és gyakorlattal egyaránt 

foglalkozó kutatóként rendkívül fontos számomra, hogy a jelenlét fogalmának gyakorlati alkalmazásába 
beszőrıdhessenek az auratikus módtól eltérı megközelítések is.  
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értelemben) és egy dinamikus aspektus (a „jelen, nyomon lenni” értelmében) – mindkét 

aspektus lényeges a jelenlét színházi, performatív vonatkozásában. Az etimológiai 

megközelítés eredményeként azt is kimutathatónak tartom, hogy a jelenlét és a presence 

fogalmában immanens módon megjelenik a hiány. 

A (színházi) jelenlétnek a dramatikus mővek színrevitelére (vagy bármilyen 

„teologikus” – Derrida – színházi eseményre) szőkített fogalmában – ide tartozik Benjamin 

elméletének a Macbethet játszó színészre vonatkozó szakasza is (Benjamin 1969: 317) – a 

„hic et nunc” tételezıdik. Ubersfeld ugyanakkor rámutat az „itt és most” paradox 

karakterére: „Hol (van az) itt? Mikor (van a) most?” (Ubersfeld 1999: 175). Ubersfeld 

alapkérdése (nyilvánvalóan az elıadás „olvasásának” szemiotikai folyamatára utalva) arra 

a kettısségre mutat rá, amely során a színpadi tér-idı problematikussá válik az elıadás 

idejéhez képest, így egyfajta „nem (csak) most”-ot és „nem (csak) itt”-et hozva létre. A 

jelenlét fogalmának megragadásában azonban ez csupán az egyik réteg. A másik réteg  

 
az elıadás világának egyedülálló önbeteljesítése és a fokozott figyelem köre, amely a 
színésztıl a nézıhöz, onnan pedig visszafelé áramlik, és fenntartja ezt a világot. (Az 
a vonzerı, amelyet egy bizonyos elıadó áraszt, amikor azt mondjuk rá, hogy 
„jelenléte” van, benne foglaltatik ebben a meghatározásban.) (Fuchs 1998: 3) 

 

Fuchs szövege Walter Benjaminnak a mőalkotás egyszeriségérıl és reprodukálhatóságáról 

írt tanulmányára (Benjamin 1969) utal, arra a szövegre, amelyet a színház és a színész 

mővészetével, kapcsolatos elméleti megközelítések a huszadik század második felétıl 

kezdve nem kerülhetnek meg: az aura Benjamin által bevezetett fogalma viszonyítási 

pontként szolgál és meghatározza a jelenlétre vonatkozó diskurzust. Noha a benjamini 

aura-fogalomból a színház és a jelenlét kapcsolatának csupán egyik módja vezethetı le (ezt 

a következıkben pontosítom), azt mindenképpen el kell ismerni, hogy ez a mód válik 

legáltalánosabban és talán leginkább reflektálatlanul használt kategóriává. Többek közt ez 

indokolja, hogy a jelenlét elméleti aspektusainak vizsgálatát Benjamin nézeteinek rövid 

elemzésével kezdjem. (Az elemzésnek nem célja, hogy az aura fogalmát a benjamini 

életmőben helyezze el, hanem az, hogy a fogalom színházelméleti és gyakorlati 

vonatkozásait tekintse át.) 

Walter Benjamin azt a megállapítást tette A mőalkotás a technikai sokszorosíthatóság 

korszakában címő tanulmányában a színház és a film közötti különbségrıl, hogy a színpadi 

színész (és vele az eljátszott szerep is) rendelkezik azzal az aurával, amely az egyszeri 

mőalkotások sajátja. Az aura „itt és most”-ja a színész esetében az elıadás egyszeriségét, 

képmás nélküliségét jelenti, szemben a filmmel, ahol a technikai apparátus 
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közbeiktatásának eredményeként a színész kénytelen lemondani saját 

megismételhetetlenségérıl és a nézıkkel való közvetlen kapcsolatáról: „a tükörkép tıle 

elválasztható, szállítható lett” (Benjamin 1969: 319). Az „itt és most” a mőalkotások 

esetében egyrészt a hagyományba való beágyazottságot garantálja és jelenti, másrészt 

pedig a mőalkotás valódiságának fogalmát adja (Benjamin 1969: 305). Az aurával 

rendelkezı mőalkotás (az aura definíciójából – „valamely távolság egyszeri megjelenése, 

bármily közel legyen is a tárgy” következıen) megközelíthetetlen, és mindig megtart 

valamit a kezdeti, rituális, kultikus funkciójából (lásd ezekhez Benjamin 1969: 310, 386). 

Ezt az alapvetı viszonyt változtatja meg Benjamin szerint a sokszorosítás technikai 

lehetısége (amely nem egyenlı a mőalkotás újrateremtésének lehetıségével); elsısorban a 

filmet mint par excellence a sokszorosításon alapuló mővészeti formát vizsgálja, a 

színházhoz, festészethez, építészethez, íráshoz való viszonyában. A színház és a színész 

mővészete ebben a felosztásban úgy jelenik meg, mint amelyben az aura megırzıdik, 

megtartja kultikus-rituális gyökereit, szemben a filmmel, ahol az aurának ez az aspektusa 

háttérbe szorul, hogy átadja helyét a tömegszórakoztatásnak. (Ezért állíthatja szembe a 

színész és a filmszínész munkáját az aura megjelenésének és hiányának alapján, és 

nyithatja meg az utat többek közt a medialitás és a „liveness” kérdésének a 

színházelméletben). Noha a medialitás kérdése, különösen a posztstrukturalista 

színházelméletben számos eredményt hozott (errıl késıbb részletesebben is írok), itt 

elsısorban nem erre érdemes helyezni a hangsúlyt, hanem arra a tényre, hogy mit 

eredményez a jelenlét kérdésének szempontjából Benjamin módszere, a színháznak a 

filmmel való összevetése. A legnagyobb horderejő következmény az, hogy míg a film 

mőfaját a tanulmányban számos egyéb mővészeti ághoz való viszonyában elemzi, addig a 

színháznak csupán egyetlen aspektusából, a Macbethet játszó színész szempontjából 

tárgyalja, ezen a példán mutatva be az aura fogalmát és annak megjelenését a színházban, 

szemben a filmmel. Ezt a meglehetısen tág és általános megfogalmazást Benjamin nem 

szőkíti tovább – ez egyrészt problémaként merül fel, másrészt azonban lehetıvé teszi a 

késıbbi diskurzus számára ennek pontosítását. A kérdés ugyanis az, hogy milyen 

feltételekkel válik érvényessé ez az aura-fogalom a színházi elıadásokban? A benjamini 

aura érvényes-e a színész minden színpadon töltött pillanatára? A színésznek eo ipso van 

aurája, ugyanúgy, mint a szerepének? Ez magából a mőfajból fakad, azaz a színész pusztán 

attól rendelkezik aurával, hogy színházban van? Vagy a színész idézi elı? Vagy a nézı 

tekintete (ellentétben a kamera lencséjével)? Fenntartva a kultikus megközelítést? 

Fenntartható-e ez a kettısség?  
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Hasonlóan kérdéses az aura és a távolság kérdése, amely nyomaiban egyfajta 

közvetettséget is implikál. Ugyanakkor a (technikai értelemben vett) közvetettség éppen a 

film jellegzetessége, szemben a színész és nézı közvetlen viszonyával. A távolság, 

megközelíthetetlenség apollóni ideája áll itt szemben a (nyelvi korlátokon átívelı) 

némafilm egyesítı dionüszoszi hatásával. Az aura és a jelenlét viszonyáról, azoknak a 

civilizációban betöltött ígéretérıl késıbb Fischer-Lichte értekezik (Fischer-Lichte 2009); 

gondolatmenetébıl most egyrészt a színész és nézı jelenlét-tapasztalatában 

megnyilvánuló, a mindennapokból való kívülállást kell kiemelni (exstasis), mint olyan 

gondolatot, amely megfelel az eltávolítás benjamini tézisének, a megközelíthetetlenség 

karaktere – a noli me tangere parancsával – ugyanakkor ellenáll ennek a színészeket és 

nézıket a jelenlét ünnepében részesítı elképzelésnek. A rituális funkció, az 

„elvilágiasodott szertartás” elképzelése (Benjamin 1969: 310) továbbra is megmarad 

Fischer-Lichténél, Goodallnál (Goodall 2008) egyaránt. 

 

Noha úgy tőnik, hogy a jelenlét kérdése elsısorban a hatvanas-hetvenes években, illetve 

(a hiány teoretikus problémája kapcsán) a kilencvenes években került leginkább a 

színházelméleti kutatások homlokterébe, az utóbbi néhány évben két olyan kötet is 

megjelent, amely ezt a jelenséget vizsgálja. Goodall monográfiája (Goodall 2008) és 

Power kritikai elemzése (Power 2008) nem csupán azért válik fontossá a továbbiakban, 

mert ezek a legfrissebb kutatások a témában; Goodall megközelítését azért tartom 

fontosnak részletesebben bemutatni, mert gondolatmenetét – számos megfontolandó 

eredménye mellett – beleilleszthetınek tartom abba a paradigmába, amely a színészi 

jelenlétet az aura fogalmához kapcsolja. Ebbıl a szempontból Goodall monográfiája 

jelzés- és modellértékő, amennyiben mintegy belülrıl, szinte reflexiómentesen képviseli a 

nyugati színházi gondolkodást évszázadokon keresztül meghatározó elképzelést. Míg 

Goodall példáján keresztül megmutathatónak tartom a színészi jelenlét leírásainak (az 

angolszász területen) hagyományos módját, addig Power kritikai megközelítésének 

ismertetése lehetıvé teszi a (színházi) jelenlét-elméletek nagyobb területeinek rövid 

áttekintését. Ennek érdekében átveszem a Power által leírt jelenlét-módok felosztását (ez 

egyfajta sorvezetıként meg is határozza ennek a fejezetnek a struktúráját), ám az egyes 

szakaszokon belül a saját elemzési szempontjaimat követem, nem Power gondolatmenetét. 

Ugyanakkor Power kritikai megközelítésének elemzésén át ismertetem a huszadik-

huszonegyedik század paradigmatikus jelenlét-értelmezéseit is. 
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Goodall a jelenlét poétikáját kutatja (Goodall 2008: 7), annak nyelvi aspektusát, a 

leírásban felhasznált metaforákat, a megfogalmazás lehetıségeit; ennek során többnyire az 

angolszász színháztörténet ikonikus elıadóiról írt kritikákat, leírásokat elemez. Elsısorban 

tudomány-, illetve társadalomtörténeti szempontokat érvényesít (hosszan tárgyalja például 

a színész szerepét az angol reneszánsz társadalomban). Lényeges vonulata az elemzésének, 

hogy részletesen foglalkozik a mítoszképzés kérdésével is (Goodall 2008: 33): többek közt 

Sarah Bernhard tudatos imázsépítését emeli ki (Goodall 2008: 109). 

Jelenlét-monográfiájának megírását mint gesztust Goodall a huszadik század második 

felének színházi gondolkodását meghatározó két tendenciára mint provokációra adott 

válaszreakcióként határozza meg (Goodall 2008: 6). E két tendencia: 1, a keleti színház 

népszerővé válása a színházzal gyakorlatban foglalkozók körében, „mintha elengedhetetlen 

lenne Balira, Indiába, Malajziába vagy Japánba menni azért, hogy a színház fıbb 

energiáihoz kapcsolódhassunk” (Goodall 2008: 6); 2, a jelenlétrıl folyó diskurzus 

fókuszának eltolódása a hiány fogalma felé. Szerinte ezek a tendenciák nem feltétlenül 

visznek közelebb a jelenlét leírásához, minthogy a nyugati (többnyire angolszász) 

színháztörténeti források, kritikák, visszaemlékezések, elıadás-dokumentációk elegendı 

szempontot kínálnak a jelenlét kutatásához. Kiindulópontjának ismeretében Goodall 

monográfiája úgy is felfogható, mint a nyugati hagyomány jelenlét-felfogása mellett 

elmondott védıbeszéd. A végeredmény ellentmondásos: egyrészt azért, mert nem tesz 

mást, mint visszahúzódik a korábbi, biztonságosnak tőnı sáncok mögé (az aura-központú, 

misztikus meghatározások területére), másrészt azért, mert zárójelbe teszi a hiány kérdését, 

elfogadja, mint szükséges komplementerét a jelenlétnek, de nem foglalkozik vele 

bıvebben; szinte teljesen figyelmen kívül hagyja a posztstrukturalista jelenlét-elméleteket: 

Derrida egyszer, Fuchs neve pedig egyszer sem fordul elı a hivatkozásokban. Ugyanakkor 

Goodall is kénytelen elismerni, hogy a hiány, pontosabban a jelenlét-vesztett állapot 

felismerésének kiemelt – és fıleg: nem új kelető – szerep juthat a jelenlét meghatározására 

irányuló próbálkozásokban. (Ezt a fejezet késıbbi szakaszában részletesebben kifejtem.) 

A színpadi jelenlét tárgyalása során szigorúan a színész/elıadó jelenlétével foglalkozik, 

amelynek kialakulását és jelentıségét az individuum kultuszában látja, ám nem köti 

szorosan a zseni fogalmához (Goodall 2008: 12, 16) – ugyanakkor egyfajta mitikus 

folytonosságot lát a megjelenésében. A jelenléttel rendelkezı személy „prototípusa” a 

mágus figurája. Számos elıadó-mővészeti ág és mővész képezi az elemzés korpuszát 

(Betterton, Garrick, Josephine Baker, Maria Callas, Cora Pearl, Loie Fuller, az opera, a Las 
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Vegasban népszerő látványosságok, a musical mőfaja): látható, hogy Goodall igyekszik 

megtalálni és definiálni a közös pontokat a heterogén mőfajok jelenlét-fogalmában – ebben 

pedig immanens módon az a feltételezés munkál, hogy létezik ilyen közös pont. A könyv 

leginkább az esszé mőfajába sorolható – talán ezzel függ össze az, hogy a jelenlét-

definíciók meglehetısen homályosak: „a jelenlét nem más, mint energia, rejtély és 

fegyelem keveréke” (Goodall 2008: 19). A meghatározásokból és a példákból az szőrhetı 

le, hogy Goodallt elsısorban a nagy mővészek iránti lelkesedés főti. Az egyik 

leggyakrabban hivatkozott mővész a könyvben Nizsinszkij, akirıl a színész erıs jelenléte 

és ingatag idegrendszere összefüggésében ír legtöbbet: 

 
A szociális alkalmatlanságáról és zavaráról szóló történetek is hozzájárultak a 
legendához […] Mintha Nizsinszkij nem tudta volna, hogyan kell személynek lenni; 
magas feszültségő idegrendszer volt, amely állandóan új personát keresett, és 
valahányszor talált egyet, az energia alakot öltött és átvette a hatalmat. (Goodall 
2008: 116)  

 

Azért problematikusak az ilyen típusú állítások, mert egy adott mővészrıl keringı 

legendákon keresztül tartja bemutathatónak a jelenlét-fogalom retorikai aspektusait – 

ugyanakkor az ilyen állítással Goodall maga is hozzájárul a legenda építéséhez. Annál is 

inkább, mert a mővészek „ingatag idegrendszere” meglehetısen közhelygyanús toposz.  

A jelenlét fenoménjának leírására a nyugati színház különbözı korszakaiban a 

megindító erı, vonzás, villamosság, elektromos tőz, zseni, természetfölötti, emberfeletti 

attribútum, igézet, delejesség (mesmerism), csillogás metaforái válnak gyakorivá – ebben 

nyilvánvalóvá válik az az implicit meggyızıdés, hogy minden korszak megteremti a maga 

terminológiáját, kifejezéskészletét a jelenség leírására. Ennek megfelelıen Goodall 

voltaképpen a színészi jelenlét metaforáinak tudománytörténeti áttekintését kínálja. (Nem 

kimondott) feltételezése szerint a színházi kritikában és – ezzel párhuzamosan a 

színháztörténetben – használt terminológia fejlıdése (mert szerinte lehet fejlıdésrıl 

beszélni) a (természet-) tudományokkal szinkronban zajlik: egyfajta darwinista 

megközelítés az övé (nyilván nem véletlen, hiszen az elızı könyve a darwinizmus teátrális 

vonatkozásaival foglalkozik, Goodall 2002). Mindeközben azonban rendszeresen 

visszatérı elem a misztikum (többek közt Goodall 2008: 121), amelyet ebben a 

megközelítésben nem lehet feloldani, pusztán nyugtázni a jelenlétét. Elemzésének 

kiemelkedı szakaszai ennek megfelelıen nem feltétlenül azok, amelyekben a 

természettudomány terminusait applikálja a színházi elıadásokra, hanem amikor ellenkezı 

irányba halad, és a természettudomány képviselıinek módszereiben mutatja ki a 
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(para)teátrális elemeket, úgy tekintve Anton Mesmer, Darwin, Tesla Edison személyére, 

mint a tudományok történetének legteátrálisabb alakjaira (Goodall 2008: 123). Az egyes 

színháztörténeti idıszakok, vagy elıadók leírásának metodikájában is megfigyelhetı 

ugyanez a „poétikai darwinizmus”, amennyiben az egyes szakaszok dinamikája is hasonló 

szempontok alapján szervezıdik: a tudomány haladása új metaforát generál a jelenlétre, 

amely késıbb közhellyé válik, így elfárad, kifullad a terminus, ebbıl a változásból pedig új 

fogalom jön létre (például a „megindító erı” kapcsán Goodall 2008: 66, vagy a 

villamosságról Goodall 2008: 82, ,illetve a „delejes”, „káprázat” esetében Goodall 2008: 

128). 

A fogalom poétikai megközelítése során Goodall tehát jelenlét metaforáinak történeti 

áttekintését adja. A poétikai sajátosságok szemantikai továbbgondolása ugyanakkor nem 

csupán a metaforák elemzését teszi lehetıvé, hanem azt is, hogy a jelenlét leírása során 

használt melléknevek, határozószók is beemelhetık legyenek a vizsgálatba, feltételezve, 

hogy ezek segítenek árnyalni a fogalom nyelvi képét. (Csupán a magyar kifejezésekre 

koncentrálva) az alábbi jelzık fordulnak elı rendszeresen a szókapcsolatban: erıs, sőrő, 

fokozott, átható – ezek egyrészt dinamikai fokozást jelölnek, másrészt pedig a jelenlétet 

mint kiterjedéssel és halmazállapottal rendelkezı anyagot képzelik el. (A csend 

szemantikai megközelítésével – Jaworski nyomán – a vonatkozó fejezetben foglalkozom.) 

Goodall a színház és jelenlét kapcsolatának egy további, „tág fókusszal” rendelkezı 

megközelítését is felveti, amikor a jelenlét egyik aspektusaként az egyénnek (elsısorban a 

színésznek) a történelemben való jelenlétét nevezi meg. „A huszadik században az írókat 

és rendezıket a jelenlét egy új fajtájának megfelelı dramaturgiai keret megteremtése 

foglalkoztatta, amely a jelen körülményekhez való viszonyon alapszik” (Goodall 2008: 

161). Goodall elsısorban Nizsinszkij egyik utolsó táncát, illetve Brecht tevékenységét 

tartja ide tartozónak, ám ez a megközelítés meglehetısen problematikus – olyan kérdéseket 

vet fel a történelem, a jelen és az egyén kapcsolatában, amelyek messze meghaladják az 

elemzésem kereteit.   

 

A színháztörténeti forrásoknak, leírásoknak, kritikáknak retorikai elemek 

győjteményeként való felfogása számos olyan szempontot eredményez, amely a 

késıbbiekben segít tisztázni a jelenlét fogalmának lehetséges megközelítéseit: egyrészt 

rámutat a jelenség poétikai vonatkozásaira, például a mővészek módszerére és szerepére az 

„önmitizálás” folyamatában. Goodall érdeme, hogy temporális szempontok alapján 

pontosítja a karizma fogalmát (Goodall 2008: 46), elkülönítve annak hosszabb idejőségét a 
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színészi jelenlét pillanatnyi megnyilatkozásától. Ez a distinkció (vagy annak kísérlete) 

azért lényeges, mert mások (például Power is) szinonimaként használják. Ugyanakkor az 

elemzés számos pontja vitatható, például az, hogy egyáltalán nem foglalkozik a technikai 

értelemben vett közvetett jelenlét problémáival: Maria Callas felvételen ugyanolyan 

érvényő számára, mint az „élı” (Goodall 2008: 122) – a „liveness” fogalmának a 

posztstrukturalista jelenlét-tanulmányok (többek közt Auslander) által felvetett 

problémakörérıl nem vesz tudomást. Összességében azonban az válik Goodall 

gondolatmenetében leginkább ellentmondásossá, hogy a saját megközelítését 

problémamentesnek tartja. Ennek eredményeként voltaképpen beleírja magát az elemzett 

hagyományba, és hozzájárul a jelenlét misztikumának fenntartásához.  

 

A színház és jelenlét kapcsolatáról írt újabb szövegek közül kiemelkedik Power 

monográfiája (Power 2008), amelyben a szerzı a huszadik-huszonegyedik századi jelenlét-

megközelítések kritikai elemzésére vállalkozik. (A „színházi jelenlét” kifejezést 

szándékosan kerülöm ebben az esetben; Power egyik legfontosabb gondolata ugyanis 

éppen az, hogy a jelenlét nem a színház privilegizált és kizárólagos, lényegi sajátossága – 

ezt a következı szakaszokban fejtem ki részletesebben.) Power egyrészt meghatározza a 

modernitáshoz köthetı jelenlét-fogalom három paradigmatikus módját, majd pedig 

egyrészt a jelenlét (és hiány) posztstrukturalista leírásainak, másrészt a szemiotika és a 

fenomenológia megközelítéseinek áttekintésével megpróbál saját definíciókat adni. Azt 

feltételezi, hogy a színházban rejlı, a jelenlét játékba hozására irányuló lehetıség lehetıvé 

teszi, hogy reflektáljunk a „valóság” konstrukciójára a jelenlegi világban (Power 2008: 9), 

és amellett érvel, hogy „a jelenlétre nem mint rögzített fogalomra kell tekinteni, amellyel a 

színház vagy rendelkezik, vagy nem, hanem mint a színházi közlés és az elıadás 

kontextusa közötti, állandóan változó kölcsönhatás tárgyára” (Power 2008: 14). 

A jelenlét fogalmának hagyományos leírásait Power három fıbb kategóriába sorolja:  

 

1, a „jelenlétesítés” [making present], azaz a jelenlét fikcionális módja; 

2, a „jelenléttel rendelkezni” [having presence], azaz a jelenlét auratikus módja; 

3, a „jelen lenni” [being present], azaz a jelenlét szó szerinti módja. 

 

Ezek a módok leginkább paradigmaként értendık, és Power is megjegyzi, hogy az 

esetek többségében nem lehet tisztán, éles határokkal elválasztani egymástól ezeket; 

többnyire egyidejőleg vannak jelen az elıadásban. Meggyızıdésem, hogy az általa 
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felállított kategóriák elfogadható keretet nyújtanak a jelenlét leírására irányuló kísérletek 

értelmezéséhez, és megfelelı alapot kínálnak a további elemzés számára, még akkor is, ha 

konklúzióját nem tartom kielégítınek. A következı szakaszokban ennek megfelelıen nem 

elsısorban Power gondolatmenetének rekonstruálása a célom, hanem az, hogy az általa 

felvetett kérdéseket elhelyezzem a jelenlét és a színház elméleteinek kontextusában. 

  

 

„Jelenlétesítés” [making present] – a fikcionális mód 

 

 A „jelenlétesítés”, a jelenlét fikcionális módjának elemzésekor Power a fikcionalitás 

egyéb formáival, illetve a fikcióképzés aktusaival: az irodalommal és a filmmel veti össze 

a színházi elıadás mőködését, azt az általános vélekedést vitatva, hogy „a színház 

képessége az, hogy fikcionális aktusokat jelenlévıvé tegyen” (Power 2008: 15). Abból a 

feltételezésbıl indul ki, hogy a fikcionális „most” feszültségben áll a színpadi „most”-tal – 

hasonló ez ahhoz az Ubersfeld által feltett kérdéshez, amelyet a fejezet elején idéztem. 

Lényeges pontja az elemzésének, hogy rámutat az általában reflektálatlanul alkalmazott 

megkülönböztetésekre, mint amilyen a dráma fikciójának elsıbbsége, vagy éppen a 

színpad jelenlétének közvetlensége; illetve arra, ahogyan a színház a filmtıl többek között 

éppen a jelenlét fogalma alapján lenne definiálható. Az egyik visszatérı példája Robert 

Lepage-nak a The Far Side of the Moon (2003) címő elıadása: „olyan volt nézni ezt az 

elıadást, mint egy filmet nézni, annak kinematikus reprezentációs kódjaival együtt, csak 

éppen a „film” nélkül” (Power 2008: 6). Míg a dráma és a színház „jelenlétesítési” 

aktusainak problémája leginkább a narráció vélt közvetettségének vagy közvetlenségének 

kérdése körül forog, addig a színház és film viszonyában ez hagyományosan a valós – nem 

valós oppozíciójában merül ki, mint például Metz leírásában, aki szerint a színház „túl 

valóságos” a filmhez képest, így állandóan kizökkenti a nézıt az egyetemes fikció 

megtapasztalásának kísértésébıl (idézi Power 2008: 21). (Bár Power erre nem tér ki 

részletesen, de érdemes rámutatni, hogy ebbıl az idézetbıl az is látszik, ami ezeknél az 

ellentétekben megfogalmazott állításokban gyakran megjelenik: az alig rejtett agonisztikus 

szellem, amely az egyik mővészeti ágat „versenyezteti” a másikkal – most éppen a jelenlét 

kategóriájában.) Power ugyanakkor vitatja, hogy a színház pusztán azáltal tenne valamit 

jelenlévıvé, hogy valami „most ott van” a nézı elıtt. A valós – nem valós egyszerőnek 

tőnı megkülönbözetése ráadásul egyáltalán nem olyan magától értetıdı a színházban, mint 
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ahogyan az elsı pillantásra látszik: Power a színész és a szék színpadi jelenlétét hozza 

példának (Power 2008: 18). A színész jelenléte valóságosabb a szék jelenléténél egy adott 

elıadás egy bizonyos pontján? Vagy éppen fordítva? A szék a színpadon csak egy szék, 

vagy Hamlet széke (abban az arányban, mint ahogyan a színész Hamlet)? Vagy éppen (a 

naturalizmus-paradoxon és a jelenlét megtöbbszörözése kapcsán): mi a színész „valósága” 

a színpadon ténylegesen megjelenı, nem festett tőzhöz és vízhez viszonyítva (Power 2008: 

36)? 

A dramatikus mővek színrevitele (megjelenítése) és az illúzió kapcsán egyrészt 

Coleridge-nek a „hitetlenség szándékos felfüggesztésére” vonatkozó gondolata válik 

meghatározóvá, illetve annak megfogalmazása, hogy a jelenlétesítés aktusa mindig a 

kijelölés aktusa is egyben: rámondjuk az üres térre (Brook), hogy az valami más. Ebbıl a 

szempontból tartja Power modellértékőnek Shakespeare V. Henrik címő mővének 

prológusát, amelynek  

 
pontosan az a lényege, hogy nem egy „most”-ba lépünk be, hanem olyan 
reprezentációs formaként tapasztaljuk meg a színházat, ahol éppen maga az adott 
„jelen” teljes belakásának lehetetlensége válik játékos módon jelenvalóvá. A 
színházat nem olyasvalaminek kell tekintenünk, amelyik jelenléttel „rendelkezik” 
vagy jelenlétet tartalmaz, hanem olyan mővészetnek, amely a jelenlét lehetıségeivel 
játszik. Egy ilyen megközelítés teret hagyna a posztstrukturalista „jelenlét-kritika” 
mőködésének, anélkül, hogy el kellene vetni vagy visszautasítani azt az intuitív 
elképzelést, hogy a „jelenlét” néhány fogalma a színházi élmény lényeges aspektusát 
képezi (Power 2008: 7-8). 

 

A teátrális kontextus még azokban az esetekben is megjelenik, ahol alapvetıen a 

valóság minél transzparensebb átvitele a cél: a Babaház címe magában hordozza a színházi 

környezetet (Power 2008: 37) – ez az aspektus nem nyilvánvaló a Nóra címet viselı, 

Németh László által jegyzett fordításban.  

Tágabban az egész jelenlét-problematika, szőkebben pedig a fikcionális mód egyik 

leglényegesebb alapkérdése: mi van jelen? Ennek meghatározását a színlelés kérdése 

egészíti ki: mi az, amit színlel a színész a színpadon, amikor pedig „valóban” kimondja a 

szavakat, és „valóban” végigviszi az adott gesztusokat (ehhez lásd többek közt Power 

2008: 44)? Hol mosódik egybe a jelenlét és a színlelés, és hol válnak el egymástól egy éles 

metszéssel? Power nem elemzi ezt részletesen; de azok a pontok, ahol ezek a fogalmak 

elválnak egymástól, feltételezésem szerint a fikcionális mód és az illúzióképzés határai is 

egyben: ilyenek például a halál, ölés, vagy éppen a szül(et)és. Létezik több ilyen aktus is – 

bár számuk csökkenıben van –, ezeket azonban nem lehetséges teljes bizonyossággal 
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meghatározni: ezeket ugyanis többnyire az elıadást körülvevı, és az abban megnyilatkozó 

társadalmi kontextus határozza meg. A „jelenlétesítés” módjainak összetettségére 

ugyanakkor jó példának tartom Kroetz-nek a következı fejezetben részletesebben is 

elemzett Kívánsághangverseny címő darabját, amely Rasch kisasszony egy estéjét és 

öngyilkosságát mutatja meg, egy felvonásban, szöveg nélkül. A naturalista pontossággal 

kivitelezett cselekvések sorából kiemelt két példa (1, Rasch kisasszony kimossa a 

harisnyáját, 2, Rasch kisasszony meghal) a fikcionális módnak legalább két aspektusát veti 

fel, amelyek összefüggenek egymással: 1, Rasch kisasszony kimossa a harisnyáját: tényleg 

(valóságosan) kimossa azt, azaz a harisnyák valóban „kimosódnak” – ez az alapvetı 

különbség a tárgyak és a szereplık színpadi jelenlétének módja között; 2, Rasch 

kisasszony meghal – a színésznı viszont nem: míg a harisnya mosásánál a nézı nem 

feltétlenül választja el a két (a fikciós és az elıadás idejében megjelenı) „most”-ot 

egymástól, ebben az esetben – szinte automatikusan – megteszi ezt a megkülönböztetést. 

Ugyanakkor Kroetz a csend mellett (errıl a következı fejezetben lesz szó) a jelenlét 

módjaival is játszik: a darabnak ugyanis nem Rasch kisasszony halálával van vége, hanem 

azzal a pillanattal, amikor beveszi az altatókat, és vár. Ezzel maga a szerzı fogadja el az 

elválasztás szükségszerőségét, és ı az, aki homályban hagyja az aktust.  

Kroetz példáján keresztül az is bemutathatóvá válik, hogy nem elsısorban az a cél, hogy 

kimerítıen meghatározzuk és listázzuk, hogy adott esetekben hogyan válnak el egymástól 

a „most”-ok, mint ahogyan a színháznézés folyamatában sem ez az elsıdleges öröm, 

hanem az, hogy ezeknek a „jelenlét-játékoknak” a dinamikus mőködését figyelemmel 

kísérjük. Power szerint  

 
ha a színházi élmény összetettségét értékelni akarjuk, akkor inkább azt kell 
megértenünk, hogy dráma és színház hogyan fog össze azért, hogy a megjelenítés 
sajátságos módját hozzák létre, mintsem azt, hogy a dráma hogyan rövidíti meg a 
színházat [drama subtracts theatre] (Power 2008: 20). 

 

A „jelenlétesítés” kérdésével, a fikcionális móddal, illetve a hagyományosan oppozíciós 

párként tekintett dráma – színház (vagy éppen film – színház) viszonyával kapcsolatban 

Power konklúziója mindenképpen megfontolandó. Szerinte „a színház jellegzetessége […] 

nem annyira abban rejlik, hogy a fikciót jelenlévıvé, mint inkább abban, hogy a jelenre 

vonatkozó tapasztalatunkat kontempláció tárgyává teszi” (Power 2008: 16). 
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„Jelenléttel rendelkezni” [having presence] – az auratikus mód 

 

Egy ember mozdulatlanul áll a színpadon, és magára vonja a figyelmünket. A 
másiknak nem sikerül ugyanez. Nekem csak ez a különbség számít. Mi ez a 
különbség? Mit jelent kémiailag, pszichikailag, fizikailag? A sztár kézjegyét? 
Egyéniséget? Nem. Ez így túl egyszerő lenne. Nem ez a válasz. Nem tudom, mi a 
válasz. De azt tudom, hogy itt, az elıbbi kérdésre adott válaszban találhatjuk meg 
egész mővészetünk kiindulópontját. (Brook, idézi Koltai 1976: 95) 

 

Peter Brook szavai mintha a jelenlét auratikus módjának nevezett megközelítésnek 

(Power) szolgálnának mottóként. A színházra és a színész munkájára vonatkozó nézetek 

történetében ez a jelenlét-felfogás a legellentmondásosabb, és amely a legélénkebb vitát 

eredményezi. Általánosságban úgy definiálható a probléma, hogy a jelenlét auratikus 

módja az, amit nézıként azonnal felismerünk, és amit utána nagyon nehezen, általában 

metaforák segítségével foglalunk szavakba (a fejezet elején idézett bulvár-definíciók és a 

Goodall által összegyőjtött, a természettudományok területérıl kölcsönzött kifejezések 

között ebbıl a szempontból pusztán a nyelvi regisztert illetıen van különbség). A 

jelenléthez kapcsolódó normatív, preskriptív tónusú állításokban is az auratikus mód 

jelenik meg. Az aura és a jelenlét kapcsolatának leírására irányuló kísérletek emlékezetes 

szakaszokat eredményeznek a kritikákban, az elıadások ismertetéseiben – ezek poétikai 

sajátosságait elemzi Goodall. Ugyanakkor ennél többrıl is van szó: amint arról már a 

fejezet korábbi szakaszában írtam, Goodall megközelítése a par excellence auratikus 

módon belül olvasható. Az egyik lényeges észrevétel az auraszerő jelenléttel kapcsolatban, 

hogy a terminus nem kifejezetten egy adott dolog jelenlétére vonatkozik. 

 
Az „auratikus jelenlét” fogalmának magyarázatát az teszi nehézzé, hogy a kifejezés 
nem vonatkozik azonnal egy bizonyos valami jelenlétére. Megjegyezni valakirıl, aki 
belép a szobába, hogy „aura van körülötte” – ez több annál, mint pusztán nyugtázni a 
jelenlétét a szobában. (Power 2008: 20) 

 

Az auratikus mód elnevezését Power az aura (benjamini) fogalmából deriválja, 

ugyanakkor nem adja a fogalom etimológiai és jelentéstani áttekintését. Meggyızıdésem 

azonban, hogy ennek vizsgálata fontos eredményekkel szolgál a továbbiakra nézve, ezért 

röviden ismertetem azt. Az „aura” a görög αὔρα szóból ered, jelentése „lélegzet”, „szél”, 

„szellı”, „lehelet”, és ezekkel a jelentésekkel kerül át a latinba. Késıbb „az élılények 

körüli finom kipárolgás” (OEtD 2010), „roham elıérzete, elıjele” (Bakos 1989: 75), 

„kigızölgés”, „kipárolgás”, „illat”, „lehelet”, „valakibıl kiáradó/kisugárzó hatás”, 

„emanáció”, „elıjel”, „elıérzet” (epilepsziás roham elıtt) (Országh-Magay 1998: 91), 
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„láthatatlan kiáramlás” „láthatatlan atmoszféra, amely feltehetıen embert vagy dolgot vesz 

körül” (Webster 1956: 36) jelentésekkel gazdagodik. A legszőkebb jelentése szerint az 

aura „egy személyt vagy tárgyat körülvevı atmoszféra, és a belıle jövı gondolat” (OALD 

1988: 51). Az aura tehát egyrészt topikus fogalom, amennyiben befolyásolja egy adott test 

és az azt körülvevı tér viszonyát, másrészt temporális vonatkozásai is vannak: idıben 

megelız egy bizonyos – alapvetıen testi – változást (epilepszia, migrén). A háttérbe 

szorult eredeti jelentések, amelyek a láthatatlan légmozgások különbözı (természethez és 

az emberi testhez kötıdı) válfajaival kapcsolatosak, a színház kapcsán újból nagy 

jelentıségővé válnak: alátámasztják azt a meggyızıdést, amely szerint az aura színházi 

érzékelésekor a nézı tekintete mellett az egyéb érzékelési módok (bırfelület, szaglás) is 

játékba vonódnak. Benjamin mellett, Plótinosz (emanáció) és Böhme (atmoszféra) 

egyaránt az értelmezési mezıbe kerül, ugyanúgy, mint Artaud és Derrida (a lélegzet, a 

fújás kapcsán – lásd ehhez a „csend-fejezet” Artaud-ra vonatkozó szakaszát a 

dolgozatban). Az utolsó definíció pedig – az emberbıl vagy tárgyból kiáramló „gondolat” 

– elırevetíti Fischer-Lichte elméletét a színész testérıl, amelyen keresztül a szelleme 

nyilvánul meg (embodied mind – lásd a fejezet utolsó szakaszát). Az aura és a jelenlét ilyen 

megközelítésében rituális, spirituális, kultikus elemek, illetve a befogadóra gyakorolt hatás 

jelennek meg. Power rámutat, hogy az aura tágabb értelemben is használatos fogalom a 

színház területén: a színész lehet karizmatikus, vagy éppen egy híres színdarab vagy 

társulat rendelkezhet autoritással és presztízzsel (Power 2008: 47), és ezek mindegyike 

hasonló hatást vált ki a nézıbıl. Ez a gondolat elsı látásra hasonlít a Benjamin által vázolt 

elmélethez, ugyanakkor itt Goodall megközelítése, aki igyekszik pontosítani az aura és a 

karizma közötti különbségeket, sokkal pontosabbnak tőnik. Lényeges azonban, hogy ebben 

az esetben az aura társadalmilag és történetileg meghatározott, tehát a színházhoz 

„kívülrıl” kapcsolódó fogalomként tételezıdik, nem pedig egy misztikus közösség titkos 

tanításaként. 

Az aura fogalmának huszadik századi reneszánsza mögött az a (Power szerint a 

modernitáshoz köthetı) feltételezés áll, hogy ezzel a terminussal kifejezhetı a színház 

„lényegének” tartott jelenlét-fogalom, illetve az a meggyızıdés, hogy egyáltalán létezik és 

meghatározható a „színház lényege”. Ezt az elképzelést erısítik Peter Brooknak a szakasz 

elején idézett mondatai is – Brook egész tevékenysége a jelenlét kutatására irányul, amely 

ebben az értelemben a színház esszenciális alkotóelemének keresése is, egyfajta teátrális 

„bölcsek köve”. Power ugyanakkor nem Brook rendezıi mőködését, hanem Grotowski 

„szent színészét” tekinti e felfogás extrém képviselıjének (Power 2008: 51).   
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A jelenlét auratikus módjának két változata különböztethetı meg Power szerint. Az 

egyik az autonóm színházi aura modernista keresése, amelyet elsısorban Appia, Craig, 

Artaud és Grotowski mővészete példáz, és amelynek jellemzıje az esetlegességek 

minimalizálása és az elıadás elemei felett gyakorolt totális kontroll vágya (Power 2008: 

65). Ennek szélsıséges esete Artaud írásaiban nyilvánul meg, aki el akarja vetni mindazt, 

ami a színházon kívülre utal (Power 2008: 55); továbbá ide tartoznak Grotowskinak a 

pontaderai központban végzett parateátrális kísérletei, amelynek során többek közt a 

nézıktıl való függést próbálta megszüntetni. A Power által ide sorolt mővészek és 

irányzatok történetileg voltaképpen az önálló (drámától, irodalomtól, logosztól független) 

színházmővészet létrehozására irányuló törekvések képviselıiként is tekinthetık. Ez azt is 

jelentheti feltételezésem szerint, hogy az aura autoritása központi fontosságú a színházban 

mint autonóm mővészeti ágban.  Az autonóm színházi aura legnagyobb esetlegessége 

ugyanakkor maga a színészi test, amely mindig egyedi, egyéni és valóságos (Power 2008: 

60), és amely mindig alapvetı disszonanciában áll például a festett díszlettel (Charles 

Lamb, idézi Power 2008: 63). Az auratikus mód másik változata viszont éppen az aura 

ideája, amely leginkább a színész mővészetén át tematizálható (Power 2008: 52). 

 

Az aura fogalmát egyrészt tehát a spirituális metaforák alapján lehet megközelíteni, 

másrészt pedig – ahogyan ezt a fejezet elején tettem – a benjamini elmélet alapján, 

amelynek fókuszában a mőalkotás (szőkebben: a színész) egyedisége, valódisága, „itt és 

most”-ja áll. Korábban már kitértem röviden azokra a kérdésekre, amely a Benjamin által 

adott példában (a Macbethet játszó színész és a Macbeth mint karakter aurája) rejlenek: 

milyen kapcsolat van a két aura között? Hogyan változtatja meg a színész auráját a 

karakter aurája? Itt nyilvánvalóan a fikcionális mód (Power) és a megtestesülés (Fischer-

Lichte, lásd késıbb) paradigmái kerülnek játékba. Az aura a mőalkotásban Benjamin 

szerint mindig a kultikus-rituális gyökerezettséget is jelenti egyben, és bár a misztikus 

metaforákkal leírt jelenség általában a befogadói oldal felıl tematizálódik, az alkotói oldal 

definíciós kísérletei sem elhanyagolhatók. David Zinder például éppen azért igyekszik 

rendszerét áttekinthetıvé, világossá és következetessé tenni, mert szerinte a színész 

mővészete éppen elég homályos ahhoz, hogy ne igyekezzen a pedagógus még 

misztikusabbá tenni azt (Zinder 2009: 47) – de persze azt is állítja ezzel, hogy a diskurzus 

alapvetıen misztikus. Ezt a tendenciát a színészek képviselik legkarakteresebben: a 

színészek saját mővészetükre vonatkozó állításait szemlélve – lásd ehhez például Cole és 

Krich-Chinoy győjteményét (Cole – Krich-Chinoy 1949), vagy egyéb, kortárs interjúkat – 
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úgy tőnik, mintha valamilyen oknál fogva maguk is érdekeltek lennének a misztikum 

fenntartásában: egyrészt így különböztetve meg mővészetet (ars) szakmától (tekhné), 

másrészt fenntartva a közönség kívülállását és érdeklıdését.  A színészek definíciós 

próbálkozásai ugyanakkor gyakran pszichologizáló leírásokba fulladnak – ezt az aspektust 

nem elemzem részletesebben, noha annyiban mindenképpen szignifikáns ez a tendencia, 

hogy ezekben a leírásokban a jelenlét (és az aura) nem a befogadó felıl kerül 

meghatározásra, és nem is csak az az érdekes ebben, hogy az alkotó szempontjából 

láttatják a jelenséget, hanem az, hogy ezek a leírások világítják meg (valamennyire) a 

színész belsı, saját jelenlét-tudatának problémáját. A rendezık, színészmesterség-tanárok 

leírásaival a következı, módszertani szakaszban foglalkozom, amelyben ennek 

megfelelıen részben fenntartom azt az elképzelést, hogy a színházzal gyakorlatban 

foglalkozók által használt terminus technicusok gyakran homályos metaforák, másrészt 

azonban igyekszem paradigmákká rendezve pontosítani ezeket. 

 

A fentiek fényében tehát érthetı, hogy a huszadik században az aura és a jelenlét 

terminusa (részben éppen a homályos, néha a szabadkımőves céhek titokzatosságát idézı 

meghatározások hatására) gyanússá vált – ennek következményei (is) az aura 

demisztifikálására irányuló kísérletek (elsısorban Artaud és Derrida szövegei).  A színházi 

aura ráadásul mindig csak a színházon belül értelmezıdhet, az „elvilágiasodott szertartás” 

a színház definíciójából következıen – sohasem válhat „tiszta” szertartássá, rítussá. 

Grotowskinak a szent színészre és az elıadásra mint tényleges szertartásra vonatkozó 

elképzelései a végponton szükségszerően bezáródnak a reprezentációba – hasonlóan ahhoz, 

ahogyan azt Derrida kifejti Artaud kapcsán. Power megjegyzése találónak tőnik:  

 
Még Grotowski Akropolisza is pusztán a „hasonmása”, vagy a tökéletlen másolata 
(vagy reprezentációja) egy olyan színház idealizált víziójának, amelynek az aurája 
meghaladja a reprezentációt és a színész-közönség tranzakcióban rejlı 
esetlegességeket. Ez talán központi szerepet játszott abban, hogy Grotowski végül 
visszautasította a színházat (Power 2008: 73). 

 

Az a tézis azonban, amely szerint a modernizmus a mőalkotás jelenlétét „állítja”, a 

posztmodern mővészet ellenben a saját, a teljes jelenlét elérésére irányuló kísérletének 

kudarcát narrálja (Power 2008: 87), egyrészt túlságosan általánosító, másrészt éppen azt a 

definíciós szándékot nyilvánítja ki, amelytıl Power a többi esetben igyekszik eltávolodni. 

E tézis alapján Brook, a teljes színházi antropológia (többek közt Barba), vagy éppen a 

hatvanas-hetvenes évek performance mővészete is a modernitás körébe tartozna – látható, 
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hogy ez meglehetısen problémás. Számos olyan rendezı van, akinek a gyakorlatában ezek 

nem különíthetık el ennyire mechanikusan: ilyen például (a következı fejezetben 

elemzett) Anne Bogart és az általa kidolgozott Szempontok módszere, amelynek leírásakor 

(és tágabban, a saját rendezıi gyakorlatára vonatkoztatva is) gyakran hangsúlyozza a 

posztmodern elemeket (többek közt az elıadás elemeinek és a színészi játék 

komponenseinek horizontális viszonyát a vertikális hierarchia helyett), ugyanakkor a 

Szempontok egészének célja viszont mégis a színészi jelenlét növelése, az aura 

kiterjedésének tágítása. Nem lehet könnyen fenntartani ezt a tézist Robert Wilsonnal 

kapcsolatban sem, noha elsı látásra úgy tőnik, megfeleltethetı ennek, különösen Fuchs 

állításának fényében: „[Foreman] és Wilson korábbi munkáikban még amatırökkel is 

dolgoztak, akik nem fertızték meg az elıadást a profik felnagyított személyes jelenlétével” 

(Fuchs 1998: 4). Ugyanakkor ebben az esetben a (profi, tehát negatív – szembeötlı 

párosítás) színészi aura elvetése csupán látszólagos, hiszen az amatır résztvevık 

kiválasztásánál éppen (az ebben a szakaszban az aura terminusával leírt, az auratikus mód 

második csoportjába tartozó) jelenlét volt a legfontosabb szempont (elegendı például 

Sheryl Sutton személyére, vagy éppen a sokszor idézett wilsoni mondatokra utalni, amely 

szerint a kivételes színész / szereplı / résztvevı tudja, hogyan kell állni a színpadon – errıl 

az utolsó fejezetben írok részletesebben). Ráadásul Wilson színházi tevékenysége bizonyos 

szempontból éppen az autonóm színházi aura kereséseként is felfogható. 

A fentiek eredményeként tovább pontosítható az a terület, amelyet a továbbiakban 

bejárok: a következı, a színészi jelenlét módszertani lehetıségeit kutató fejezetben az 

auratikus mód második változatához, a színészi testben rejlı kihívásokhoz fogok 

kapcsolódni. Noha ez a mód az elmélet számára többnyire gyanús és nehezen 

megragadható, és kihívást jelent ennek tisztázása, a színházzal a gyakorlatban foglalkozók 

írásaiból, a velük készült interjúkból és munkanaplókból, vagy éppen magukból a képzési 

és próbafolyamatokból az derül ki, hogy az auratikus mód alapvetı fontosságú, és túlélni 

látszik a teoretikus inkvizíciót. Az auratikus módhoz való közelítésen szemléltethetı a 

legjobban a színház elmélete és a gyakorlat közötti (gyakran csak magyar szimptómaként 

elgondolt, ám valójában a nyugati színház hagyományára is jellemzı) széttartás az elmélet 

és a gyakorlat tendenciájában: míg az elmélet számára az auratikus mód gyanús 

problémaként tételezıdik (kivétel ez alól Fischer-Lichte és a performativitás esztétikája), 

addig a gyakorlati megközelítések általában tudomást sem vesznek ezekrıl az elméletekrıl 

(évtizedekkel Derrida szövegei után sem).  
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„Jelen lenni” [being present] – a szó szerinti mód 

 

Ennek a jelenlét-módnak egyszerő a meghatározása: a színész (és a nézı) ott van a 

térben; ezt a módot egyfajta „teátrális kopula”-ként tartom értelmezhetınek. Annál is 

inkább, mivel ez a terminus ugyanúgy megengedi a jelenlét rejtızését, elrejtettségét, mint 

ahogyan a kopula is rejtett maradhat bizonyos nyelvekben (orosz, magyar).  A 

meghatározás egyszerősége azonban csupán látszólagos: ki van jelen? Hogyan van jelen? 

Jelen van-e egyáltalán? Az elıadás mint értelmezési keret ebben az esetben 

hangsúlyváltozáson megy keresztül, és nem feltétlenül zárt esztétikai mőalkotásként, 

hanem eseményként tételezıdik. A színész (és nézı) testi jelenlétének problémája 

évszázadok óta jelen volt a színháztörténetben – elsısorban a színház ellen felhozott érvek 

sorában. A testi jelenlét hatásainak leírása során „a színház ellenzıi sokkal élesebb eszőnek 

bizonyultak, mint a színház támogatói” – írja Fischer-Lichte a Querelle kapcsán (Fischer-

Lichte 2009: 132). Ebbıl az a következtetés is levonható, hogy e szempontból a jelenlét 

szó szerinti módja évszázadokon keresztül voltaképpen a fikciós mód kiegészítıjeként, az 

érem másik oldalaként jelenik meg. Az eseményként felfogott színházi elıadásban 

ugyanakkor (vagy egyre inkább: performatív aktusban) a középponti, állandó, stabil 

jelenlét fogalma helyett a gyakran marginalizált és dinamizált – folyamatként, áramlatként 

megélt és leírt – jelenlét válik relevánssá (Whitehead, Bergson, Csíkszentmihályi 

elméleteivel a háttérben), és nem elsısorban a fikcióval, hanem az auratikus móddal való 

kapcsolata látszik problematikusnak. Megváltozik a nézı szerepe is: gyakran nemcsak 

mint értelmezı vesz részt az eseményben, hanem mint performer is (Kaprow, Cage, vagy 

éppen Dominique Gonzalez-Foerster mőveiben).  

Ebbıl a névsorból is látszik, hogy a jelenlét fogalomhasználatának szó szerinti módja 

többek közt a színház és a performance történetileg és elméletileg értett különbségeinek 

kérdését hozza játékba. A kettı közötti eltérések definíciós kísérletei (az elmélet 

próbálkozásai az események megragadására) többnyire dichotomikus viszonyt tételeznek. 

Ennek részletes áttekintése szétfeszítené a dolgozat kereteit, éppen ezért arra az eseményre 

koncentrálok, amely talán kimozdíthatja a diskurzust a színház versus performance 

viszonyának statikus frontvonalai mögül.  

A Performance Studies International éves konferenciáján (PSI15, 2009 Zágráb) a 

„Friendly Fire” címő nyitóülés alapkérdései éppen ezt a területet járták körül, a 
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mővészetelmélet mellett a felsıoktatás struktúrája felıl. A kerekasztal résztvevıi – Patrice 

Pavis, Jill Dolan, Hans-Thies Lehmann, Janelle Reinelt, Richard Gough, Joseph Roach – 

maguk is a teoretikus barikádok eltérı oldaláról érkeztek. A színház – performance 

különbségeit legrigorózusabban Pavis listázta: [az ellentétpárok elsı tagja a 

színháztudományokra (theater studies, TS), a második a performance tudományára 

(performance studies. PS) vonatkozik]:  

 

szemiotika     fenomenológia  

esztétikai megközelítés   antropológiai megközelítés  

fókuszban a produkció   fókuszban a recepció  

genetika     hatáselmélet 

modern     posztmodern 

reakciós     haladó 

mimézis     performativitás 

mise en scène     performance 

rendezıi színház    posztmodern performance 

Gesamtkunstwerk    multidiszciplinaritás 

textualitás     korporalitás 

ideológia-kritika    globalizáció-kritika 

normatív potenciál    transzgresszív potenciál 

láthatóan tradicionális   láthatólag ellenálló 

elmélet lehetısége    elmélet relativizálása 

szubjektivitás     race és gender elmélet 

nemzeti szervezıdéső modell   transznacionális szervezıdéső modell 

régi (centrális, déli) Európa   új (angolul beszélı) világ 

humanista     poszthumanista 

TS mint visszatérés a PS elfojtásához  PS mint a TS superegója.  

(Pavis hand out, 2009) 

 

Az epikus és a dramatikus színház különbségeit összefoglaló, Brecht által írt listára 

emlékeztetı dokumentum munkacíme – Dichotómiák, amelyeken felül kell kerekednünk (a 

fegyverszünet kedvéért) – azonban éppen arra mutat rá, hogy míg a hetvenes-nyolcvanas-

kilencvenes években leginkább az eltérések, különbségek hangsúlyozásával próbálták meg 

definiálni a két mővészeti ág különbségét (feltételezve, hogy két külön mővészeti ágról van 
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szó), addig a kortárs tendencia megfordulni látszik, igyekszik szabadulni a túl könnyen 

adódó bináris oppozícióktól, és megpróbál közös értelmezési keretet, szempontokat találni. 

 

Annak ellenére, hogy a posztstrukturalista megközelítések számára gyanús és 

meglehetısen negatív fogalomról van szó, az aura számos esetben tovább él a performance 

mőfajában, átmentıdik a jelenlét szó szerinti módjába, Power észrevétele szerint az aura 

(hangsúlyeltolódással ugyan, de) továbbra is lényeges komponense marad a performatív 

folyamatnak. Ez a hangsúlyeltolódás abban nyilvánul meg, hogy míg a Stein, Kaprow, 

Cage nevével fémjelzett eseményekben látszólag a nézı válik fı- (vagy legalábbis aktív) 

szereplıvé, addig valójában a nézı jelenléte a mővész jelenlétével együtt válik fontossá, a 

közös jelenlét határozza meg a mőalkotást mint eseményt (Power 2008: 102). (Ez könnyen 

belátható: egy, négy perc harminchárom másodpercen keresztül nem beszélı, ám 

neszekkel jelenlévı koncertközönség önmagában még nem azonos Cage 4’33’’ címő 

mővével. A mővész – aki nem feltétlenül Cage – jelenléte teszi a 4’33’’ egy változatává a 

közönséget. A jelenlévı mővész (is) teszi szereplıvé és mőalkotássá a jelenlévı 

közönséget.) Feltételezésem szerint ez a kérdés (a jelenlét szoros és auratikus értelme) veti 

fel a performance dokumentációjának kérdését is – és teszi kérdésessé és lehetetlenné, 

ugyanakkor szükségessé a performance történeti megközelítését, a dokumentáció sajátos 

jellegét. A performance egyik lehetséges definíciója – „nincs próba, nincs ismétlés és nincs 

megjósolt befejezés” (Abramović 2007: 15) – a dokumentációt is kizárja. „Kezdetben 

eldöntöttük, hogy nem dokumentáljuk egyetlen munkánkat sem. Csak élıszóban fognak 

létezni késıbb” (Abramović 2007: 16). Ennek nehézségeirıl pedig ezt mondja: 

 
Jugoszláviában éltem, és nagyon nehezen jutottuk információhoz a külföldi 
performance eseményekrıl. Akkoriban maximum fénymásolt képeket tudtam 
szerezni. Esetenként pedig rossz minıségő kalózfelvételeket. Legtöbbször csak 
szájhagyomány útján értesültünk róluk olyan szemtanúk beszámolóiból, akik azt 
állították, hogy látták, vagy éppen ismertek valakit, aki látta az adott eseményt. Ha 
valóban mindenki jelen lett volna azok közül, akik azt állították, hogy látták a 
performanszokat,5 akkor ezrek lettek volna a testmővészeti események tanúi.  
A valóságban azonban az elıadók szerencsésnek mondhatták magukat, ha húsz 
ember felbukkant. Többnyire csak négy-öt barát volt ott. A dokumentumok és a 
tanúk megbízhatatlansága az aktuális események teljes misztifikációjához és hamis 
bemutatásához vezetett. (Abramović 2007: 9) 

 

                                                
5 A performance szóalakot a mőfaj megjelölésére, míg a performansz írásmódot az egyes, e mőfajba 

tartozó események megjelölésére alkalmazom. 
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A késıbbiek során további rétegek (ellentmondások?) rakódnak erre a problémára: 

többek közt azt tanácsolja az újrajátszással kapcsolatban, hogy „az eredeti anyag: fénykép, 

videó, relikvia is kerüljön kiállításra” (Abramović 2007: 11) – kérdés, hogy lehetséges-e 

egyáltalán eredeti anyagról beszélni ezekben az esetekben. Majd így folytatja: „egy 

performansz dokumentálásának az egyetlen igazi módja az adott mő újrajátszása [re-

perform]” (Abramović 2007: 11). Abramović szavai visszatérítik a performance alkotásait 

a színház repetitív rendjébe. Hasonlóan ahhoz a tendenciához, amely a szerb performance-

mővész gyakorlatában figyelhetı meg: a Biography címő sorozat olyan színházi (!) 

elıadásokból áll, amelynek fıszereplıje Abramović, a cselekmény, a megjelenı képek 

„eredetijei” pedig a mővésznı életének eseményei, illetve korábbi performanszai (e két 

kategória nyilván nem elválasztható egymástól). Az elıadásnak ı a fıszereplıje, „fıhıse”, 

és dramaturgiai alapanyaga, de nem ı a rendezı: míg a 2005-ben bemutatott Biography 

Remix  Michael Laub rendezése, addig a 2011-re tervezett elıadást Robert Wilson 

rendezi.6 2010 tavaszán pedig A mővész jelen van (The Artist is Present) címmel a 

Museum of Modern Art (New York) retrospektív kiállítás-eseményt rendezett Abramović 

mővészetérıl, amelynek keretében ı maga, illetve más performerek játszották újra a 

korábbi mőveket. Ezzel a saját élet – performance események – színházi elıadás folyamata 

a saját jelenlét távolításának és közelítésének játékává válik.  

A performance körébe tartozó mővészek – noha az egyszeriségre építenek – a 

dokumentációval legitimálják is magukat, elérhetıvé válnak más mővészek, illetve a 

kritikus / történész / teoretikus számára (részben a relációesztétika Bourriaud-tól származó 

fogalmához is kapcsolódva); másrészt pedig az események rögzítésével gyakran a nézı-

résztvevı is dokumentálódik (gyakran tudta nélkül.) A színházi elıadások képi 

rögzítésének kérdésében hasonló szempontok érvényesülnek, bár ott a repetíció többnyire 

bele van kódolva magába a mőfajba. A mediatizáltság kérdése is felmerül a 

dokumentációval kapcsolatban, hiszen az elterjedt nézıpont szerint a rögzített változat 

sosem „az” eredeti (bár ez így túlságosan leegyszerősített nézet) – ebben a felfogásban is 

az auratikus mód jelenik meg. Továbbá az is figyelemreméltó, hogy a képi (filmes, videós) 

rögzítés az elsıdleges a leíráshoz képest – talán Barthes észrevétele érvényesül ebben: 

szerinte a fotó ábrázolási jellemzıje az, hogy „a dolog ott volt” (Barthes 2000: 80, eredeti 

                                                
6 Ez a munkafolyamat azért is releváns a dolgozatom szempontjából, mert ennek a projektnek a 2008-as 

Watermill Summer Program kezdete óta résztvevıje vagyok: részben kutató és dramaturg asszisztensként 
dolgoztam, részben pedig a dokumentáció alapját képezı project book-ot készítettem el. (A Robert Wilson 
által létrehozott és mőködtetett Watermill Centerrel a dolgozat utolsó fejezetében foglalkozom részletesen.) 
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kiemelés). A „primer” dokumentáció és ezzel párhuzamosan a „jelen lenni” látszólag 

egyszerő képlete ugyanakkor néhány mővész és társulat – például Robert Wilson, vagy 

éppen a Krétakör újabb performanszainak – esetében jóval összetettebb: az egyes 

folyamatszakaszok felvételei egyben nyersanyagként szolgálnak a következı „stációban”. 

A dokumentáció a mőalkotás részévé válik: ez pedig azt a kérdést veti fel, hogy 

beszélhetünk-e ezekben az esetekben egyáltalán dokumentációról.  

A „jelen lenni”, a jelenlét szó szerinti módjának kérdésköre számos irányba tágul – ez 

még annak fényében is látható, hogy a fenti szakaszokban több, lényeges területet nem 

érintettem részletesen (ilyen például Fischer-Lichte és a performativitás esztétikája, 

amelyrıl a fejezet késıbbi részében lesz több szó). Ez a „tágulás” összhangban a poweri 

konklúzióval, amely szerint inkább az a kérdés, hogy hogyan szólítja meg a színház a 

mediatizált kultúrát (Power 2008: 156).  

 

 

A szellem játékai 

 

A jelenlét kérdésének misztikus gyökereit keresve Goodall említést tesz a szellem 

[ghost] szerepérıl a színházi elıadásban és a drámában.  

 
A jelenlét végeredményben a színészek és a szellemek közös minısége. A színészek 
különleges erıvel látszanak kommunikálni azokban a jelenetekben, amelyekben 
szellemekkel találkoznak. Bettertonra gondolhatunk, amikor Hamlet szerepében látja 
halott apját járni, Garrickra, amint Banquot bámulja a Macbeth-ben, vagy Irving 
Mathiasát, lelki szemeivel látva áldozatát. A szellemek kedvelik a színházat. 
(Goodall 2008: 170)  

 

Goodall láthatólag nem aknázza ki a szellem – elıadás kapcsolatában rejlı lehetıségeket, 

következtetése túlságosan szorosan kapcsolódik az angol reneszánsz színjátszás 

hagyományának nem, vagy csak részben igazolható leírásaihoz.  A Goodall által felvetett 

párhuzamon túl a szellem és a jelenlét problematikájában legalább két réteget lehet 

meghatározni: az egyik az a szempont, amelynek keretében a szellem színpadi jelenlétét 

vizsgálhatjuk, nevezetesen azt az ellentmondást, amely a fikció és a színpadi valóság 

játékát jelenti: Hamlet atyjának szellemét ugyanúgy élı, valóságos színész játssza, mint 

magát Hamletet. Hamlet atyjának szelleme tehát – nem csak a fikcióból következıen – 

antropomorf szellem, ebben az esetben csak a fikció belsı szabályai, a cselekmény 
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eredményeként értelmezi a nézı a látott alakot szellemként. Ez azokra az esetekre 

vonatkozik, amikor a szellem „alakot ölt” és megjelenik. Többek közt ezért lényeges, hogy 

a dráma elején Horatio és az ırök is lássák; ennek mond ellent a játékban az, hogy Hamlet 

anyja nem látja. A nézı és Hamlet viszont igen. (A szellemek „halmozott” jelenléte látható 

A vihar mellett – errıl a következı fejezetben írok többet – Caryl Churchill Az iglic címő 

mővében is.) A szellem lehet látható vagy láthatatlan, de szükségszerően tapinthatatlan, 

érinthetetlen – a noli me tangere toposza így egyként vonatkozik a szellemre, és (tágabb, 

színházi értelemben) a színészre. Goodallnak ugyanakkor annyiban igaza van, hogy a 

„szellemek kedvelik a színházat”, vagy talán pontosabban: a nézık igénylik a szellemet 

[ghost] a színházban, amely leginkább a közönség „borzongásigényével” hozható 

összefüggésbe. Egy, a színpadon csupán a szereplık által látott és a nézık számára csupán 

elmesélt szellem sokkal kevéssé látszik izgalmasnak, mint egy – nyilvánvalóan és 

tudhatóan ember által – megjelenített szellem.  

A szellem alakjának színpadi megvalósításával kapcsolatban felmerülı kérdések mellett 

a gondolatmenet másik irányát a színház és a szellem kapcsolatának tágabb, alapvetıen 

metaforikus karaktere jelöli ki. Hamlet atyjának szellemével kapcsolatban Power 

megjegyzi, hogy amint a szereplık megpróbálják megszólítani ezt a „szellemszerő 

jelenlétet, az instrukció szerint a Szellem el[tőnik]; a pillanat, amikor észreveszik [the 

moment of its apprehension], egyben eltőnésének pillanata is” (Power 2008: 170). Szerinte 

a szellem esetében éppen az a pillanat válik jelentıssé, amikor érzékeltségének módjai 

ellentmondásossá válnak – ebbıl pedig egy, a jelenlét és a színház viszonyára vonatkozó 

következtetést von le:  

 
Hamlet anyjától eltérıen, aki nem látja a Szellemet […], a színházban többet látunk, 
mint „ami ott van”, minthogy a színpadon minden, ami ott van, nincs ott [is-not]. A 
jelenlét nem annyira a színház különös tulajdona, hanem az, amit a színház, talán 
bármelyik egyéb mővészeti formánál inkább, játékba hoz. (hivatkozás: Hamlet III. 
felv. 4. szín, 133-134, Power 2008: 146) 

 

A posztstrukturalista színházelmélet kedvelt társulatának, a Wooster Group-nak a 

gyakorlatában is megjelenik a szellem jelenlétével való játék: például abban a pillanatban, 

amikor az egyik elıadásukban (Rumstick Road 1977, Sakonnet Point 1976) az egyik 

színésznı arcára rávetítették Spalding Gray elhunyt anyjának arcképét (Vanden Heuvel 

1991: 122), illetve Grotowski Acropolis elıadásának újraalkotott változatában: „ahogy a 

Wooster Group Akropolis [sic!] »szimulációja« látszik sugallni, az aura az elıadásban 
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mindig egy szelleme (vagy „hasonmása”, Artaud után), annak, ami »autentikus« és 

»eredeti«” (Power 2008: 84).   

A színésznek, és az – ebben az esetben szellemként meghatározott –karakternek köztes 

jelenlétét hangsúlyozza States is, amikor a színházi tapsrend sajátos „jelenlétmódját” 

elemzi: a tapsrend elsı pillanatában, a lezárás kollektív pszichológiai rítusát megvalósítva, 

a színész mint színész van jelen (de nem mint személy), ugyanakkor a közönség még 

„belelátja”, rávetíti a korábban játszott, megtestesített karakter „szellemét”, amely 

eltőnésében ırzıdik meg (lásd ehhez States 1987: 197-206). States, Goodall, Fuchs és 

Power példáiból látható, hogy a szellem sajátos, a megjelenés és az eltőnés állandó 

játékaként definiálható, „köztes” jelenléte az, amely – az aura és a hasonmás fogalmán 

keresztül – kiterjeszthetı a jelenlét kérdésének színházi vonatkozásaira. A szellem 

képének, a szellemképnek hasonló megközelítése a következı fejezetben a (Mallarméhoz, 

Artaud-hoz és Lecoq-hoz köthetı) csenddel kapcsolatban „kerül színre” ismét. A szellem 

mint színházi metafora a jelenlét fogalmának dekonstrukciójából vezethetı le, amelynek 

egyik leglényegesebb aspektusa a hiány. 

A szellem [ghost], mint egy lenyomat, mindig utal is valakire: az eredetire (?), aki 

visszavonhatatlanul eltávozott. A szellem jelenléte, megjelenése tehát az eredeti (?) hiánya 

is egyben, olyan jelenlét, amely egy elvesztett / elveszett jelenlétet idéz. A jelenlét 

fogalmával komplementer hiány a keresztény értelmezésben is helyet kap: „Az Oxford 

English Dictionary szerint a »jelenlét« fogalmának egyik legkorábbi használata az 

úrvacsorához társul, amely Krisztus jelenlétét szimbolizálja akkor, amikor Krisztus nincs 

ott többé” (Goodall 2008: 8). Noha Goodall ezt a szócikket éppen a jelenlét 

etimológiájának megtámogatása céljából emeli be az elemzésébe, és nyilvánvalóan az 

úrvacsora egész kérdése valóban a jelenlét sajátos módjainak megragadása körül forog, jól 

látható, hogy ez a vonatkozás nem ennyire egyértelmő: a meghatározás alapján úgy tőnik, 

hogy a hiány („Krisztus nincs ott”) a keresztény kultúrkörben immanens módon része a 

jelenlét fogalmának. Ebben az esetben továbbá a hiány abból fakad, hogy Krisztus (teste) 

már nincs jelen: a hiány jelenlét-vesztett állapot. A jelenlét-vesztettség tudatának kétséges, 

nehezen megragadható és megválaszolhatatlan kérdése a színház és jelenlét 

összefüggésében is alapvetı szerepet kap:  

 
A színházi Jelenlét – Benjamin kifejezésével élve – testi-lelki „aurája” valószínőleg 
mindig is a színház egyik hatáseszköze volt, de csak az utóbbi idıben – a hatvanas 
évek végén, a hetvenes évek elején – vált abszolút értékké, talán mert ekkorra már 
látható volt az elvesztése. (Fuchs 1998: 3) 
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Többek közt ennek alapján nevezi Fuchs a hetvenes évek végétıl datálható, a Jelenlétet 

kihívó színházi alkotásokat a Hiány színházának. Ugyanakkor a színház – jelenlét – hiány 

kapcsolata a koncentrikus körökhöz hasonló, szőkülı és táguló fókusszal közelíthetı meg. 

Szők fókusznak tekinthetı az a leírás, amit Pilinszky a színészre vonatkoztatva ad:  

 
[…] a színész általában elvesztette a jelenlétet. Annak ellenére, hogy mindent 
tökéletesen igyekszik átvilágítani, nincs jelen. Mintha olyan mondat lenne, ahol 
minden jelzı ragyogó, de hiányzik belıle az állítmány: az az ige, ami a történést 
odaszögezi a színpadhoz. [Ez n]em formai kérdés. Nagyon belsı eredményre, 
intenzív jelenlétre gondolok. (Pilinszky 1994: 148)  

 

Pilinszky itt színészi jelenlét-vesztésrıl beszél, a biblikus konnotációt hordozó nyelvi 

hasonlattal pedig a színészt olyan médiumnak tekinti, aki megteremti az átjárást a fikció és 

a színházi esemény párhuzamos jelen ideje között: a jelenlét elvesztése pedig azzal jár, 

hogy megszakad az összeköttetés – látható, hogy Pilinszky ezt végzetes hibának tekinti.  

Fuchs ehhez képest (és Derridához hasonlóan) „tág fókusszal” dolgozik, amikor a hiány 

és a színház immanens kapcsolatát hangsúlyozza: „a színház mindig is a hiány jelenléte és 

a jelenlét hiánya” (Fuchs 1998: 9). Fuchs megfogalmazása nem elsısorban a frappáns 

tömörsége miatt érdekes, és mert kinyilvánítja ezt az ellentétet, hanem azért, mert ugyan a 

bináris ellentét nem feloldható, mégis az egyidejőségen keresztül a két fogalom állandó, 

eldönthetetlen és végtelen játékát tartja a színház lényegi tulajdonságának.  

Az elvesztett jelenlét (bármit is jelentsen ez a terminus) visszaszerzésére irányuló vágy 

mellett, azzal egyidejőleg megjelenik a korábbi állapot iránti nosztalgia is. Goodall 

esetében ez teljesen egyértelmő és reflektálatlan:  

 
Az élı színházi elıadás pillanatról pillanatra haladó aktualitása talán ahhoz a 
visszatérı, sajgó érzéshez szól, amely szerint soha nem vagyunk teljesen jelen a saját 
életünkben; az elıadó pedig, aki annyira teljesen és erısen elıttünk lévınek látszik, 
és megjósolhatatlan fordulatokon át látványos sorokba irányítja a reakcióinkat, képes 
elıidézni a saját létünk elveszett vonatkozásaival való átmeneti újraegyesülést. 
(Goodall 2008: 11) 

 

Minthogy Goodall gondolatmenete elhelyezhetı a jelenlét auratikus és a szó szoros 

értelemben vett módjaiban, így Power megfigyelése egyben a Goodall által leírtakban 

megjelenı ellentmondásra is rámutat, amikor kifejti, hogy az említett módokban az 

„azonnaliság” és az „egység” iránti nosztalgia nyilvánul meg; ez pedig a színházzal 

szembeni gúnyos attitődöt eredményez, minthogy „a színház nyilvánvalóan túl töredékes 

és összetett mővészeti forma ahhoz, hogy megtestesítse a »jelenlét teljességét«” (Power 
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2008: 114). Ebbıl arra a nagy horderejő következtetésre jut, hogy a jelenlét ideája esetleg 

maga is fikció: 

 
Talán maga a (bármilyen fajtájú) jelenlétnek az ideája is a fikció egy fajtája, egy 
példa a színháznak arra a képességére, hogy megteremtse a „közvetlen” 
[unmediated] „erıteljes illúzióját”. Így tulajdonképpen a jelenlét auratikus és szó 
szerinti – a szignifikáción túlinak feltételezett – módja átfedésbe kerül a fikcionális 
móddal; a színház a jelenlétnek egy ideáját alkotja meg és re-prezentálja. (Power 
2008: 114) 

 

Kockázatos állítás ez Power elméletében, amely rendkívül lényeges elmozdulást 

képvisel a fogalom megközelítésének „hagyományos” módjaihoz képest.  A jelenlét 

ideájának megalkotottsága, és a színház mint olyan mővészeti ág, amely ezt a fikciót újból 

és újból létrehozza – ezt az elképzelést a továbbiakban végig „színen tartom” (hasonlóan a 

2. fejezet szövegkulisszáihoz). A jelenlét fogalmának fikcióként való definiálása továbbá 

összefüggésbe hozható Goodallnak azzal a célkitőzésével, hogy a jelenlét poétikáját 

(pontosabban a jelenlétre vonatkozó leírások poétikáját) vizsgálja. „De lehet-e igazán 

színház jelenlét nélkül?” – veti fel a kérdést Power (Power 2008: 115), nyilvánvalóan 

Derrida írásaira reflektálva. Szerinte nem elsısorban annak eldöntése lenne fontos, hogy 

Derrida „után” megengedhetı-e, hogy a színház rendelkezzen a jelenléttel, hanem azoknak 

a módoknak a kijelölése, ahogyan a színház a jelenlétrıl való gondolkodásra késztet 

minket (Power 2008: 142). A Goodall monográfiájának megírása mögött alig rejtızı 

gesztus ennek értelmében úgy is értelmezhetı, mint a jelenlét megragadhatósága iránt 

érzett nosztalgia kifejezése; egy olyan nosztalgia, amelynek során „csak a szépre 

emlékezünk”, mint egy olyan aranykorra, amely éppen azáltal tőnik végképp elmúltnak, 

hogy Goodall nem hajlandó tudomást venni a jelenlét fogalmának használatát kihívó 

elméleti megközelítésekrıl.  

Az elvesz(t)ett jelenlét – mint (kérdéses) aranykor – visszaszerzésére irányuló, ám 

szükségszerően hiábavaló próbálkozás és a fennálló jelenlétbıl való menekülés 

lehetetlenségének tudata jelenik meg Krapp figurájában is (Beckett: Az utolsó tekercs), aki 

a jelenet során a korábban önmaga által készített hangfelvételeket (akusztikus naplókat) 

játssza le, hallgatja meg, miközben – egy újabb tekercsre – rögzíti a jelenrıl alkotott 

benyomásait. Krapp alapállapota tehát egyfajta ide-oda ugrás a „jelenlétek” között, 

amelynek során a (saját) hang, nem pedig a tekintet a jelenlétek egymásra montírozásának 

legfıbb eszköze. Ezek a jelenlét-játékok a cselekményen belül történnek, Beckett viszont a 

jelenlét színházi értelmével is játszik, amikor az instrukciók (fények, szünetek leírásai) a 
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színházi szituáció elfogadását, és nem annak (realista) elfedését erısítik. Fuchs olvasatában 

Az utolsó tekercs cselekménye „szakadás a jelenlét anyagában” (Fuchs 1996); ez az állítás 

rámutat ugyan a jelenlét problémájára, de azt – a szakadás képével – egyirányú 

folyamatnak képzeli el. Ebbıl a szempontból sokkal inkább elfogadhatónak tartom azt az 

elképzelést, amely szerint a darab „a színházi jelenlét felderítése, kutatása” (Power 2008: 

140). Krapp figurája pedig, akinek legfıbb vágya a múlt újraélése és a jelenlét megtartása, 

a színház lényeges aspektusára mutat rá: hiszen a maga az elıadás is eltőnésében válik az 

érzékelés tárgyává – ebbıl következıen a színház elutasítja az egyszerő jelenlét / hiány 

ellentétet (ehhez lásd Power 2008: 142). Krapp alakját és helyzetét egyrészt a 

jelenlét/hiány bináris ellentétének felfüggesztésére tett kíséret és jelenlétek játékaként 

felfogott (Power) cselekmény, másrészt pedig a (mediatizált) hangok által keltett „jelenlét-

rétegek” és a hallgatás/csend (a késıbbiekben részletezett) viszonya helyezi a színház – 

jelenlét – csend kapcsolatát kutató dolgozatom kitüntetett pozíciójába. 

 

 

Következmények, lehetıségek 

 

A jelenlét-diskurzus három paradigmatikus tendenciája – a fikcionális, az auratikus és a 

szó szerinti mód – mellett a huszadik század második felétıl kezdve számos elméleti 

megközelítés számára a jelenlét kérdése elsısorban kihívásként, problémaként, 

dekonstrukciós célpontként tételezıdik. Ettıl kezdve a jelenlét elvesztése vagy megırzése 

a reprezentációval párhuzamosan a színházról való beszéd egyik alapkérdése és – fıként – 

tétje. Ennek a diskurzusnak az egyik kiindulópontja Derrida szövege Artaud-ról és a 

reprezentáció bezáródásáról (Derrida 2007b). (Írásaikat a jelenlét és csend 

keresztezıdésében, a 2. fejezet Artaud-ra vonatkozó szakaszában elemzem részletesen.) 

Ebbe a diskurzusba íródik be Elinor Fuchs mára kanonikussá vált szövege (Fuchs 1998), 

amely a – Derrida által is – fonocentrikusként elgondolt nyugati színház és a Jelenlét 

immanens kapcsolatát igyekszik múlt idıbe tenni, amellett érvelve, hogy az élıbeszéd 

(hang) színházi ideája  

 
feltőnıbbé teszi az írás – mint tárgy, tevékenység és mőtermék – megjelenését 
számtalan újabb színdarab és elıadáshoz használt szöveg [performance pieces] 
színházi elıadásának középpontjában. Az írás, amely hagyományosan visszavonul az 
elıadás látható jelenléte mögé, nyíltan a dramatikus struktúra környezetének mutatja 
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magát. Ennek a megjelenésnek az ára vagy talán célja: a színházi Jelenlét aláásása. 
(Fuchs 1998: 3) 

 

Ez az állítás úgy is értelmezhetı, hogy a színész jelenléte (amely részben a benjamini 

aura fogalmához kapcsolódik) egy elızetesen mindig jelenlévı szöveg, írás elrejtettsége is 

egyben. Fuchs a továbbiakban Derrida Artaud-olvasatának következményei (a teologikus 

színház és a reprezentáció terminusai) és további derridai fogalmak (nyom, írás) alapján 

„új textualitásról”, illetve a Hiány színházáról beszél, mint olyan esztétikáról, amely 

„szétoszlatja [disperses] a középpontot, áthelyezi [displaces] a szubjektumot, és megingatja 

[destabilizes] a jelentést” (Fuchs 1998: 5). A Hiány színházát Fuchs a hetvenes évek 

végétıl datálja, példaként pedig olyan elıadásokat említ, amelyekben az írás és a 

textualitás „mint jellem, téma, térkörnyezet és mint az arisztotelészi hat elem mellé 

helyezett, virtuálisan független színházi komponens” (Fuchs 1998: 6) tőnik elı 

rejtettségébıl. Fuchshoz hasonlóan Vanden Heuvel is auraként, a színésznek a nézı felett 

gyakorolt hatalmaként fogalmazza meg a Jelenlétet: a szöveg és a kortárs színházi elıadás 

viszonyát a dráma/szöveg – performance – színház tagoltságában vizsgálva arra a 

megállapításra jut, hogy míg a szöveg (Szerzı) és a színész testi jelenléte a hatalom 

fogalmához kötıdik, addig a performance – a szöveg, a rend dekonstruálásának és a 

Jelenlét elmozdításának eredményeként – a Hiányt mint hatalom nélküli állapotot 

(powerlessness) implikálja (Vanden Heuvel 1991: 5-6). 

Ugyanakkor – mint arra Power rámutat – Fuchs elsısorban olyan példákat hoz, 

amelyekben az írás, az írás képe az elıadás egyik elemévé válik, nem pedig 

paradigmaváltásként jelenik meg, mint ahogyan azt Fuchs igyekszik beállítani (Power 

2008: 133). Ez a hangsúlyeltolódás (csúsztatás?) azért lényeges, mert az intencionáltság 

látszatát kelti, amelyben az a rejtett vágy nyilvánul meg, hogy a színházat lényegileg, a szó 

szoros értelmében vett [literally] szövegként jelenítse meg (Power 2008: 134). Ennek 

eredményeként pedig „a poszt-metafizikus színház” fogalma a jelenlét metafizikáját az írás 

rendkívüli metafizikájával helyettesíti (Power 2008: 135). A korábbi, fonocentrikus 

megközelítésbıl tehát scriptocentrizmus lesz Fuchsnál (Power 2008: 7), a jelenlétbıl pedig 

Jelenlét – kapitálissal szedett fogalom, név lesz, monolitikus terminus, amely a hangra és 

az aurára épül. Fuchs és Power elméletét továbbgondolva a következı kérdések vetıdnek 

fel: mi változik akkor, ha a színház az írás jelenlétét mutatja meg? Nem jelenlét-e ez 

ugyanúgy, csak éppen nem a beszéd / hang / színész, hanem az írás jelenléte (aurája)? Nem 

azért van-e szükség a Jelenlét monolitikus fogalmára, hogy minél egyszerőbb legyen az 
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ellenségkép? A fenti szakaszokból azonban mindenképpen megfontolandó a jelenlét 

fonocentrikus és scriptocentrikus megközelítése közötti különbség, illetve annak 

felismerése, hogy egy, a kizárólag a hangon és aurán alapuló, monolitikus jelenlét-fogalom 

kizárja a játékosságot a színházi folyamatból. Mint ahogyan nem lehet egyedül játszani (a 

magányos játékban is van játékos és az, amivel játszik), a Jelenlét esetében fontosnak 

tartom figyelembe venni azt a javaslatot, amely szerint a Jelenlét egyesítı fogalma helyett 

„jelenlétek”-rıl, egymással vetélkedı jelenlét-módokról érdemes beszélni (Power 2008: 

118) Éppen ezért úgy vélem, hogy az írás, nyom fogalmán keresztül a Hiány színházaként 

definiált elıadásokra nemcsak a hiány mint aura- és jelenlétdeficit szempontjából érdemes 

tekinteni, hanem (a játékosságot visszaemelve) azt is fontos végiggondolni, hogy – Power 

szavaival – „a nyolcvanas évek elıadásai hogyan nyitják meg a színpadot a 

reprezentációnak és az idézetnek” (Power 2008: 118). 

 

A jelenléthez való viszonyát Grotowski többek közt a benjamini színház-film 

oppozíciót agonisztikus relációvá alakítva definiálja, amikor arra a meggyızıdésre jut, 

hogy az egyetlen és végsı tényezı, amelyben a film, a televízió nem versenyezhet a 

színházzal, az „a színész-nézı viszony, a színész és a nézı kézzelfogható, közvetlen, »élı«  

érintkezése” (Grotowski 1999: 13, a szerzı kiemelése). Az „élı”, „életteliség” (liveness) és 

a közvetettség- közvetlenség ellentétére épülı mediatizáltság fogalma nyilvánvalóan attól a 

történetileg behatárolható pillanattól kezdve válik problematikussá, amikor megjelenik a 

feltételezett oppozíció másik tagja, a rögzített felvétel (Auslander 1999: 51). Ebbıl a 

ténybıl ugyanakkor tévedés és túlzott egyszerősítés arra a konklúzióra jutni, hogy a 

színház mindig „élı”, míg a film, televízió – pusztán abból következıen, hogy rögzített – 

nem az. Különösen veszélyes valamely elképzelt hierarchia alapján az egyiket 

fontosabbnak, jelentısebbnek, autentikusabbnak tételezni a másiknál. A mediatizáltság 

ilyen érveivel szemben az egyik, a többinél egyszerőbb megközelítést alkalmazó cáfolat a 

„technicizált színpad” érve, amely szerint a színész – nézı viszony már önmagában is 

mediatizált, ráadásul ez nem csupán a modern technikai vívmányok (mikrofon, fények) 

eredménye. Power is alkalmazza ezt az érvet, és a maszkok szerepét emeli ki, amelyek 

évszázadok óta ilyen adottságokkal és következményekkel is rendelkeznek a színházi 

folyamatban (Power 2008: 156). Egy további szempont, amely alapján megragadhatónak 

tartják (például Saltz) az „élı” színház specifikumát a többi, rögzített médiával szemben, 

az a kockázat szempontja, amely alkalmas fogalom lehet az „élıben” látott események, 

mőalkotások során érzett izgalom leírása során, ám annyiban nem teljesíti be a hozzá főzött 
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várakozásokat, hogy nem kizárólag a színházra érvényes (hanem például a televíziós 

közvetítésekre is). Ugyanakkor néhány vonatkozásban, például a színházi alkotás 

folyamatában kiemelt szerep jut a kockázat fogalmának. A színészre vonatkozó 

sajátosságait, következményeit a következı, módszertani fejezetben fejtem ki. 

A posztstrukturalista színház-teoretikusok többsége számára a jelenlét auratikus módja a 

fonocentrizmushoz hasonlóan aggasztó és gyanús, minthogy a hatalomhoz és az 

ideológiához kötıdik (Power 2008: 125). Auslander szerint az élı és a rögzített közötti 

versengı ellentét egyrészt a kulturális gazdaság szintjén jelenik meg, másrészt pedig nem 

elsısorban az élı és a mediatizált formák bensı jellegzetességeibıl, hanem kulturális és 

történeti tényezıkbıl vezethetı le (Auslander 1999: 11). Ugyanakkor – Baudrillard 

„emancipált jel” elméletét alapul véve –  az „eredeti” valóság és a „mediatizált” színház / 

film ellentéte már csak azért is nehezen fenntartható, mert a valóságot mindig mint már 

reprodukáltat érzékeljük (lásd ehhez Power 2008: 153). Ebbıl a szempontból tehát az 

alapkérdés inkább úgy vetıdik fel, hogy hogyan szólítja meg a színház a mediatizált 

kultúrát (Power 2008: 156). 

Az élı és a rögzített esemény különbségére vonatkozóan Power – a kockázat 

szempontja helyett – Roberta Mock diskurzus-elméletét veszi át, aki szerint a színházi 

(performatív) eseményben egyrészt adott a diskurzus lehetısége, az eredmény 

befolyásolható és ezért bizonyos mértékig megjósolhatatlan, míg a rögzített felvételen az 

események egyirányúak, és annak ellenére, hogy a felvételt meg lehet állítani, vissza- vagy 

elıretekerni, az esemény menetébe nincs beleszólásunk (Power 2008: 157). A jelenlét és 

csend kapcsán a dolgozatomban gyakran említett 4’33’’ (Cage) esetében ez megindokolja, 

hogy miért nem mőködik, vagy miért mőködik másként a mőrıl készült felvétel mint maga 

a mő: maguk a nézıi neszek is bezáródnak a rögzített esemény rendjébe.7 Ugyanakkor 

talán ebben az esetben válik leginkább hátrányára Power gondolatmenetének, hogy 

kihagyja Fischer-Lichtének a performativitás esztétikájáról írt elemzését (Fischer-Lichte 

2009). Az elıadás-eseményben az elıadó és a nézı között végbemenı változások leírására 

vonatkozó fogalom, a feedback-szalag autopoézisének bevezetésével ugyanis lehetıvé 

                                                
7  Az általam a Beckett hasonló címő darabjából rendezett Jövés/Menés címő elıadás egyik jelenetében a 

három szereplı egy diktafonnal játszott, felvették a saját hangjukat, majd a tér hangját, és visszajátszották. 
Egyikük egy adott pillanatban a közönség elé lépett (a „negyedik fal” elé), és feléjük tartotta a diktafont, 
hogy rögzítse a „külvilág hangját”. Érezhetı volt, hogy a nézık tesztelték a felvétel folyamatát, amelyben 
váratlanul jelentıséget kapott a nézı neszezése. Volt, aki köhintett, vagy nevetgélt, mintegy tesztelve a 
felvétet tényét, némelyik elıadásban viszont a lélegzetüket is visszafojtották – ilyenkor ezt, a nézıi 
nevetgélést vagy éppen a csendet hallgattuk vissza a diktafonról. 
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teszi az „élı” (live) problematikájában Auslander (és Power) által feltett kérdések egy 

részének megválaszolását. 

Az „élı” és a mediatizált esemény közötti különbségek színházi applikációja annyiban 

lényeges a jelenlét és a csend további elemzése szempontjából, hogy rámutat az oppozíció 

történeti – társadalmi vonatkozásaira, és beemeli a kockázat kérdését a gondolatmenetbe. 

Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az „élı” terminusa csak bizonyos feltételekkel válik 

alkalmassá a színházról való beszéd számára, figyelembe véve, hogy a színház mint a 

színész és a nézı „közvetlen” és „élı” találkozása (Grotowski) olyan idea, amely csak 

látszólag valósulhat meg, azokban az esetekben, amikor az állandóan jelen lévı 

mediatizáltság és közvetettség transzparenssé válik – ám sohasem szőnik meg. Ezt a tényt 

azonban meggyızıdésem szerint nem mint a színház fogyatékosságát kell értelmezni, és 

semmiképpen sem a televízióhoz és filmhez viszonyított „élıség” szintjeit érdemes 

meghatározni, hanem – figyelembe véve, hogy a világ nagy részén ma már nem 

beszélhetünk úgy színházról, hogy ne ismernénk a televíziót és a filmet – inkább azt 

érdemes kiemelni, hogy a színház képes „komplikálni az azonnaliság színlelését, amelyet a 

televízió és a média oly gyakran generál” (Power 2008: 167). 

 

Az „élı” kérdése a színházi esemény mediatizált jellegére kérdez rá – ez mindenképpen 

lényeges szempont, ám túlságosan leszőkíti az értelmezési keretet. Az egyik lehetséges, 

tágabb keret a színházi elıadás „olvashatóságának”, „olvasásának” szemiotikai 

(szemiológiai) megközelítése, amely a színészi jelenlét esetében egyrészt a színész testét, 

hangját, fizikai tulajdonságait mint olvasható jelet értelmezi, amelybe egyaránt 

beletartoznak a testi adottságok és a kulturális nyomok (tetoválás, szırtelenítés), másrészt 

pedig a színész és nézı kommunikációs szituációként elgondolt viszonyát egyfajta „zéró 

pontnak” tekinti (pl. Keir Elam). A jelentés feltétele tehát a jelenlét. A „zéró pont” 

elképzelése (párhuzamosan a „semleges alapállapot” színészi követelményével) vonzó kép 

lehetne a jelenlét és csend kapcsolatának vizsgálata során – ugyanakkor erısen kétséges, 

hogy létezik-e, és meghatározható-e egy ilyen alapállapot (lásd ehhez Derrida Austin-

kritikáját), és nem egy idealizált színész-nézı viszonyról van-e szó. A színrevitel 

szemiotikus értelmezésének határaira, illetve a nézı értelmezıi mechanizmusaiban rejlı 

beidegzıdésekre és ellentmondásokra többek közt States mutat rá, amikor jelzi, hogy 

például (egy dramatikus mő színrevitele során) a színész homlokán megjelenı 

izzadságcseppet a nézı a színészhez köti, nem a karakterhez (States 1987: 125), illetve a 
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valós tárgyak és elemek (víz, tőz), gyerekek, állatok színpadi jelenlétének elemzése során 

(States 1987: 30-37). 

 

Kitérı: az olvasás mint befogadói interpretáció kérdése az alkotás felıl írásként 

nyilvánul meg: talán senki sem tekinti annyira esszenciálisnak az olvasás-írás 

komplementer folyamatát a színházhoz való közelítésben, mint Valère Novarina. A francia 

rendezı-teoretikus egyrészt a kifejezések derridai árnyalatát vetíti a színházi alkotás 

folyamatára, másrészt az írás és olvasás folyamatát artaud-i „kegyetlenséggel” ruházza fel, 

így azok rituális szerepet kapnak a színházi alkotásban: „A rendezıi munkán keresztül 

magából az elıadásból is szöveg lesz. A rendezés az elevenbe írás. Az írott szöveg a tér 

szövıkeretére csomózódik, játszik még vele, majd újra ráfonódik… Minden a színpadon 

lesz megszıve: »dráma szövıdik« – ezt a kifejezést szó szerint kell érteni. A színházban az 

egész szöveg és minden más is összefonódik a színésszel, a térrel, valamint a közönség 

testével.” (Novarina 2008: 60) Novarina alkotói gesztusa, az írás / olvasás / szöveg 

összevonása, összeégetése a Kegyetlenség Színházának testre irányuló (vérre menı?) 

energiájával voltaképpen úgy is értelmezhetı, mint a teologikus szemiózis visszahelyezése 

az artaud-i vízió centrumába. 

 

„Amilyen mértékben gyengül egy kép fenomenológiailag, abban a mértékben erısödik 

jelentéshordozóként – ami annyit tesz, hogy nem áll önmaga útjában” – állítja States 

(States 1995: 38), ez pedig egyrészt a két felfogás összefüggését jelenti, másrészt pedig azt 

is, hogy a fenomenológiai érzékelés elsıdleges a szemiózishoz képest. States erre a 

következtetésre a színházi „képek” hatásainak változását vizsgálva, elsısorban egyfajta 

temporalitást hangsúlyozva jut. Meglehetısen problematikus ez a felfogás (legalábbis ami 

a temporális aspektust illeti), ám a szemiotikai és fenomenológiai megközelítés 

együttállása a színházi esemény befogadása során alapvetı fontosságúnak tekinthetı. (Nem 

véletlen, hogy Pavis is kiegészítendınek tartja a szemiotikai elemzést a fenomenológiai és 

ismeretelméleti megközelítéssel, a színház és performance közötti „fegyverszünet” 

eléréséhez – lásd ehhez Pavis-nak a már fentebb idézett, PSI15 alkalmával közzétett 

kiosztmányát.) A befogadás folyamatát ennek megfelelıen „kettıs”, „két szemmel történı” 

látáshoz hasonlítja [binocular vision], amelyben a két réteg (a fenomenológia és a 

szemiotikai) réteg folyamatosan kiegészíti egymást (States 1987: 8). 

A fenomenológiára ebben az esetben nem elsısorban mint „szigorú tudomány”-ra 

hivatkozom (States sem azt teszi), és nem térek ki a jelenlét (általános) fenomenológiai 
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elemzéseire sem, hiszen Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty jelenlét-értelmezései 

önmagukban is szétfeszítenék jelen írás kereteit, ugyanakkor e szerzık szövegei „futnak a 

háttérben” a következı szakaszok során (hasonlóan a csend-fejezet szövegkulisszáihoz), 

amelyben a színészi jelenlét fenoménjére szőkített elképzeléseket (elsısorban States és 

Garner elméleteit) tekintem át.  

States megtartja az általa „kettıs látás”-ként definiált befogadói-értelmezıi pozíciót, 

amikor fenomenológiai elemzésének kiindulópontjaként a szemiotika egyik alaptételét 

felhasználva a színházi elıadást mint beszédeseményt tételezi, amely egy „én” és egy „te” 

között zajlik „róla, arról, valamirıl”; a színházi eseményt pedig Veltruskỳ nyomán bontja a 

„játékesemény” (színház) és az „eljátszott esemény” (színdarab) párhuzamos rétegeire 

(States 1987: 124). A színész jelenléte (és ezzel párhuzamosan a befogadói értelmezés) 

ebben a paradigmában három fenomenális módba sorolható, amelyek a következık: 

önkifejezı, együttmőködı, reprezentációs mód. Ezek a módok nem rendelhetık 

közvetlenül egy-egy játékstílushoz, és (hasonlóan a Power által megkülönbözetett 

módokhoz) nagyon ritkán válnak el egymástól teljesen, az esetek többségében szimultán 

vannak jelen egy adott elıadásban. Ebben a rendszerben a színész (hasonlóan a 

rhapszódoszhoz) olyan narrátorként jelenik meg, aki „feloldódik” a történetben, tehát 

egyszerre karakter és elıadó (States 1987: 119), idézet és az, aki idéz. Ez a felfogás 

lehetıvé teszi, hogy a színészt a drámához (dramatikus mőhöz vagy akár a derridai 

értelemben vett szöveghez) való viszonyában értelmezze.  

Az önkifejezı módban a „nézd, mit tudok” alapvetı emberi gesztusa nyilvánul meg 

States szerint (States 1987: 161); számos olyan szerep létezik a nyugati dráma 

történetében, amely ezt a módot implikálja: Cyrano, Lear, Falstaff, Médea). Sarah 

Bernhard, Eleonora Duse és Lawrence Olivier példáján keresztül States azt állítja, hogy 

azokban az esetekben van szó önkifejezı módról, amikor a játékesemény során a színész 

(mint mővész, virtuóz) kerül elıtérbe, és a befogadó arra reagál, ahogyan a színész 

eljátssza a szerepet [a „doing” a „being” helyett] (States 1987: 165). (Csákányi Eszter mint 

Arkagyina a Krétakör Siráj címő elıadásában, 2003-ban.) 

Az együttmőködı mód a színházi játékesemény „én”-je, a színész, és a „te” (közönség) 

együttmőködését jelenti – amely hangsúlyozottan nem oldódik fel egy közös „mi”-

viszonyban. Ennek különbözı változatait a komikus mőfajok alkalmazzák a 

leghatékonyabban (a bohóc, az okos szolga), illetve a „félre” instrukció „intézménye”, 

amely a klasszikus drámákban megjelenı bizalmas szerepkörébe helyezi a közönséget 

(States 1987: 171), (ezt itthon Honthy Hanna őzte mesterfokon,) továbbá ide sorolható a 
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prológus és az epilógus hagyománya is. Fontosnak tartom azonban hangsúlyozni a States 

által nem eléggé nyomatékosított distinkciót arra vonatkozóan, hogy ezek a mőfajok 

többnyire a közönséghez mint idealizált egységhez szólnak, és ennek megfelelıen, csupán 

látszólag vonják be a nézıt a játékba, míg a huszadik század második felének színházi 

irányzatai és a performance kitolja a határokat,  megpróbálja egyénekre bontani, és 

résztvevıvé tenni a nézıket (ennek a tendenciának végpontja, „atomja” – Bentley tételének 

megfelelıen – az egyszemélyes nézıtér). States Handke Közönséggyalázás címő 

dramatikus szövegét tekinti az extrémitásig vitt együttmőködı mód példájának, amely 

ugyanakkor nem „viselkedésében”, hanem tárgyában valósítja meg a közönséggel való 

együttmőködı interakciót (States 1987: 179). 

A reprezentációs mód az „én” és a „te” után a beszédesemény harmadik tényezıjére, a 

tárgyra irányítja a fókuszt, illetve arra a folyamatra, ahogyan a színész közremőködik a 

(tág értelemben vett) képek sorozatának létrejöttében, és ahogyan ezzel párhuzamosan a 

közönség a képek elfogadásával részt vesz az eseményben. Ebben a módban a két esemény 

(a játékesemény és az eljátszott esemény) kapcsolata van középpontban – States ennek 

megfelelıen a „téma”, illúzió, és a tág értelemben vett színházi képek rendszerének és 

azok változásainak problémáit elemzi a reprezentációs módnak szentelt szakaszokban. 

States rendszerében ugyanakkor ez a mód tőnik a leginkább problematikusnak: minthogy a 

reprezentáció a színház immanens tulajdonsága és feltétele (Derrida), ez a mód 

tulajdonképpen nem tekinthetı különálló módnak, hanem sokkal inkább egy olyan 

paradigmának, amely szükségszerően és lényegileg áthatja a másik kettıt. Másrészt pedig 

States itt „magára hagyja” a színészt (és a nézıt), és hosszú, ám vitatható drámatörténeti 

fejtegetésekbe bocsátkozik.  

 A színészi jelenlét States által leírt módjai elsısorban a módszertani megközelítés 

számára, vagy éppen oktatási célokra tőnnek használhatónak; a jelenlét szigorúbb elméleti 

vizsgálatát a színház-fenomenológia másik kiemelkedı képviselıje, Garner végzi el 

(Garner 1994), aki Merleau-Ponty és Derrida Husserl-kritikája alapján arra a 

következtetésre jut, hogy nincs stabil, esszenciális jelenlét, amely megragadható lenne, 

ennek megfelelıen a jelenlétre mint „a felfedés összetett és gyakran rejtızı módjaira” 

[complex and often elusive modes of disclosure] kell tekinteni (Garner 1994: 230), ez 

pedig vonatkozik a színházi eseményre is: a színész és a nézı interakciója nem az 

esszenciális jelenlét alapzatán támaszkodik (Power 2008: 188). A színházi jelenlét úgy 

értelmezhetı, mint „az aktualitás játéka” (Garner 1994: 43), a stabil jelenlétfogalom helyett 

pedig a „jelenlétesülés” / „jelenlétesítés” [presencing] terminusát javasolja (Garner 1994: 
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43) – ezt a két Garner által bevezetett fogalom új fénybe helyezi a korábbi elméleti 

eredményeket, és alátámasztja azokat a feltételezéseimet, amelyek a jelenlét-játék 

dinamikus jellegére vonatkoztak. Power számára is alapvetı fontosságot nyernek ezek a 

terminusok a kritikai elemzés utolsó szakaszában, amelynek során az általa levont 

konklúziók egyértelmővé teszik saját álláspontját. Ezek szerint a jelenlét „nem annyira a 

színház sajátságos tulajdona, hanem az, amelyet a színház, talán minden más mővészeti 

formánál jobban, játékba von” (Power 2008: 146), a játékos manipuláció tárgya (Power 

2008: 198). Szerinte 

 
nincs „színházi jelenlét” per se; nincs a priori formula a színházi jelenlét 
meghatározására. A színházban lévı jelenlétrıl szóló diszkussziónak ehelyett azokra 
a módokra kell összpontosítania, amelyekkel a színházi médium létrehozza 
[constructs] a figyelem tárgyait, és ahogyan megjeleníti azokat a közönségnek. Más 
szóval: a jelenlét leginkább a színház egyik funkciójának tekinthetjük – a színház 
olyan hely, ahol a jelenlét különbözı szintjei válnak manipuláció és játék tárgyává –, 
mintsem (esszenciális) attribútumának. (Power 2008: 175) 

 

A Power által nyújtott kritikai elemzés egyik legfıbb érdeme, hogy végigtekinti a 

relevánsnak tartott jelenlét-elméleteket, a másik lényeges pozitívuma pedig az, hogy olyan, 

dinamikus megközelítést javasol, amely nyitva hagyja a színház és jelenlét viszonyát, 

igyekezve elmosni a különbözı frontvonalakat, eloszlatni a fogalmat körüllengı misztikus 

homályt, hangsúlyozva a „jelenlétek játékának” elképzelését. Ez utóbbit olyan 

eredménynek tartom, amely használható keretet ad mind a jelenlét módszertani 

sajátosságainak, mind a jelenlét és a csend (színházi) viszonyának további kutatása során, 

mind pedig a mindennapi (színházi) gyakorlat számára. Ugyanakkor éppen ebben rejlik a 

legnagyobb kérdés is Power megközelítésével kapcsolatban – a „jelenlétek játéka” vonzó 

elképzelés, ám (korábban már volt errıl szó:) a játék mindig valaminek a játéka – Power 

pedig igyekszik távol tartani az elemzését az esszencialista definícióktól, amelyet Merleau-

Ponty jelenlét-fogalmával indokol: eszerint sohasem lehetséges teljes jelenlét, hiszen az 

mindig az „örökké hiányzóba” való eltőnés határán mozog. Külsı, biztos pont hiányában 

pedig sem a saját jelenlétet, sem – ennek következtében – a magát a jelenlétet sem 

ragadhatjuk meg (lásd ehhez Power 2008: 183-185). Power távolságtartása a definícióktól 

pedig azzal az eredménnyel jár, hogy csak annyira ismerhetjük meg a játék alanyát, 

amennyire az magából a játék folyamatából kiderül számunkra. Ez számos 

megközelítésben deficitként jelenhet meg, ugyanakkor szinte teljesen egybevág a saját 

kutatói meggyızıdésemmel. 
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Feltőnı ugyanakkor, hogy a szakirodalmi hivatkozásaiban Power egyáltalán nem 

reflektál a német színház-teoretikusok elméleteire – ez annál inkább szembetőnı, mert 

Erika Fischer-Lichte a performativitás esztétikája kapcsán (Fischer-Lichte 2009) olyan 

megközelítést javasol a jelenlét fogalmának megragadására és definiálására, amely 

bizonyos vonatkozásokban hasonló Power gondolatmenetéhez. (Fischer-Lichte vonatkozó, 

németül 2004-ben megjelent mővének angol fordítását 2009-ben adta ki a Routledge.)  

Frank Castorf 2002-es Félkegyelmő rendezése – mint arra Fischer-Lichte rámutat – hat 

órán keresztül azzal játszott, hogy a színészeket elrejti a térben mint environmentben sétáló 

nézık szeme elıl, falak, ablakok, függönyök mögé. Bizonyos eseményeket, testrészeket 

láthattak csupán a kis képernyıkön, egy állandóan mozgó kameraman közvetítésében, míg 

a közönség egy másik, kisebb csoportja egy elkülönített helységben kizárólag az operatır 

által rögzített képeket láthatta, mint egy „mozit”.  A színészek „teljes valójukban” csupán 

az elıadás végén, a tapsrend során jelentek meg a közönség elıtt, amelynek tagjai közül 

sokan a színészi test hiányára adott válaszreakcióként „már-már elvonási tüneteket 

produkáltak” az elıadás során (Fischer-Lichte 2009: 100). A mediatizált technikákat és 

sajátos idıkezelést alkalmazó elıadásnyelv eredményeként ugyanakkor (az elmélet látens 

és elızetes várakozása ellenére) az elıadás „nem tőnt el saját medializációjában” (Fischer-

Lichte 2009: 101), hanem éppen ellenkezıleg, 

 
a színészek és a nézık együttes testi jelenlétének apoteózisával zárult. A színészek 
konvencionális tapsrendjét valódi transzfigurációként, a testi jelenlét ünnepeként 
élhettük át. Hat óra várakozás után a „megvilágosodás” pillanatát átélı nézık a saját 
testükön tapasztalhatták meg, hogy (a játszott történettıl függetlenül) a színészek 
testi jelenléte az, ami hatással van rá, ez mőködteti az elıadást létrehozó feedback-
szalagot. (Fischer-Lichte 2009: 101) 

 

Ebben az esetben a színészi jelenlét szükségességének megtapasztalása, és az Auslander 

által hangsúlyozott, az elıadás percepcióját meghatározó mediatizált és „élı” („életteli”) 

viszony cáfolata válik Fischer-Lichte számára meghatározóvá. A további, a jelenlétre és a 

csendre vonatkozó kutatásom számára pedig az a gondolat a legtermékenyebb, amely 

végigvonul a performativitás fischer-lichtei esztétikájában: a színházi elıadásban a (testi) 

jelenlét ünnepe nyilvánul meg. 

A német teoretikus számára az anyagi minıségekkel rendelkezı test jelenléte és a 

benjamini aura fogalma adja a kiinduló kérdést: „miért is kecsegtetne ez a jelenlét a 

boldogság ígéretével” (Fischer-Lichte 2009: 129)? A jelenlét kérdésének kutatásakor 

Fischer-Lichte úgy mutat rá a színházi elıadásban megnyilvánuló „itt és most” történetileg 
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meghatározott toposzára, hogy közben át is veszi azt. (A hic et nunc alapvetı problémájára 

– Ubersfeld kérdése kapcsán – már utaltam e fejezet elején.) A kétféle testfogalom (Leib és 

Körper) használata lehetıvé teszi a szemiotikai test és a test fenoménjának jelenléte 

közötti, States distinkciójára emlékeztetı megkülönböztetést, amelynek bevezetésével 

pontosítja a test jelenlétének kérdését egy adott performatív aktusban – amelynek 

kettısségét a nézıi érzékelés állandó játéka, a perceptív multistabilitás biztosítja. Ez azért 

is indokolt, mert így egyrészt elkülöníthetı (legalábbis fogalmi szinten) a nézınek a 

színész testéhez való viszonya, másrészt ezzel – a megtestesülés fogalmának történeti 

vizsgálatán keresztül – megmagyarázhatóvá válik a szemiotikai test elıtérbe való 

helyezése az illúziószínháztól kezdıdıen, amellyel minimalizálható a nézınek a színész 

testének fenoménjához főzıdı primer, erotikus viszonya.  

A szemiotikai és a fenomenális (a test fenoménjéhez köthetı), illetve a kétféle 

testfogalom megkülönböztetése alapján a színész/performer jelenlétének leírásában három 

réteg különíthetı el. Megkülönbözethetı „a jelenlét gyenge koncepciója”, amelyben 

elsısorban a színészi test fenoménjának puszta jelenlétével függ össze (amely sohasem 

tőnhet el tökéletesen a színész szemiotikai testében) (Fischer-Lichte 2009: 132). Ehhez 

képest határozható meg a „jelenlét erıs koncepciója”, amely azokra az esetekre érvényes, 

amelyekben a jelenlét „nem expresszív, hanem tisztán performatív minıség” (Fischer-

Lichte 2009: 134), azaz egyértelmően a színész testének fenoménjához köthetı, és amelyet 

a befogadó úgy érzékel, hogy a színész „uralja a teret” és „magára irányítja a figyelmet” 

(uo.). Ez az aspektusa a jelenlétnek  gyakorlatokkal erısíthetı és kontrollálható a színész 

munkájában (ehhez kapcsolható a dolgozat következı fejezete). A jelenlét 

megtapasztalásának harmadik lehetısége „a jelenlét radikális koncepciója” (Fischer-Lichte 

2009: 139). Ennek leírásakor Barbának a pre-expresszivitásra és a színészi energiára 

vonatkozó tapasztalataira támaszkodik (ezekrıl a következı fejezetben részletesen írok), és 

arra mutat rá, hogy az ilyen, kiemelt pillanatokban a színész és nézı közötti kölcsönös 

energiaáramlásról beszélhetünk (Fischer-Lichte 2009: 137), amelyet „transzformáló erınek 

(egyfajta életerınek)” érzékel a nézı (Fischer-Lichte 2009: 139). Erre vonatkozó tézise 

szerint 

 
a jelenlét olyan jelenség, amelyet a test/szellem, illetve test/tudat dichotomikus 
kategóriáival egyáltalán nem lehet megragadni, hiszen lényegénél fogva 
mőködésképtelenné teszi, mi több, alapjaiban megingatja ezeket az ellentéteket. Ha a 
színész energiával telten hozza létre testének fenoménját és így megszületik a 
jelenlét, akkor teste testesült szellemként [embodied mind] mutatkozik meg, amely 
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nem választható szét testre és szellemre, illetve tudatra, hiszen az egyik nem 
képzelhetı el a másik nélkül. (Fischer-Lichte 2009: 138, eredeti kiemelés) 

 

Ennek egyenes következménye pedig az, hogy a nézı önmagát is folyamatosan 

valamivé váló testesült szellemként tapasztalja meg ebben az esetben. Éppen így „válthatja 

be a színészi jelenlét a boldogságnak azt az ígéretét, amellyel a civilizációs folyamat 

kecsegtet” (Fischer-Lichte 2009: 139), hiszen érvénytelenné válik a civilizációt 

meghatározó dualizmus, amely más formában csakis a vallás területén történhet meg. „Aki 

átéli a színészi jelenlét eseményét” (Fischer-Lichte 2009: 139), az újra és újra át akarja élni 

azt, egyfajta kívülállásként a mindennapokból ismét megtapasztalni, mint valami 

eredendıen sajáthoz való visszatérést. Fischer-Lichte az aura megtapasztalásának 

Benjamin által használt kifejezésével – a hegy látványán keresztül „magunkba szívjuk” 

annak auráját (Benjamin 1969: 308) – hangsúlyozza a fenomén érzékelésében megjelenı 

fiziológiai aspektust, ám ezzel a gesztussal Fischer-Lichte voltaképpen (csupán) 

emlékeztet, visszaemeli a terminus egyik elfeledett aspektusát a diskurzusba, hiszen (mint 

arra a fejezet korábbi szakaszában rámutattam,) az aura fogalma eredendıen magában 

foglalja ezt a vonatkozást: a lélegzet, kipárolgás, szellı érzékelése szinte kizárólag így, a 

tekintet kizárásával, a test egyéb érzékelési módjainak felerısítésével tapasztalható meg. 

A jelenlét-koncepciók megfogalmazásával és a nagy horderejő tézissel kapcsolatban az 

tekinthetı lényegesnek, hogy a jelenlét erıs és radikális koncepciója 1, az aura fogalmára 

épül, noha nem tesz egyenlıségjelet aura és jelenlét között, 2, Fischer-Lichténél is 

megjelenik a látens hierarchia és normativitás, amennyiben a harmadik, radikális 

koncepció – kimondatlanul – magasabb rendőnek tételezıdik a másik kettınél, egyfajta 

kegyelmi pillanatként, amely könnyen addiktívvá válhat. Másrészt pedig az, hogy ebben, 

különösen a harmadik koncepcióban teleologikus szemlélet érvényesül: a színész 

jelenlétének célja a megmutatkozás, amely szembe megy a civilizáció paradigmájával 

(nagyon közel van a fischer-lichtei fogalom egyfajta megváltás-értelmezéshez. Akár az 

artaud-i értelemben is, noha a reprezentáció „szerzıdésének” felbontásáról itt nincs szó.) 

Fischer-Lichte alapján elmondható, hogy a színészi jelenlét megtapasztalása exstasis, a 

nézı és a színész közös kívülállása a civilizáción.  

A fischer-lichtei jelenlét-koncepciók arra is alkalmasak, hogy rajtuk keresztül 

megválaszoljuk a Power rendszere kapcsán felvetıdött problémát: lehetıséget ad arra, 

hogy elhelyezzük ebben a keretben a színpadi tárgyak jelenlétének kérdését, 

megkülönböztetve azt a színész jelenlététıl. Eszerint míg az aura fogalma applikálható 



 49 

tárgyakra is, addig a jelenlét esetében csak annak gyenge és erıs koncepciója mőködhet, a 

radikális koncepció nem, minthogy a tárgyakat nem lehetséges testesült szellemként 

felismerni (lásd ehhez Fischer-Lichte 2009: 140). 

A „testesült szellem” mint (visszanyert) sajátosság fogalmának bevezetése a 

performativitás esztétikájába nemcsak azért lényeges, mert segítségével módszertanilag is 

leírhatóvá válik a jelenlét erıs és radikális koncepciójának leírása a színész szempontjából, 

hanem azért is, mert új érveken keresztül mutat rá a színészi testfenomén jelenlétének 

kitüntetett, lényegi szerepére a performatív mővészetekben. Ahhoz képest tehát, hogy 

Power és Fischer-Lichte próbálkozásai a jelenlét különbözı módjainak leírására számos 

hasonlóságot mutatnak (elsısorban a módok és a koncepciók tekintetében), a 

leglényegesebb ponton eltérnek egymástól – pontosabban Fischer-Lichte megteszi azt a 

lépést, amit Power elmulaszt. Power azt hangsúlyozza, hogy a jelenlét nem specifikusan a 

színház sajátja, hanem valami olyasmi, amelyet a színház játékba hoz. A fentiekben arra 

utaltam, hogy a játék(osság) kérdése nagyon fontos eredménye Power kutatásának, ám 

Gadameren keresztül arra hívtam fel a figyelmet, hogy a játék mindig valaminek a játéka – 

azzal a válasszal pedig adós marad Power, hogy mivel játszik a színház és a jelenlét. Ez az 

a pont, ahol Fischer-Lichte tézise távolabbra mutat. Ennek megfelelıen a színészi jelenlét 

és a csend jelenségének további elemzése szempontjából 

- a benjamini aura fogalmának Fischer-Lichte és Power alapján újragondolt, pontosított 

szerepe,  

-  a jelenlét leírásainak poétikai vonatkozásai (Goodall),  

- a fenomén leírásának módjai (Power) és koncepciói (Fischer-Lichte) válnak lényegessé, 

és nyitják meg az utat a színészi jelenlét módszertani vizsgálatának.  
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A (színészi) jelenlét módszertani aspektusai 

 

A Wooster Group Poor Theater: a series of simulacra címő elıadása (2004) a színházi 

emlékezet, a hagyomány és a jelenlévıvé tétel lehetıségével és lehetetlenségével játszik, 

amikor a színészek aprólékosan újrajátsszák Grotowski Acropolis cum Figurisának 

mozdulatsorait. Grotowski elıadása egyrészt a „szegény színház” egyik kiemelkedı 

megvalósulásaként, másrészt pedig az átlényegülı, a színházi eseményben feloldódó, 

önmaga teljességét a nézınek átadó színész (Ryszard Ciesłak) megnyilatkozásaként került 

be a színháztörténeti kánonba, a Wooster Group alkotói formanyelvére pedig leginkább a 

nem lineáris cselekmény, az elidegenítés, a technikai és a multimediális eszközök 

használata jellemzı. A témaválasztás és a megvalósítás módja ebben az értelemben tehát a 

színészi jelenlét, az eredetiség, az egyszeriség, a képmás nélküliség, azaz az aura kérdését 

is középpontba állítja. Ugyanakkor, mint arra Power rámutat, a Wooster Group elıadása 

nem annyira az aurát (itt a színészi önfeltárása értelmében) mint a színházi elıadás lényegi 

alkotóelemét hangsúlyozza, hanem sokkal inkább a színész elızetes képzésének 

fontosságát, az elıadás iránti elkötelezettségét és az arra való felkészülését, mint 

olyasvalamit, amely közrejátszik a színész színpadi hatásában (Power 2008: 73).  

A Poor Theater színészi játékában megjelenı rétegek közötti különbség és Power 

megfigyelése is arra világít rá, hogy a jelenlétre vonatkozó (az elızı fejezet elején a 

tehetségkutató mősor zsőritagjainak kijelentésével illusztrált) bipoláris oppozíció nem teszi 

lehetıvé a színészi munka és a színházi elıadás-esemény maradéktalan leírását. A „vagy 

van, vagy nincs” meggyızıdése a színészi jelenléttel kapcsolatban egy jóval tágabb 

mővészetelméleti probléma – a zseni, a készség és a tehetség problémája – alapján 

értelmezıdik. Meggyızıdésem azonban, hogy a zseni mint esztétikai kategória ebben az 

esetben túlságosan rövidre zárja az értelmezés folyamatát, és túlságosan könnyő válaszként 

szolgál a színészi jelenlét kérdésére (még akkor is, ha egy-egy adott színész, 

színházmővész esetében nyilvánvalóan használható a kifejezés). Úgy vélem, hogy noha a 

tehetség fontosságát ugyan nem lehet elvitatni, a gyakorlati tapasztalat mégis azt mutatja, 

hogy a jelenlét, illetve az ehhez szükséges minıségek egy része elsajátítható illetve 

megtanítható.  

 

A következı, módszertani jellegő szakaszok során az egyes módszerek 

összehasonlíthatóságának érdekében a következı két megkülönböztetést tartom szem elıtt: 
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1, „pontosan meg kell húznunk a határvonalat a módszer és az esztétika között” (Grotowski 

1998: 47); 2, a mesterség elsajátítása két fázisra osztható: egy alapozó fázisra és a 

mesterség egyes fogásainak megtanulására – ez utóbbi maga a színészi pálya (Nánay 1986: 

6). Az egyes módszerek közötti differenciák valójában tehát gyakran az esztétikai 

megközelítésmód különbségei. Úgy tőnik, hogy a Nánay által alapozó fázisnak nevezett 

képzés szükségességében a legtöbb színészpedagógus egyetért: amiben eltérnek egymástól, 

az az egyes játékmódok, a mesterség konkrét megvalósulásai közötti különbség. A Nánay 

által alapozó fázisnak nevezett szakasz ráadásul nagyon gyakran egyfajta morális,  

(színész-) etikai bevezetésként is szolgál (például Sztanyiszlavszkij, Zinder esetében), 

bizonyos esetekben pedig (például Barba, Lecoq gyakorlatában) pedig a „jelenléttel 

rendelkezni” és a „jelenlétesítés” (az elızı fejezetben ismertetett) módjai közötti 

különbségek határozzák meg.  

Ahhoz hogy a színészi jelenlét megtanítható legyen, szükségesnek látszik a fogalom 

definiálása: minden színészpedagógus megküzd a megfogalmazás nehézségével, mind a 

próbafolyamat során, mind pedig egy esetleges leírási kísérlet során. Ebbıl a szempontból 

a következı szakaszokban hivatkozott mővészek névsora a színháztörténet egy sajátos 

tulajdonságára világít rá: arra, hogy a kánont többek közt az is meghatározza, hogy egy 

adott mővész ír-e: a mővészi auto(bio)gráfia rendkívül jelentıssé válik a dokumentáció 

szempontjából. Hogyan vélekedik az adott mővész a jelenlét kérdésérıl? Ki írja le ezeket a 

nézeteket? İ maga? A társulat egyik tagja? Egy megfigyelı? Kutató? Kritikus? Milyen 

formát választ az alkotói folyamat leírására? (Ennek nehézségeirıl – Zinder gyakorlatára 

utalva – már a bevezetıben írtam.) Naplót (Sztanyiszlavszkij)? Egy virtuális tanfolyamot 

(Lecoq, Zinder, Bogart)? Esszét (Brook, Barba, Grotowski)? Fragmentált bejegyzéseket 

(Novarina)? Ki az írás címzettje? A színész? A rendezı/társulatvezetı? Valaki más? Az 

mindenesetre látható, hogy ezekben az írásokban a teoretikus-filozófiai aspektus kifejtése 

háttérbe szorul, és a pragmatikus-praktikus szempontok kerülnek elıtérbe, gyakran 

metaforikus megfogalmazásban. Összességükben pedig többnyire az auratikus módon 

(Power), illetve a jelenlét „erıs koncepcióján” belül (Fischer-Lichte) értelmezhetık. Az 

egyes rendezık/színészpedagógusok esetében a jelenlét meghatározását nagyban 

befolyásolja az általuk használt terminológia és színházesztétika. Az eltérı színházi formák 

rendkívül eltérı követelményeket támasztanak a színésszel szemben, amelyeket nagyon 

nehéz összehasonlítani egymással: egy színész feladata szinte teljesen más például 

Augusto Boal politikai fórumszínházában és Staniewski gardzienicei társulatánál. Az is 

befolyásolja a jelenlét kérdését, hogy egy adott alkotó társulatban gondolkodik-e (közös 
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terminológiát eredményez, lásd Bogart és a SITI Company Szempontok nevő módszere) 

vagy rögzített rendszerő iskolában (Lecoq), vagy pedig meghívott rendezıként (vagy 

éppen oktatóként) dolgozik társulatoknál (Zinder), intézményeknél (Wilson). A 

megközelítés módja mellett pedig az is különbözı, hogy egy-egy mővészeti rendszerben 

mekkora súllyal esik a latba a jelenlét vizsgálata a színészi mesterség/mővészet többi 

eleméhez képest: Copeau, Grotowski vagy éppen Barba színházi gyakorlatában például 

szinte központi elemmé válik az átütı erejő színpadi állapot keresése (ehhez lásd Rosner 

2006). A különbségek mellett azonban úgy tőnik, vannak olyan fizikális-mentális 

alapelvek és gyakorlatok, amelyeket a legtöbben elismernek és alkalmaznak – ezekre 

összpontosítok a továbbiakban, elsısorban Sztanyiszlavszkij, Mihail Csehov, Barba, 

Zinder és Anne Bogart írásait helyezve az elemzés középpontjába. (Artaud, Copeau, Lecoq 

nézeteirıl a csendrıl szóló fejezetben, Wilson jelenlét-elképzelésérıl, valamint a japán 

színháznak a nyugati hagyományra gyakorolt hatásáról pedig a dolgozat végén írok 

részletesebben.) 

 

 

A jelenlét mint közvetítés 

 

A modern nyugati színészképzés leginkább (és esetenként félre-) ismert módszerében, 

Sztanyiszlavszkij rendszerében8 (Sztanyiszlavszkij 1988) a színészi jelenlét kérdése 

mintegy megkettızıdik, hiszen a színész médiumként funkcionál: az a feladata, hogy 

szolgálja a drámaíró „szándékát” és a színdarab „szellemét”, testet adjon a drámai 

szereplınek, hogy minden gesztusát, intonációját, mimikájának minden elemét ennek a 

megszemélyesítésnek rendelje alá. Így tehát a saját színpadi jelenléte – ideális esetben – 

transzparens, teljesen feloldódik a szerep „belsı emberi életének” ábrázolásában 

(Sztanyiszlavszkij 1988: 30), olyan „külsı burok”, amelyet Sztanyiszlavszkij 

legszívesebben „eltüntetne, hogy a burokban helyet foglaló lélek szépsége közvetlenül is 

láthatóvá váljon” (P. Müller 2009: 104). A (descartes-i dualista felosztáson alapuló) cél 

tehát az, hogy az elıadás idejére a színészi test-fenomén helyét átvegye a szemiotikai test 

(a Körper a Leib „rovására” Fischer-Lichte distinkciója alapján). A rendszer 

                                                
8 Nem célom Sztanyiszlavszkij rendszerének teljes rekonstruálása, sem pedig a módszer alakulásának 

történeti áttekintése; mivel az ı módszere tekinthetı leginkább ismertnek az általam említett metodikák 
közül, ezért annak csupán vázlatos áttekintését adom, és kizárólag a jelenlét kérdésére összpontosítok. 
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pszichotechnikai gyakorlatai éppen ezért arra tanítják meg a színészt, hogy a „mágikus 

mintha” és az „adott körülmények” emelıjének segítségével – képzeletét állandó 

mozgásban tartva – a drámában szereplı tér, idı, cselekmény, karakter minél átfogóbb 

képét dolgozza ki önmagában, és képes legyen azokat elıadásról elıadásra a lehetı 

legmélyebben átélni.   

Vannak ugyanakkor olyan gyakorlatok a rendszeren belül, amelyek nem az adott 

karakter megformálásában nyújtanak segítséget, hanem a konkrét elıadáshelyzetre 

reflektálnak és arra készítik fel a színészt (azaz a Leib terrénumára vonatkoznak). 

Sztanyiszlavszkij szerint a színésznek meg kell teremteni önmagában az átélés kiinduló 

állapotát, amelyet „nyilvános egyedüllétnek” (Sztanyiszlavszkij 1988: 106) nevez. Ez a 

színész színpadi jelenlétének primer állapotaként is felfogható. Ahhoz pedig, hogy ezt 

képes legyen megteremteni és fenntartani, szükség van arra, hogy kiszőrje és blokkolja 

azokat az impulzusokat, amelyek a külvilágból (fıként a nézıtérrıl) érkeznek hozzá és 

akadályoznák az átélést. A „figyelem mozgó köreire” vonatkozó gyakorlat 

(Sztanyiszlavszkij 1988: 106-110) azt tanítja meg a színésznek, hogyan tudja kontrollálni 

és irányítani a saját figyelmét úgy, mintha az egy változó sugarú fénykör lenne, a 

legszőkebbtıl (ez a legbiztonságosabb, a színész mentsvára a színpadon) a legtágabbig, 

amely az egész térre kiterjed. Sztanyiszlavszkij színészi katasztrófának tartja, „ha a 

figyelem kikerül befolyásunk alól, és szétszóródik a térben” (Sztanyiszlavszkij 1988: 108). 

A cél tehát az, hogy a színpadon lévı színész képes legyen úgy szabályozni a 

koncentrációját, hogy figyelmének a végpontokig kitágított terében is megırizze a 

„nyilvános egyedüllét” állapotát. 

 

Ezt a rendszert dolgozza át Mihail Csehov, Sztanyiszlavszkij egyik tanítványa, aki 

1928-ban elhagyta a Szovjetuniót, és Németország, majd Nagy-Britannia után az Amerikai 

Egyesült Államokban telepedett le. Csehov egyrészt könnyít Sztanyiszlavszkij aprólékos, 

részletezı módszerén, dinamikusabbá téve azt, másrészt pedig ötvözi annak eredményeit 

Rudolph Steinernek a korszakban népszerő antropozófiai elméleteivel – mindezt úgy, hogy 

az amerikai színházi szakma számára is „fogyasztható” legyen.  

A végeredmény, a Csehov által kifejlesztett módszer, amely többek közt egy adott 

drámai szereplı legjellemzıbb „pszichológiai gesztusának” megteremtésére (Csehov 1997: 

71), valamint a színész improvizáló készségének fejlesztésére irányul (Csehov 1997: 46), 

egyaránt hozzájárul a színész mesterségbeli felkészüléséhez és a konkrét munkafolyamat 

eredményességéhez. A „pszichológiai gesztus” az aprólékos szerepanalízis folyamatát 
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terjeszti ki a testi megformálásra (azóta is ez az egyik legjobb eszköz az asztal és a színpad 

közötti „szakadék” áthidalására egy próbaidıszak elején). Feltételezése szerint létezik 

egyfajta „extraszenzoriális erı, amelyet a színész játék közben tudatosan hoz létre és 

alkalmaz” (Csehov 1997: 163), és amelynek birtokában növelheti jelenlétének sőrőségét. 

Ennek elsajátításához különféle „pszichofizikai eszközöket” igyekszik a színész kezébe 

adni: ilyen például az a bevezetınek szánt gyakorlatsor, amely a színész és az ıt körülvevı 

tér kapcsolatát járja körül. Csehov ebben azt kéri a színésztıl, hogy (lehetıleg széles, 

könnyed és változatos) mozdulatok végzése közben a képzeletét is bevonva a gyakorlatba 

próbálja meg a következıket: 

- képzeljen el mellkasában egy középpontot, amely az összes mozdulat impulzusát 

irányítja;  

-   erre a középpontra összpontosítva folytassa a mozgást úgy, mintha   

-   formálná a teret maga körül,  

-   lebegne a térben, 

-   repülne, 

-   sugarakat bocsátana ki önmagából a térbe  (Csehov 1997: 21-27). 

Csehov gyakorlatának minden eleme alapvetı fontosságú, ám a gondolatmenetem 

szempontjából most elsısorban a középpont és a sugárzás terminusa lényeges. A 

„középpont” fogalma újdonságnak tekinthetı a sztanyiszlavszkiji rendszerhez képest – 

nagy valószínőséggel a keleti technikákból szivárgott be Csehov módszerébe, noha a keleti 

mozgástechnikákban ez általában a köldöktájékot jelenti). Mivel az energiát nem csupán 

generálja, hanem irányítja, szabályozza is, a képzeletbeli középpont a szabadság érzete 

mellett az erı érzetét is nyújtja a színész számára, amely az erıteljes jelenlét 

elengedhetetlen feltétele (Csehov 1997: 23). A sugárzás mint a színész színpadi 

aktivitásának metaforája pedig megjelenik Sztanyiszlavszkij rendszerében is. A felfokozott 

figyelemrıl és a sugárzás magasfeszültségérıl ezt írja:  

 
Ha valamilyen szerkezet segítségével megláthatnánk azt a kétirányú sugárzást, amely 
az alkotói hevület percében a színpad és a nézıtér között zajlik, csodálkoznánk azon, 
hogyan bírnak ki az idegeink ekkora terhelést: azt az áramot, amelyet mi, színészek 
küldünk a nézıtérre, és amelyet a zsöllyékben ülı ezernyi élı organizmusból 
visszafogadunk! Mennyi energiánkba kerül, hogy a kisugárzásainkkal megtöltsünk 
egy óriási helyiséget, akkorát, mint a Nagy Színház! Felfoghatatlan! Szegény 
színész! Ahhoz, hogy birtokba vehesse az egész hatalmas nézıteret, fel kell töltenie 
saját érzéseinek, akaratának láthatatlan hullámaival... Miért nehéz tágas helyiségben 
játszani? Egyáltalán nem azért, mert meg kell erıltetnünk a hangunkat és felfokozott 
cselekvéseket kell végeznünk. Nem! Ez nem számít. Aki elsajátította a színpadi 
beszédet, az ettıl nem fél. A kisugárzás a nehéz! (Sztanyiszlavszkij 1988: 255)  
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A sugárzás, amely a partnerre és a nézıkre irányul, a koncentrált színpadi jelenlétnek 

ugyanazon hatását hivatott elérni, mint amelyet Sztanyiszlavszkij a figyelem fényköreivel 

modellál. A két aktus természetesen egyidejőleg megy végbe és nem választható el 

egymástól, az irányuk azonban ellentétes: míg Sztanyiszlavszkij a figyelem köreit úgy 

szabályozza, hogy a színésznek mindig rendelkezésére álljon egy kis kör (a szilárd pont, 

ahonnan kiindulhat) annak érdekében, hogy a nyilvános egyedüllét érzetét tovább tudja 

mélyíteni önmagában, addig a sugárzás során ez éppen ellenkezıleg történik: a színész 

nem önmagában halad mind mélyebbre, és nem a közönség teljes kizárására törekszik, 

hanem arra, hogy a teljes környezetére kiterjessze a saját „erıterét”.  

A jelenlét fogalmának poétikai megközelítése során jeleztem, hogy Goodall szerint a 

sugárzás metaforájának az eredete tudománytörténeti szempontokkal is indokolható: míg a 

tizennyolcadik-tizenkilencedik századi írók számára az elektromosság és a mágnesesség 

alkotta a képi repertoárt, addig a huszadik században a sugárzás (és a rádium) vált népszerő 

metaforává (Goodall 2008: 22). Goodall megfigyelése helytállónak látszik, bár nyilván 

nem annyira Sztanyiszlavszkij, mint inkább Csehov szövegével kapcsolatban (Csehov 

könyvei 1942-ben és 1953-ban kerültek kiadásra). A sugárzást Csehov így definiálja:  

 
Kisugározni a színpadon azt jelenti, adni, kibocsátani. Ennek ellentéte: befogadni. Az 
igazi színjátszás e kettı állandó váltogatása. Nincs olyan pillanat a színpadon, amikor 
a színész – vagy az általa ábrázolt figura – ebben az értelemben megengedhetné 
magának a passzivitást. Ha mégis megteszi, akkor azt kockáztatja, hogy a közönség 
figyelme lankad, és pszichológiai vákuum keletkezik. (Csehov 1997: 33) 

 

Csehov sugárzásról vallott elképzelése újszerőnek hat, látható azonban, hogy valójában 

csak a gyakorlat kivitelezésének módja új. Ugyanakkor mindkét folyamat mögött az az 

implicit feltételezés húzódik meg, hogy a kivételes színpadi jelenlét a rendkívüli 

koncentráció dinamikus állapota – ezekben a megközelítésekben a mágus figurájának 

paradigmája jelenik meg. 

Csehov módszerének a huszadik században számos követıje akadt: rendszerének 

kompakt, ám nyitott jellege lehetıvé teszi, hogy a legkülönbözıbb színházi folyamatok 

során alkalmazni lehessen.9 Elsısorban a pszichológiai gesztusra és a formaérzékre 

vonatkozó elképzelései, illetve a testi kifejezıkészségnek a szóbeli közléssel szembeni 

                                                
9 Csehov rendszerének gyakorlati alkalmazása volt a tárgya annak a Szergej Osztrenko által vezetett 

workshopnak is, amelyen 2004-ben vettem részt Malpilsban (Lettország). 
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elsıdlegessége kerül át például David Zinder10 rendszerébe (Zinder 2009), aki többek közt 

arra tesz kísérletet színésztankönyvében, hogy a rendkívül metaforikus, esetenként 

misztikus csehovi megfigyeléseket strukturált gyakorlatokká deriválja – például a sugárzás 

esetében Zinder felfoghatóvá, megtapasztalhatóvá és (bizonyos fokig) elsajátíthatóvá teszi 

a jelenséget az egymásra épülı, a tükörjátékokból kibomló gyakorlatok sorával. Zinder 

módszerének nagy érdeme, hogy Csehov módszerét „kinyitja” a különbözı egyéb 

megközelítések számára: a pre-expresszív (kifejezés elıtti) színészi állapot fogalmára 

(Barba – errıl a fejezet késıbbi szakaszában írok részletesebben), valamint az 

improvizációs technika alapelveire és gyakorlataira (Viola Spolin, Keith Johnstone) 

hivatkozik Csehov írásai mellett.  

A Sztanyiszlavszkij (és részben Csehov) által ábrázolt „színész-kép” azonban 

semmiképpen sem tekinthetı kizárólagos érvényőnek: a huszadik században számos alkotó 

szállt vitába a pszichologizáló, mikrorealista megközelítéssel. A mágus metaforikájának, 

tágabban pedig a színház hipnotikus hatásának legismertebb ellenzıje Bertolt Brecht, aki a 

drámai és az epikus színház közötti különbségek leírásával a színház társadalmi szerepét 

hangsúlyozza (ehhez lásd Brecht 1969: 89), az elidegenítı effektus feltételének és céljának 

pedig azt tartja,  

 
hogy színpad és nézıtér minden „mágikus” eszköztıl megtisztíttassék, és hogy 
„hipnotikus erıterek” ne állhassanak elı. Nem lehetett szó tehát semmiféle 
kísérletrıl valamely hely atmoszférájának megteremtésére a színpadon […], sem 
kísérletrıl a hangulatteremtésre a beszéd összehangolt ritmusa révén; a közönséget 
sem a temperamentum szabadjára engedésével nem „főtötték”, sem megfeszített 
izmú játékkal „bővkörbe” nem vonták; egyszóval nem volt cél transzba hozni a 
publikumot, és abba az illúzióba ringatni bele, hogy természetes, be nem tanult 
folyamatnak a tanúja. (Brecht 1969: 158)  

 

A Sztanyiszlavszkij által kidolgozott színészi módszerbıl elsısorban a fizikai 

cselekvések fontosságát, illetve a „szerepépítés” fogalmát tartja meg (lásd ehhez Brecht 

1969: 198), ugyanakkor elutasítja az átélést mint középponti terminust (bár a 

próbafolyamatban megengedi a használatát) – a brechti megközelítés szerint a színház 

metaforája a pszichoanalízis helyett a morális vita. A színész feladata az, „hogy egyszerően 

közöljön valamit a publikumával, és bemutasson neki valamit, az alapja tehát a puszta 

közlés és bemutatás magatartása legyen” (Brecht 1969: 167). A dialektikus 

                                                
10 David Zinder a Tel-avivi Egyetem Színmővészeti Tanszékén tanít, emellett világszerte színházi 

workshopokat tart saját „Képmunka” elnevezéső módszerével valamint Mihail Csehov metódusával. A 
Kolozsvári Állami Magyar Színházhoz és a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházhoz többéves aktív 
munkakapcsolat főzi: mőhelymunka-sorozatokat vezetett és elıadásokat rendezett e társulatok számára. 
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karakterértelmezés egyik eleme Brecht szerint a nem – hanem megmutatása (Brecht 1969: 

207), amely lehetıvé teszi, hogy a színész felvillantsa a karakter döntésében, 

cselekvésében rejlı ellentmondást vagy éppen történelmi szükségszerőséget. A színész 

ennek megfelelıen „kettıs ügynök” (Chaikin fogalma, idézi Thomson 2000: 106). Az 

epikus színház egyik kulcsfogalma a Gesztus terminusa, amely a fogalom hagyományos 

jelentését („taglejtés”) tágítja ki, és amelyet Brecht társadalmi, morális jelentéssel ruház 

fel: a Gesztus az egyes gesztusok komplexuma, amely „megmutatja az emberek 

egymáshoz való viszonyát” és annak társadalmi vonatkozásait (Brecht 1969: 498). Noha a 

(színészi) jelenlét elvi és módszertani kérdései látszólag háttérbe szorulnak Brecht 

írásaiban, és úgy tőnhet, hogy nem foglalkozik kifejezetten a jelenlét problémájával, a 

Gesztus fogalmán keresztül megfogalmazhatónak tartom a brechti jelenlét-elképzelést. 

Ahogyan a Gesztus fogalma társadalmi-politikai színezetet kap, ugyanúgy tágul ki a 

jelenlét fogalma is. Az elızı fejezetben már utaltam a Goodall által felvetett (rendkívül 

problematikus) aspektusra, amely a színész jelenlétét az adott társadalmi-történelmi 

kontextushoz való reflexív viszonyként tételezi. Ezt a lehetıséget Brecht alapvetı 

elvárásként állítja a színész elé. A jelenlét tehát ebben az esetben nem elsısorban esztétikai 

terminusként, hanem dinamizáló erıvel bíró, a színész (és a társulat) szociális felelısségét 

hangsúlyozó fogalomként értelmezıdik. (Ez a felfogás érvényesül a késıbbiekben a 

szociális performanszokban is – Joseph Beuys, vagy éppen Schilling Árpád legutóbbi 

kísérletei is ide sorolhatók.) 

Az aura elutasítása ugyanakkor nem azt jelenti, hogy Brecht ne lett volna fogékony 

annak hatására. Goodall idézi Brechtnek a Wedekind halála alkalmából írt nekrológját, 

amelyben Brecht Wedekindnek a közönségére gyakorolt lenyőgözı hatását méltatja 

(Goodall 2008: 167). Goodall érvelése szerint ez a szöveg a Brecht nézeteiben meghúzódó 

ellentmondásra hívja fel a figyelmet és a jelenlét rejtélyes minıségét példázza (Goodall 

2008: 168). Noha Brecht írása valóban a jelenlét auratikus módjára utal, a Goodall által 

levont következtetést túlzottnak és ennek megfelelıen tévesnek tartom. Amellett, hogy ez 

egy meglehetısen korai (1919-es) írása Brechtnek, a szöveg mőfaja is befolyásolja az 

értelmezést, hiszen a gyászjelentés egyrészt a méltatás terepe, másrészt éppen magát az 

eltőnés folyamatát tematizálja: a már jelen nem lévıt idézi meg, az eltávozottat tartja 

vissza egy idıre a jelenlétben. Ennek megfelelıen ez a nekrológ sokkal inkább azt 

bizonyítja, hogy Brecht tudatában van az aura színházi jelentıségének, és hogy éppen 

ennek a jelentıségnek ismeretében utasítja el annak használatát a késıbbiekben.  
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Noha Brecht nézetei a „mágus” színészi sztereotípiái és az aura illúzióteremtı hatása 

ellen szólnak, Sztanyiszlavszkij jelenlét-felfogásához hasonlóan a Brecht által kitágított 

jelenlét-fogalma (az elıadásban szereplı színész mint felelıs és aktív társadalmi orgánum) 

is leírható a közvetítés aktusával. A cél azonban nem a drámaíró „szándékának” vagy a 

darab „szellemének” való megfelelés, hanem a színész (a társulat) szociális kérdésekre 

adott válaszát közvetíti – bár a kérdést komplikálja, hogy Brecht egyaránt szerzıje és 

rendezıje a társulatával elıadott daraboknak. A közvetítés így (a Brecht által használt 

értelemben vett) Gesztussá válik, a színészi jelenlét pedig olyan (teleologikus) 

aktivitásként értelmezhetı, amely alkalmat és lehetıséget teremt a közönség számára, hogy 

változásokat generáljon.  

 

 

A jelenlét mint energia 

 

A realista hagyományon (legalább egyik lábbal) kívül álló színházi alkotók képzési 

gyakorlatában a színészi jelenlét kutatása kiemelt szerepet kap (hangsúlyozottan nem a 

színészpedagógiai „rendszer” kifejezést használom, hiszen ezek a színházi szakemberek 

sokkal inkább alapelvek után kutatnak, abból a meggyızıdésbıl kiindulva, hogy lehetetlen 

és értelmetlen egy, az összes színházi stílust átfogó és általánosan használható módszert 

kialakítani). A hatvanas évektıl kezdıdıen – gyakran a performance és a színház közötti 

határmezsgyén Peter Brook, Jerzy Grotowski, Richard Schechner, vagy éppen Joseph 

Chaikin (aki könyvének a The Presence of the Actor címet adta – Chaikin 1972) más-más 

megközelítésbıl ugyan, de a színészi jelenlét lehetıségeit kutatták. (A lista természetesen 

nem teljes.) Eugenio Barba, aki Grotowskival való együttmőködése után saját társulatával, 

az Odin Teatrettel folytatta kutatásait, számos megfigyelést tett a jelenlétre vonatkozóan, 

amelyek hátterében a színházi antropológia és a keleti színházi hagyományok területén 

végzett kutatásai állnak. Az egyik leglényegesebb ezek közül, hogy a színész színpadi ott-

létében megkülönbözteti a pre-expresszív (kifejezés elıtti) szintet, amelynek során „a 

színész jelenléte, színpadi biosa képes már azelıtt megragadni a nézı figyelmét, hogy 

bármilyen üzenetet közvetítene. Az „elıtt” szó itt logikai és nem kronológiai értelemben 

értendı” (Barba 2001: 20). Ezt annyira lényegesnek tartja, hogy szerinte „ha pre-

expresszív szinten nem hatékony, a színész nem színész. Akár jól is mőködhet egy adott 

elıadásban, ám akkor pusztán felhasználható anyaggá válik egy rendezı vagy egy 
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koreográfus kezei között, funkcionális színész lesz. Egy színész pre-expresszív szintjének 

hatásossága az a mérce, amelyen le tudja mérni autonómiáját mint egyén és mint mővész” 

(Barba 2001: 133). A jelenlét Barba által használt terminusa tehát alátámasztja, 

megalapozza a színházi reprezentációt. Barba mondatai egyrészt rímelnek a jelenlét 

auratikus módjának mottóként felhasznált Brook-idézetre, másrészt itt is megfigyelhetı a 

jelenléthez kapcsolódó normativitás.  

Barba színészképzési gyakorlata elsısorban ezen a pre-expresszív szinten, a színész 

„biosán” való munkálkodást jelenti: a keleti (kathakali, nō, Bali-szigeteki tánc) és nyugati 

(balett, pantomim, prózai színjátszás) hagyományból elsısorban azokat a feladatokat 

olvasztja be mőködésébe, amelyek a színész/táncos (performer) színpadi test-tudatát, 

testhasználatát erısítik. Ilyenek például azok a gyakorlatok, amelyek kibillentik a testet a 

mindennapi egyensúlyi helyzetébıl, majd újfajta, bonyolultabb luxusegyensúlyba hozzák 

azt: a pozíciók megvalósítása az erıs színpadi jelenléthez hasonló, összpontosított állapotot 

követel a színésztıl. Annak érdekében, hogy a luxusegyensúly különbözı változatokban 

megvalósítható legyen, a tréningek során hosszú és aprólékos vizsgálódásra van szükség a 

test mőködését illetıen. Ez a folyamat lehetıvé teszi, hogy a jelenlétet ne mint léthelyzetet 

és állapotot, hanem mint aktust, cselekvést fogjuk fel – jelzi Goodall (Goodall 2008: 20). 

Az erıs jelenlét további kritériuma Barba szerint az, hogy a színész képes legyen 

megfelelıen bánni az energiájával. Az energia, amely színházi antropológiájának fontos 

eleme, amelyet – a jelenlét fogalmához hasonlóan – érzékelni sokkal könnyebb, mint 

megfogalmazni. Miután összehasonlította az eltérı színjátszási tradíciók energia-

meghatározásait, Barba arra a megállapításra jut, hogy csak abban az esetben juthatunk a 

színészet és a színészképzés számára a gyakorlatban is használható definícióhoz, ha az 

energiát mint konkrét, formálható és irányítható dolgot képzeljük el (Barba 2001: 67). Az 

energia ilyen jellegő felismeréséhez és irányításának elsajátításához átveszi a fentebb már 

leírt, Mihail Csehov által kidolgozott gyakorlatsort (Barba 2001: 95), illetve arra a 

megállapításra jut, hogy  

 
[a] testhasználat hétköznapi technikái szinte kivétel nélkül a legkisebb erıkifejtés 
elve alapján mőködnek, vagyis a „minimális energiabefektetés, maximális 
eredmény” elve alapján. A hétköznapin túli technikák ezzel ellentétben az energia 
tékozlásán alapulnak. Idınként úgy tetszik, hogy egyenesen a hétköznapival 
ellentétes elvet sugallnak: a „maximális energiabefektetés, minimális eredmény” 
elvét. (Barba 2001: 27)  
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A másik lényeges terminus, amelyet Barba az energiával kapcsolatban kialakít: a sats, 

az energiával telített mozdulatlanság, a mozdulatot megelızı pillanat/állapot, amikor már 

az egész test feszültség alatt áll, de a cselekvés még nem látható (Barba: 2001: 74). Ehhez 

hasonló elképzelés szinte az összes eddig tárgyalt színházcsináló írásaiban felbukkan. 

Arról a különbségrıl van szó, amely egy adott pillanatban a színész külsı cselekvései / 

mozdulatai és belsı érzelmi állapota között feszül. Sztanyiszlavszkij a tempó-ritmus 

kapcsán plasztikus példát alkalmaz: az órán a hallgatóknak azt a helyzetet kell eljátszani, 

hogy csupán néhány perccel a vonat indulása elıtt érnek ki a pályaudvarra. A fokozást a 

helyzetgyakorlat ismételgetésével modellálja, egyre késıbb „érnek ki” a vonathoz, 

miközben különbözı akadályok is felmerülnek – sor a pénztárnál, újságot is kell venni 

(Sztanyiszlavszkij 1988: 489). Késıbb pedig felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire 

hatásos fegyver a színész kezében az eltérı külsı és belsı tempó-ritmusok egyidejő 

használata: a gyakorlat során egy bőnöst kell megformálniuk, aki nyugodtnak tetteti magát, 

de belül retteg, hogy leleplezik (Sztanyiszlavszkij 1988: 501). Mihail Csehov átveszi 

Sztanyiszlavszkij megkülönböztetését a külsı/belsı tempó-ritmusra vonatkozóan, és fontos 

megjegyzést tesz: „Ne tévesszük össze a lassú tempót a passzivitással vagy a színész 

enerváltságával. Egyfelıl bármilyen lassú tempót alkalmazzon is a színész a színpadon, 

mővész-énjének mindig aktívnak kell lennie. Másfelıl, a játék gyors tempója soha nem 

csaphat át szemmel látható kapkodásba vagy felesleges lelki-testi feszültségbe” (Csehov 

1997: 89, a szerzı kiemelései). A legszikárabb, ugyanakkor talán leginkább lényegre törı 

megfogalmazást Barba idézi (Barba 2001: 77). Az általa szervezett ISTA (International 

School of Theatre Anthropology) egyik ülésén a pekingi opera egyik mestere azt az 

állapotot írja le, amikor a színész a gyors mozdulatsor közepén megáll egy pillanatra, 

kitartja a bonyolult egyensúlyi helyzetet, majd folytatja a mozdulatot. A mester így 

fogalmaz: „movement stop, inside no stop” (a mozdulat megáll, belül nem áll meg). Ehhez 

kapcsolódik Barba, aki szerint a felhasznált energia és a kivitelezett cselekvés közötti 

inkoherencia nagyon hatásos eszköz a színész kezében.  

Annak érdekében, hogy ezt az eszközt megtaníthatóvá tegye, Barba két részre osztja a 

színész színpadi energiáját: szerinte megkülönböztethetı egymástól az energia-a-térben és 

az energia-az-idıben. A tréning során Barba arra kéri a színészt, hogy improvizáljon egy 

rövid (két-három perces) mozgássort, és rögzítse azt. Ezek után a színésznek úgy kell 

végigvinni a sorozatát, hogy a mozdulatait felére, kétharmadára, stb. szőkíti – csökkentve a 

térbeli energiáit is – miközben idıbeli energiáját igyekszik állandósítani és növelni 

(Farrimond 1981: 19). Ez a gyakorlat, Sztanyiszlavszkij „pályaudvar-játékához” hasonlóan 
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egy több elembıl álló improvizációs sorozat – a legnagyobb különbséget az adja, hogy 

Barba nem feltételez egy fiktív (ám a realitásban gyökerezı), narratív alaphelyzetet.  Ebbıl 

a gyakorlatsorból érthetıvé válik a „cselekvés abszorpciója” kifejezés: a színész mintegy 

elnyeli, beszippantja a mozdulatot, még mielıtt megvalósította volna. (Ennek a 

gondolatnak az eredete a nō színész Zeami gyakorlatában található – errıl a dolgozat 

utolsó szakaszában, a japán színházzal foglalkozó alfejezetben írok bıvebben.) A közönség 

már csak azt érzékeli, hogy a színész érzelmi-mentális intenzitásához képest a gesztusok 

lefojtottak, mintha mindig éppen a kirobbanás szélén mozognának. (Hasonló ez a sats 

fogalmához.) Az abszorpcióra vonatkozó figyelmeztetése nagyon hasonlít Csehov 

megállapítására: Barba is fontosnak tartja leszögezni, hogy a kihagyás nem egyenlı a 

„veszni hagyással” (Barba 2001: 43). 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a színpadi jelenlét akkor erıs, ha a színész 

mindig csak a felét mutatja meg annak, amit gondol/érez. Az energiaszint és a 

megvalósítás formája közötti eltérés sokkal inkább egy-egy kiemelt pillanatban nyilvánul 

meg, amikor mint az optikai lencse a fényt, a színész összegyőjti, és egyetlen pontba 

fókuszálja erejét. A fókuszált pillanatok tudatos beépítése a partitúrába (Grotowski 

terminusa: a színész által az elıadásban megvalósítandó feladatsor, amely nem feltétlenül 

azonos a szereppel) és az energiaszint/cselekvés közötti viszony dinamikus váltakozása két 

olyan faktor, amely képes a színész koncentrált jelenlétét átfordítani a nézı számára is 

érzékelhetı feszültséggé. 

 

 

A jelenlét mint érdeklıdés 

 

„Hol tartanánk ma, ha a Moszkvai Mővész Színház nem jutott volna el hazánkba?” – 

teszi fel a költıi kérdést Anne Bogart11 (Bogart 2001: 37, eredeti kiemelés), feltételezve, 

hogy a gazdag (észak-) amerikai színházi hagyományt a félreértelmezett Sztanyiszlavszij-

rendszer (illetve annak amerikanizált változata, a Method) hosszú évtizedekig tévútra 

                                                
11 Anne Bogart mővészete és színészképzési módszere, amely meghatározóvá vált az ezredforduló 

amerikai (fıleg New York-i) színházában, Magyarországban egyelıre kevésbé ismert: elıadásai nem jutottak 
el a magyar színházakba, saját írásai közül csupán egy, általam fordított szövege olvasható magyarul (Bogart 
2009), módszerérıl pedig mindössze két tanulmány jelent meg eddig (Lanciers 2008, Rosner 2009). Ezért 
indokoltnak tartom részletesebben is ismertetni munkásságát.  
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vezette. A nyolcvanas évektıl kezdıdıen napjainkig Bogart rendezıi tevékenységének – 

amelyre Arnold Aronson az avantgárdból a posztmodernbe való átvezetésként tekint 

(Aronson 2000: 202) –  egyik alapvetı fontosságú része az (észak-) amerikai mővészet- és 

színháztörténet megismer(tet)ése és annak kreatív újragondolása: lelkesen nyúl vissza a 

vaudeville és a melodráma mőfajához, új jelentéssel ruházva fel a színházban általában 

pejoratív „sztereotípia” fogalmát, amely számára a közös emlékezet hordozójaként jelenik 

meg. Emellett a kortárs tánc (különösen a Judson Church Theater körébe tartozó 

mővészek), az avantgárd színházi kísérletek jelentették a legfıbb inspirációt számára.  

A japán mesterrel, Tadashi Suzukival együttmőködve 1992-ben hozta létre társulatát, a 

SITI Company-t, amelynek egyik alapelve az, hogy a saját kultúra, a hagyomány 

megismerése és újraalkotó feldolgozása hozzájárul a színház megújításához. (Suzuki 

módszerét a dolgozat végén, a japán színházról szóló fejezetben ismertetem.) Érdeklıdésük 

középpontjában gyakran egy-egy huszadik századi mővész személyisége áll, akinek 

gondolatai, a saját világáról megfogalmazott gondolatai szolgálnak az adott elıadás 

alapanyagául és ihletforrásául. Ezeket a hagyomány-rétegeket teszi jelenvalóvá legutóbbi 

elıadásuk az American Document is: az elıadás a Martha Graham Dance Company és a 

SITI Company koprodukciója (2010, New York), amelyben Graham (a huszadik századi 

táncszínház meghatározó képviselıje) azonos címő koreográfiáját gondolják tovább. Az 

egyik réteg tehát az amerikai identitás kérdéseivel (refrénként visszatérı kérdés a 

színpadon: „what is an American?”), egy további réteg a színháztörténet és emlékezet 

kérdésével (Martha Graham koreográfiájával) foglalkozik, a mozgáskincs pedig a 

párhuzamos egyenesek találkozására emlékeztet: a Graham technika és a 

Szempontok/Suzuki nem annyira vegyületet, mint inkább keveréket alkot.   

A társulat egyik legnépszerőbb, régebbi produkciója is ebbe a sorba, a hagyomány 

újraírásának sorába illeszkedik: egy emblematikus amerikai mővész munkásságát és a 

kortárs amerikai környezetet tematizálja. A bobrauschenbergamerica címő elıadás (2001) 

szövegét Charles L. Mee írta; a darab, amely a szerzı honlapján, a többi írásához 

hasonlóan teljes terjedelmében hozzáférhetı, az átdolgozás, (újra)írás – (re)make – 

elnevezéső projektbe illeszkedik: Eredeti színmő nem létezik. […] Akarjuk vagy sem, a 

munka, amit alkotunk, egyszerre kapott és alkotott, adaptáció és eredeti. Újraalkotunk 

dolgokat, ahogy haladunk az úton. (Mee 2010) Az elıadás emberek, helyek, zene, tánc, 

piknik, szerelmi történetek és üzleti megbeszélések kollázsa. A tér legfontosabb eleme a 

hatalmas amerikai zászló, amely beborítja a hátsó fal és a padló legnagyobb részét. Az 

amerikai álom, amely néha rémálommá válik. 
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A SITI Company elıadásai között kiemelt helyet foglal el három elıadás, amelyek 

egyenként vizsgálva és trilógiaként egyaránt értelmezhetık. A Bob (1997), Room (2000) és 

a Score (2002) címő mővek olyan monodrámák, amelyek egy-egy ismert mővész 

személyére összpontosítanak: az elsıben Will Bond Bob Wilson, a másodikban Ellen 

Lauren Virginia Woolf, a harmadikban pedig Tom Nelis Leonard Bernstein alakját teszi 

jelenvalóvá. Ezek a produkciókat leginkább az „esszé-színház” terminusával tartom 

leírhatónak: olyan szcenírozott tanulmányokról van szó, amelyek nagyon határozottan 

képviselik Bogart nézetét: „Minél többet tudsz, annál többet tudsz elképzelni. A mővészet 

mindig egy filozófia és egy nézıpont kifejezése” (Bogart 2007: 48). Ám ez nem azt jelenti, 

hogy kizárólag a szövegek lennének lényegesek ezekben a produkciókban, túlságosan 

„hidegfejővé” téve azt – a látvány, a választott színházi nyelv meghatározó fontossággal 

rendelkezik. A szövegek kollázsok: az adott mővész írásaiból, a vele készített interjúkból 

összeállított „szöveggyőjtemények”, amelyek azonban a történetmesélés helyett inkább 

egy-egy gondolatmenetet, anekdotát, ars poeticát villantanak fel, majd éles váltással jutnak 

el a következı fragmentumig.  

 

A csoport mőködését a tréningjeik során kifejlesztett és használt módszerek teszik 

egyedivé: a Suzuki-módszer és a Szempontok rendszere egyaránt arra szolgál, hogy – noha 

ellentétes megközelítésbıl – növelje a színész színpadi jelenlétét, kreativitását és erısítse 

testtudatát. Az elıadások és a turnék mellett egyfajta mővészeti bázisként szolgál a minden 

év júniusában Saratoga Springsben megrendezésre kerülı intenzív kurzus, amelynek során 

a résztvevık egyaránt elsajátítják a Szempontok és a Suzuki módszer elemeit, csakúgy, 

mint az új, önálló mővek létrehozását segítı Kompozíció metodikáját. Emellett számos 

workshopot tartanak az Egyesült Államokban, ezek közül a legnépszerőbb és leghosszabb 

a New York-i, amelyet mindig ısszel rendeznek meg.12 A társulat tagjai – Barney 

O’Hanlon, Akiko Aizawa, Leon Ingulsrud, Ellen Lauren, J. Ed Araiza, Stephen Webber – 

tartják a kurzust (hasonlóan például az Odin Teatret mőködéséhez): az instruktorok 

naponta váltják egymást, azok pedig, akik nem vezetik az adott nap kurzusán, részt 

vesznek abban: figyelnek, játszanak, példát mutatnak. 

A Szempontok Bogart szerint olyan technikába fordított filozófia, amely elıadókat 

képez, társulatot épít, segít a színpadi mozgás elsajátításában; olyan elnevezések sora, 

amelyek a térben és idıben kivitelezett mozgás bizonyos alapelveit fedik, és amelynek 

                                                
12 Ezen vettem részt 2008-ban (Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj). 
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segítségével megfogalmazhatók a színpadi események; a figyelem pontjai, amelyeket az 

elıadó felhasználhat a kreatív folyamatban (Bogart-Landau 2005: 7). A Szempontok 

módszerét eredetileg Mary Overlie, Bogart tanára dolgozta ki a hetvenes évek végén. A 

táncszínház formanyelvének elsajátítására kitalált, eredetileg hat Szempontból álló 

rendszert Bogart bıvítette ki kilenc elemővé, elkülönítve az idıre és a térre vonatkozó 

Szempontokat. Az idıre vonatkozó Szempontok: Tempó, Tartam, Kinesztetikus válasz, 

Ismétlés. A térre vonatkozó Szempontok: Forma, Gesztus, Architektúra, Térbeli viszony, 

Topográfia (Padlóséma) (Bogart-Landau 2005: 7). 

A Tempó és a Tartam a mozgás vagy színpadi történés gyorsaságára és hosszúságára 

vonatkozik. A Kinesztetikus válasz a Szempontok egyik leglényegesebb eleme, azt a 

mozdulatot, annak minıségét, intenzitását, irányát jelenti, amelyet a színész reakcióként ad 

egy, a teremben (jelenetben, improvizatív helyzetben) bekövetkezett változásra mint 

impulzusra. Az Ismétlés lehet belsı (a színész a saját mozdulatát ismétli), vagy külsı (a 

színész átveszi és megismétli valakinek vagy valaminek az alakját, tempóját, gesztusát). A 

Forma (Alak) az a vonal, amelyet a test (testek) rajzol(nak) a térbe. A Gesztus lehet 

viselkedéshez kapcsolódó, illetve expresszív gesztus. Az Architektúra felhívja a figyelmet 

a színészt körülvevı tér minıségeire: a szilárd tömegre, az anyagra, a fényre, a színre, a 

hangra, amely (mozgás-) válaszra ösztönöz. A Térbeli viszony a test(ek) egymáshoz való 

közelségére/távolságára összpontosít, a proxemikai tulajdonságok és minıségek 

tudatosításában segítve a színészt. A Topográfia, vagy Padlóséma segít elképzelni az adott 

teret, mint bejárásra váró vagy bejárt tájat. Mintha festéknyomokat hagyna járás, 

helyváltoztatás közben, a színész által bejárt topografikus minta szempontja többek közt 

arra is alkalmas, hogy a színész az adott karakter változásait térben képzelje el, és egy-egy 

adott helyhez kösse a jelenetben vagy az elıadásban.  

A tér és idı ilyen felosztása a koncentráció mélyítését, közvetett módon tehát a színészi 

jelenlét erısítését szolgálja, amellett, hogy „ébren tart”, növeli a kreativitást, és nyitottá 

tesz.13 A Szempontok feladatai során a színészi alapállapot egyik lényeges komponense a 

                                                
13Az alábbi installáció a Szempontok lényegének vizuális performatív megfogalmazásaként is felfogható:  
SZOBA. Egy különálló terem. Belépés elıtt a látogatók a következı utasításokat olvashatták a falra 

ragasztott listán: 
Személyes tárgyaidat hagyd a fogasokon. 
Belépéskor arra figyelj, ami már folyamatban van. Hallgass és figyelj egész testeddel. 
Ne beszélj. 
Lazíts és lágyítsd el a tekinteted, hogy ne nézd közvetlenül a szobában lévı többi embert vagy dolgot.  
Tarts meghatározott közelséget vagy távolságot másoktól és az építészeti elemektıl. 
Légy türelmes. 
Mi történik? 
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laza fókusz14, egy, a periferikus látáshoz hasonló állapot, amelynek során a tekintet 

befogadja a vizuális információk sokaságát, ahelyett, hogy (a mindennapi gyakorlathoz 

hasonlóan) leszőkítve, éles fókusszal kiemelne egy-egy jelenséget. Elengedett, ellágyított, 

pihentetı, de egyben aktív, készenléti tekintetet jelent ez a terminus, amely során a színész 

kívánságot, vágyat kiiktatva néz a körülötte lévı dolgokra és személyekre (Bogart-Landau 

2005: 31), elvárás és ítélet nélkül, érdeklıdéssel fordulva feléjük. 

A Szempontokkal való foglalkozás (legyen az workshop, kurzus, próbaidıszak) elsı 

harmadában kerül sor a módszer alapelemeinek „elsajátítására”. Az idézıjel használatát az 

indokolja, hogy ez az elsajátítás voltaképpen már ismert dolgok új fénybe helyezését 

jelenti, kijelölve a figyelem új irányát: egy adott alkalommal a kilenc Szempont közül 

egyre összpontosítanak a gyakorlatok. A kurzus hátralévı idejében pedig a Szempontok 

„nyelvtanának” gyakorlása, mélyítése történik: játék az árnyalatokkal. Az alapvetıen 

mozgásközpontú munka során az instruktorok a módszer posztmodern jellegét 

hangsúlyozzák (ezt a rendkívül terhelt fogalmat a végsıkig egyszerősítve), amely jelen 

esetben annyit tesz, hogy a tekintélyközpontú, vertikális módszerek helyett a Szempontok 

horizontális: nincsenek fontosabb, jelentısebb részletek, folyamatok, minden egy adott 

esztétikai választás eredménye, az adott környezet, pillanat pedig bármikor értelmezhetı 

mőalkotásként. Ahelyett, hogy az improvizációban résztvevı színész ragaszkodna egy 

adott mozgássor megvalósításához, inkább az állandó készenlét állapotát és a 

reakciókézséget kell elıhívnia. Figyelnie kell, mi történik körülötte az adott pillanatban, és 

reagálnia arra (hasonló ez a fentebb ismertetett installáció instrukcióihoz).  Az évek során 

Bogart és társulata kidolgozta a hangok Szempontjait is – ennek mélyén az az elképzelés 

húzódik meg, hogy a hang, a beszéd esetében az izomtevékenység és az auditív funkciók a 

fontosak, a tartalom rovására.  

Két gyakorlat képezi a Szempontok magját, amelyekre minden alkalommal sor kerül. 

Az „áramlás” (flow) bemelegítı jellegő mozgás, amelynek ideje nem meghatározott, lehet 

                                                                                                                                              

A belépéskor kiderült, hogy a szoba a közismert üres tér, 9x6 méter. A magasban hangszórók 
zümmögtek, olyan hangot bocsátva ki, amely illett a fehér falakhoz és padlóhoz. A szoba két ellentétes 
oldalán, egymással szemben, két sima, furnérlemezbıl készült pad állt, amelyeket alulról fénycsövek 
világítottak meg. Az installáció az egyik része annak, amit Anne Bogart, a SITI Company vezetıje a saját 
mővészetére reflektálva hozott létre abban a sorozatban, amelyet a New York-i SoHo egyik galériája, az Exit 
Art Gallery szervezett 2002 nyarán, hat kiemelkedı downtown rendezı – Reza Abdoh, Robert Wilson, 
Richard Foreman, Meredith Monk, Peter Schumann és Anne Bogart – munkájából (részletes leírását lásd 
Cummings 2006: 36). 

 
14 A Bogart által használt, eredeti „soft focus” kifejezés fordításakor azt a változatot – „laza fókusz” – 

részesítettem elınyben, amelyet Hatházi András alkalmazott Zinder könyvének fordítása során (Zinder 
2009). 



 66 

néhány perces, de akár egy órára is nyúlhat. (Az elnevezés Csíkszentmihályi népszerő 

terminusára utal.) A gyakorlatot – annak kevésbé szisztematizált formájában – többnyire 

itthon is ismerik a csoportok, társulatok. A résztvevık elindulnak a teremben, járás közben 

a térre és egymásra figyelve, a kialakuló helyzetre reagálva a következı lehetıségekbıl 

választhatnak: 1, áthaladni két személy között, mintha ajtó nyílna köztük (ettıl állandóan 

váratlan irányváltások adódnak, betöltve a negatív tereket), 2, megváltoztatni a járás 

tempóját, 3, megállni és újraindulni (mások mozgására adott reakcióként, megtartva a 

mozgás energiáját), 4, követni valakit, 5, ellentétes irányba haladni tovább, amikor közel 

érnek egymáshoz. Ha ezek a „receptek” mind játékban vannak, és a résztvevık átfogó, 

nem erıltetett térlátással (laza fókusz) érzékelik a teret, akkor ez a gyakorlat kivitelezése 

„folyékonnyá”, állandóan változóvá válik és erısíti a csoport együttmőködését.  

A másik alapgyakorlat tulajdonképpen a Szempontok „élesben”, nyitott gyakorlat (open 

session), meghatározatlan idıtartamban: annyit tesz, hogy a résztvevık a kilenc 

Szempontra fókuszálva figyelik, mi történik a térben, és határozott, esztétikai választáson 

alapuló mozgásválaszokat adnak az impulzusokra. (Nem egyenlı azzal, hogy mindenki azt 

csinál, amit akar, mert mindent szabad.)  

A Bogart által kifejlesztett rendszer pozitívumának tartom, hogy egy adott 

próbafolyamat szinte minden szakaszában alkalmazható: az elsı idıszakban egyrészt 

lehetıvé teszi a résztvevık közösséggé formálását és egy közös terminológia kialakítását, 

késıbb pedig (az esetleges) karakter- vagy éppen darabelemzésre, illetve a jelenetek és 

jelenetváltások tényleges színpadra állítására használható. A bemutató után, a sorozatos 

elıadások rendjébe pedig közös bemelegítésként, a frissesség és spontaneitás 

fenntartásának eszközeként illeszkedik (lásd Bogart-Landau 2005: 121). A Szempontok és 

a Suzuki-módszer ugyanakkor az érem két oldala a kreatív folyamatban: Suzuki 

metódusának lényege az, hogy tudatosítsa a színészben a saját teste és eszközei iránti 

felelısséget, hogy segítse kiaknázni saját fizikai lehetıségeit, és növelni a koncentrációját 

és, kitartását – ez a módszer egyéni munkát jelent, még akkor is, ha a gyakorlatokat 

csoportosan végzik. A Szempontok alkalmazásával ehhez képest a közösség alkotása iránti 

felelısségvállalást lehet megtapasztalni és elsajátítani, amennyiben az adott pillanatban 

létrejövı, a résztvevık munkájából kibomló mőalkotásra (vagy éppen improvizációra) való 

reakcióra épül, és arra a figyelemre, amellyel a színész a tér és az éppen ott lévı társak 

helyzete felé fordul – ennek eredményeként a színész képes felismerni és felmérni saját 

személyes jelenlétének szerepét és fontosságát az elıadás egészében. Míg a szigorúan 

strukturált, fizikailag megterhelı Suzuki esetében az a kihívás, hogy az ember 
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megtalálja/elérje a mővészi szabadságot a kötött formában, addig a Szempontok esetében 

éppen az ellenkezırıl van szó: arról, hogy a végtelen szabadság állapotában ne essen 

pánikba, képes legyen választani és elfogadni a pillanatban rejlı lehetıséget. Nem véletlen, 

hogy Bogart A rendezı felkészül címő könyvét és a tanulmány elején leírt installáció 

instrukcióit is ezzel zárja: Légy türelmes (Bogart 2001: 155). 

A jelenlét kérdésével kapcsolatban Bogart egy eddig nem hangsúlyozott vonatkozásra 

hívja fel a figyelmet, amikor a jelenlétet a „pillanatról pillanatra [megújított], személyes 

érdeklıdéshez” kapcsolja – az „érdeklıdést nem lehet sem tettetni, sem jelezni” 

(markírozni) (Bogart-Landau 2005: 29, eredeti kiemelés). A színész feladata ennek 

megfelelıen (Bogart állítását továbbgondolva) tehát az, hogy képes legyen mesterségesen 

felkelteni és fenntartani saját személyes érdeklıdését. Ehhez hozzárendelhetı három 

további, a Szempontok kurzus során adott általános instrukció: 1, a színész „engedje 

láttatni magát”, kitenni a testét a nézıi tekinteteknek (Stephan Webber), 2, a „tartsd 

szorosan, engedd el könnyedén” (hold on tightly, let go lightly) elve, amely a színésznek 

az adott helyzethez való viszonyára vonatkozik,  3, a színész minden mozdulata, aktivitása 

legyen „artikulált”, hiszen minden, amit a jelenetben (improvizációban) tesz, a többi 

résztvevı számára „vizuális végszóként” mőködik – csak így tartható fenn a flow (Barney 

O’Hanlon). Ezeket a megfontolásokat figyelembe véve meghatározható Bogart és SITI 

Company elképzelése a színészi jelenlét kérdésére vonatkozóan: az erıs színészi jelenlét a 

figyelemnek egy könnyed, nem erıltetett állapota, amely a személyes érdeklıdés és az 

adott helyzetre való reakció eredménye. Ennek megfogalmazásában a pszichologizáló 

leírások és instrukciók elvetése és a (színészi) test tér- és idıbeli viszonyainak 

hangsúlyozása figyelhetı meg. A jelenlét ilyen felfogása eltér az eddigiekben vázolt, a 

huszadik század nagy részét meghatározó jelenlét-definícióktól, és véleményem szerint 

nem annyira a „jelenléttel rendelkezni” módjának hajszolását, mint inkább a „jelen lenni” 

módjának mélységes elfogadását jelenti. 

A figyelem és a személyes érdeklıdés ereje ugyanakkor nem kizárólag a színész 

feladata és privilégiuma az alkotási folyamatban, hanem a rendezıé is.  Bogart érdeme, 

hogy a jelenlét fogalmát (mint elvárást) kiterjeszti a rendezı személyére is. Bogart két 

szempontból közelíti meg saját rendezıi tevékenységét: egyrészt úgy tekint magára, mint 

egy elıadás „szerkesztıjére”, aki egy próbafolyamat kezdetén kijelöli az alapkérdést, a 

„kutatási témát”, amelyet azután a társulat közösen jár körül. İ az, aki a jelenetek kollázsát 

véglegesíti, aki a színészek improvizációit belesimítja egy közös produkcióba. Másrészt 

szerinte a rendezı felelıssége a kreatív folyamat elengedhetetlen körülményeinek 
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biztosítása, olyan – bizalmon, nyitottságon és biztonságon alapuló – atmoszféra 

megteremtése a próbateremben, „amelyben valami megtörténhet” (Bogart 2001: 124). Ezt 

pedig csak a saját, személyes érdeklıdésének és figyelmének fenntartásával érheti el. 

 
A próbán a rendezınek teljesen ugyanazt az életet kell élnie, mint a színésznek az 
elıadásban, a nézık elıtt. Teljesen jelenlévınek, spontánnak kell lennie, 
készenlétben az irányváltásra és minden pillanatnyi változásra, érzékenynek az 
energia változásaira, készen állni a nevetésre. Röviden: rendkívül élınek és 
jelenlévınek. (Bogart 2007: 55) 

 

A jelenlét kérdése tehát – amelyet eddig a színésszel kapcsolatban elemeztem – 

kitágíthatóvá válik a rendezı személyére is: ez pedig a fogalom értelmezésének újabb 

lehetıségére mutat rá. 

 

 

A jelenlét mint kockázat 

 

A Barba által luxusegyensúlynak nevezett, a mindennapi egyensúlyi pozícióból 

kibillentett fizikai állapot nem csak az intenzív összpontosítás követelménye miatt válhat a 

színészi jelenlét hasznos eszközévé, hanem azért is, mert magában hordozza a kockázatot. 

Míg a luxusegyensúly mint eszköz elsısorban a jelenlét auratikus módjához kötıdik, a 

kockázat kérdése, mint egy vektor, elmozdulást képez az auratikus módtól a „jelen lenni” 

szó szerinti módja felé. Mint arra a korábbi fejezetben utaltam, az élı (színház) és a 

mediatizált (film) közötti különbséget néhány esetben éppen a kockázat fenoménjében 

próbálják megragadni (például Saltz). Noha ez a distinkció nem tartható, hiszen például 

bizonyos – mediatizált – televíziós „élı” adásokban is rejlik kockázat, a jelenség színházi 

megjelenése több szempontból is kihívja az elemzést. A befogadói oldal számára ez a 

kérdés a fikció szempontjából merül fel: mint arra States rámutat, a filmben 

elmélyedhetünk,  

 
ám a színházban a karakterrel való együttérzésünket egy másodlagos, nagyrészt 
tudatalatti empátia kíséri, amely abból a lehetıségbıl fakad, hogy egy hiba vagy 
baleset bármelyik pillanatban megtörheti az illúziót. Legtöbb esetben ez egy alacsony 
kockázatú befektetés, ám mégis döntı fontosságú aspektusa a színházi elıadás 
fenomenális minıségének. Természettıl adott [creatural] kötödésünk ez a színészhez, 
aki ott áll elıttünk, sebezhetı helyen. (States 1987: 119)  
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Hasonlóan vélekedik Goodall is, ám ı radikálisabban fogalmaz a huszadik századi 

rendezık színészvezetési módszerei kapcsán:  

 
Alapjában véve nem egy adott szerep (darab) erıszakos tartalma, hanem maga a 
színpadon való létezés aktusa veszélyes. Ahogyan Simon Callows látja: „Színpadon 
állni – agresszív aktus.” (Goodall 2008: 39)   

 

A kockázat, veszély kérdése tehát részben a színész kiszolgáltatott pozíciójából fakad. 

„A színház olyan hely, ahol szándékosan megemelik a tétet. A testet akarattal 

krízishelyzetbe hozzák. Kerülnie kell valamibe annak, hogy egy színész keresztülmegy a 

színpadon.” (Bogart 2007: 35) A színész kiszolgáltatott a közönségnek, a tekinteteknek – 

ez az ellenpontja annak a lehetıségnek, amely az erıs színészi jelenlét „hatalmában” rejlik. 

Ezt a kiszolgáltatottságot azonban jobb elfogadni, és lehetıség szerint felkészülni erre az 

állapotra. Ezt a célt szolgálja az a gyakorlatcsoport, amelynek Zinder a „veszélyedzés” 

(dangerworks) nevet adta. „A szó kettıs értelmő, elsı jelentésében a veszélyre való edzést, 

felkészülést jelenti, másik jelentése az, hogy a »veszély mőködik«, mozgósítja a színészt” 

(Visky András szerkesztıi megjegyzése, Zinder 2009: 83). Az ebbe a kategóriába tartozó 

gyakorlatok végzése, technikává alakítása „»metaforikus légtornára« tanítja a színészt, 

olyan merészségre, amely nem rejt kimondott fizikai veszélyt, hanem a színészmesterség 

mindennapjaihoz szoktatja a színészt, megtanít neki valamit alkotó énjérıl, magáról az 

alkotás folyamatáról – de nem a fizikai vakmerıségrıl szól” (Zinder 2009: 150). 

A színház a bokszringhez hasonlít Bogart szerint, ahol a tiszta játéktérben a fizikai 

veszély miatt rendkívül lényegessé válik az idı- és térbeli tényezı, a pontosság és a 

figyelem (Bogart 2007: 103). Míg Bogart analógiája a színház és a sport, addig Zinderé a 

színház és a cirkusz paradigmájába íródik be. Ugyanakkor a „metaforikus légtornát” több 

szempontból is pontosabbnak tartom Bogart „bokszmeccs” felfogásánál. Egyrészt 

magában foglalja az elrugaszkodás elıtti pillanat összpontosítását és csendjét, a résztvevık 

közötti immanens kooperációra szólítva fel, másrészt különbséget tesz a kockázat és a 

veszély minıségei között. A kockázatnak van tétje, ám ez a tét a játék világához tartozik, 

States észrevétele alapján: a kockázat és a hiba lehetısége a színésznek a fikcióhoz és a 

reprezentációhoz való viszonyában adott, tétje pedig az, hogy ráirányítja-e a figyelmét a 

konkrét játékesemény fenoménjára. A (fizikai) veszély ugyanakkor a nézıi beavatkozás 

(az adott helyzetért való felelısségvállalás) kérdését implikálja. Ez utóbbi nem kizárólag a 

performance terepe: Augusto Boal „láthatatlan színháza” éppen erre a kettısségre játszik 

rá. A „kockázat színháza” mint terminus az ezredforduló évtizedeinek magyar rendezıi 
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(posztdramatikus) színházát jelöli a magyar elméleti diskurzusban (Kiss Gabriella 2004), 

egyrészt Iser és Caillos játéktipológiájára, másrészt pedig a posztdramatikus színház 

testkoncepciójára támaszkodva. A fentiek alapján viszont azt állítom, hogy Kiss Gabriella 

terminusa helytálló ugyan, de leszőkíti az értelmezést. Feltételezésem szerint a színész – 

nézı viszony alapján minden színház „a kockázat színháza”.  

 

 

Ariel és Prospero 

 

Szinte mindegyik, fentebb elemzett alkotó módszerében közös, hogy a jelenlét kutatása 

során a sugárzás, koncentráció, energia, figyelem, érdeklıdés fogalmait helyezik a 

középpontba, megerısítve azt a meggyızıdést, hogy mindenki, aki színházzal foglalkozik, 

szükségszerően szembesül a jelenlét kérdésével. A jelenlétre adott, itt ismertetett 

válaszkísérletek leginkább a fikcionális és az auratikus módba illeszkednek, ám néhány 

esetben (például Bogart gyakorlatában) a jelenlét tágabb, szó szerinti aspektusára irányul a 

figyelem. 

A jelenlét módszertani sajátosságait vizsgáló fejezet fenti szakaszai azokra a 

pillanatokra mutatnak rá, amelyekben a színész arra törekszik, hogy minél inkább kitegye 

magát a nézı tekintetének, hogy minél jobban látható, hallható, érzékelhetı legyen. A 

színészi munka – vagy legalábbis annak fenomenális szintjén való munka – expanzív. Ez 

azonban nem minden esetben van így: vannak olyan pillanatok, szerepek egy adott 

elıadásban, amelyek ellentétes tendenciát mutatnak, és ezért a színész jelenlétének sajátos 

módját jelentik. Ilyen például a nō színház egyik szerepköre, a kōken, a fıszereplı segítıje 

a színpadon: kezébe adja a kellékeket, segíti annak mozgását, megigazítja annak jelmezét. 

A kabuki hagyományában pedig ez a szereplı a kurogo. Ezek a szereplık legtöbbször 

fekete jelmezt és csuklyát viselnek, és ennek eredményeként – mivel a tradícióban a fekete 

jelmez a láthatatlanság jele – ezeket a színészeket az esetek többségében láthatatlanként 

értelmezi a nézı. (Ennek „nyugati”, és fehér jelmezben megvalósított variációja többek 

közt a New Victory Theater Peter and Wendy címő elıadása.) Ezek a szereplık csak 

azokban az esetekben kerülnek a nézı figyelmének középpontjába, amikor a fıszereplıvel 

való viszony, mozgássor megtörik, disszonánssá válik. Ebben az esetben tehát a felerısödı 

jelenlét ellentétes a hagyományos intencióval, és hibaként jelenik meg.   
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A nyugati színházi hagyományban nem ennyire konzekvens a jelenlét e sajátos módja, 

ennek ellenére vannak rá példák15. Ilyenek többek közt a szimultaneitás illúzióját keltı 

jelenetek egy adott elıadásban (például estély-jelenetek, vagy a gyors „vágás” egy adott 

történet eltérı helyszínei között), amelyek több, proxemikailag jól elkülönülı 

színész(csoport) részvételével mennek végbe, ahol a nézıi figyelem irányítását (egyéb 

szcenikai eszközök mellett) a színészek végzik el: vagy azzal, hogy a színpadnak a nézıtıl 

távolabb esı felére mennek (ennek sajátos, hagyományos variációja a „rebarbara”), vagy 

(ritkábban) kimerevítik a képet. Ezekben az esetekben a nézı tekintetét mintha a (rendezı 

által vezérelt) láthatatlan kamera irányítaná. Míg a filmekben ezt megteszi az eszköz (maga 

a kamera), addig a színházban a (többnyire) rögzített pozíciójú és látószögő nézı tekintetét 

a színész, illetve a színészek adott proxemikai helyzetben való viszonya irányítja. Ha a 

States által javasolt narrátor-performer relációt applikáljuk a színészre, akkor a nézıi 

tekintet irányítása is könnyebben leírhatóvá válik: ezekben az esetekben ugyanis a színész 

– mintegy „hátra lépve” az eljátszott eseménytıl, eltéríti vagy magához vonja a nézı 

tekintetét az elıadás fenomenális síkján. A színész ilyenkor – idegenvezetı. Ez a színpadi 

térhasználat hagyományos, centrumra és perifériára osztott módját is feltételezi, amely a 

következı fejezetben a csenddel kapcsolatban is felmerül: nem mindegy, hol van a csend a 

színpadon, hol van az a színész, szereplı, aki csendben van. (Ezt a mozgó centrumot 

semmisíti meg többek közt Wilson, akinél a színpadkép dehierarchizált, a centrum-

periféria viszonyt a tájkép „teljes perifériájának” kiegyenlítettsége, a közönség 

egységesnek tartott tekintetvektorát a nézés szabad, egyénenként változó irányú, ritmusú és 

intenzitású aktusa váltja fel.) Mind a „láthatatlan segítı” karakterei, mind a fentebb jelzett 

nyugati lehetıségek olyan speciális jelenlétmódot implikálnak, amely részben a színészi 

energia intenzitásának változását feltételezik, részben a színháznézési szokások kodifikált, 

konszenzuson alapuló jellegére mutatnak rá. Míg az esetek többségében színész a „Nézd, 

itt vagyok!” látens felszólítással fordul a nézı felé, addig ezekben az esetekben a „Nézd, 

nem vagyok itt!” játékos kérése kerül elıtérbe.  

   

A szellem és a jelenlét kérdésének teátrális vonatkozása (amint azt az elızı fejezetben 

részletesebben elemeztem) számos aspektusból, többek közt a láthatóság / láthatatlanság 

szempontjából vizsgálható. Prospero parancsa – „ne légy / Látható másnak, mint nekem s 

                                                
15 A bábszínház „hagyományos” technikái is értelmezhetık lennének ebbıl a szempontból. 
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magadnak: / Más vak legyen rád”16 (A vihar I. felv. 2. szín, Shakespeare 1961: 792) – 

Arielt a többi szereplı számára láthatatlan hangforrássá változtatja, és egyben 

szövetségesévé teszi a befogadót. A láthatóság és az irányított tekintet kérdése, a látottként 

vagy láthatatlanként ér(t/z)ékelt színész a jelenlét játékaihoz kapcsolódik. Az elméleti 

megközelítés mellett a gyakorlati (dramaturgiai, célzott, hatásra törekvı) alkalmazása 

rendkívül változatos, és gyakran a cinkossá tett nézı pozícióját erısíti: ilyen például a 

„leskelıdés” és a „kihallgatás” dramaturgiai hagyománya egy adott elıadásban vagy 

dramatikus szövegben (nem elsısorban a negyedik fal tradíciójáról van szó, hanem a 

cselekményen belül megjelenített aktusról). Ezekben a speciális esetekben ráadásul a 

jelenlét játéka sokszor a csend játéka is: a kihallgatás-leskelıdés (a bújócska mintájára) a 

szándékos hallgatás gesztusa is.  

A vihar mikrokozmoszában rejlı jelenlét- és csendvariációk alapvetıen két markáns 

csomópont köré rendezıdnek: míg Ariel alakja a jelenlét játékának dinamikus folyamatát 

képviseli, addig Prosperonak a képe, aki mozdulatlanul állva a hatalma alá vonja a 

természet elemeit, a jelenlét statikus, aurához kapcsolódó módját idézi fel (részben erre 

utal Goodall is, Goodall 2008. 122). A varázserıvel bíró, mozdulatlanul is viharokat keltı 

és lecsendesítı Prospero képe teljesen fedi a Zinder által vázolt (a dolgozatom 

bevezetıjében ismertetett), képzésének kiindulópontjaként szolgáló képet, a nézıket 

megindító mozdulatlan színész fenoménját, egymásra vetítve a dramatikus és a teátrális 

aspektust. Ám Prospero a könyvei és varázsigéi segítségével uralkodik a szigeten – 

jelenlétének ereje a szavakban rejlik. Amikor a darab végén lemond varázserejérıl, a 

szavak hatalmáról is lemond, hogy visszakapja a régen elvesztettnek hitt életét. Az 

epilógusban megjelenı, a varázserejérıl lemondó, liminális helyzetben lévı Prospero a 

nézıket megindító, csendben lévı színész képe (Zinder képzési útvonalának záróképe) is 

egyben.  Ezt a képet, a csendnek a jelenléthez való viszonyát vizsgálom a következı 

fejezetekben, áttekintve a dramatikus szövegben és a színházi elıadás-eseményben rejlı 

lehetıségeket. 

 

                                                
16 Babits Mihály fordítása. 
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2. A csend 

 

Szövegkulisszák a csendrıl szóló beszéd hátterében 

 

A következı három vázlat a drámák és az elıadások csendjeirıl szóló „képzeletbeli 

(szó-) színház” szövegkulisszájaként szolgál. A kulissza olyan színpadi térelem, amelynek 

a nézı felıli, gyakran festett, ábrázoló síkja atmoszférateremtı, informatív értékkel bír: 

szín-fal. A festett színfal optimális nézete nem a közvetlenül elıtte játszók számára, hanem 

a távolabb ülı nézık számára válik elérhetıvé, így tehát értéke nem az aprólékos 

kidolgozottságban, hanem a figyelem orientációjában rejlik. Nem válik az érzékelés önálló, 

kizárólagos tárgyává, ám a színpadi történések, szereplık állandó háttereként értelmezıdik 

a nézıben. Másik lényegi funkciója az elrejtés, illetve a játéktér határainak kijelölése.   

 

 

A kinyilatkoztató hallgatás 

 

Kérdezı: Ki volna képes egyszerően a hallgatásról hallgatni?  
Japán: Ennek kellene a tulajdonképpeni mondásnak lennie… 
Kérdezı: …és megmaradnia a nyelvbıl szóló tulajdonképpeni beszélgetés szüntelen 
elıjátékának. (Heidegger 1991: 45) 

 

Heidegger egyik legkülönösebb mőve az a rövid dialógus, amelyet Tezukával, a zen-

buddhista japán professzorral való találkozás hatására írt az ötvenes évek közepén. Az 

Útban a nyelvhez címő írás az életmő kései, fordulat utáni mőveinek a sorába, tágabban 

pedig a filozófiai dialógus hagyományába íródik be, ám ez utóbbit kétpólusú 

kiegyenlítettségével át is írja a szöveg, amint erre Tillmann József a kötet fordítójaként 

felhívja a figyelmet (Tillmann 1991: 62). A párbeszéd két szereplıje a Kérdezı és a Japán 

– Heidegger nem nevezi néven sem önmagát, sem Tezukát: ezzel a gesztussal egyrészt azt 

jelzi, hogy nem annyira egy beszélgetés dokumentációját adja, hanem találkozásuk hatását 

rögzíti párbeszédes formában, másrészt pedig játékba hozza a dialógus alapkérdését, a 

nyelvi-kulturális meghatározottságot, amikor a Japán alakja egyaránt fedi Tezukát, és 

magát a japán nyelvet, általánossá, meghatározatlanná téve a dialógus résztvevıit. Ebben 
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az értelemben a (nyugati) Kérdezı magát a (japán) nyelvet faggatja. A párbeszéd 

alcímében – Egy japán és egy kérdezı párbeszédébıl – megjelenı határozatlan névelık is 

ezt az elképzelést erısítik. A cím – az Útban a nyelvhez – eredetileg a német kötet címe, 

amelyben a dialógus megjelent (errıl bıvebben Tillmann 1991: 48). Ez az oka annak, hogy 

a továbbiakban a szereplıkre mint Kérdezıre és Japánra hivatkozom; másrészt pedig az a 

lehetséges, és késıbb részletesebben kifejtett megközelítés, amely szerint ez a mő 

dramatikus mőként is olvasható – így tehát a Kérdezı és a Japán mint szereplık 

tételezıdnek.  

Dialógusában Heidegger arra keresi a választ, hogy lehetséges-e a nyelvbıl magából 

olyan állításokat tenni, amelyek megvilágíthatnák a nyelv és az emberi lét lényegi 

egymásbanlétét, ahelyett, hogy ezt a nyelvrıl tett kijelentések segítségével kísérelnénk 

meg. Heidegger számára a nyelv a „lét háza” – ezt a meggyızıdését teszi próbára a japán 

professzorral való párbeszéd. A veszélyt Heidegger számára a kettıjük gondolkodásmódja 

közötti eltérés rejti, mely szerint az európai gondolkodásmód nem képes a fogalmak 

nélküli gondolkodásra. A dialógusban a Kérdezı szeretné megtudni, van-e a japánoknak 

kifejezése a nyelvre (az idézetet lásd lentebb). A Japán – némi húzódozás után – kimondja 

azt a kifejezést: 

 
Kérdezı: Hogy hangzik a „nyelv” japán szava? 
Japán (hosszas habozás után) Koto ba a neve. 
Kérdezı: És mit mond ez a név? 
Japán: Ba a leveleket, méghozzá különösen a sziromleveleket nevezi meg. Gondoljon 
a cseresznyevirágra és a szilva virágára. 
Kérdezı: És mit mond a koto?  
Japán: Ezt a kérdést a legnehezebb megválaszolni. […] koto a szólító csendesség 
tiszta elragadtatása. A csend lobogása támasztja ezt a szólító elragadtatást, és a csend 
lobogása az a fenntartó is, ami az elragadtatást magával hozza. Koto egyúttal mindig 
megnevezi magát a mindenkori elragadtatást is, ami a megismételhetetlen pillanatban 
egyedülállóként ragyog fel kelleme teljességében. (Heidegger 1991: 39) 

 

A Japán erısen képi meghatározása szerint a nyelv „belsejében”, lényegének magjában 

tehát csend van, olyan csend azonban, amely „szólító” – ez váratlanul (a korai) Heidegger 

gondolatát idézi, amely szerint a néma a beszéd felé tart (lásd e szövegkulissza késıbbi 

szakaszát). A hangsúlyok azonban a dialógus során áthelyezıdnek: a nyelv helyett/mellett 

Heidegger a „mondást” keresi, amelyben a beszélgetés sajátja maradna a mondás 

lényegének: menetében „inkább hallgatva, mint beszélve” mondódna el a beszélgetés 

(Heidegger 1991: 45).  
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Érdemesek a figyelemre a szöveg színházi vonatkozásai is, amelyek egyaránt 

megjelennek a szövegben és a szövegrıl való gondolkodásban: a dialógusban a Japán a nō 

színházat hozza példaként arra, hogy az európai gondolkodásmód szükségképpen 

tanácstalanul áll a japánnal szemben, mert egyelıre „nem képes a japán létezést lakni” 

(Heidegger 1991: 18). 

Olvasható-e Heidegger mőve dramatikus szövegként? A kísérlet alapötletét – az 

elıadhatósággal mint lehetıséggel mindig megkísértı dialogikus formán túl – az adja, 

hogy a szöveg két, instrukcióként is értelmezhetı beékelt mondatot tartalmaz, amelyek a 

párbeszéd egy-egy „dramaturgiailag” fontos pontján jelennek meg. Az egyik ilyen 

instrukció éppen a Nō színész mozdulatát jeleníti meg: 

 
Japán: Ha például egy hegyvidéket kell megjeleníteni, akkor a színész nyitott 
tenyerét lassan a szemöldöke magasságába emeli, és ott mozdulatlanul tartja. 
Megengedi, hogy megmutassam?   
Kérdezı: Megkérem erre.  
A japán felemeli a kezét, és a leírt módon tartja. (Heidegger 1991: 19) 

 

Ebben az esetben mintha egy performatív láncolatot látnánk: a Japán a (dramatikus) 

dialógus szereplıjeként megjeleníti, re-prezentálja egy performer kulturálisan kódolt 

mozdulatát. A másik ilyen instrukciószerő megnyilvánulás a szöveg egyik csúcspontján 

olvasható:  

 
Kérdezı: Mit ért a japán világ „nyelv”-en? Még körültekintıbben kérdezve: van-e az 
Önök nyelvében szó arra, amit mi nyelvnek nevezünk? Ha nincs, akkor hogyan 
tapasztalja meg Ön azt, amit nálunk nyelvnek hívnak?  
Japán: Ezt a kérdést nekem eddig még senki nem tette fel. És úgy tőnik, a mi saját 
japán világunkban nem is szentelnek figyelmet annak, amit Ön most kérdezett. Ezért 
arra kérem, engedélyezzen számomra néhány pillanatnyi elgondolkodást.  
A japán lehunyja a szemét, fejét lehajtja, és hosszas töprengésbe mélyed. A kérdezı 
kivárja, hogy vendége folytassa a beszélgetést.  
Japán: Van egy japán szó, de az inkább a nyelv lényegét mondja ki, mintsem a 
beszéd és a nyelv neveként lenne alkalmazható. (Heidegger 1991: 23) 

 

A szövegnek ez a része – dramaturgiai szempontból – a csendet használja a kiemelés 

hatáseszközeként, mintegy kitartja, fennsíkká alakítja a szöveg csúcspontját. (Ráadásul 

Heidegger tovább késlelteti a japán szó kimondását, eltereli a beszélgetést, azért, hogy 

késıbb visszatérjen hozzá.) A csendrıl azonban mást is megtudunk itt, mint azt, hogy 

hasznos hatásfokozó eszköz. A csend ezen a helyen a Japán világához „tartozik”, a 

Kérdezı pedig tiszteletben tartja ezt. A dialógusból való kiállásként, extázisként jelenik 

meg. A Japán „idıt kér”, hogy visszavonuljon önmagába. A kért idı hosszáról nem 
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egyezik a kettıjük megítélése: a Japán „néhány pillanatnyi elgondolkodását” a Kérdezı – 

talán a válasz iránti türelmetlenségtıl hajtva – „hosszas töprengésnek” írja le.  Ezek a 

szövegrészek azért is hívják fel magukra a figyelmet, mert máskülönben nincsenek ilyen 

„közvetlen instrukciók”: sem a szöveg elején, sem végén nincsen utalás a szereplık 

személyére, a párbeszéd körülményeire.  

Heidegger dialógusa esetében a színház fontos eszköze annak, hogy a mővel foglalkozó 

közelebb férkızzön a megértéshez. Ezt a kivételes folyamatot, a színház és megértés 

összekapcsolódását váltja valóra a mő fordítójának gesztusa: 1984-ben Tillmann a Nolan 

csoporttal együttmőködve – rövidített változatban – elıadta Heidegger dialógusát a 

Szkénében (Tillmann 1991: 53). 

Feltőnı ugyanakkor, hogy a Lét és idı címő mővében Heidegger nem beszél 

kifejezetten a csendrıl: a korai, fordulat elıtti Heidegger számára a csend láthatóan nem, 

vagy nem ebben a formájában válik jelentésessé. A hallás és a hallgatás viszont már itt is 

olyan alapvetı fontossággal bír a jelenvalólét számára, mint az a fenti párbeszédbıl (amely 

a Lét és idı után majdnem harminc évvel késıbb íródott) is kiolvasható. A továbbiakban 

megkísérlem kiemelni azokat a szakaszokat, amelyek a hallás – hallgatás jelenségére 

vonatkoznak, anélkül, hogy megtenném a heroikus, ám szükségszerő kudarccal 

„kecsegtetı” gesztust, a Lét és idı összefoglalását.  

Heidegger szerint a beszéd éppen olyan eredendı, mint a diszpozíció (hangoltság) és a 

megértés, melyek a jelenvalólét létét, a világban-benne-létét konstituálják, ahol „a 

kimondott beszéd a nyelv” (Heidegger 1989: 305-306). A hallás és a hallgatás a szóbeli 

beszédhez tartozó lehetıség. A hallás mint „értés” és mint odafordulás jelenik meg, az 

odahallgatás pedig az egyik legfontosabb érv Heidegger számára annak bebizonyítására, 

hogy „a jelenvalólét mint világban-benne-lét már eleve a világonbelüli kézhezállónál 

tartózkodik”, hiszen hangokat, zajokat mindig valaminek a hangjaként ismeri fel 

(Heidegger 1989: 310).  

 
Aki az egymással-beszélés során hallgat, az tulajdonképpenibb módon „adhat értésre 
valamit”, azaz inkább alakíthat ki megértést, mint az, aki nem fogy ki a szóból. […] 
De a hallgatás nem jelent némaságot. Ellenkezıleg, a néma a „beszélés” felé tart. Aki 
néma, az nemcsak nem bizonyította, hogy hallgatni tud, de nincs is semmi lehetısége 
ennek bizonyítására. […] Aki sohasem mond semmit, az adott pillanatban nem képes 
hallgatni. Csak az igazi beszélésben lehetséges a tulajdonképpeni hallgatás. A 
jelenvalólétnek ahhoz hogy hallgathasson, mondanivalóval kell rendelkeznie, azaz 
rendelkeznie kell önmaga tulajdonképpeni és gazdag feltárultságával. Ekkor a 
hallgatagság kinyilatkoztat, és véget vet a „fecsegésnek”. (Heidegger 1989: 311)  
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Ez a szakasz a beszélés és hallgatás egymásra utaltságát jelzi, úgy azonban, hogy ezek 

egymást feltételezik. Hasonlóképpen a fecsegés, a beszéd és a mondás közötti minıségi 

különbségekhez, a hallgatásnak is több fokozata létezik, és könnyen felismerhetı 

Heidegger elvárása, amely a lényegi hallgatásra irányul, mint olyan aktusra, amely 

szándékolt és tartalommal bíró.  

Heidegger gondolatmenetének lényegi pontja azt a gesztus, amellyel ı maga hallgat a 

csendrıl, amellyel megfordítja a beszéd – hallgatás korábban bevett sorrendjét, és felhívja 

a figyelmet a hallgatóra, mint olyasvalakire, aki nélkül nem lehetséges a beszéd. Ha jobban 

„odahallgatunk” Heidegger beszédére, kiderül, hogy a hallás mint olyan kapcsolja össze a 

jelenvalólétet másokkal, elengedhetetlen tehát ahhoz, hogy a jelenvalólét megtapasztalja az 

együttlétet (lásd ehhez a barát hangjáról szóló mondatot – Heidegger 1989: 309). 

Heidegger szóhasználatában ez ráadásul sokkal többet jelent a szimpla kommunikációs 

modell egyik elemének kiemelésénél: a hallás a megértés, a nyitott állapot megfelelıje, a 

hallgatás pedig azt feltételezi, hogy igazi beszélés „veszi körül”, amely a jelenvalólét 

számára elengedhetetlen. Ezt megértve és elfogadva bomlik ki teljes szépségében a Japán 

és a Kérdezı közötti dialógus befejezése is, ahol Heidegger mintegy „elhallgat”, 

kommentároktól, instrukcióktól mentesen hagyja a szöveget, miután a két szereplı saját 

szövege már-már egymásba olvad, szavanként, rövid tagmondatonként váltva a 

megszólalásokat, mintha egyazon szöveg „mondódna” általuk, feloldódva az egymást 

megértı hallgatásban. 

 

 

A csend mint aktivitás 

 

A csendre irányuló kutatások közül kiemelkedik Dauenhauer monográfiája (Dauenhauer 

1980), amely a jelenség fenomenológiai megközelítésére vállalkozik, illetve arra, hogy a 

fenomenológiai analízis segítségével ontológiai magyarázatot adjon a csend jelenségére. 

Ez a monográfia kiindulópontként szolgál számos késıbbi kutatás számára. Bár 

Dauenhauer gondolatmenete számos ponton problematikus, az általa megfogalmazott 

definíciószerő állításokat mindenképpen érdemes beemelni az elemzésbe. Minthogy 

Dauenhauer kutatása nem tekinthetı szélesebb körben ismertnek, az alábbiakban 

összefoglalom annak fıbb téziseit és pontjait (az áttekintés nem teljes körő, ehelyett azokra 

a pontokra fókuszálok, amelyek elemzésem szempontjából relevánsak lehetnek). 
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Kiindulópontja szerint „a csend komplex, pozitív jelenség. Nem pusztán valaminek a 

hiánya” (Dauenhauer 1980: vii). Úgy véli, hogy a csend aktív megnyilvánulás, tudatos 

cselekvés, amely nem csupán a hanghoz (illetve annak hiányához) köthetı. A csend 

szükségszerően egy vagy több aktív emberi megnyilatkozáshoz kapcsolódik, amely nélkül 

nem lehetséges a csend. Minden egyes megnyilatkozás (utterance) egy pillanata annak, 

amelyet Dauenhauer diskurzusnak nevez. Megkülönböztet  

- közbeékelıdı 

- elızetes-és-utólagos (sic!) 

- mély csöndet.  

Közbeékelıdı csend: egy adott, egészként értelmezett megnyilatkozáson belül 

megjelenı csendek, amelyek elválasztják egymástól, ritmizálják a megnyilvánulás egyes 

komponenseit.  

Elızetes-és-utólagos csend: egy adott megnyilvánulás „peremén”, szélén megjelenı 

csendek, amelyek a megnyilvánulás kereteként is felfoghatók. (Amennyiben e két csend 

között nincs megnyilvánulás, akkor üres keretrıl beszélhetünk.) A megnyilvánulás elıtti 

csend leglátványosabb formája a „várakozó készenlét”, az utána következı csendet az 

ízlelés-emésztés analógiájára írja le. Dauenhauer kérdése az, hogy egy adott 

megnyilvánulás esetében ezek a csendek ugyanannak a csendnek a különbözı 

megnyilvánulásai-e, és így háttérként mőködnek-e, amelybıl a megnyilvánulás figuraként 

domborodik ki (Dauenhauer 1980: 9-15). 

Mély csend: a csend, amely nem kapcsolható reciprokként egy adott megnyilatkozáshoz, 

ám minden megnyilatkozásnál játékba kerül. Ennek különbözı módjait jelenti a bizalmas 

viszonyban állók közötti mély csend, a liturgikus mély csend és az „elmondandó” mély 

csendje, amely filozófiai értelmő, és „minden kimondott megnyilvánulást próbára tesz” 

(Dauenhauer 1980: 25). 

A csend jelenségének intencionális analízise során Dauenhauer arra a megállapításra jut, 

hogy az egyes diskurzusok „és így tovább” – folyamatát mindig egy metszés választja el 

egymástól, amely metszés az érdeklıdés radikális váltása, és amely lehetıvé teszi, hogy új 

diskurzus kerüljön játékba. Ezeknek a hasítékoknak többnyire a csend a megjelenési 

formájuk. A diskurzusok és a csendek interperszonális dimenzióinak Dauenhauer három, 

egyenként komplex szintjét különbözteti meg (Dauenhauer 1980: 65), ahol a hasítékok / 

csendek voltaképpen arra szolgálnak, hogy elválasszák egymástól a diskurzus szintjeit, 

amelyek a következık: 
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- A magánbeszéd (soliloquy) szintje, amely anonim, az interperszonalitás elsı szintje, 

bár a kezdeményezı/szerzı (author) és a közönség (audience) nem, vagy csak alig 

tematizált. A magánbeszéd szintjét a perszonalizáló csend választja el a következıtıl, 

amely 

- A kétpólusú diskurzus. Ennek fıbb jellemzıje az, hogy mindig valakinek a 

megnyilvánulása, amely valamely tematizált befogadó felé irányul. Két megjelenési 

formája a monológ és a dialógus. Elıbbiben a szerzı maximális kontrollal rendelkezik a 

megnyilatkozás felett, és minimumra szorítja a befogadói oldal kezdeményezéseit, bár nem 

zárja ki teljesen. A dialógusban a szerepek felcserélésének lehetısége folyamatosan adott, 

mint ahogyan a megnyilatkozások blokkolásának is. A monológ és a dialógus közötti 

metszés az interperszonalizáló csend. A bipoláris diskurzusból pedig a deperszonalizáló 

csend juttat át a következı szintre. 

- A kodiskurzus szintjén az én-te viszony felfüggesztésre kerül, és átadja helyét a mi-

nek. „Az az elıfeltételezés indítja el ezt a harmadik szintet, hogy a szinkron diskurzus 

képes kifejezésre juttatni valamit, amely diakronikusan nem kifejezhetı. Más szóval, a 

metszést az a feltételezés motiválja, hogy a kodiskurzus vagy mi-diskurzus képes 

artikulálni azt, amely a kétpólusú diskurzusban alapjában véve artikulálhatatlan” 

(Dauenhauer 1980: 71). A kodiskurzus ennélfogva a legmagasabb szintő diskurzus 

Dauenhauer szerint. A zenekart és a rituális esemény résztvevıit hozza példaként erre a 

viszonyra.  

A fentebbi metszések a diskurzusok folyamán belül értelmezıdnek. Létezik ugyanakkor 

Dauenhauer szerint olyan metszés / csend is, amely útját állja a diskurzus mint olyan „és 

így tovább”-jának, annak a felismerésnek az eredményeként, hogy minden emberi 

diskurzus szükségszerően elégtelen és nem teljes. Ennek felismerése egy „végsı metszést” 

indokol, amely véget vet a teljes diskurzusnak: ezt Dauenhauer végsı csendnek nevezi. 

Gondolatmenete szerint ugyanakkor ehhez a végsı csendhez szükségszerően kapcsolódik 

az eredendı csend fogalma, amely utat nyit a diskurzusok teljes tartománya számára.  

Fenomenológiai elemzésének összegzéseként Dauenhauer a következı definíciót adja  

 
(1) A csend megalapozott, aktív intencionális megnyilatkozás, amely szükséges az 
interszubjektivitás érzékének konkrét tisztázásához. Tiszta elıfordulásaiban (2) nem 
irányul közvetlenül egyetlen, már elıre teljességgel meghatározott tárgyra sem. 
Hanem, a végesség és a félelemmel vegyes csodálat által motiváltan, (3) a csend 
félbeszakítja az intencionális megnyilvánulások egy specifikus áramlatának „és így 
tovább”-ját, amely egy már definiált módon specifikált tárgyak meghatározására 
irányul. Mint ilyen, (4) a csend nem a diskurzus korrelatív ellentéte, hanem sokkal 
inkább fenntartja a diskurzusok különbözı szintjei, valamint a diskurzus tartománya 
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és a nonpredikatív tapasztalat tartománya közötti ingadozást és feszültséget. 
(Dauenhauer 1980: 82) 

 

A csend jelenségének fenomenológiai analízisét elvégzettnek tekintve Dauenhauer a 

csend ontológiai jelentıségének meghatározásával folytatja a vizsgálódást, amelynek 

részletesebb ismertetésétıl eltekintek. A szerzı megoldottnak tekinti a csend 

definíciójának kérdését, ám maradnak ellentmondások a gondolatmenetben: 

- kiindulópontja szerint lehetséges olyan állításokat tenni a csendrıl, amelyek a csend 

minden megjelenésére érvényesek. Dauenhauer munkája rendkívül optimista – anélkül, 

hogy meggyızne arról, hogy ezek az állítások valóban állítanak valamit, és nem a végsıkig 

kitágított kategóriák általánossága miatt érvényesek. Ehhez kapcsolódik Jaworski 

Dauenhauer-kritikája is: Jaworski szerint Dauenhauer esszencialista megközelítése 

szükségképpen kudarcba fullad (Jaworski 1992: 33). 

- annak ellenére, hogy alapvetése szerint a csend komplex jelenség, és tipológiájában 

igyekszik a szokásos alak / háttér distinkciónál több szempontból megközelíteni a 

megnyilatkozás / csend viszonyát, ez többnyire nem sikerül. Ez a most nem elemzett 

ontológiai „helymeghatározás” esetében válik leginkább szembeszökıvé.  

- az általa „mély csendként” meghatározott jelenség az egyik legtitokzatosabb és 

legnehezebben megközelíthetı „csendfajta”. Meggyızıdésem szerint ez az, amely a 

színházzal és a drámával kapcsolatban nagy jelentıséggel bír (a rituális vonások miatt). 

Nagyon fontos gesztus Dauenhauertıl, hogy elemzi ezt a csendet, ugyanakkor ebben az 

esetben leginkább arra támaszkodik, hogy leírja, milyen helyzetben lehet jelen ez a 

fenomén. Nem világos, mit is jelent ez a terminus. Normatív-e? Bizonyos jelek arra 

mutatnak, hogy normatív az elképzelés, de erre nem kapunk egyértelmő választ. Milyen a 

mély csend és vannak-e „mélyebb” csöndek? A színházi gyakorlat alátámasztani látszik 

erre vonatkozó megállapítását, de Dauenhauer nem ad megnyugtató választ. Megközelítése 

pedig elmossa a határokat a csendek között: a mővészet csendje rendkívül alárendelt 

szerepet kap az elemzésben, mint ahogyan az abszolút-relatív csend sem egyértelmően 

megkülönböztetett nála. Problematikus az is, hogy a kodiskurzus terminusát hierarchikus 

viszonyba helyezi a többi diskurzussal szemben, kijelentve, hogy a kodiskurzus a 

legmagasabb szintje a diskurzusnak. A végsı csend fogalma is kérdéses marad: mi ez a 

végsı csend? Hogyan lehet kívül kerülni a diskurzuson? Lehet-e? 
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A csend a társas interakciókban  

 

A csend jelenségének leírására létezik számos egyéb, ugyanakkor kevésbé univerzális 

megfigyelés: a csend jelenségének vizsgálatában egy másik, az eddigiektıl markánsan 

eltérı megközelítésmódja a nyelvészeti kutatás, illetve a csendnek a kommunikációban 

betöltött szerepének elemzése, amely (a beszédaktus-elmélet mentén) összefüggésbe 

hozható a csendnek az elemzésre kerülı drámákban betöltött szerepével.  

Jaworskinak a Dauenhauer-monográfiáról írt kritikája (Jaworski 1992: 33), mely szerint 

Dauenhauer esszencialista, non-relativista módszere szükségképpen kudarcba fullad, 

pozitív értelemben jelöli ki a nyelvészeti-kommunikációs vizsgálat két kiindulópontját: 

számára a csend relatív, és mindig valahogyan, valamilyen kontextusban jelenik meg.  

Mivel pedig ez a megközelítés a csendet az emberek közötti interakció részeként vizsgálja, 

ezért a csend mint hallgatás értelmezıdik.  

A diszciplínába tartozó tanulmányok szinte kivétel nélkül azzal a negatív genealógiával 

kezdıdnek (többek közt például Saville-Troike 1985, Scollon 1985), amely meghatározza 

kutatásuk szükségességét: indoklásuk szerint a korábbi nyelvészeti munkák figyelmen 

kívül hagyták a csend jelenségét, illetve negatívumként, pusztán a beszéd hiányaként 

jelölték meg – ehhez képest látják szükségesnek az adott tanulmányok szerzıi leszögezni 

az alapvetı nézetkülönbséget a korábbi kutatókhoz képest: saját pozíciójukból nézve a 

csend pozitív, összetett karakterő. Feltételezésük tehát megegyezik saját alaptézisemmel. 

Érdekes ugyanakkor, hogy ez a „negatív genealógia” az esetek többségében nem kerül 

pontosításra, hiszen nem hivatkoznak pontos nevekre, szakmunkákra. Ez úgy is 

értelmezhetı, hogy a genealógia (és ez esetben mindegy, negatív vagy pozitív 

genealógiáról van szó) rejtve marad – a szerzık csendbe burkolják. A negatív genealógia 

csendjét Ephratt töri meg a sokatmondó csend jelenségét vizsgáló, kimerítı alaposságú 

tanulmányában (Ephratt 2008), amikor sorra veszi a múlt század ötvenes-hatvanas éveiben 

keletkezett nyelvészeti szakmunkákban megjelenı (vagy éppen meg nem jelenı) 

utalásokat a csendre vonatkozóan.  

A szorosabb értelemben vett nyelvészeti megközelítések közül Kurzon és Sobkowiak 

vizsgálatai emelkednek ki. Kurzon a csend modalitásait vizsgálja, különös tekintettel a 

fogalomnak a jog diskurzusában megjelenı vonatkozásaira (Kurzon 1997), mint például a 

hallgatáshoz való jog szabályozására az amerikai alkotmányban, késıbb pedig egy 

„csendtipológiát” kínál, amelyben négy típusba – konverzációs, tematikus, textuális, 
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szituációs típus – sorolja a csendet (Kurzon 2007). Sobkowiak elemzése a jakobsoni 

jelölt/jelöletlen oppozícióban igyekszik elhelyezni a tárgyalt fogalmat, azt állítva, hogy a 

kommunikatív csend a csend-beszéd oppozíció pragmatikusan jelölt tagja (Sobkowiak 

1997: 45). Jakobson kommunikációs modellje alapján határozza meg Ephratt a 

„sokatmondó” vagy „beszédes” csend (eloquent silence) sajátosságait. Azon túl, hogy 

tanulmánya az egyik legalaposabb áttekintését adja a „csendkutatás” addigi 

szakirodalmának, az általa felállított modell fontos tanulságokkal szolgál a csend – szünet 

– hallgatás (stillness) közötti különbségeknek.  

A tágabb értelemben vett kommunikációs megközelítések alapvetését Saville-Troike 

fogalmazza meg programadó tanulmányában. Szerinte  

 
a kommunikáció integrált elméletének nem csak azt kell vizsgálnia, hogy mit lehet 
mondani, hanem azt is, hogy mit, mikor, hol, ki által, kinek, milyen stílusban, és 
milyen sajátos körülmények között lehet mondani. (Saville-Troike 1985: 13)  

 

Ennek megfelelıen azt tőzi ki célul a kutatás számára, hogy meghatározza a csend helyét 

ebben a mátrixban, vagy pontosabban: hozzárendelje a csend megjelenési formáit az adott 

feltételhálóhoz. Összegzésképpen Saville-Troike egy kategóriahálót javasol, amelyek fı 

csoportjaiban elhelyezi a kommunikációs csendeket, így létrehozva az intézményesen 

meghatározott, a csoport által meghatározott és az egyén által meghatározott csendet, 

amelyet számos kisebb alcsoportba bont le (Saville-Troike 1985: 16-17). 

A csend szándékos elıidézésének és alkalmazásának egy további, társadalmi – 

kulturális megközelítését adja Brown az egyperces gyászszünet elemzése során (Brown 

2009), amelyben a londoni terrorakció elsı évfordulóján, 2006. július 7-én délben 

városszerte beálló, egy (két, öt) percnyi csendet vizsgálja részletesebben. Brown 

elemzésébıl az alábbiak válnak fontossá a mostani kutatás számára: egyrészt annak 

belátása, hogy a gyász, az emlékezés-emlékeztetés e formalizált gesztusa szorosan 

összefügg a jelenlét kérdésével, másrészt az, hogy a gyászszünet mint performatív aktus 

(Brown terminusával: színház) elmossa az elıadó és a közönség közötti határt (Brown 

2009: 208), továbbá annak megfigyelése, hogy a tiszteletadás mellett magával hozza az 

álló test izomtónusának statikus feszültségét – a csendben rejlı fizikai aktivitást (Brown 

2009: 206). A gyászszünet, amelynek lényege a „sokan egyedül”, csoportosan 

megvalósított csend, a kulturális emlékezet (vagy éppen emlékeztetés) fontos részévé és 

hatásos eszközévé vált a huszadik század kezdete óta: elegendı itt Nagy Imre 

újratemetésére, 2001. szeptember 11-ének évfordulóira, vagy éppen a 2010-es vancouveri 
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téli olimpia megnyitójára utalni. A gyászszünet egyperces csendes (vigyázz)állása tehát 

nem csupán a gyász, hiány és tiszteletadás kifejezéseként értelmezhetı, hanem a közös 

jelenlét megerısítésének performatív és aktív gyakorlásaként is. 
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A csend dramatikus vonatkozásai 

 

„Minden szó különbözı, ám minden csend hasonlít egymáshoz” – írja Maeterlinck a 

csöndrıl írt esszéjében (Maeterlinck 1910: 43). A csend szerinte mindig és mindenhol 

körülveszi az embert, ám csak a legnagyobb eseményekkel – halállal, gyásszal, 

szerelemmel – szembesülve ismerjük fel a csendet teljes nagyságában. Az emberek pedig, 

folytatja, félelmükben igyekeznek elkerülni, hogy a csend beszőrıdjön mindennapi 

életükbe, oda mennek, ahol a csönd nincs jelen, és megölik a beszéddel. Maeterlinck 

esszéje voltaképpen a csend apoteózisa, azé a csendé, amely rettenetes is lehet, ám 

ugyanakkor a legmagasztosabb tapasztalat is egyben: képesnek lenni hallgatni egymás 

társaságában szerinte az egyik legnagyobb emberi adomány.  

A csendhez való figyelmes odafordulása és vonzódása az, ami lehetıvé teszi 

Maeterlinck számára a dráma újragondolását is a hétköznapi tragikum mentén, amely 

képes megpillantani a mindennapok csendes tevékenységében, a várakozásban, a 

gondolkodásban az ember jelentıségét. A „második szintő dialógus” Maeterlinck szerint 

párhuzamosan fut a hallható párbeszéddel, és gyakran sokkal jelentısebb annál 

(Maeterlinck 2000: 34). (A szövegmögötti ilyen felfogása az, ami átkerül Csehov, majd – 

az elıbbinél jóval hangsúlyosabban – Sztanyiszlavszkij nézeteibe). McGuinness rámutat, 

hogy Maeterlinck szerint a csendnek elsıdleges szerepe van a párbeszédhez képest 

(McGuinness 2000: 252). Szerinte a dráma legteljesebben az olvasás néma folyamatában 

bontakozik ki, minthogy a szimbólum nem bírja el az emberi jelenlétet (idézi 

Maeterlincket McGuinness 2000: 94), amelyre a színházi elıadás „ítéli”. Bár 

(Mallarméhoz hasonlóan) az olvasás aktusát kiemelt fontosságúnak tekinti, ez 

semmiképpen sem jelenti a színház teljes elvetését. (A színháznak a szimbolisták írásaiban 

megjelenı sajátos, kiemelt szerepére, ambivalens megítélésére példa Mallarménak „az 

elme színházára” vonatkozó felfogása is.) A Maeterlinck mőveibıl, tágabban pedig a 

szimbolista drámákból kiolvasható (azokon áthallatszó) csendre kiindulásként tekintek, 

elismerve azt, hogy Csehov, Beckett (és természetesen Gombrowicz és Pinter) drámáinak 

csendjei tulajdonképpen Maeterlinck csöndjeinek „következményei”.  

A következı szakaszokban elemzett drámákat, amelyekben a csendnek kitüntetett 

szerep jut, dramatikus szövegként olvasom, elfogadva Kékesi Kun Árpád meggyızıdését, 

amely szerint „a dráma léte nem választható külön a színházétól, a szöveg pedig nem az 

elıadáshoz képest a priori, azaz elızetesen adott létezı. Az tekinthetı drámának, ami 
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színpadra vihetı, vagyis dramatikus szövegként használható” (Kékesi Kun 2000: 94). 

Ennek fényében pedig az is elfogadható kiindulópont, hogy „egy virtuális színházi 

elıadásszöveg a dráma nyelvi szövegébe mindig »bele van építve«. Ez a virtuális 

elıadásszöveg azonban soha nem lehet azonos a dramatikus szöveg alapján készült 

színházi szövegek egyikével sem” (Kékesi Kun 1998: 22). Kékesi Kun a használat 

aktusában találja meg a dramatikus szövegek megkülönböztetı jegyét, és jóllehet ı 

rendszerint pejoratív értelemben alkalmazza a „dramaturgiai elemzés” kifejezést, mint 

„hagyományos”, „strukturalista” módszert (Kékesi Kun 1998: 19), mégis amellett érvelek, 

hogy (az elıjel megváltoztatásával) a dramaturg olvasási gesztusa éppen erre az állandó 

használatra játszik rá. A következıkben tehát leginkább a(z immár pozitívként értett) 

dramaturg szövegolvasási módszerét követem, amelyben – felerısítve a használat Kékesi 

Kun által bevezetett terminusát – folyamatosan tetten érhetı az a pragmatikus 

megközelítés, amely a dráma szövegét egy lehetséges, potenciálisan megvalósuló színházi 

elıadás szövegeként kezeli, elfogadva és felvállalva a közöttiség állapotát, a dráma mint 

megalkotott szöveg és a színház mint esemény közötti állandó oda-vissza mozgást.  
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A drámára (és a késıbbiekben a színházra) szőkített „csendkutatást”17 mindenképpen 

szükséges tovább redukálni. A drámák esetében érdemes külön foglalkozni a szerzıi 

instrukciókban jelzett csendekkel és azok variációival (csend / szünet / hallgatás stb.). A 

szerzıi instrukció kérdéséhez (beleértve a közvetlen-közvetett utasítások közötti 

distinkciót, és az utasítások címzettjének kérdéskörét is) Kiss Tamás Zoltán tanulmánya 

szolgál alapul (Kiss Tamás Zoltán 1995: 369). A csend-instrukciók szerepük szerint 

eltérıek: gyakran a feszültség fokozására használják (csattanó elıtt), illetve kihagyásos 

alakzatként – ismét gyakran a komikum forrásaként (például a Játék a kastélyban címő 

Molnár-darabban a „citrom”-motívum), illetve témaváltások jelzésére. A huszadik század 

második felében, különösen az abszurd darabok esetében jóval többrıl van azonban szó, 

mint pusztán a hatás fokozásáról, hiszen a csend mint egyfajta végsı létállapot jelenik meg 

                                                
17 A magyar nyelvben a jelenséget a „csönd/csend” szó írja le, a jelentéstanilag hozzá kapcsolódó szavak 

pedig a „hallgat(ás)”, „néma(ság)”, „szünet”. Az elemzés alapjául a Magyar Értelmezı Kéziszótár (MÉK I, 
II, 1987) definíciói szolgálnak (a sokkal átfogóbb Akadémiai Nagyszótár vonatkozó kötetei még nem 
jelentek meg). 

A „csend/csönd” szó definíciója szerint „fınév. 1, Az az állapot, amelyben hang, zaj nem hallatszik. 
Vihar elıtti ~: átv is viharos eseményt sejtetı (látszólagos) nyugalom. 2, irod Háborítatlan, nyugalmas 
állapot” (MÉK I. 1987: 192). A meghatározással kapcsolatban két megjegyzést érdemes tenni: 1, a csendet 
mindkét meghatározás állapotként írja le; 2, itt is jól látható a negatív definíció, a csend deriváltként való 
meghatározása: valami (zaj, hang, háborítás) nélküli, annak hiányával leírható állapot. Az egyetlen pozitív, 
állító jelzı a „nyugalmas”. A köznyelvben a csend szinonim kifejezéseiként értelmezıdnek a következı 
szavak: hallgatás, néma(ság), szünet, a köztük lévı jelentéstani különbségek ugyanakkor mindenképpen 
pontosításra szorulnak, hiszen a kutatás egyes pontjain ezek az árnyalatok közötti eltérések nagyon jelentıssé 
válnak – nem mindegy például, hogy Pinter drámáinak egyes helyein, illetve a fordításokban „csend” illetve 
„szünet” szerepel-e. A „hallgat/ás” meghatározásával kapcsolatban (MÉK I. 1987: 506) szükséges kiemelni: 
1, a csenddel való összefüggés mellett a hallgatásnak a figyelemmel való összekapcsoltságát, 2, a hallgatás 
írásbeli és társadalmi jellegét, 3, a szándékosság kérdését, 4, a hallgató és a hallgatózás esetében: utóbbinál a 
kihallgatás, illetve a megerısített figyelemmel való hallgatás fogalmát. További csend-szinonima a „néma, 
némaság” fogalma (MÉK II. 1987: 996). Figyelemreméltó ebben az esetben 1, az akadályozottság 
megjelenése és a szándékosság háttérbe szorulása, 2, az a tény, hogy a filmes és a színházi mőfajok jelen 
vannak a definícióban – noha a némajáték definíciója szakmai szempontból némileg problematikus 
(történetileg indokolt ugyan, de éppen ez jelzi e terminusok következetlen használatát). Az utolsó rokon 
értelmő szó ebben a felsorolásban a „szünet” (MÉK II. 1987: 1319): ki kell emelni itt 1, a temporális 
aspektust, amely tartamot és (pontosabban nem meghatározott) rövidséget jelent ebben az esetben, 2, a 
közbeékelt jelleget, vagyis azt, hogy a szünet egy adott egységen, megnyilvánuláson belül értelmezıdik, 3, a 
csend beemelését a definícióba (amely nincs jelen például az Oxford English Dictionary pause 
meghatározásában).  

Az angol silence szó definícióiban (OALD 1988: 799) nem válik egymástól a hangok nélküli állapot, a 
hallgatás mint válasz, és a szünet mint a szótlan/hangtalan állapot idıtartama (a pause definíciójában 
ugyanakkor nem jelenik meg a csend – OALD 1988: 616). Sobkowiak – Jaworskira hivatkozva – rámutat, 
hogy az angol nyelvben a csend szótári definícióban nincs kódolva az akusztikai/prozódiai és pragmatikus 
jelentések közötti különbség (Sobkowiak 1997: 43). A zajok, hangok hiánya mellett többek között az ismeret 
visszatartása is a definíció része. (Ez a fentebb ismertetett meghatározások közül leginkább a „hallgat” 
esetében érzékelhetı.) Szintén ellentmondásos, amikor a csendet a mozdulatlansággal és a nyugalommal 
hozzuk összefüggésbe. Az angol stillness egyaránt jelenti mindhármat, ugyanakkor ez az összekapcsoltság 
éppen a színházban egyáltalán nem magától értetıdı. A francia silence / se taire kifejezések pontosabban 
megkülönböztethetı jelentéssel bírnak, és a német Stille / schweigen esetében is megjelenik ez az elválasztás. 
Sobkowiak ezek mellett beemeli az orosz megfelelı kifejezéseit (Sobkowiak 1997: 44), Jaworski pedig a 
lengyel kifejezések vizsgálatát végzi el (Jaworski 1992: 71).  
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– ezzel Beckett drámáinak elemzésekor foglalkozom bıvebben. A csend ilyen kiemelt 

szerepérıl beszélhetünk Pinter mővei kapcsán is. Megint más esetekben a csend, a 

szünetek a rítushoz kapcsolhatók, mint Nádas Péter drámáiban, vagy éppen liturgikus 

felhangot kapnak például Pilinszky színmőveiben.18 A csendek megnövekedett jelentısége 

a modernitáshoz kapcsolódó drámákban egyrészt az egyéni érzések, benyomások 

közölhetetlenségének felismeréséhez, illetve a huszadik század traumatikus történelmi 

eseményeihez (Auschwitz, Hiroshima) köthetı. 

Az instrukciók esetében legtöbbször nem tudjuk a csendek/szünetek hosszát, hiszen 

általában azt nem tünteti fel a szerzı, a magányos olvasás során (ami általában csendben 

történik) pedig nem hagyjuk ki a szünet, csend idejét. Észleljük a kifejezést, de nem 

tartunk szünetet a dialógusokban, és nem tartunk szünetet a felvonások között sem.  

Fontos különbséget tenni továbbá abban is, hogy milyen módjai vannak egy adott 

csendnek a drámában: a hallgatás, vagy éppen valaminek a ki nem mondása „jelenik meg” 

a csendben. Az is specifikálható, hogy kinek a csendjére figyelünk egy adott helyzetben, a 

beszélıére (ı is lehet csendben) vagy a hallgatóéra. Vagy éppen, hogy mennyien 

hallgatnak, és hogy szándékos-e a hallgatás. Egy szereplı hallgatása esetén az is 

meghatározható, hogy ki a címzettje a hallgatásának, és hogy vajon a többi szereplı 

tudomást vesz-e róla, vagy pedig a befogadót teszi társává ezzel. Ennek hátterében a 
                                                
18 Pilinszky „csend-élet” színházának liturgikus „begyökerezettségét” (Sepsi 2001) nem lehetséges 

felismerni a jelenség vallási kontextusának ismerete nélkül (amelyre itt csak utalni lehet). A zsidó és a 
keresztény vallásban a szó, a beszéd válik meghatározóvá, amelynek két legfontosabb csomópontja: a 
teremtés (1Móz 1-2) és a kezdetben volt Ige, ami testté lett Krisztusban (1Jn 1, 1-18). A logosz elsıbbsége 
mellett ugyanakkor számos esetben kap a csend kitüntetett szerepet, mint a tetragrammaton kimondásának 
tilalmában, Ábrahám és Izsák hallgatásában, Mózesnek a saját beszéde iránti bizalmatlanságában.  

A keresztény felekezetekben egymásnak ellentmondóan viszonyulnak a beszéd/hang/csend kérdéséhez, 
amelyben egyaránt megjelenik a „csend, amely felemel, szemben a szóval, amely az emberihez köt” 
elképzelése (Picard szerint a jelen emberének a csendtıl való elfordulása az Istentıl való elfordulást jelenti, 
Picard 2002) csakúgy, mint ennek ellentettje, illetve a csend, mint az Isten szavára való várakozás 
(Szuchewycz 1997: 256). A csend az alázat, az engedelmesség és az elfogadás gesztusa, amelyben 
megkülönböztethetı a silentium (a hallgatás gyakorlata) és a taciturnitas (a hallgatás belsı magatartása) – a 
megkülönbözetésre Máthé hívja fel a figyelmet (Máthé 2006: 116). A csendvonatkozások szempontjából két 
liturgikus rend jelenti a szélsıséget: egyrészt a kvéker csendes, másrészt a pünkösdi mozgalom hangos miséi 
– a csend fontossága tehát nem köthetı kizárólag a protestantizmushoz. Az egyes ember hitgyakorlatában a 
(belsı) ima az, amely összeköti a csendet a beszéddel („Az ima szavai elvezetik az emberi hallgatást az isteni 
csendhez” Picard 2002: 201), amelyhez hozzátartozik a kontempláció csendje (Szent Ágoston). Hasonló 
ehhez a keleti ortodox hagyományban hészükhia fogalma, amelynek során, mint arra Máthé rámutat, „a külsı 
gondoktól való szabadság és a belsı önmérséklet összhangja egy folyamatban teremti meg a lélek olyan 
állapotát, melyben képes állandó szemlélıdésben lenni” (Máthé 2006: 58). 

Dauenhauernek a csendre vonatkozó elemzésére (lásd a dolgozat A csend mint aktivitás címő 
szövegkulisszáját) érdekes módon nem a nyugati, hanem a keleti vallások csendfogalma gyakorolt nagy 
hatást. Részletesebben elemzi a buddhizmus, a taoizmus tanításait, kiemelve, hogy azokban a csend a 
cselekvéssel, illetve a vággyal ugyanolyan szoros és immanens kapcsolatban áll, mint a beszéddel 
(Dauenhauer 1980: 110). 
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dramatikus szövegekben megnyilvánuló nyelvjáték-szemlélet (Wittgenstein) áll, amely 

lehetıvé teszi, hogy a csend mint valakinek a nyelvjátékot befolyásoló hallgatása váljon az 

értelmezés tárgyává. Wittgenstein többek közt arra hívja fel a figyelmet, hogy az, ami 

valakinek a hallgatásaként jelenik meg, voltaképpen annak a személynek a hangtalan, 

belsı beszéde, amelyet önmagában és önmagával folytat – ez pedig lényegénél fogva 

„rejtve van” a másik számára (csak pontosabb kifejezés híján nevezi így Wittgenstein), és 

nem kitalálható (Wittgenstein 1992: 317). E felfogás szerint nem lehetséges „csak úgy 

hallgatni”: a hallgatás szükségszerően hangtalan beszéd. A következı drámák 

szempontjából ez azt jelenti, hogy a dialógusokban, jelenetekben az adott szereplı 

hallgatása a környezete számára egy megfejtendı, ám lényegileg megfejthetetlen belsı 

beszédként jelenik meg – azaz, hogy a drámaszöveg voltaképpen nem más, mint számos, 

egymás számára megismerhetetlen belsı beszéd párhuzamos folyama, amelyet az 

elhangzó, hangosan kimondott mondatok befolyásol(hat)nak, megváltozatat(hat)nak. E 

szemlélet mindenképpen segít például a Csehov-drámák „társalgási csendjeinek” 

megközelítése során, amelyekben mintha az lenne az egyik legfıbb motívum, hogy a 

szereplık megfejtsék a másik hallgatásában rejlı belsı beszédet, a sajátjukat pedig minél 

körültekintıbben rejtsék el.  

A csend interakcióban betöltött szerepének egyik legkönnyebben felismerhetı szerepe a 

csend manipulatív jellege. Ennek elemzését Watts (Watts 1997) végzi el, aki 

tanulmányában arra a folyamatra mutat rá, amelynek során a résztvevık státuszra tesznek 

szert (vagy éppen státuszt veszítenek) egy adott verbális interakcióban. Feltételezése 

szerint  

 
[v]alahányszor az emberek verbális interakcióba kerülnek, erıgyakorlat zajlik (power 
is exercised). Egy személy cselekszik, a másik reagál, és vagy interperszonális 
egyensúlyba kerülnek, vagy egyensúlyhiány jön létre (kibillennek az egyensúlyból). 
[…] Annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk ezt az erıt az 
interakcióban, hogy csak akkor veszünk róla tudomást, amikor félresiklanak a 
dolgok, és éppen az ilyen, kiegyensúlyozatlan pontokon válik a csend 
jelentıségteljessé.  (Watts 1997: 88)  
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Az interakciókban végbemenı „erıgyakorlat” eredményeként státuszváltás megy végbe.19 

Watts elmélete párhuzamos a színházi improvizáció mőfaján belül meghatározóvá vált 

egyik megközelítéssel. Keith Johnstone arra keresi a választ (Johnstone 1993), hogy mi az 

a legtágabb szabály egy jelenetben, amelynek figyelembe vételével izgalmas színházi 

szituáció alakulhat ki, „mi az a leggyengébb indíték, ami valóban mozgathatta […] a 

karaktereket” (Johnstone 1993: 43). Ennek eredményeként bevezeti a státusz fogalmát, 

amelyet a résztvevık egymáshoz való viszonyaként definiál, és amelynek dinamikus 

váltogatása meglepı, magával ragadó színpadi helyzeteket teremt. A jelenetben ennek 

megfelelıen az adott szereplı veszíthet a státuszából, vagy növelheti a státuszát, illetve 

blokkolhatja a játékot. Johnstone rámutat, hogy a lehetıségek tovább árnyalhatók akkor, ha 

a társadalmi és a kommunikációs státusz ellentétes egy adott helyzetben: Goldoni eszes 

szolgái erre a legjobb példák. Johnstone szerint tehát kimondatlanul egy mérleghinta 

analógiájára mőködik egy jelenet.  

Mind Watts, mind Johnstone esetében van azonban új elem: Watts tanulmányában az, 

hogy ha A nyer, B nem szükségképpen veszít a státuszából, Johnstone-nál pedig a 

blokkolás opciója. Johnstone módszerének segítségével összefüggésbe hozható Watts 

kommunikációs modellje egy adott dráma vagy elıadás egyik jelenetével. Noha Watts az 

általa kiválasztott családi beszélgetés diskurzus-analízisére szorítkozik, amelyekben a 

csendek elemzése végül csak az idıtartamuk leírására redukálódik, az általa felvetett 

elképzelés inspiráló megközelítés lehet a drámák olvasásakor. A szereplık között, a 

megszólalásaik szünetében, csendben zajló hatalmi játszmák nézetem szerint a 

státuszváltás lehetısége mellett elsısorban a kockázat, a kockázatvállalás (a dolgozat 

korábbi szakaszában már elemzett) kérdését hozzák játékba, mintegy kitartva a „még 

minden lehet” pillanatát, elıkészítve, ugyanakkor elodázva a megszólalásban 

nyilvánvalóvá váló pillanatnyi státuszt – erre példa Az ördög II. felvonás 7. jelenetének 

vége, amelyben sem János, sem az Ördög nem tudja, Jolán visel-e valamit az estélyi 

belépıje alatt (Molnár 1999: 75), vagy éppen a Fehér és a Fekete pápa hatalma közötti 

váltás Pilinszky „Urbi et orbi” a testi szenvedésrıl címő mővében (Pilinszky 1993: 111). 

                                                
19 A folyamatot Watts az általa kidolgozott „hálózat/státusz” modellel tartja leírhatónak, ahol a hálózat 

egy (tetszıleges hosszúságú, ám többnyire néhány mondatos) egység az interakcióban, a státusz pedig 
„annak a fokozata, amennyire önképe mint pozitív arc megfelel a többi résztevı róla kialakított 
benyomásainak” (Watts 1997: 90). Ha ezek egybeesnek, a csoport harmonikus és egyenlıségre törekvı. 
Watts megfigyelése szerint lehetséges az az eset, hogy miközben egy adott interakcióban az egyik résztvevı 
veszít státuszából, a másik nem nyer (Watts 1997: 90). 
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A státuszok váltását még akkor is érdemes megnézni egy adott dráma (jelenet) esetében, ha 

fenntartással kezeljük a státuszok alakulásának könnyen mechanikussá váló leírását.  

Kattrin szerepe Brecht Kurázsi mama és gyermekei címő darabjában ráirányítja a 

figyelmet a „néma szerep” mint hagyományos szerepkör körüli ellentmondásokra. Kattrin, 

bár születésétıl fogva néma, gesztusaival, tekintetével folyamatosan részt vesz a 

dialógusokban,20 egész figurájával – a szó heideggeri értelmében – mond valamit. A néma 

(szerep) tehát lehet, hogy nem beszél, ám nem egyenlı azzal, hogy nem mond semmit. 

(Többek között ebben a különbségtételben rejlik a színészi kihívás, amely népszerő és 

hálás nıi szereppé teszi.) A „néma szerep” esetében ráadásul különbséget kell tenni 

aközött, hogy a karakter néma (mint Kattrin), vagy pedig nincsen szövege, de jelen van a 

cselekmény terében (ez a szerepkörökhöz hasonló, hagyományos, a színházi megközelítést 

tükrözı felfogás). Mi az a többlet, amit a „néma” szerep hozzáad egy adott drámához (és 

annak színreviteléhez)? Hogyan befolyásolja a befogadói figyelmet? Hogyan viszonyulnak 

ezek a beszéd határán egyensúlyozó szerepek az olyan figurákhoz, akik csak és kizárólag 

mások beszédében léteznek, azaz többszörösen is csupán textuális léttel bírnak, mint 

például Protopopov (Natasa szeretıje a Három nıvérben) vagy Godot? 

Az alábbi drámákat újraolvasva arra teszek kísérletet, hogy rámutassak a beszédet 

folytonosan körülvevı „csöndzónára”, hogy megpróbáljam „lemezteleníteni azt a 

csöndfonalat, mely át- meg átszövi a beszédet” (Merleau-Ponty 1997: 147). Míg a csenddel 

mint jelenséggel és mint feltétellel minden nyelvnek számot kell vetni, az egyes 

nyelvekben megjelenı, a csendre vonatkozó kifejezések és jelentéstani kapcsolatuk 

tisztázása a fordítás során válik nélkülözhetetlenné. Ez a kihívás különösen azon mővek 

esetében szembeötlı, ahol a fogalom központi jelentıséget nyer – lásd ehhez Wilheim 

András utószavát Cage Silence címő könyvének fordítási nehézségeirıl (Wilheim 1994: 

206).21 

                                                
20 Saville-Troike különbséget tesz (verbális és nonverbális) kód és (vokális és nonvokális) csatorna között 

egy adott kommunikációs eseményen belül – többek közt így válik számára lehetségessé, hogy 
meghatározza, hogyan lehetséges a csend a jelnyelvet használók számára, ahol a tekintet elfordítása és/vagy a 
szem szándékos becsukása jelenti a csendet (Saville-Troike 1985: 5). Érdekes adalék ez a színészi jelenlét / 
tekintet / csend kérdéséhez. 

 
21 A következı alfejezetekben elemzett drámák esetében elvégeztem az összehasonlításokat az eredeti 

szöveg és a magyar változat között. Úgy döntöttem, hogy az idézeteket a mára kanonikussá vált magyar 
fordításukban használom, és csak akkor hívom fel a figyelmet a csendvonatkozások nyelvi különbségeire, ha 
azok eltérnek a fordításokban szokásostól. Kivéve Ruhl drámáit, ahol a saját fordításomban közlöm az 
idézeteket. 
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A dramatikus mővek esetében a potenciálisan a szövegbe kódolt színházi elıadás 

kibontására tett kísérlet csak az egyik területe az elemzésnek. A másik lényeges és alapvetı 

megközelítés a drámákat mint nyelvi, irodalmi alkotásokat elemzi, és amely esetben a 

csend vonatkozásai elsısorban a leírás / elbeszélés  területén jelennek meg. A hallgatást, a 

csendet a nyelvvel, az irodalmi alkotással összefüggésben vizsgálva a hiány csak 

látszólagos. „És ha a nyelv éppolyan kifejezı azáltal, ami a szavak között van, mint a 

szavak által? Azzal, amit nem »mond«, nem csak azzal, amit mond?” (Merleau-Ponty 

1997: 146) Amikor Zsadányi a huszadik századi regényekben megjelenı 

kihagyásalakzatokat vizsgálja (és kutatásának, véleményem szerint kevésbé 

megalapozottan, mint inkább retorikai fogásként A csend retorikája címet adja), akkor a 

csend jelenlétét leszőkíti a kihagyás és az elhallgatás alakzataira, abból a megfontolásból 

kiindulva, hogy az ebbe a kategóriába esı alakzatokban a nyelv korlátaival szembesül az 

olvasó (Zsadányi 2002: 7). A kihagyás retorikai alfajai az ellipszis, mellızés, zeugma és 

analokuthon (Zsadányi 2002: 8). Elemzésének egyik lényeges pontja, hogy négy nagyobb 

csoportba sorolja a kihagyás jelenségének elméleti megközelítéseit: 1, hiány vizsgálata a 

meghatározatlan helyek és szövegtechnikai hiányok szempontjából (Ingarden, Iser, Toker); 

2, a kihagyás mint zérus érték (Jakobson, Barthes); 3, a kihagyás mint narratívtechnikai 

eljárás (Booth, Genette, Prince); 4, történeti megközelítés, a kihagyás jelentısége a 

modernség irodalmában (Eco) (Zsadányi 2002: 12-22).  A hiány és a kihagyás jelenségét 

illetıen, amely összefüggésben áll ugyan a csend kérdésével, de csak részben fedi azt, 

kielégítınek tartom Zsadányi áttekintését, ezért ezeket az elméleteket nem elemzem 

részletesebben. 

A csend nyelvi beágyazottsága nem csupán a csend jelenéségének megtapasztalása 

során válnak lényegessé (bár elıfordulnak olyan interakciók, amikor a csend értelmezés 

tárgyává válik), hanem azokban az esetekben is, amikor a csendrıl való beszéd kerül 

elıtérbe, amikor a csendet beszéd útján kell fel- vagy elıidézni. A jelenségre való 

rámutatás mellett a csend leírásának módjai és lehetıségei, a csendre vonatkozó metaforák, 

vagy éppen a csend mint metafora alkotják a következı drámaelemzések tematikus 

csomópontjait. A csend metaforaként való értelmezése lehetıvé teszi, hogy a fogalom 

egzakt definiálása mellett / helyett alkalmazzuk a csend fogalmát különbözı helyzetekre, 

illetve konceptualizálni lehessen a csend jelenségét. Ennek a megközelítésnek legfontosabb 

képviselıje Jaworski, aki amellett, hogy nonesszencialista, relativista pozícióba 

helyezkedik a csend elemzésekor, metaforaként tekint a jelenségre (Jaworski 1992, 1997). 

(Nem teljesen egyértelmő ugyanakkor, hogy a Jaworski esetében a definíció-alkotásról 
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való önkéntes lemondás nem a puszta üres gesztus-e, hiszen ı is ad olyan állításokat, 

posztulátumokat, amelyek csak elnevezésükben különböznek a definíciótól.) Fenntartásaim 

ellenére úgy vélem, Jaworski megengedı alapállása elfogadható, és egyelıre tartható 

pozíció. 

 

 

A csend mint (el)hallgatás 

 
NATASA Andrjuska, miért hallgatsz? 
ANDREJ Hát elgondolkoztam… mit beszéljek? (Csehov 1978: 487)22 

 

A beszéd és hallgatás lehetetlensége, elviselhetetlensége, a nesszel teli, mégis némának 

értelmezett természeti környezet nyomasztó atmoszférája határozza meg Csehov 

drámáinak többségét. A beszéd feloldozó hatására, ugyanakkor a „megértı hallgatásra” 

való állandó vágyakozás, és ennek folyamatos kudarca kíséri a szereplık megszólalásait. 

Az általuk kimondott mondatok – a pótcselekvés mintájára – pótszövegként értelmezhetık, 

amely többnyire valamilyen közlés helyett kerülnek kimondásra, és ugyanez érvényes a 

hallgatásaikra is, hiszen ezek többnyire el-hallgatások, amelyeket valaminek a kimondása 

helyett választanak. Ez a helyettesítı jelleg hatja át a darabok egészét, amennyiben a 

szereplık számára a környezetük mindig valami helyett adott, az önmagukról alkotott 

ideális kép pedig sohasem felel meg aktuális önmaguknak: ık azok, amik, ahelyett, hogy 

lennének valakik. Önmaguk számára egész létük helyett-lét. A következı szakaszokban azt 

vizsgálom, hogy melyek azok az összetevık, amelyek ezt a létértelmezést alkotják, 

kiemelve a hallgatás, a szünet és a csend szerepét. 

Minden bizonnyal a kimondott szövegeknek ez a sajátos pótlék jellege, és az 

elhallgatásokban rejlı mondanivaló feloldhatóságának délibábja kísértette 

Sztanyiszlavszkijt, amikor alapvetı fontosságot tulajdonított a szövegmögöttinek, mint 

szervezı erınek. Ebbıl a szempontból az elıadásban (mint a darab interpretációjának 

termékében) a szereplık szövegei mellett éppen az elhallgatások válnak a motivációk 

keresésének és megmutatásának kiemelt terepévé; így tehát a próbafolyamat egyik fı 

vonulatát képezi a csendek lélektanilag motivált(nak vélt) cselekvésekkel való kitöltése, 

minthogy eltérı következményekkel jár az, ha szereplık elhallgatását különbözı 
                                                
22 A Három nıvér idézeteit Kosztolányi Dezsı fordításában közlöm. 
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motivációkkal azonosítjuk, hallgatásukat eltérı, ám pontosan verbalizálható „belsı 

monológokkal” töltjük fel: mint például a megismerhetıségtıl és kiszolgáltatottságtól való 

félelem, a szerelem vagy annak hiánya, az érdeklıdés hiányának kinyilvánítása, az 

(ön)hazugság leleplezése, tágabb értelemben az életük megváltoztatásának 

elodázhatatlansága akkor, ha kimondanak bizonyos dolgokat (a cselekvés kényszere, amit 

a mondás szül).  Ebben az értelemben Isernek az üres helyek kitöltésére vonatkozó 

elmélete (Iser 1978: 168) határozottan érvényes a csendet és a hallgatást leíró, gyakran 

elliptikus alakzatok esetében. 

A drámák szövegében a hallgatásra utaló jelzések közül leggyakrabban a szünet fordul 

elı, két formában: három ponttal jelezve vagy instrukcióként. A három ponttal jelzett 

szünetek az egyes megszólalásokon belül jelennek meg, és alapvetıen járulnak hozzá a 

Csehov drámáiban gyakori töredezett ritmushoz. Nagyon sok esetben a hiányos vagy 

befejezetlen mondatokat követik, pontosabban e hallgatásokba fullad a mondat), 

hosszúságuk és dinamikájuk (inkább ez utóbbit tartom érdekesnek) rendkívül változatos, a 

szereplık esetenként nagy érzelmi váltásokon mennek keresztül egyetlen „három pont 

alatt”. Különösen a nagy érzelmi kitörések végén figyelhetı meg ez, például Irina vagy 

Andrej kitárulkozása után, vagy Mása és Versinyin búcsúzásakor (Három nıvér). A három 

ponttal jelölt szünetekben, a (tétova?) elhallgatásokban, a széttördelt, befejezetlen 

mondatokban a szereplık többek közt erıt győjtenek a közléshez – például „Mása: 

Szerelmes vagyok… szeretem ezt az embert… hiszen az elıbb itt volt, láttátok… No… 

szóval… szeretem Versinyint” (Csehov 1978: 517), vagy éppen önmagukat próbálják 

meggyızni valamirıl – vagy legalábbis ilyen értelmezéseket is tulajdoníthat ezen 

megnyilatkozásoknak a befogadó. Összességében az mondható el a „három pontos” 

szünetekrıl, hogy általuk a kifejezhetıség hitének elbizonytalanodása, a viszonyok 

kiismerhetetlenségének felismerése nyilvánul meg.  

A válasz nélkül hagyott kérdések sokaságában találhatunk költıi kérdéseket, amelyeket, 

amint erre Ephratt rámutatott (Ephratt 2008: 1922), lényegileg hallgatás követ, ám 

olyanokat is, amelyekre azért nem érkezik válasz, mert a hallgatók figyelmen kívül 

hagyják – képtelenek huzamosabb idıre odafigyelni a társalgásra, a beszédre, néha még a 

sajátjukra is (ennek egyik példája az, ahogyan Versinyin nem kap teát, amikor viszont 

végre kap, akkor nem issza meg). A válasz nélkül hagyott kérdések, kijelentések jelenségét 

Kane számos huszadik századi drámában követi végig (Kane 1984); míg azonban a többi 

szerzı, például Albee esetében ez a kérdés relevánssá válik, Csehov mővei esetében ez a 
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kategória túl tágnak tőnik, minthogy szinte minden (társasági) megszólalás az elızı 

megszólalás figyelmen kívül hagyásával történik.  

Egy adott megnyilatkozás válasz nélkül hagyását Csehov gyakran a „szünet” 

instrukcióval jelzi, és csak nagyon ritkán kommentálja azt – egy ilyen ritka eset a Szoljonij 

rossz vicce utáni „kínos hallgatás” utasítás (Három nıvér, Csehov 1978: 475), többnyire a 

befogadóra bízza az értelmezést. Az instrukcióval jelzett szünetek, a három ponttal 

jelzettekhez hasonlóan körülhatárolható jelentéssel bírnak: valaminek a szándékos nem-

kimondásai, az azt megelızı (nem költıi) kérdés szándékos elengedései. Csebutikin 

például látványosan, szünetekkel hárítja el, hogy el kelljen árulnia a párbaj 

következményeit (Csehov 1978: 523), és míg Varja és Lopahin jelenetében 

(Cseresznyéskert) a szövegek a közeli jövıre, Varja áltevékenykedése pedig egy 

elkallódott tárgy megtalálására irányul, addig a megszólalások közötti szünetek az epedve 

várt leánykérés körül forognak. Ezek a szünetek azért tőnhetnek végtelenül telítettnek, 

mert a befogadó eddigre elızetes tudás (vagy annak egy részének) birtokosa, és tudja, hogy 

minek kellene elhangoznia ahhoz, hogy a dolgok rendbe jöjjenek. (Ha a Varja – Lopahin 

jelenetbıl kivesszük a szüneteket, és nem tudjuk elıre, hogy nekik össze kellene 

házasodniuk, akkor ez egy kényelmes, súlytalan jelenet.) Ám Csehov ellenáll az 

olvasó/nézı hagyományosan kényelmes, a konfliktusok megoldását preferáló elvárásainak, 

és megtartja a szüneteket, ahelyett, hogy valamelyik szereplıjének „engedné kimondani” a 

feloldást hozó mondatot.  Ranyevszkaja, aki valószínőleg az ajtó mögött hallgatózott Varja 

és Lopahin párbeszéde alatt, szintén „szünetben” érti meg, mi történt:  

 
Ljubov Andrejevna halkan belép 
LJUBOV ANDREJEVNA Nos?… 
szünet 
Indulnunk kell. (Csehov 1978: 612)23 

 

Egy másik kontextusban a szünet maga a válasz. Irina és Tuzenbach utolsó 

beszélgetésében a férfi megteszi azt a kétségbeesett gesztust, amit a szereplık általában 

elkerülnek, hogy nyíltan követeljék a vágyott szót, míg Irina a szünettel próbál kitérni a 

kérés elıl, az fejezi ki a kimondásra való képtelenségét.  

 
TUZENBACH […] Mondj valamit nekem… 
szünet 
Mondj valamit nekem… 
IRINA Mit mondjak? 

                                                
23 Tóth Árpád fordítása. 
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TUZENBACH Valamit. 
IRINA Elég! Elég! 
Szünet (Csehov 1978: 530) 

 

A szünet további, némileg egyedülálló példája pedig az olvasás és színházi befogadás 

közötti különbségre irányítja rá a figyelmet. A Három nıvér kezdetén Olga szólal meg 

legelıször:  

 
OLGA […] neked már fehér ruhád van, az arcod sugárzik… 
Az óra tizenkettıt üt 
Akkor is éppen így ütött az óra. 
szünet 
Emlékszem, mikor apát kivitték, szólt a katonazene, és a temetıben sortüzet adtak. 
(Csehov 1978: 467) 

 

Az olvasás során könnyen átsiklunk az óraütéseken, mellékesként, pusztán csekély 

információtartalommal bíró adalékként tekinthetünk rá. Az elıadásban viszont számolni 

kell azzal az idıtartammal, amennyit az óraütések betöltenek. Minthogy a darab egy kvázi-

állóképpel indul, az óraütések ideje mintegy meghosszabbítja a tablót, majd – egy 

mondattal késıbb – megint szünet következik. Alig indul el az elıadás, és máris 

kimerevedik a játék. Meglehetısen szokatlan, ám hatékony eszköz ez a nézıi feszültség 

fokozására, miközben pontosan rajzolja körül az egész darab tematikus csomópontját. 

 
Szünet 
ANNA PETROVNA Milyen csend lett. Angyal repült át a szobán. 
Nevetés (Platonov, Csehov 1978: 33, kiemelés tılem, R. K.)24 

 
és 

 
SAMRAJEV […] „Bravó, Sylva!” … Az egész színház kıvé meredt. 
Szünet 
DORN Angyal szállt el felettünk. 
NYINA Mennem kell. Isten velük. (Sirály, Csehov 1978: 361, kiemelés tılem, R. 
K.)25 

 

Az „angyal repült át a szobán / angyal szállt el felettünk” frázisa azokra a (Csehov 

drámáiban meglehetısen ritkán elıforduló) helyzetekre irányítja a figyelmet, amelyek 

során a társaság észleli a csend beálltát. A kifejezés a beszédhelyzetben tulajdonképpen 

annyit jelent: „hallottuk a csendet, ami váratlanul és mintegy tévedésbıl ereszkedett 

közénk, de mivel azt nem mondhatjuk ki, hogy ez egy nem szándékos csend, ezért inkább 
                                                
24 Elbert János fordítása. 
25 Makai Imre fordítása. 
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pozitívan kommentáljuk, minthogy reflektálatlanul maradjon”. Ez a rögzült nyelvi fordulat 

ráadásul a keresztény isteni hierarchia egy, az embernél magasabb fokához rendeli a 

csendet, és az áhítathoz köti. Ezekben az esetekben maga a szólás kimondásának gesztusa 

válik érdekessé, az, hogy a csendre (az adott társaságban) reagálni kell, azt kommentálni 

szükséges. A csendre való kényszeres reflexió hátterében a csendtıl való félelem munkál: 

ennek leírását Tannen adja (Tannen 1985). Esettanulmányának találó címe – Silence: 

Anything but – értelmezhetı úgy is, mint „A csend: bármi, csak az nem”, illetve (és ez 

talán helytállóbb ebben az esetben) „A csend: bármit, csak azt ne”. Tanulmányának 

alapvetése az, hogy bizonyos konverzációs stílusokban (saját terminusa) tetten érhetı az a 

szándék, hogy a résztvevık mindenáron elkerüljék a csendet: megfigyelése szerint gyakran 

az az immanens beidegzıdés hajtja a társalgást, hogy „amikor a régi téma kimerül, jobb új 

témát bedobni, mint megkockáztatni, hogy beálljon a csend” (Tannen 1985: 105). Tannen 

megfigyelésének ismeretében a fenti idézetek azokat az eseteket példázzák, amikor a 

résztvevıknek nem sikerül „idıben” új témát bevetni a csend észrevétlen elkerülésére, 

amelyet, ha már beállt a társalgásban, akkor nehéz megtörni – az idézett szófordulat a 

csend megtörésének legkisebb kockázattal járó változata.  

 

„Van jelentés nélküli beszéd, és van jelentéssel teli csend” idézi Reik állítását Ephratt 

(Ephratt 2008: 1918), amelyet különösen érvényesnek tőnik Csehov drámái kapcsán. Az 

állítás második felét a fentiek alátámasztják, most tehát érdemes a mondat elejét is 

felfejteni és röviden kitérni azokra a szereplıkre, akik azzal tőnnek ki a többi karakter 

közül, hogy feltőnıen sokat beszélnek: amikor Ivanov (Ivanov), Vojnyickij (Ványa bácsi), 

Versinyin (Három nıvér), Trofimov (Cseresznyéskert) szóhoz jut, többnyire hosszú 

monológokba kezd. „Nem ostoba, az bizonyos. Csak sokat beszél” – figyelmezteti 

Tuzenbach a nıvéreket Versinyin érkezése elıtt (Csehov 1978: 469). Ezek a nyilvánosság 

elıtt elmondott „filozofálások” azonban impotensek: Trofimov – ironikus módon éppen 

egy hosszú monológban – azt mondja:  

 
TROFIMOV […] Nálunk mindenki fontoskodik, komoly képet vág, filozofál, és 
magasröptő témákról szaval, de nyugodtan nézi, hogy közben a munkások úgy 
táplálkoznak, mint az állat, a puszta földön hálnak, harmincan-negyvenen egy 
szobában, szennyben és bőzben, férgek közt, szemét közt, erkölcsi rothadás közt! 
[…] Én félek a túlságosan komoly ábrázatoktól és a túlontúl mély diskurzusoktól; 
nem szeretem ıket… Hallgassunk inkább! (Csehov 1978: 582) 
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A „hallgassunk inkább” iróniája, csakúgy, mint Trofimov szociális érzékenysége nem 

kerül át a gyakorlatba. A sokat beszélı szereplık kétségbeesetten igyekeznek a csend felé, 

ám nem érik el. Ivanov esetében pedig annyira kicsúszik az (ön)kontroll alól, hogy a férfi 

csak radikális döntéssel, az öngyilkossággal képes a minden cselekvés értelmét a 

tehetetlenségig relativizáló beszédnek gátat szabni. 

Ezzel szemben a Prozorov család jelenlegi fejének, Andrej Prozorovnak egész figurája a 

csend köré szervezıdik. „Az a szokása, hogy mindig elmegy” – mondják róla nıvérei 

(Három nıvér, Csehov 1978: 478). Valóban, Andrej többször „észrevétlenül” távozik, 

vagy – késıbb – a háttérben tologatja a babakocsit. Andrej „szólama” csak lassan, 

fokozatosan épül be a szereplık közé: elıször csak hegedőjátéka hallatszik be kintrıl, a 

szobájából, ekkor beszélni kezdenek róla, majd pedig késleltetve megjelenik, ám akkor 

sem veszi át a fıszólamot, hanem rövidesen, Versinyin eszmefuttatása alatt otthagyja a 

társaságot. „Andrej közben észrevétlenül elment”, szól az instrukció (Csehov 1978: 479): a 

múlt idı használata valóban az észrevétlenség illúzióját erısíti, mintha a szerzı/narrátor 

csak most venné észre, hogy már nincs itt. Andrej beszéd iránti bizalmatlansága, 

kelletlensége a történet folyamán egyre erısödik, mint ahogyan korábbi szégyenlıssége 

fokozatosan nı, annyira, hogy szinte teljesen visszavonul önmagába. Azok a kétségbeesett 

kísérletek pedig, amikor hajlandó végre mondani valamit önmagáról (Csehov 1978: 519), 

lehetetlen, hiteltelen önigazolássá válnak, amelybıl váratlanul kitör, majd visszahúzódik a 

hallgatásba. Natasához való viszonyát a szakasz elején idézett párbeszédrészlet jellemzi 

legpontosabban, hiszen míg Natasa esetében a beszéd fegyverként, a hatalom 

megszerzésének eszközeként mőködik, Andrej számára a nyilvánosságban való hallgatás 

nem más, mint az integritás morzsáinak megırzésére irányuló törekvés. Ebbıl a 

szempontból nyernek értelmet a majdnem teljesen süket Feroponttal való „beszélgetései”, 

amelyekben Andrej kockázat nélkül mondhatja el gondolatait. „Ha nem hallanál nagyot, 

bátyuska, akkor nem is beszélnék veled” – mondja (Csehov 1978: 488). 

Andrej szótlanságára figyel fel Kane is, aki azt állapítja meg, hogy Andrej hallgatása a 

család életébıl való kivonulás gesztusa (Kane 1984: 19). Kane értelmezése nézetem szerint 

helytálló, ám szükségképpen csak részleges, amennyiben a cselekményen belül marad, és 

nem számol a karakternek a darabban betöltött ellenpontozó, kontúrozó feladatával. 

Értelmezésemben Andrej szótlansága „húzza meg a határát” a szüntelen beszéd világának, 

ı az egyik végpontja annak a viszonynak, amely a hallgatásától húzódik Natasán, a belsı 

érzékek, pillanatnyi benyomások akadálytalan verbalizálásán és hatékony érdekérvényesítı 

képességén át Protopopovig, aki csak a beszédben létezik és drámabeli léte végletesen 
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textuális (minthogy nem is jelenik meg személyesen), ám Natasával együtt kiszorítja a 

testvéreket a világukból.  

 

Az eddigiekben elsısorban a csendnek a beszédhez való viszonya volt az elemzés 

tárgya, feltételezve, hogy ilyen esetekben a csend (el)hallgatásként jelenik meg. A 

csendkutatás másik terepe a csend és az akusztikus elemek, a zene, a neszek, zajok, hangok 

kapcsolata Csehov drámáiban. Csehov nagyon pontosan és sokoldalúan használja a zenét a 

drámáiban, amelynek egy sajátos módja a nem használat, amelyet a cselekmény terében 

elhelyezett, nem, vagy alig használt hangszerek jelentenek: a zongora, amin nem játszanak 

(Platonov), „az egyik padon gitár hever” (Ványa bácsi) (Csehov 1978: 409). A drámákban 

egyaránt elıfordul belsı, a cselekmény terében játszott és külsı, a cselekmény terén kívül 

játszott zene (az ilyen hangokat, amelyeknek forrását nem látjuk, nevezi Chion 

akuzmatikusnak – idézi Kolesch 2007: 83), amely behallatszik a cselekmény terébe, és 

amelyre a szereplık reflektálnak. Míg a „belsı zene” gyakran atmoszférateremtı hatással 

bír (például Fedotyik és Rode halk gitárjátéka Versinyin „filozofálása” alatt a Három nıvér 

második felvonásában, vagy Tyelegin halk polkái a Ványa bácsi elsı felvonásában), a 

„külsı zene” a dramaturgiailag fontos fordulópontokat nyomatékosítja (mint a katonazene 

a Három nıvér negyedik felvonásában). A zene paradox módon többnyire a magányt 

erısíti, és a csendet anticipálja.  

Ez a kérdés összefügg a környezet csendjével: bizonyos szereplık, például Szorin 

(Sirály) és Szerebrjakov (Ványa bácsi) számára az aktuális világuk csendje úgy jelenik 

meg, mint számőzetés, mások, például a Prozorov-nıvérek (Három nıvér) és Arkagyina 

(Sirály) számára a hangok, a zene a múlthoz, vagy éppen a távoli városokhoz kötıdik. 

 
MÁSA Annak elıtte, mikor még apa élt, minden névnapkor harminc-negyven 
katonatiszt jött hozzánk, és lármáztak, zsibongtak. Ma másfél ember van csak itt, és 
csönd van, mint a sivatagban. (Csehov 1978: 472) 

 

Noha a körülöttük lévı természet, háztartás tele van hangokkal, számukra a csendet jelenti, 

amelytıl szerintük csakis a város, a közösség, a többi ember mentheti meg ıket. „A város 

kihal. Mintha valami óriási üvegburával borítanák be” – mondja Andrej a Három nıvér 

végén (Csehov 1978: 526). Az elhaló, halkuló katonazene, amely a Prozorov-ház végsı 

széthullását kíséri, csendet hagy maga után, olyan csendet, amelyet nem old a nıvérek halk 

beszéde, vagy a babakocsi kerekeinek a hangja. Ugyanaz a reménytelen csönd ez, mint ami 

Jelena Andrejevna és Szerebrjakov távozása után „hallatszik át” Szonya monológján 
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(Ványa bácsi), és ami Ranyevszkajáék után marad a házban, amelyben ottfelejtették Firszet 

(Cseresznyéskert). Az itt maradottak csendje mély és vigasztalan.  

Firsz lefekszik, „utána mély csönd, melybe csak a fejszék tompa zuhogása csap belé a 

kert felıl” (Csehov 1978: 615). A csend tehát mély, de nem nesztelen (ha nem is 

megsemmisítve, de árnyalva minden korábbi definíciót), hasonlóan a Ványa bácsi záró 

képéhez:  

 
Kerepel az éjjeliır. Tyelegin halkan játszik; Marija Vasziljevna jegyez valamit a füzet 
szélére; Marina köti a harisnyát 
[SZONYA] Megpihenünk! 
A függöny lassan legördül (Csehov 1978: 461)26 

 

Ezekben a zárásokban Csehov úgy írja meg a csendet, hogy valójában a neszeket és a 

tevékenykedést írja le. A csend attól válik „tapinthatóvá”, hogy ezek mindegyike 

magányos cselekvés, a függöny lassú (halk?) ereszkedése pedig „végteleníti” a 

cselekvéseket.  John Cage zenei kísérleteinek ismeretében ellentmondásnak tőnhet, hogy 

azokban az esetekben is csöndrıl van szó, amikor Csehov neszeket ír, mégis az a 

meggyızıdésem, hogy noha a csend két aspektusa, a szünet és a hallgatás aránylag 

pontosan levezethetı és elemezhetı a szereplık közötti interakciókból, a darabok végén 

olvasható, neszekkel megszórt csend értelmezhetı úgy is, mint elmozdulás 

a kommunikációs szereptıl és az akusztikai jellegzetességektıl a csend atmoszféra-

teremtı, metaforikus használatának irányába, kitágítva ezzel a jelenség értelmezését. 

 

 

A hallgató arca 

 

A csend jelenségének (egzisztenciális és dramaturgiai értelemben) kitágított szerepe, az 

elhallgatás egy további jelentése figyelhetı meg Beckett dramatikus szövegeiben. A 

Vladimir és Estragon (Godot-ra várva), vagy éppen Hamm és Clov (A játszma vége) 

megszólalásai között hosszabb-rövidebb idıre beálló csendek csupán kisebb, 

„megszelídített” pillanatai egy nagyobb és sokkal félelmetesebb csendnek, amely 

állandóan körülveszi egyre szőkülı világukat, és amely elıl folyamatosan a beszédbe 

menekülnek. A beszéd a szereplık számára a biztonság illúzióját nyújtja, és legnagyobb 

                                                
26 Makai Imre fordítása. 
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értéke abban rejlik, hogy elhiszik: a beszéd segítségével gyorsabban múlik az idı, szemben 

a csenddel, amely lelassítja az idı múlását, és az állandó, kínzó, elviselhetetlen jelen idıre 

ítéli ıket.  A beszéd ezt a jelent teszi szerintük elviselhetıvé, emberi méltóságuk utolsó 

maradványaként. Vladimir és Estragon azért beszél, hogy ne hallják „a holtak hangját”, 

amely olyan, mintha a hamu, vagy a levelek, vagy a homok suhogása (Godot-ra várva, 

Beckett 1998: 66)27, amikor pedig kifogynak a szóból, és hosszú csend ereszkedik közéjük, 

megszólal „VLADIMIR (szorongva) Mondj bármit!” (Beckett 1998: 67). A legerıteljesebb 

és egyben a leginkább szorongást keltı csend azonban Godot hallgatása, akit éppen ez a 

hallgatás tesz jelenlévıvé. Godot az, aki nem szólal meg. Vladimir és Estragon pedig csak 

azért tesz-vesz és fecseg, hogy elterelje a saját és a másik figyelmét Godot hallgatásáról, és 

a megszólalására való várakozásukról. Elıfordul, hogy hallani vélik Godot-t, de mindig 

kiderül, hogy más neszt hittek Godot hangjának (Beckett 1998: 18). Clov pedig hiába 

nyitja ki az ablakot, a tengernek nincs hangja (A játszma vége, Beckett 1998: 140). 

Ahogyan a külvilágban körülvevı meghatározatlan szürkeségre redukálódik a színek 

dinamikája, ugyanúgy tompulnak el a hallható hangok is, a minimális visszhangtól is 

megfosztva az elhangzottakat. (Hasonló, ám a látvány területén megvalósított hatást kelt 

Wilson, amikor a színpad felszínét sötétszürke szınyeggel vonja be, amelyen az elıadóra 

vetülı fénycsóva nem vet árnyékot. Az árnyékuktól megfosztott alakok képe és a 

visszhangtól megfosztott megszólalás egyaránt a biztonságosnak tőnı érzékelést 

kérdıjelezi meg.) A csendnek az elhagyatottságot, a pusztaságot és a végállapotot 

asszociáló karaktere ezekben a darabokban paradox módon elsısorban a szereplık 

megszólalásaiból derül ki, saját maguk reflektálnak a csendhez való viszonyukra – egyrészt 

a csenddel szemben érzett szorongásra (Vladimir és Estragon), másrészt a csendre való 

ellentmondásos várakozásra (Hamm). 

Amennyire félelmetes a csend – vagy, figyelembe véve Kane megkülönböztetését 

(Kane 1984: 104) a Beckett-drámákban megjelenı csend és Csend között, akkor az utóbbi, 

a Csend – jelenléte és az abban való eltőnés a szereplık számára, annyira magától értetıdı 

és elkerülhetetlen is egyben. Hamm monológjai, vagy éppen az urnákban lévı Asszonyok 

és Férfi szövegei (Játék) azt a becketti meggyızıdést sugallják, hogy „hátha lehetséges 

túlbeszélni a nyelvet vagy az embernek önmagát belebeszélnie a csöndbe” (Sontag 1967: 

34). Lucky megszólalásai, amelyet a többiek mindig gondolkodásnak neveznek, sosem 

beszédnek – többek közt ezért is mondhatja Hassan a wittgensteini nyelvjáték-elmélet 

                                                
27 A Godot-ra várva és A játszma vége idézeteit Kolozsvári Grandpierre Emil fordításában közlöm. 
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paródiáinak Beckett mőveit (Hassan 1987: 7), amennyiben megkérdıjelezik a nyelv 

kommunikatív funkcióját, hiszen ezek a szófolyamok egyfajta kívülállásként 

értelmezıdnek, amelynek során Lucky nem vesz tudomást a környezetérıl. Az 

interakciókban csak olyankor vesz (minimálisan) részt, teljesítve Pozzo parancsait, amikor 

csendben van.  

A Godot-ra várva csendre és szünetre vonatkozó instrukciói közül kiemelkednek azok, 

amelyekben Beckett részletesen megkomponálja a látványt, néma állóképet, vizuális mise-

en-abyme-et hozva létre: „Csend. Mozdulatlanul állnak, roggyant térddel, lelógó karral, 

mellükre ejtett állal” (Beckett 1998: 17), és  „Egyszerre mindhárman leveszik a kalapjukat, 

szabad kezükkel homlokukat érintik, görcsösen koncentrálnak. Hosszú csend” (Beckett 

1998: 43), illetve ide sorolhatók a felvonások zárásai: Vladimir és Estragon refrénszerő, 

mozdulatlan hallgatása a „Megyünk? Menjünk” felszólítást követıen, továbbá Clov néma 

jelenléte Hamm utolsó monológja alatt.  

A Beckett-drámákban a csend nem annyira a beszédaktus egy lehetséges eszközeként, 

egy adott interakció feloldható, motivációkkal megindokolható elemeként jelenik meg 

(mint például Csehovnál), sokkal inkább a szereplık beszédvilágát körülvevı 

szubsztanciaként. A csend, a szereplık hallgatása nem, vagy ritkán implikál 

visszavonhatatlan változásokat, döntéseket, hanem inkább lehetıséget ad a visszatérı 

beszédpanelek ismétlésére. A Jövés-menés csendjei az idıtlenség, idın kívüli állapot 

asszociációját keltik. Nem annyira tétje van egy-egy csendnek, nincsen hallgatásban, vagy 

általa végbemenı státuszváltás, éppen ellenkezıleg, mintha elmosná a szöveg által keltett 

hullámokat.  „VI Mikor találkoztunk mi hárman utoljára? RU Ne beszéljünk.”28 (Beckett 

1998: 407). Ezzel a mondattal „mintha a darab már a kiindulóponton visszavonná 

önmagát”, állítja Weiss (Weiss 2009: 685). Weissnek az általam rendezett elıadásról29 írt 

kritikája a becketti szöveg csöndjeinek enigmatikusságát emeli ki, illetve az (eredeti jelenet 

szövegétıl eltérı) elıadásszöveg csendhez való viszonyát.  

 

Beckett késıbbi dramatikus mőveiben, a rövidebb jelenetekben (ide értve a 

rádiójátékokat is) a csend szerepe megváltozik, gyakoribbá, pontosabban definiáltabbá 

válik, amelynek fordulópontját feltételezésem szerint Az utolsó tekercs címő jelenet képezi. 

                                                
28 Bart István fordítása. 
29 Jövés/Menés, Janus Egyetemi Színház, Pécs, 2008. (A cím eltérı írásmódja az eredeti szövegen végzett 

módosításokat jelzi.) 
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Ennek két fıbb területe: 1, technikai-temporális vonatkozások, 2, a hallgató szerepének 

megváltozása.  

1, A jelenet során egy alkalommal Krapp „a színpad homályos hátterébe megy. Tíz 

másodperc. Hallatszik, hogy dugót húz. Tíz másodperc. Ismét dugót húz. Tíz másodperc. 

Harmadszor is.”30 (Beckett 1998: 248) A szünetek és csendek tartamának ilyen, 

másodpercekre osztott meghatározása jelenik meg többek között a késıbbi Ohiói 

rögtönzésben, a Monológban, illetve a színész fizikai jelenlétét nélkülözı, az akusztikus 

sávot két kiáltással és a ki- és belégzés hangjával megjelenítı Lélegzet címő jelenetben is. 

Az a tény, hogy ezekben a jelenetekben a csend ideje nem marad kontrollálatlanul és 

jelöltté válik, arra világít rá (a jelölt-jelöletlen jakobsoni distinkcióját véve alapul), hogy a 

drámák többségében a csendek hossza, idıtartama nem a szöveghez, vagy valamilyen 

külsı metrumhoz képest, hanem a többi csendhez képest kerül meghatározásra: hosszú 

csend, csend, rövid csend. Így meglehetısen tág tere van a színész, rendezı, olvasó/nézı 

szubjektív idıérzékének, a bergsoni „tartam” értelmében. Ezzel szemben Beckett – a 

szereplık szövegeihez hasonlóan – az ellenırzése alá vonja a szünetet, csendet, egyik 

leglényegesebb tulajdonságuk, a hosszúság meghatározásával. Nem kizárólag a 

másodpercek meghatározásával jelöli Beckett a csendek hosszát, hanem egy másik, 

hasonlóan egyenletes ritmussal, az emberi lépésekkel is: a Léptek címő jelenetben a 

szereplı megszólalásai között beálló csendek addig tartanak, amíg bizonyos számú lépést 

és fordulatot megtesz a térben (Beckett 1998: 443).  (A csend idejének hasonló 

szabályozottsága érvényesül a Wilson-elıadásokban is.)   

2, A jelenetben Krapp visszahallgatja azokat a felvételeket, amelyeket akusztikus 

naplóként harminc évvel ezelıtt készített. Kiválasztja a megfelelı tekercset, belehallgat, 

beleteker, majd pedig egy másik tekercsen rögzíti a jelenlegi benyomásait is. (Így 

változtatva többértelmővé az „utolsó” jelzıt.) A mő ezzel a jelenlét szétválasztását és 

elcsúsztatását hozza játékba, fıként temporális értelemben: a jelenetben ugyanannak a 

személynek a múltbeli és a jelenlegi hangja hallható. (A dolgozat elızı fejezetében ezt a 

jelenlét játékaként értelmeztem.) Míg azonban Krapp még eldöntheti, kiválaszthatja, 

melyik tekercset akarja meghallgatni, ráadásul ı maga is beszélhet, illetve rögzítheti a saját 

hangját (önmaga, mint lehetséges utókor számára,) addig az Akkor címő jelenet egyetlen 

látható szereplıjének minderre nincs módja: a tér külsı felébıl érkezı hangok, szövegek 

uralják ıt, a hallgatót, aki ki van szolgáltatva azoknak (függetlenül attól, hogy belsı vagy 

                                                
30 Szenczei László fordítása. 
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külsı beszédként értelmezzük a szövegeket). A jelenlét elcsúsztatása ebben a jelenetben a 

hang forrásának elcsúsztatását is jelenti: a jelenlévı szubjektum megosztása, jelenlét 

komponenseinek szétbontása itt a temporális helyett lokális vonatkozásban megy végbe. 

(Hasonló folyamat figyelhetı meg a Nem én címő jelenetben, amelyben a Száj és a 

Hallgató szerepel.) 

 
Függöny. A színpad sötét. Fény a HALLGATÓ ARCÁRA, amely körülbelül három 
méter magasan van a színpad fölött, nem egészen középen. Sápadt, öreg arc. A 
hosszú, libegı, fehér haj, mintha fölülrıl látszana, szétterülve. Az A., B. és C. 
hangok az ı hangjai, jobbról, balról és fölülrıl érkeznek hozzá. Megszakítás nélkül 
kapcsolódnak egymáshoz, kivéve az adott pontokat. Lásd a jegyzetet. 7 másodperc 
csönd. A HALLGATÓ SZEME kinyílik. Lélegzete hallható, gyönge és 
szabályos.31(Beckett 1998: 434) 

 

Az Akkor címő jelenet (amely nemcsak Az utolsó tekercs címő mővel, hanem Beckett 

rádiójátékaival is összekapcsolható) kezdı instrukciója alapjában újítja meg a hallgató 

szerepét a színházi elıadásban. A saját, korábbi hangját hallgató Krapp, és a Hallgató 

arcának, illetve tekintetének középpontba helyezése azzal a befogadói szokással szakít, 

hogy a nézı tekintete leggyakrabban a beszélı szereplıt követi (többek közt ezért válhat a 

színész számára elsajátítandó eszközzé a megszólalás határozottsága, amellyel a nézı 

tekintetét képes magára fordítani). A Hallgató arca – amely Krapp, vagy éppen az urnákból 

kilátszó személyek (Játék) arcához hasonlóan öreg, sápadt, maszkszerő, élet és halál 

határán lévı arc – szenvtelen, a jelenet során kizárólag a tekintete változik (kinyitja, majd 

becsukja a szemét), illetve a jelenet záró képében (fogatlan) mosolyra vált (Beckett 1998: 

442). A gesztusok mellett tehát a mimika is a végletekig redukált, ám ez a redukció ebben 

az esetben nem értelmezıdik hiányként. „Ürességben itt nincs hiány” – mondja Estragon 

(Beckett 1998: 70): ez a mondat a becketti redukció ironikus-önreflexív mottójaként is 

értelmezhetı. Mind Fischer-Lichte (Fischer-Lichte 2001: 664), mind Kékesi Kun (Kékesi 

Kun 2000: 112) felhívja a figyelmet a berkeley-i „esse est percipi” gondolat fontosságára 

Beckett mőveiben. A szereplık szerint a másik tekintete, a másik figyelme teszi legitimmé 

a saját jelenlétüket, amelynek hiánya az ürességben való feloldódás, eltőnés. 

Feltételezésem szerint ugyanakkor a fentebb vázolt paradigma, azaz a Hallgató arcára 

vetülı, fokozatosan erısödı fókusz nem elsısorban és kizárólag Berkeley elméletét, 

hanem Heideggernek a hallgatásra, a hallgatóra vonatkozó gondolatait hozza játékba, 

                                                
31 Romhányi Török Gábor fordítása. 
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amennyiben a hallgató jelentısége felértékelıdik és lényegivé válik a megértés számára 

(lásd a Heideggerre vonatkozó szövegkulisszát). 

Míg a Csehov-drámákban megjelenı csendek többségét az (el)hallgatás terminusával 

tartottam leírhatónak, abban az értelemben, hogy a szereplık megszólalásaiban gyakran 

elıforduló szünetek valaminek a kimondása helyett állnak, addig a Beckett által írt 

drámákban és jelenetekben az elhallgatás – zárójelek nélküli – másik jelentése válik 

megragadhatóvá: a szó nem  elsısorban a valamit (valaki elıl) elhallgatásnak, hanem a 

beszéd beszüntetésének, a beszéd terrénumából való kilépésnek az értelmében válik 

jelentıssé. 

 

 

A csend mint titok 

 

Amikor Pinter 2005-ben megkapta az irodalmi Nobel-díjat, az indoklás így szólt: 

„színdarabjaiban feltárta a hétköznapok fecsegése alatt tátongó mélységeket, és behatolt az 

elnyomás zárt térségeibe” (Pinter 2005: fülszöveg). A Nobel-díj átvétele alkalmával 

elmondott (elızetesen videóra rögzített) beszédében Pinter ezt mondta: „a nyelv a 

mővészetben rendkívül bizonytalan tevékenység marad, folyóhomok, ugrószınyeg, 

befagyott víz, ami bármikor beszakadhat a szerzı alatt” (Pinter 2005b). A nyelv rugalmas 

felszíne alatti meghatározatlan „tér”, a levegıréteg a trambulin és a föld között: a pinteri 

csend lehetséges metaforái.  Pinter drámáiban a csendnek, a „hétköznapok fecsegése alatt 

tátongó mélységeknek”, gyakran fontosabb szerep jut, mint a beszédnek.  

A fecsegés mögött állandóan, szorongatóan, alig-alig megbújó csend a legerısebben 

talán a Senkiföldje címő darab terében „hallatszik”, ahol a szépen berendezett szobában 

Spooner mániákus tirádái (hasonlóan Davies szövegeihez A gondnok harmadik 

felvonásában) szinte „felhangosítják” a jelenet másik szereplıjének, Hirschnek (az akkor 

még leginkább titokzatosnak látszó) hallgatását. Ehhez a csendhez azonban Pinter nem 

engedi közelebb jutni az olvasót ebben a darabban.  

Az állandó, bár csak néhány esetben összefüggı beszéd, a locsogás folyamatos áramát 

gyakran feltartóztatja, idınként megtöri a csendre, illetve szünetre vonatkozó instrukció – 

talán éppen ez lehet a különbség a kettı között: a szünet, ami feltartóztat, a csend, ami 

megtör. Itt is felismerhetı a Pinternek a nyelv bizonytalanságára vonatkozó elképzelése, a 

szünetek, a csendek ugyanis nem feltétlenül azokon a pontokon következnek be, ahol egy 
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értelmi szakasz lezárul, hanem többnyire váratlanul. Ugyanakkor az olvasónak az a 

benyomása, hogy a folyamatos locsogás mögött állandó, nyomasztó csend van, és hogy ez 

a konstans csend – a láttatva elrejtés miatt – mint titok van jelen: tudjuk, hogy ott van, de 

nem tudjuk, hogyan van ott. Mintha a szereplık azért locsognának, hogy megragadják és 

ne engedjék el a befogadó figyelmét – ez az állandó elterelés válik gyanússá. Ez még akkor 

is érezhetı, ha semmi sem támasztja alá azt, hogy a szereplık tudatában lennének ennek a 

csendnek / titoknak (mint ahogyan Ibsen szereplıi elhallgatnak egy titkot). Ez a titok éppen 

attól van jelen, hogy a szereplık nem látják. Többnyire azonban az is kiderül, hogy ez a 

titok olyan, mint a délibáb: „messzirıl”, „megfelelı távolságról”, azaz a locsogást hallva 

érezhetı, ám közelebb merészkedve, a locsogást kiegészítı, titokzatos csendre fókuszálva 

már az látszik, hogy a titok feloldhatatlan, nem értelmezhetı. Hasonló ez a khóra 

fogalmához (lásd késıbb, a Sarah Ruhl drámáiról szóló alfejezetben). Többek közt ez a 

feloldhatatlanság, a csendnek mint titoknak a kimondhatatlansága okozza a Pinter 

drámáiban rejlı állandó feszültséget, és a csendnek ez az aspektusa különbözteti meg 

feltételezésem szerint a „becketti csöndektıl”, hiszen a csend (vagy mint fentebb írtam, a 

Csend) állandóan jelen van Beckett és Pinter drámáiban egyaránt, ám míg Pinternél a titok 

karakterisztikuma járul hozzá, Beckettnél a semmi, az őr, a tompa süketség jellegét ölti.  

Pinter drámái közül a Csönd címő rövid jelenet különösen érdekes ebbıl a szempontból. 

A darab címe ezúttal nem annyira a cselekmény középpontjául szolgáló eseményt vagy 

személyt jelöli (lásd Hazatérés, A születésnap), sokkal inkább a jelenet szervezıelemére, 

mindig jelen lévı atmoszférájára utal – a címadás gesztusa egyúttal garantálja a szokásos 

figura – háttér viszony megfordítását. Pinter ebben a mővében a „csendfonalat” (Merleau-

Ponty) szövi meg, és több nézıpontból is láthatóvá teszi. 

Az egyik nézıpont a tér csendje: „három térre osztott színpad. Mindegyik térben egy-

egy szék”32 (Pinter 2005: 314). A majdnem teljesen üres játéktér (Pinter egyéb darabjaiban 

általában ennél jóval több térelem van) kopárságát csak a három szék ritmizálja, ám Pinter 

azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy ezek egymástól elszigetelten, távol helyezkednek el. A 

szerzı azonban nem rendelkezik – hallgat – arról, hogy a jelenet három szereplıje milyen 

proxemikai viszonyban áll ezekkel a térelemekkel. Magától értetıdınek tőnik, hogy ülnek 

rajta, de ez egyáltalán nem egyértelmő. A darabban megjelenı utasítások pedig minden 

esetben csak arra vonatkoznak, hogy az egyik szereplı odamegy a másikhoz (Bates 

Ellenhez, majd Ellen Rumsey-hoz) – arról sosem rendelkezik, hogy mi történik ezek után: 

                                                
32 Osztovits Levente fordítása. 
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ott maradnak? Vagy visszaülnek? Vagy leülnek az üresen maradt székre? (Ezek a kérdések 

azért jelentısek, mert a jelenetben összesen ez a két utasítás az, ami nem a csendre vagy a 

szünetre vonatkozik.)  

A másik nézıpont a szereplık csendje: a jelenet három különbözı, egymásra alig 

válaszoló szólamból áll össze, amely egymáshoz főzıdı kapcsolatuk foszlányait meséli el, 

a szereplık saját szempontjából. A monológszerő szólamok esetenként tünékeny 

dialógussá kapcsolódnak, a jelenet végén pedig egymásba oldódnak.  Megtudjuk a 

szereplık nevét: Ellen, Rumsey és Bates, és korukat – bár ez is esetleges, hiszen csak a 

dramatis personae-bıl és az utasításokból derül ki, minthogy ık a jelenetben sosem 

szólítják néven egymást, korukat pedig egymásnak ellentmondó, homályos utalások teszik 

meghatározhatatlanná. Szólamaik halkak, visszaemlékezık, rebbenékenyek, bármikor 

készen állnak arra, hogy elhallgassanak. A szereplık diffúz alakok, nincsenek erıs 

kontúrjaik – mintha csak valamilyen halvány, áttetszı réteg lennének ık a csend felszínén. 

A többi darabjával ellentétben ezt a jelenetet nem a fecsegés köré komponálta Pinter, 

sokkal inkább úgy tőnik, mintha külön erıfeszítésébe kerülne, hogy a szereplıket 

„kiszakítsa a csendbıl”, hogy egyáltalán megszólaljanak, elmondjanak valamit. Ezzel 

egyenes arányban viszont felerısödik a zajok, a hallás és a hallgatás motívuma a szereplık 

által elmondott szövegekben: 

 
ELLEN Ketten vannak. Az egyik, aki olykor velem van, és a másik. Meghallgat. 
Elmondom neki, mit tudok. Elsétálunk a kutyák mellett.  
Néha úgy fúj a szél, hogy nem is hall. Egy fához vezetem, szorosan átölelem, és 
suttogok neki, fúj a szél, a kutyák elhallgatnak, és ı hall engem.  
De a másik hall engem. (Pinter 2005: 316) 

 

A két férfi szövegében inkább a szonorikus utalások vannak túlsúlyban: a lovakról 

beszélnek, a szélrıl. A szereplık közül a nı az, aki beszél a csendrıl:  

 
ELLEN Köröttem ül az éjszaka. Micsoda csönd. Magamat hallom. Kezem a 
fülemnél. Fülemben lüktet a szívem. Micsoda csönd. Én vagyok? Hallgatok vagy 
beszélek? Honnan tudjam? Tudhatok-e ilyesmit egyáltalán? (Pinter 2005: 322) 

 

A csend leírása a végsı elbizonytalanodás képét mutatja, a csend mint 

„magánymaradvány” jelenik itt meg – figyelemreméltó, hogy noha Cage számára éppen a 

csend lehetetlensége nyilvánul meg abban, hogy ha mást nem is, a fülünkben lüktetı vér 

áramát mindig halljuk, Ellen számára ez a csendet jelenti: „magamat hallom” – a kör, 

amely belılem indul, bennem zárul be.  
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A szereplık között korábban lezajlott eseményeknek csak foszlányait tudja meg a 

befogadó, a többi csendbe olvad. A címadás gesztusa is ezzel válik értelmezhetıvé, utalva 

a jelenet „anyagára”, de utalva egyben arra is, ahogyan a csend a cselekmény 

szempontjából megjelenik: a (homályban hagyott) történetet követı, a következmények 

megváltoztathatatlanságát sugalló csendként. Nem megnyugtatás rejlik a csendben, hanem 

annak elfogadása, hogy semmit nem képesek hozzátenni többé ahhoz a történethez, ami 

összefőzi ıket. Az „ülı idı” (Pinter 2005: 320) csendje.  

A csendre és szünetre vonatkozó utasítások Pinter minden mővében nagyon erıs 

kompozíciós elemként szolgálnak, ezek adják meg a darabok sajátos ritmikáját. Ez a 

jelenet sem kivétel, noha feltőnı, hogy a csendek és szünetek nem annyira a szereplık 

megszólalásain belül jelennek meg (még csak a szokásosan három ponttal jelölt rövid 

idıtartamra sem), hanem a szereplık között, az egymástól való elszigeteltségük 

jelzéseként. Nem mondható viszont, hogy ezekben a szünetekben nem történik semmi: az 

Ellen és Bates közötti dialógusban a szünetek mindig a nı elutasítása után következnek, 

amelyben Bates „gondolkodik”, hogyan vehetné rá Ellent a sétára. A „csend” ennek 

lezárásaként áll be, amikor Bates feladja a próbálkozást (Pinter 2005: 319). Az Ellen és 

Rumsey közötti dialógusban a szünetek a várakozást, a megszólalások kockázatos voltát 

erısítik fel (Pinter 2005: 322), míg a csend a párbeszédük lezárását, a kvázi-

visszaemlékezés végét jelzi, amely visszarendeli a szereplıket magányuk jelenidejébe.  

A Csönd sajátos párhuzamba állítható Beckett Jövés-menés címő játékával, amelyrıl 

fentebb már volt szó. A hasonlóságot a térszervezés, a három szereplınek az üres, csak 

részlegesen megvilágított térben való elhelyezése adja, valamit az, ahogyan a játék az 

elhallgatás mezsgyéjén zajlik, ahogyan homályban marad a szereplıket összekötı 

elıtörténet, csak az egymáshoz főzöttség válik nyilvánvalóvá.  

A csend és a tekintet szoros kapcsolata, amely Yvonne karakterében is nagy 

jelentıséget kap (lásd a következı fejezetet), Pinter esetében az egyik leginkább 

meghatározó attribútumává válik a darabokban megjelenı csendnek. Pinter számos 

darabjában úgy komponálja meg az utolsóként elhangzó mondat és a „függöny” közötti 

pillanatokat (nem csekély tapasztalatról téve tanúbizonyságot, ami a színpadi hatáskeltés 

nehéz szakmáját illeti), hogy azok egy adott pillanatot tartanak ki, ahol a szereplık 

szótlanul néznek egymásra. Az étellift esetében: „[Gus] megtorpan, válla elırebukik, karja 

lecsüng. Felemeli a fejét, és Benre néz. Hosszú csend. Farkasszemet néznek”33 (Pinter 

                                                
33 Elbert János fordítása. 
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2005: 42), vagy a Hazatérés végén: „Ruth könnyedén cirógatja Joey haját. Lenny áll, nézi 

ıket”34 (Pinter 2005: 311), és az Árulás címő darabban: „Emma az ajtó felé lép, Jerry 

megragadja a karját. Emma megáll, nem mozdul. Mozdulatlanul állnak, nézik egymást”35 

(Pinter 2005: 440). Ez utóbbi esetben – a darab fordított idıkezelése miatt – ez az utolsó 

pillanat voltaképpen az elsı pillanata annak a viszonynak, amelynek széthullását a darab 

végigkíséri. Ezek a mesteri hatáskezeléssel komponált finálék nem mások, mint 

pillanatfelvételek, a színházi fotográfia sajátos megvalósulásai.36 

 

 

A csend elhallgattatása 

 

HERCEG Kisasszony, lenne szíves megszólalni? 
YVONNE hallgat (Gombrowicz 1998: 31)37 

  

Az általa szerkesztett drámakötet elıszavában Pályi András azt írja, hogy Gombrowicz 

Esküvı címő darabja a szó irodalmi demonstrációja, valamivel késıbb pedig ezt állítja az 

1938-ban írt Yvonne, a burgundi hercegnı címő mőrıl is (Pályi 1998: 7, 10). 

Feltételezésem szerint azonban ez utóbbi mő a csend irodalmi demonstrációja is, amelyen 

keresztül a csend számos dramatikus rétege vizsgálható. A gondolatmenetet azonban a 

                                                
34 Hamvai Kornél fordítása. 
35 Bátki Mihály fordítása. 
36 Az asszociáció a fénykép, szőkebben a színházi fénykép kérdésköréhez vezet át, amelynek egyik 

emblematikus példája a Helene Weigelrıl mint Kurázsi mamáról készült fotó. A híres fényképen a néma 
kiáltás, a test megfeszülésének pillanata látható. Ebben az esetben tudható, hogy a fotó eredetijének, a 
színpadi pillanatnak sincs hangja, Weigel felfogásában Kurázsi mama néma a fájdalomtól. A fotón az alak 
nyitott szája a barthes-i értelemben vett punctum (Barthes 2000: 31). A csend néma, hangtól megfosztott 
pillanata látható. 

„A színész magára vonja a kamera pillantását” – mondja Pavis a színház fotogenitása kapcsán (Pavis 
2005: 156), és ha elfogadjuk azt az állítását, mely szerint a színházi fénykép egyik legjellemzıbb vonása 
szerint „egy kép képi átadása”, amelynek „referense (a tárgy) már eleve megformált, jelként viselkedik” 
(Pavis 2005: 157), akkor a csend kérdése a kép (az elıadás) és annak képe (a fénykép) viszonyában válik 
jelentıssé. A Pavis által kiemelt fotogén jelleg ebbıl a szempontból kérdésként jelenik meg: hogyan adható 
tovább az elıadásba komponált csend a fényképen, amely eredendıen néma? Továbbadható-e egyáltalán? 
Feltételezésem szerint igen. Egy adott színházi elıadásnak minden eleme (itt nem csak az „olvasható” 
elemekre mint jelekre gondolok, hanem az érzékelhetıkre is, a színészi energiára, koncentrációra, az 
esemény atmoszférájára) sőrített – a színházi fényképet pedig általában akkor tekintjük sikerültnek, ha ez a 
sőrítettség érzékelhetıvé válik. A színházi fotó mőfaján belül most a fényképek azon csoportjára 
összpontosítok, amelyek nem egy adott színész beállított, mőtermi felvételei, sem az adott elıadás 
próbafolyamatának dokumentációi, hanem egy adott elıadás pillanatfelvételei. A tekintet, az arc, a test 
csendje ugyanúgy megjelenik a képen, mint a tér csendje, ugyanakkor az is elmondható, hogy a színházi fotó 
„hozzárendeli a csendet” az elıadáshoz. A mozgásszínház, a rituális színház, a butoh mőfajába tartozó 
elıadásokban a látvány megkomponáltsága kedvez ennek a csendnek. 

37 Az idézeteket Pályi András fordításában közlöm. 
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késıbbiekben mindenképpen érdemes kiterjeszteni az Yvonne fontosabb színházi 

feldolgozásaira, amelynek vizsgálatával a kutatás egy másik területet is érinthet, a színházi 

elıadás és csend viszonyát: arra is kereshetem a választ, hogy mi történik, amikor a csend 

történik, hogy mi történik a közönséggel, mi történik a színésszel, aki hallgat. A színházi 

csend problematikus jellegét, a közönség csendjét elemzi Kurzon is (Kurzon 2007: 1685-

86). Az Yvonne színpadi elıadása esetében pedig azt érdemes vizsgálni, hogyan módosítja, 

irányítja a nézı figyelmét egy színész/szereplı, aki – bár folyamatosan színen van – 

pusztán a hallgatása által van jelen. Milyen ez a néma jelenlét? 

„YVONNE (hallgat)”. Ez a leggyakrabban megjelenı közvetlen szerzı instrukció: 

összesen huszonhét alkalommal olvasható a mőben ez a már-már refrénként ható mondat.  

Ehhez hasonló, bár eltérı modalitással bíró az „YVONNE (semmi)” utasítás, ami egy 

alkalommal jelenik meg. Yvonne hallgatása minden alkalommal megakasztja a társalgás 

menetét, ugyanakkor folyamatosan jelen is van abban, hiszen akkor is hallgat, amikor a 

többiek beszélnek. Az instrukció ebbıl a szempontból azokra a pillanatokra hívja fel a 

figyelmet, amikor ezt a többiek észlelik, illetve amikor a társas helyzet normái szerint meg 

kellene szólalnia; ráadásul az adott „társas helyzet” ebben az esetben egy uralkodói udvar, 

amelynek szigorúan formális viselkedési normái a megszólalás, a beszéd és a hallgatás 

rendjét is szabályozzák. Gombrowicz drámájában ráadásul, amely Shakespeare 

királydrámáinak paródiájaként is értelmezhetı, a királyi udvar, és az ahhoz tartozó 

szabályrendszer megjelenítése groteszk, karikatúraszerő, a formalitás és a társalgás iránti 

igény kényszeresnek tőnik, eltúlzottnak hat. Kurzon szerint a csend társalgásban betöltött 

szerepének meghatározása során érdemes figyelembe venni azt is, hogy hány személy vesz 

részt az aktuális kommunikációban: kettı vagy annál több (Kurzon 2007: 1675). Ezt 

továbbgondolva elmondható, hogy azokban az esetekben, amikor Yvonne az udvar színe 

elıtt hallgat, a csend mintegy felerısödik a megszólalására váró tekintetek sokaságában.  

A hallgatás és a tekintet közötti összefüggésre a darab egyéb helyei is felhívják a 

figyelmet. Ilyen a direkt utasítások egyike: „YVONNE hallgat, lesütött szempillája alól a 

Herceget méregeti” (Gombrowicz 1998: 36), de a közvetett instrukciók sorában is 

többször megjelennek az Yvonne tekintetére vonatkozó leírások:  

 
KIRÁLY Fél... Ahogy a szobák sarkaiban bujkál, és hol az egyik, hol a másik 
ablakon bámul kifelé. […] Kinézi az összes ablakunkat! (Gombrowicz 1998: 53) 

 

és 
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CIRILL Hisz ez téged... elnyel a szemével… (Gombrowicz 1998: 37) 
 

A tekintet és a csend ebben a megközelítésban lappangó veszélyforrásként és hatalomként 

tőnik fel, amely kiszolgáltatottá teszi a tekintet beszélı tárgyát. 

A darabban szereplı karakterek lényeges identitásképzı eleme az a mód, ahogyan az 

Yvonne figuráján keresztül megjelenı (térbe áramló?) csendhez viszonyulnak, illetve az, 

ahogyan magyarázni, kezelni vagy eliminálni próbálják azt. Yvonne nagynénjei szerint 

unokahúguk hallgatásának fiziológiai okai vannak – „túl lusta a vére” (Gombrowicz 1998: 

21) –, az ı implicit véleményük szerint a hallgatás testi-szellemi fogyatékosság, hiszen az 

egészséges ember társalog. A csend abnormális, míg a beszéd normális – érhetı tetten 

ebben a megközelítésben. A Királyné a biztonságos társadalmi normák felıl közelít 

Yvonne-hoz, és ezeket is várja el tıle – „Állandóan hallgat. Hogy fest ez, és hogyan 

festünk mi, vis-à-vis ezzel a hallgatással?" (Gombrowicz 1998: 52). Hasonló 

megközelítéssel találkozunk a Kamarás esetében, aki szerint a társalgásból és a 

mosolyokból „kibontakozik az, amit a társadalmi együttlét atmoszférájának neveznek" 

(Gombrowicz 1998: 54). Yvonne csendje veszélyt jelent a társalgás kellemes folyására, így 

nem meglepı, hogy éppen a Kamarás, a par excellence társasági ember az, aki kiterveli a 

gyilkosság módját.  

Cirill, a Herceg barátja azt veti fel, hogy Yvonne hallgatása a bőn kérdésével van 

összefüggésben, szerinte bizonyára Yvonne-t egy korábbi vétke „némítja el”. (A csend – 

bőn – megtisztulás/bőnhıdés viszonyának vallási-rituális vonatkozásaira korábban, a 

jelenség vallási kontextusáról szóló lábjegyzetben már utaltam.) Gombrowicz drámájában 

Yvonne karakterérıl nem derül ki, hogy van-e (a többiekénél nagyobb) vétke. A bőn 

kérdése ugyanakkor végigvonul a darabon: a Király a saját, korábbi, emlékezetében 

gondosan eltemetett bőnét (a megerıszakolt varrólány öngyilkosságát) látja felszínre 

kerülni Yvonne hallgatásában, a közös (ám gondosan megindokolt) bőn, Yvonne megölése 

pedig véglegesen összeforrasztja világukban a két fogalmat.  

A Király és Yvonne kapcsolata alapjaiban metaforikus. A Király, a szó, a társalgás 

fennálló rendjének csúcsán helyet foglaló karakter úgy látja, hogy Yvonne, a semmibıl, a 

határozatlanból érkezı hallgatás magára a biztonságos rendre jelent veszélyt. Hatalmi 

játszmát kezd játszani, azonban a hallgatásról lepereg a játszma. A Király és Yvonne 

közötti kommunikáció többnyire egyirányú, a Király próbál fogást találni a hallgatáson. 

Megszólalásai a hatalmi pozíciót erısítik: a burgundi hercegnı rangjára emeli Yvonne-t, és 

ı ad neki csúfnevet is késıbb („Mutyuli”). A névadás gesztusa azonban nem ér célt, és az 
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egyre kétségbeesettebbé váló próbálkozásai a fennálló hierarchia megtartására azzal az 

eredménnyel járnak, hogy lépésrıl lépésre veszít az implicit státuszjátszmában – anélkül 

azonban, hogy Yvonne státuszt nyerne. (A csend és státusz viszonyát – Watts és Johnstone 

elméletei alapján – a csend dramatikus vonatkozásaival kapcsolatban már ismertettem.) A 

korábban elkövetett vétkének leleplezıdésétıl való – így tehát pontosan definiálható – 

félelem mellett a Király Yvonne-hoz való viszonyába egyre erısebben keveredik bele a 

szorongás: a csend beláthatatlanságával (hallhatatlanságával?), az ok-okozati viszonyok 

felfüggesztésével szemben érzett alapvetı emberi érzelem.  

A cselekmény során a Herceg mintha a hallgatás és a beszéd határán egyensúlyozna, ı 

az, akinek sejtése van arról, hogy a szavak nem képesek kielégítıen leírni a világ 

jelenségeit, hogy valami hiányzik (Büchner Leonce-ának rokona). Szóbeli 

megnyilvánulásait rövid szünetek tördelik szét, melankolikussá, viszonylagossá téve az 

általa elmondottakat. İ az, aki „játékba hozza” Yvonne karakterét, elunva a „a gondtalan 

megelégedettség áldott örömét” (Gombrowicz 1998: 17). A hallgatás – a nı hallgatása – a 

Herceg számára a kezdetektıl fogva provokáció (Gombrowicz 1998: 22), amelynek a 

végére akar járni. Mélyére akar hatolni a hallgatásnak, ahol a semmit sejti. A sejtett 

semmivel való szembesülés a Herceg számára a cselekvés amorális szabadságát jelenti, 

amelynek ugyanakkor a puszta gondolata is rémülettel tölti el. A csendhez való 

viszonyának másik sajátossága az, hogy szerinte a csend kumulatív: az Yvonne-nal való 

találkozások során a csend „magába szív” valamit a Hercegbıl, és ezek az ismeretek, 

események a hallgatásban összeadódnak és lerakódnak. A Herceg által olyan félelmetes-

vonzónak tartott csend tehát ambivalens: a semmi és a benne lerakódott pillanatok, 

benyomások keveréke.  

A mőben megjelenik egy olyan szereplı, aki dramaturgiai szempontból Yvonne 

karakterének „párhuzamos szerepeként” értelmezhetı: Valentin, a lakáj. A lakáj – 

hagyományos szerepköre szerint – sokszor van jelen, néha bejelent egy-egy eseményt. 

Általában nincs neve, éppen ezért fontos jelzés, amikor egy darabban megtudjuk, hogy 

hívják a lakájt (lásd Dvornicseket Molnár Ferenc Játék a kastélyban címő darabjában). 

Yvonne-hoz hasonlóan Valentin is a társadalmi hierarchia alján helyezkedik el, és 

ugyanúgy kívülállóként kezeli az udvartartás. Van azonban két lényeges eltérés Yvonne és 

Valentin között, ám ezek az eltérések mintegy kiegészítik egymást. Míg Yvonne-t 

általában hívatják és kikísérik, Valentin ugyan önállóan jár-kel az udvar termeiben, ám 

mindig kiküldik – a titkokat tudó lakáj, a szótlan nyilvánosság kellemetlen a hatalom 

számára.  De a leglényegesebb „párhuzamos különbség” az, hogy míg Yvonne-t állandóan 
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szóra akarják bírni, Valentinba majdnem minden alkalommal belefojtják a szót. A 

választott hallgatás és kényszerő némaság egymás mellett van jelen a társalgást alapelvvé 

tévı udvarban. Míg Yvonne szerepe a hallgatás tragikus „szólamát” erısíti fel, addig 

Valentin a hallgatásban rejlı komikumot viszi végig a darabon.  

Kevés olyan megírt szereplı van a drámairodalomban, akirıl kevesebbet tudnánk meg a 

darab olvasása során, mint Yvonne-ról. Különösen igaz ez a címszereplıkre, azok közül is 

azokra, akik ténylegesen meg is jelennek a cselekményben. (Godot-ról ugyan nem tudunk 

sokat, de személyesen nem jelenik meg.) Yvonne karaktere szinte semmit sem árul el 

magáról, „csak” hallgat, néz, jön, megy. Nem kommentálja, de nem is fedi el saját 

cselekedeteit, azt pedig csak sejthetjük, hogy vannak gondolatai is. Az érzelmeirıl néhány 

esetben tudunk. Yvonne demonstrál, a hallgatást, a csendet demonstrálja a beszéd által 

meghatározott társadalomban. Yvonne nem más, mint a pıre jelenlét.  

Yvonne nem néma. Tud beszélni, ám csak néhány (éppen ezért kitüntetett) esetben 

szólal meg, kizárólag olyankor, amikor csupán a közvetlen környezete van jelen. A 

megszólalások akkor következnek be, amikor Yvonne nem lát más kiutat az adott 

helyzetbıl, illetve amikor elveszíti az önuralmát. A beszédére vonatkozó instrukciók a 

kelletlenségét, halkságát, vonakodását hangsúlyozzák, illetve mintegy „aláaknázzák” az 

adott mondat értelmét: 

 
HERCEG Hiszed, hogy Krisztus Urunk meghalt érted a keresztfán?  
YVONNE megvetéssel Persze. (Gombrowicz 1998: 35)  

 

Ezt a meghatároz(hat)atlanságot erısíti az is, hogy nem szövege nem egyértelmően 

kapcsolódik az elıtte beszélı megszólalásához, ugyanakkor homályos kinyilatkoztatásokat 

tesz (ilyen például a darab mottójaként is értelmezhetı „Körbe-körbe” frázis). Kizárólag 

Innocent vallomása vált ki hangos érzelemkitörést Yvonne-ból, üvöltve küldi el magától – 

az üvöltés dinamikája az egyetlen ellenpontja a folytonos hallgatásnak. A megszólalásait a 

környezete úgy tekinti, mint fegyvertényt, sikert, ígéretes kezdetet (annak ellenére, hogy 

nem biztosak abban, hogy értették, mit is mondott pontosan), és mindent elkövetnek azért, 

hogy sikerüljön kicsikarni még egy mondatot Yvonne-ból, azonban ennek a nı általában 

ellenáll. Az a néhány mondat, amelyet kimond, olyannak tőnik, mint a hallgatásból való 

kinyújtózás, amelyet azonban mindig azonnali visszahúzódás követ.  

Ubersfeld úgy véli, hogy a dráma (a színházi szöveg) instrukcióiban a szerzı közvetlen 

alanyként nyilvánul meg (Ubersfeld 1999: 7), a drámairodalomban megjelenı csendek, 

illetve „néma válaszok” vizsgálata során Kane pedig beemeli az elemzésbe a szerzı 
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csendjét/hallgatását egy adott drámaszövegben (Kane 1984: 54). Ubersfeld és Kane 

szempontját figyelembe véve, de el is térve attól, az Yvonne esetében különösen indokolt 

kitérni a szerzı hallgatására, amelynek legkézenfekvıbb sajátossága az, ahogyan Yvonne-

ról hallgat. Egy adott dráma esetében mindig elemzendı szempont a befogadó (olvasó, 

nézı) tájékoztatásának kérdése. Mennyit tud a befogadó egy adott szereplırıl, akcióról? 

Melyik szereplıvel van azonos „információs szinten”? A monológok, „félre” instrukciók 

hagyományosan azt a célt szolgálják, hogy a nézıt információval lássák el egy adott 

helyzetre, egy adott szereplı állapotára vonatkozóan, lelkes cinkossá téve ıt ezzel, a 

beavatottság illúzióját megteremtve, vagy – mint Brecht drámáiban – a racionális 

véleményalkotás lehetıségét kínálva fel. Az Yvonne olvasásakor szembetőnı, hogy a 

befogadó semmivel sem tud meg többet a címszereplırıl, mint amennyit annak közvetlen 

környezete. Ez annak az eredménye, hogy egyetlen olyan jelenet sincsen az egész 

darabban, amelyben Yvonne egyedül lenne a térben. Nincs monológja, nincs bizalmasa, 

akit szerepköre hagyományosan arra kényszerítene, hogy figyelmesen végighallgassa a hıs 

elmélkedéseit és vallomásait. Megérkezésétıl meggyilkolásáig szinte alig van egyedül, 

kivéve, amikor szobájában van, ekkor viszont a Herceg és Cirill leskelıdik és tudósítja az 

olvasót arról, hogy Yvonne mit csinál bent – legyeket fogdos, ásítozik, lélegzik 

(Gombrowicz 1998: 86). Azzal, hogy Gombrowicz hallgat Yvonne-ról, és a befogadót az 

udvar mint közvetlen környezet ismeretszintjére pozícionálja, a nézı értelemszerően az 

udvar „tagjává” válik (maga is néma szereplıvé?). A társalgás hatalmi struktúrájának egy 

tagjává, a gyilkosság cinkosává. Azzal, hogy Yvonne olyan mélyen hallgat a titkairól, hogy 

még azt sem tudjuk meg, egyáltalán vannak-e titkai, Gombrowicz nem engedi, hogy az 

olyan könnyen kialakuló és olyan nehezen változó olvasói/nézıi szimpátia Yvonne mellé 

álljon.  

A szerzı hallgatásának másik példája Yvonne halálának bemutatása. Fentebb kitértem 

rá, hogy az Yvonne-ra vonatkozó direkt instrukciók legtöbbször a nı hallgatására, 

érkezésére és távozására vonatkoznak. Mindenképpen fontos kiemelni, hogy Yvonne 

halálára nem vonatkozik közvetlen instrukció, csak közvetett: 

 
YVONNE (fuldoklik) 
VENDÉGEK (felugrálnak, rémülten) Segítség! Vizet! A hátát! 
KIRÁLYNÉ (rémülten) Segítség! 
VENDÉGEK Ó, a szerencsétlen! Micsoda baleset! Katasztrófa! Már meg is halt! 
Halott! Ne zavarjuk! (Elhúzódnak, otthagyva a tetemet) (Gombrowicz 1998: 94) 
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A címszereplı hallgatására vonatkozó refrénként visszatérı szerzıi utasítás gyakorisága 

még szembeötlıbb, ha megvizsgáljuk, milyen egyéb módjai vannak a darabban a csend, a 

hallgatás megjelenítésének. Általánosságban elmondható, hogy Yvonne hallgatásán kívül 

alig van csend a darabban, ám – nyilván ennek eredményeként – dramaturgiai szempontból 

kiemelt fontossággal bírnak azok a helyzetek, amikor a szereplık (végre el-) hallgatnak. 

(Míg például a Csehov-darabokban az elhallgatások, szünetek minden szereplı szólamában 

megjelennek, addig itt a csend nyilvánvalóan Yvonne alakja körül „sőrősödik”.) A 

szünetek idıtartama a darabban nem meghatározott, a szerzı nem tesz különbséget a 

pillanatnyi szünet és a hosszú, már-már kínos hallgatás között. Az természetesen sejthetı, 

hogy Yvonne csendje, illetve az a kevés hallgatás az udvartartás részérıl az utóbbi 

kategóriába tartozik. A replikákon belül érdemes különbséget tenni a beszélı szövegén 

belül (intraturn), illetve a beszélık válaszai között (interturn) beálló csendek között. A 

legrövidebb, alig észlelhetı „belsı”, intraturn szünetek (amit a szöveg három ponttal jelöl) 

használata leginkább a Herceg beszédére jellemzı. Leginkább a darab elején feltőnı ez: a 

Herceg unatkozik, valami rendkívüli eseményre vár. Az udvar többi szereplıje nagy 

hangsúlyt fektet a folyamatos, összefüggı, pontosan tagolt beszédre, eleget téve a 

társalgási udvariasság egyik alapszabályának: sem szünetnek, sem átfedésnek nem illik 

lenni a megszólalások között (Sifianou 1997: 75).38 Amennyiben elfogadjuk, hogy egy 

drámai alak esetében a használt nyelvi jelek lényeges konstituáló szereppel bírnak, 

elmondható, hogy a Herceg karaktere – beszédét, illetve szüneteit tekintve is – jóval 

közelebb áll az Yvonne által használt „beszédhez”, mint bármelyik másik szereplı az 

udvartartás tagjai közül.  

A közvetlen instrukciók sorában nem található meg a „szünet”, és a „csend”. Elıfordul 

természetesen, hogy a szereplık nem beszélnek, ilyenkor azonban legtöbb esetben 

valamilyen cselekvésbe merülnek (a Kamarás bútortologatása, az evés). Watts különbséget 

tesz hallgatás és hallgatás között abból a szempontból, hogy közben a kommunikációban 

résztvevık el vannak-e foglalva valamilyen egyéb cselekvéssel (evés, sport, stb.) vagy a 

társalgásra fókuszálnak (Watts 1997: 100). Azokat a hallgatásokat érdemes tehát kiemelni 

a darabból, amelyek egy beszédközpontú helyzetben állnak be. Az egyik ilyen alkalommal 

mintha Yvonne csendje „terjedne át” a környezetére, mintegy színtelen, szagtalan, 

                                                
38 A csend jelenségének elhelyezése az udvariasság-elméletben (az udvariasság-elmélet leírását lásd 

Brown és Levinson 1987): Sifianou arra tesz kísérletet (Sifianou 1997), hogy a pozitív és negatív 
udvariasságra utaló (beszéd)aktusok között elhelyezze a kommunikatív csendet. Ugyanebbe a diskurzusba 
kapcsolódik Nakane (2006).  
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meghatározatlan halmazállapotú anyagként (Gombrowicz 1998: 51).39 A másik általános 

csend Yvonne halálakor áll be: 

 
KIRÁLY (kis szünet után) Csináljatok már valamit. Csinálni kell valamit. Mondani 
kell valamit. Meg kell törni ezt a csöndet! 
[…] 
A Herceg hallgat. (Gombrowicz 1998: 94-95) 

 

Yvonne elpusztításának aktusa több szempontból is metaforikus: halálát a kárász – a 

néma, hangadásra képtelen állat – szálkája okozza. Yvonne-t a szereplık elsıdleges 

szándékától eltérıen nem leszúrják, nem megmérgezik, hanem megvárják, amíg megfullad 

egy halszálkától: a beszéd és a lélegzetvétel szervét bénítják meg, így hallgattatják el.         

Yvonne meggyilkolása a hatalmi rend helyreállítása, egy liminális fázis kiiktatása: annak 

ellenére, hogy a szereplık szerint Yvonne kiiktatásával az eredeti rend állt helyre, ez nem 

így van, minthogy végleg és alapjaiban megváltozott a beszédhez, a megszólaláshoz való 

viszonyuk. Az elhangzó beszéd, maga beszéd mint gesztus komponálja, és elviselhetı 

egységekre tagolja az idıt, amelyhez hasonlóan visszafordíthatatlan. A csend azonban nem 

visszafordíthatatlan, és tartama mérhetı ugyan, belsı szerkezete azonban nem ritmizálható, 

nincs például elsı, utolsó szakasza. Többek között ettıl válhat egzisztenciálisan 

félelmetessé. Az elhallgattatás gesztusával az udvar tagjainak elızetes szándékukkal 

ellentétben nem sikerült eltávolítaniuk a csendet a társalgás számukra biztonságot adó 

                                                
39 Amikor azt mondom: csendben van, akkor azt sugallom, hogy a csend valami, amiben lehet lenni: 

olyan állapot, vagy talán tér, ami körülvesz, befog, átjár. „A csendben” mint állapotban/térben mindent lehet 
csinálni: lenni, enni, aludni, és – amint az a fentiekbıl kiderült – néha még kiáltani is. Lehet csendben 
maradni. A csendben lenni idıtlen, nem feltétlenül van meghatározott kezdete, sem meghatározott vége, sem 
meghatározott tartama. Kiterjedése is kétséges – noha kiterjedése bizonyosan van, ha lehet benne lenni. Talán 
légnemő halmazállapotú. A csendbe úgy lehet el(?)- be(?)- át(?)jutni, hogy a valami/valaki csendbe 
burkolózik. A csendnek ilyenkor is van kiterjedése, ugyanakkor anyagisága is: el- és betakar, megóv, elrejt. A 
csend anyagiságának egy erısebb fokozatát sugallja az, ahogyan valaki véget vet annak: megtöri a csendet. 
Az olyan csendnek, amelynek csak úgy lehet véget vetni, ha megtörjük, ellenállása van, keménysége, 
rugalmatlansága, súlya, nehézkedése. Szilárd halmazállapotú. Az ilyen csenddel szemben (vagy az ilyen 
csendben) állva bátorság kell ahhoz, hogy az ember megtörje azt. Ennél jóval könnyedebb, páraszerő a csend, 
amikor cselekvıvé válik, és leereszkedik valahová, mondjuk a tájra, vagy valakik közé. Lassan, mintegy 
észrevétlenül fedi be tárgyát, valahol a légnemő és a folyékony határán egyensúlyozva. (A folyékony 
halmazállapotot leginkább egy másik kifejezés, a hallgatásba merül asszociálja.) Ezek a rövid szemantikai 
elemzések csak azokra a kifejezésekre korlátozódtak, amelyek a mindennapi (magyar) nyelvhasználatban 
vannak jelen, elismerve, hogy ezek nem csak a csendrıl mint jelenségrıl árulnak el bizonyos dolgokat, 
hanem egyúttal magáról a magyar nyelvben megjelenı szemléletrıl is. A jelenség és a nyelvi szemlélet 
kettıssége meggyızıdésem szerint nem elkerülhetı, és az elkerülhetetlennek a tudatosítása (a Heidegger 
által a Kérdezı és a Japán közötti párbeszédben felvetett, a nyelv fogalmára vonatkozó kérdéshez hasonlóan) 
további, a csend megjelenése és leírása közötti eltérésre vonatkozó kérdéseket vet fel. Jaworski a csend-
metaforákat vizsgálva rámutat (Jaworski 1992: 81), hogy ezekben a metaforákban az a felfogás dominál, 
hogy a csend anyag (substance), tárgy (object) vagy tároló (container), valamint ı is megemlíti az állapot-
jelleget (Jaworski 1992: 82). 
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folyamatából. Éppen ellenkezıleg, a csend hallhatóvá válik az udvarban – minden 

megszólalás elıtt, alatt és után.  

 

Arra a kérdésre, hogy Yvonne csendje/hallgatása hogyan realizálódhat egy adott 

interpretációiban, a darab egyik kortárs bemutatója markáns, ám meglehetısen felszínes 

választ ad. Philip Boesmans ugyanis operát írt a drámából, amelyet Luc Bondy állított 

színpadra (Theater an der Wien, 2009). Az opera mint forma, a zene közbeemelése 

váratlan távlatokat nyithatna ebben az értelmezésben. Mihez kezd a zene a címszereplı 

hallgatásával? Hogyan jeleníthetı meg a csend az operában? Hogyan formálható meg 

Yvonne kevés, ám a jelenlévıket zavarba ejtı megszólalása?  A kortárs belga zeneszerzı 

játékos, idézetekkel teli zenéje azonban nem megjeleníti az Yvonne karakterében központi 

csendet, hanem aláfesti azt. Yvonne hallgatása ebben a tekintetben bezáródik a kottába: 

szövege nincs, ám zenéje van, Boemans nem vállalja a csend megjelenítésével járó 

kockázatot, a zene állandó jelenléte puhán beburkolja a cselekményt. Yvonne hallgatása 

során a zene a külvilág vele szemben tanúsított, egyre növekvı várakozását és 

türelmetlenségét hangzósítja. A zeneszerzı gesztusa ebben az esetben azért tőnik 

leegyszerősítésnek, mert a komponista számos más esetben kilép a szigorú operai 

formából, Fülöp herceg bizonyos pontokon prózában beszél, az udvarhölgyek jeleneteit 

pedig azzal teszi komikussá, hogy pontosan „lekottázza” a kínos nevetést. Boemans 

felfogásában tehát nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy Yvonne – a hallgatásából eredıen – 

meghatározatlan, hanem arra, hogy más, mint az ıt körülvevı társadalom, egy kívülálló, 

xenosz. Az opera arra koncentrál, hogy hogyan viszonyul a (királyi udvar mint) társadalom 

a mássághoz, mennyire erıs a vágy, amellyel integrálni és tárgyiasítani szeretné azt, és 

mennyire erıs a bizalmatlanság, a félelem attól az ismeretlentıl, aki nem hajlandó alávetni 

magát a közösség szabályainak.  

Bondy rendezése ugyanakkor némileg relativizálja ezt a meglehetısen didaktikus 

megközelítést: egyrészt igyekszik megmutatni, hogy a királyi udvar sem magától 

értetıdıen homogén, és tovább erısíti a Gombrowicz szövegében is megjelenı 

parodisztikus elemeket azzal, hogy az udvar tagjai a debilitás határán mozognak, élükön 

Ignác királlyal (Paul Gay), aki fényes sportszereléssel és állandó testedzéssel igyekszik 

elterelni a figyelmet pocakjáról. Másrészt viszont Yvonne (Dörte Lyssewski) enyhén 

szociofóbiás, aki folyamatosan próbál mondani valamit és igyekszik hozzászólni az 

eseményekhez, ám gátolva van ebben. A nézı számára a figurának ez a küzdelmes 

próbálkozása válik nyilvánvalóvá (és nagyon hamar unalmassá), ráadásul ebben a 
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beszédért való harcban a színésznı táncos kvalitása a leginkább szembetőnı: amennyire 

formátlan, artikulálatlan Yvonne beszéde (és jelmeze), annyira csiszolt, táncmozdulatokra 

emlékeztetı, reflektált a színésznı mozgása, ezzel leegyszerősítve és ellentmondásossá 

téve a megformálást.  

Noha Boesmans és Bondy interpretációja kockázatmentes és meglehetısen 

leegyszerősítı, feldolgozásuk pontosítja a hallgatás és a csend közötti distinkciót, hiszen az 

opera esetében nem lehet magától értetıdıen csendnek nevezni Yvonne hallgatását. Az 

elıadás záró képe ugyanakkor rendkívül hatásos: a vacsorához óriási, körülbelül három 

méter hosszú halat hoznak be, és amikor Yvonne megfullad a szálkától, bemászik a halba 

és belehal. 

 

 

Eurüdiké és a holtak csöndje 

 

Kattrin és Yvonne esetében az értelmezés kiemelt szempontja az a tény, hogy 

mindketten nık, akiknek a figurája valamilyen módon a hallgatás köré szervezıdik. A 

közvetlen környezetük (a közvetett szerzıi instrukció) szerint ráadásul mindketten csúnya 

nık. Míg Kattrin esetében a némaság szervi eredető, és némasága a verbális kód 

nonverbális csatornájára (Saville-Troike) utalja, addig Yvonne hallgatásának oka és 

motivációja nem derül ki egyértelmően a drámából, csupán a közte és darab többi nıi 

szereplıje közötti éles kontraszt látszik. A zavarba hozott és megalázott nı testének 

árulkodó esetlensége, az érzelmeinek cizellálatlan árapálya olyan területét mutatja meg a 

nıi viselkedésmintának, ami az udvar „hölgyei” számára bizarr és titokzatos, győlöletes, 

talán éppen azért, mert ismerıs (ezért retteg a Királyné, amikor a Király Yvonne-hoz 

hasonlónak mondja). Yvonne-nal szemben a nık az udvar hölgyei, a jelenetekben 

beszédmódjuk a karikatúra határáig megfelel a „kellemes csevegés” követelményeinek – 

vihognak, pletykálnak, és jellemzıen csoportban érkeznek és távoznak, amely biztonságot 

nyújt. A férfiaknak „igent rebegnek az édes ajkak” (Gombrowicz 1998: 17), ha pedig nem, 

akkor – a varrólányhoz hasonlóan, aki a Királlyal való viszonya után öngyilkosságot követ 

el – kivettetik az udvar mikrokozmoszából.  

A csenddel kapcsolatos szakirodalom egyik lényeges vonulata a csend és a nemi 

szerepek kapcsolata. A jelenséget a feminizmus felıl megközelítı kutatók (többek közt 

Houston-Kramarae 1991) elemzése szerint a csend számos kultúrában hagyományosan a 
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nıi viselkedésmintához kapcsolódik, és összefügg a nık társadalmilag-politikailag 

alárendelt szerepével (és áll szemben a túl sokat beszélı nı sztereotípiájával). Glenn, a 

csendet a hatalom retorikájának relációjában vizsgálja, arra fókuszálva, hogy ki beszélhet, 

kinek kell csendben maradnia, ki hallgat, és mit tehet, aki hallgat (Glenn 2004: 9), 

ráirányítja a figyelmet a (nyugati történelemben és mővészetben megnyilatkozó) nıi 

csendekre.  

A hagyományban a (különbözı formában manifesztálódó) hatalom és a csendre ítélt, 

vagy csendben tartott nık kérdése csak az egyik vonulata a jelenség feminista 

megközelítésének. A másik meghatározó értelmezési terület a khóra fogalmával áll 

kapcsolatban, amelyet elıször Platón említ a Timaiosz címő dialógusában (48e, 50b, 50d, 

50c, 52a), amikor a khórát a keletkezı és a mintaadó mellé helyezi, mint „harmadik 

nemet”, valamit, ami helyet ad, befogad. Platón nem tisztázza, mert nem tisztázhatja 

jobban e fogalmat, amely éppen azáltal van jelen, hogy visszahúzódik és helyet ad, kívül 

maradva a logosz bináris oppozícióin, ám mivel a dajka metaforájával írja le, ezért az 

értelmezést megkísérlık – Derrida, Irigaray, Kristeva, Butler – az anya, a nıiség karakterét 

rendelik hozzá, így emelve be ezt a fallogocentrikus metafizikába (Derrida 1995, Kristeva 

2002, Butler 2002). Késıbb Máthé (2006: 86) a khórát a nyelvbe helyezi, és a csenddel 

azonosítja – ezt a feltételezést csábítónak, ám tévesnek tartom, mivel a khóra éppen nyelvi 

megragadhatatlanságában van jelen. A csend valahol a khóra és a nyelv határán jelenhet 

meg, de a khóra nem lehet sem a nyelv, sem a csend kisajátított terrénuma. Ráadásul az 

azonosítás gesztusában az a veszély is fenyeget, hogy a „kérdezı” végképp elvész a 

„csendlabirintusban”, amin még az sem segít, hogy „ha a csendben veszünk el, a nyelvben 

veszünk el és fordítva” (Máthé 2006: 14). Éppen ezért a khóra és csend immanensnek vélt 

kapcsolatára ezúttal csak utalok, nem fejtve vissza a homályos platóni helyekhez főzött 

kommentárok sokaságát. 

 

Orpheusz pillantása kapcsán Blanchot azt mondja, hogy abban a szükségszerő 

türelmetlenség, a gondtalanság és az ihlet válik jelenvalóvá, amikor Orpheusz  

 
Eurüdikét nem nappali igazságában és hétköznapi szépségében akarja látni, hanem 
éjjeli sötétségében, elérhetetlenségében, lezárt testével és lepecsételt arcával; nem 
akkor akarja látni, amikor látható, hanem amikor láthatatlan, és nem úgy, mint egy 
jól ismert élet bensıségességét, hanem mint minden bensıségességet kizáró 
idegenséget, nem életet akar lehelni belé, hanem halálának teljességét akarja élve 
látni benne. (Blanchot 2005: 141) 
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Blanchot érzékeny elemzése szerint ez a pillantás az írás kezdete, Orpheusz a pillantásával 

„megszabadul önmagától, s ami még ennél is fontosabb, megszabadítja a mővet attól, ami 

gondot okozott számára” (Blanchot 2005: 144), vállalva azt a következményt, hogy 

 
Orpheusz csak a dalban Orpheusz, csak a himnuszban lehet viszonya Eurüdikével, 
csak a vers után és a vers által van élete és igazsága, Eurüdiké pedig semmi mást 
nem jelent, mint e varázslatos függıséget, melynek következtében Orpheusz a dalon 
kívül árnyékká válik, s csak az orfikus mérték terében lehet szabad, csak ott élhet és 
uralkodhat. (Blanchot 2005: 141) 

 

 Amikor tehát Blanchot Orpheuszról és a mőrıl elmélkedik, akkor voltaképpen a mítosz 

értelmezésének fennálló rendjébe írja bele saját gondolatait, megerısítve azt a felfogást, 

amely szerint a történet Orpheusznak és az ı dalának a története, amelyben Eurüdiké mint 

motívum vesz részt, aki kétszeres halálával lehetıvé teszi, kiváltja, kikényszeríti, hogy 

Orpheusz dalolni kezdjen. Blanchot megközelítése implicit módon azt állítja, hogy 

Eurüdiké nem több, mint Orpheusz tekintetének (szótlan) tárgya.  Ez megfelel a mítosz 

értelmezési hagyományának, amelyben Eurüdiké alakja a csend köré szervezıdik. Egyrészt 

a halott Eurüdiké a holtak néma birodalmába kerül – „S most kérlek e rémes /  helyre, 

Chaosra, a nagyra, e tág tér csönd-iszonyára: / Eurydice fonalát főzzétek vissza a 

léthez!”40, a másik utalás pedig az Orpheusztól való búcsújára vonatkozik: „İ meg, az 

ismét haldokoló, nem sír az uráról / semmi panaszt (másról sírhatna-e, mint szeretetrıl?), / 

s "Légy boldog" szól még hozzá legutolszor: a hangja / már alig is hallik, s maga ismét 

visszairamlik.”41 Eurüdiké tehát az alvilághoz tartozik, amelynek alapkaraktere az 

(iszonyatos és végtelen) csend, emellett pedig nem (vagy alig) szólal meg – jelentısége 

eszerint Orpheusztól való elválasztottságában van.  

Ehhez a hagyományhoz szól hozzá Sarah Ruhl 2004-ben megjelent Eurydice címő 

drámájával.42 Ruhl drámájában Eurüdiké szót kap, amely gesztussal a szerzı áthelyezi az 

addig aszimmetrikus viszony súlypontját. Egyfajta leszámolás ez a nı hallgatásával, 

ugyanakkor a csendet nem eltünteti, hanem áthelyezi a történeten belül.  

                                                
40 Devecseri Gábor fordítása – „per ego haec loca plena timoris, / per Chaos hoc ingens vastique silentia 

regni, / Eurydices, oro, properata retexite fata” (Ovidius: Metamorphoses X. könyv 39-31. sorok). 
41„iamque iterum moriens non est de coniuge quicquam / questa suo (quid enim nisi se quereretur 

amatam?) / supremumque 'vale,' quod iam vix auribus ille / acciperet, dixit revolutaque rursus eodem est.” 
(uo. 60-64. sorok) 

42 Sarah Ruhl az amerikai fiatal kortárs drámaírók kiemelkedı képviselıje, drámái közül eddig a The 
Cleaning House (Tiszta vicc) címő mőve vált magyar nyelven elérhetıvé Merényi Anna fordításában. A 
kortárs nıi drámaírás (Cixous, Churchill, Kane) problematikus kategóriájából Ruhl szövegei játékosságukkal, 
humorukkal tőnnek ki, mőveit – azok feszes és lendületes dramaturgiája miatt – rendkívül sokat játsszák. 
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A drámában Orpheusz és Eurüdiké „egy kissé túl fiatal és egy kissé túl szerelmes. A 

színészeknek ellen kell állniuk a kísértésnek, hogy túl »klasszikusak« legyenek” (Ruhl 

2004: 38).43 A kettıjük jelenete után egy éles váltással a lány halott apját látjuk, aki a 

túlvilágon megtartotta a beszéd, az írás és emlékezés képességét, és leveleket ír a lányának. 

Eurüdiké halála közvetett módon apja levelének köszönhetı, amit egy férfi (azonos 

színésznek kell játszania, mint az Alvilág Urát) „megtalál”, és Eurüdikét a lány esküvıjérıl 

a saját, egy felhıkarcoló tetején lévı lakásába csalja azzal. A férfi agresszív udvarlása elıl 

menekülve a lány a levéllel a kezében lezuhan. Az alvilágba érkezve apjával találkozik, ám 

nem ismeri meg a férfit, mert a Folyón való áthaladás során a halottak elvesztik emlékeiket 

és a beszéd képességét. Apja azonban újra megtanítja minderre. Apa és lánya kettıse itt 

egyfajta idilli, amolyan „boldogan éltek, miután meghaltak” képként jelenik meg. Eközben 

Orpheusz dalol és zenél, és leveleket ír a lánynak. Amikor azonban megérkezik az 

alvilágba feleségéért, akkor Eurüdikét már csak a férjével szembeni kötelességtudat vezeti 

a férje mögött, hiszen ez az apjától való, újbóli elválást is jelenti egyben. Egy ideig 

engedelmesen követi férjét, majd ı az, aki kikényszeríti, hogy Orpheusz ránézzen és ezzel 

örök elválásra ítélje kettıjüket. Ezalatt azonban a szenvedı apa megmerül a felejtés 

folyójában, és nem ismeri meg a boldogan visszatérı Eurüdikét, aki csalódásában szintén 

megmerítkezik, ezzel önként eltörölve emlékeit. Amikor Orpheusz meghal és megérkezik 

közéjük, az emlékezettıl megfosztott nıt és apját látja meg, és azt az utolsó levelet, 

amelyben Eurüdiké bocsánatot kér Orpheusztól a végzetes pillantásért. Orpheusz azonban, 

mint a „friss” halottak, nem tudja elolvasni az írást.  

Ruhl számára tehát Eurüdiké nem csupán tárgya, hanem döntéseivel egyben elıidézıje 

is az eseményeknek. A hagyomány által Eurüdiké köré vont csendtıl úgy szabadul meg, 

hogy annak egy részét áthelyezi Orpheusz figurájába. Az elsı jelenetben kiderül, hogy 

Eurüdiké szeret olvasni, és hogy nincs érzéke a zenéhez és a ritmushoz. Szereti Orpheuszt, 

így elfogadja, hogy a fiúnak zenével van tele a feje, de ı nem képes osztozni ebben, 

kirekesztıdik ebbıl még akkor is, ha ı a dalok tárgya (hasonlóan Blanchot 

elképzeléséhez). A lány ráadásul sokkal inkább otthon van a nyelvben, mint a fiú, 

Orpheusz gesztusait ı fordítja át szavakká, mint ahogyan a lánykéréshez is elhallgatásokon 

keresztül jutnak el. Eurüdiké külvilága számára pedig éppen Orpheusz van csendben, nem 

annyira ı maga.  

 

                                                
43 Az idézeteket saját fordításomban közlöm. 



 121 

EURÜDIKÉ Orpheusz sosem kedvelte a szavakat. Ott volt neki a zene. Vicces képet 
vágott, és kérdeztem, mire gondolsz, és ı mindig a zenére gondolt. Ha étterembe 
mentünk, néha zavarba jöttem, mert Orpheusz mogorvának tőnt és nem beszélt 
velem, és úgy éreztem, hogy az emberek sajnálnak. Rá kellett volna jönnöm, hogy a 
nık irigyeltek engem. A férjeik túl sokat beszéltek. (Ruhl 2004: 53) 

 

Amikor elbúcsúzik apjától, hogy kövesse férjét az alvilágból kivezetı úton, Eurüdiké 

elbizonytalanodik, és ugyanúgy visszanéz (az apja felé), mint késıbb Orpheusz is. Majd 

lassan elırefordul: 

 
EURÜDIKÉ Az ott Orpheusz? 
A KÖVEK Igen, ı az. 
EURÜDIKÉ Hol a zenéje? 
A KÖVEK A fejedben. 
ORPHEUSZ lassan halad, egyenesen, összpontosítva, mint egy kötéltáncos. 
Eurüdiké követni kezdi.  
Követi, számos lépéssel lemaradva. 
MENNEK. 
Eurüdiké precízen követi, egy lépést tesz a férfi egy lépésére. 
Elhatározásra jut. 
Meggyorsítja lépteit. 
Orpheusz minden lépésére kettıt lép a nı. Utoléri.  
EURÜDIKÉ Orpheusz? 
ORPHEUS RIADTAN HÁTRAFORDUL. 
ORPHEUS RÁNÉZ EURÜDIKÉRE. 
EURÜDIKÉ RÁNÉZ ORPHEUSRA. 
A VILÁG SZÉTHULLIK. (Ruhl 2004: 61) 

 

Ebben a változatban tehát a nı az, aki megtöri a csendet, és ezzel kikényszeríti a férfi 

végzetes pillantását. Ruhl megközelítésében tehát Eurüdiké megszólal, és mindkettıjük 

sorsát meghatározó döntéseket hoz.  

A zene, a ritmus, a víz és az emlékezet / felejtés motívumainak összehangolása mellett a 

szerzı módosít a hagyományos élı / holt, beszéd / csend felosztáson is. Egyrészt beilleszt 

egy harmadik szintet a bináris viszonyba, hiszen a halott Apa megtartja a beszéd és az 

emlékezés képességét, mint ahogy Eurüdiké is, késıbb pedig mindketten önként mondanak 

le róla. Másrészt az alvilág a „tág tér csönd-iszonya” helyett olyan hely, amelynek 

állandóan hallható hangja van, „furcsa, magas hang, mintha mindig forrna a teavíz” (Ruhl 

2004: 41), amelybe a víz különbözı neszei keverednek. A holtak sem némák, hanem a 

saját nyelvükön beszélnek, ami egyfajta halk moraj, mormogás, „olyan, mintha a 

megnyílnának és megszólalnának a pórusok az ember arcán”, vagy „mint alvó krumplik a 

földben” – mondja errıl a Kövek Kara (Ruhl 2004: 46), amely az alvilág rendjét próbálja 

ırizni, folyamatosan igyekszik gátat szabni a holtak beszédének, amelyben 

fegyelmezetlenséget lát: „A halott látsszon, ne hallatsszon” („Dead people should be seen 
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and not heard”) – parafrazeálják az eredetileg a gyermekre vonatkozó szólást (Ruhl 2004: 

62). 

A dráma a mítosz mellett számos egyéb hagyományt kapcsol össze egymással: a 

történetet Ruhl át- meg átszövi az amerikai múlt elemeivel és kliséivel, a szerelmespár a 

darab elején az 1950-es évek fürdıdresszében jelenik meg, az esküvın a „Don’t Sit Under 

the Apple Tree” címő világháborús slágerre táncolnak, Eurüdiké az 1930-as évek ruhájában 

érkezik az alvilágba. A (halott) Apa figurájának beleírása a történetbe egyértelmően (talán 

túlságosan egyértelmően) a pszichoanalitikus megközelítést implikálja: „az esküvı az apák 

és lányaik számára van. Minden anya felöltözik, hogy fiatal nınek próbáljon látszani. De 

az esküvı az apának és lányának szól. Aznap megszőnnek egymás házastársai lenni” (Ruhl 

2004: 42) – ezt az értelmezést tovább árnyalja a dráma elején olvasható „Apámnak” 

szerzıi ajánlás, hasonlóan az Apa szintén halott anyjának idınként megjelenı figurájához 

(aki nem ismeri meg utódait), illetve a víz változatos, ám állandó jelenlétéhez. A 

drámatörténeti tradíciókkal való játékként értelmezıdik egyrészt a Kövek Kara: a Kis Kı, 

a Nagy Kı és a Hangos Kı alakjainak vicces-félelmetes csoportja, akik az instrukció 

szerint olyanok, mint „undok gyerekek egy születésnapi partin” (Ruhl 2004: 38). Továbbá 

a Romeo és Júlia kriptajelenetét idézi a szereplık „rosszul idızített” halála az Apa, 

Eurüdiké és Orpheusz esetében, míg azonban ez Shakespeare drámájában egyszeri, ám 

végzetes hibának bizonyul, addig (a mítosszal való játék eredményeként) az alvilág terében 

a szereplık ismétlıdıen lekésnek az egymással való találkozásról, a dráma a halálba való 

„örök visszatérés” képeivel zárul.  

A szöveg nélküli játékokat, jeleneteket a szerzı nagyon bátran állítja a szcenikai hatás 

szolgálatába – a Nagymama tétova, néma áthaladása a térben, mint egy látomás, zárja az 

elıadást, az Apa és Eurüdiké együttlétének pedig egyik meghatározó jelenete az, amikor 

Eurüdiké panaszára, hogy az alvilágban nincsenek szobák, az apa madzaggal (vagy húrral 

– string) körülhatárol egy szobányi teret a lányának, aki pedig még nem ismerte fel apját.  

 
Az Apa egy madzaggal szobát készít Eurüdikének. 
Négy falat és egy ajtót csinál. 
Múlik az idı. 
Eurüdiké megfigyeli az alvilágot.  
Nem sok látnivaló van.  
Ugróiskolázik, kréta nélkül. 
Az Apa, akárhányszor a lányára néz, boldog, hogy látja, mialatt készíti a szobát.  
A lány udvariasan néz vissza apjára. (Ruhl 2004: 50) 
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Ráadásul a jelenet fordítva is megismétlıdik a darabban, amikor Eurüdiké távozásával az 

Apa egyedül marad.  

 
Az Apa tárgyilagosan lebontja a madzagszobát. 
Más tennivaló nincs.  
Ez eltarthat egy ideig. 
Idıbe telik lebontani egy madzagból készült szobát. 
Zene. 
Leül oda, ahol korábban a szoba volt.  
APA Hogyan emlékszik az ember a felejtésre. Bonyolult. (Ruhl 2004: 61) 

 

Ez a két jelenet alátámasztja azt a Watts csend-megkülönböztetésére épülı, korábban már 

említett elképzelést, hogy azok a csöndek, amelyek során a szereplık valamilyen 

tevékenységre összpontosítanak, fontos hatáselemek a színházi elıadásban. A színész 

számára ez azt jelenti, hogy akkor válik igazán izgalmassá a játéka, ha teljesen lefoglalja a 

tevékenysége, ha valóban elvégzi az adott feladatot, mozdulatot, cselekvéssort. Az „alibi 

cselekvés” leleplez, és unalmassá tesz. Nem véletlen, hogy ennek illusztrálására 

Sztanyiszlavszkij éppen egy némajáték példáját hozza, a színésznıét, akinek meg kell 

keresni egy brosst a színpadi bársonyfüggöny redıi közt (Sztanyiszlavszkij 1988: 50). (Ez 

a módszertani megállapítás részben a jelenlét fikcionális módjával és a realista színjátszás 

hagyományaival játszik.) 

Ebben a drámában az élık és holtak közötti „csendviszonyokat”, a csendként értett 

beszédet és az alvilághoz rendelt neszeket és hangokat értelemszerően a mítosz tematikus 

jelenléte (is) táplálja, hiszen Orpheusz és Eurüdiké történetének (Perszephoné mítoszához 

hasonlóan) éppen a két világ közötti átjárhatóság / átjárhatatlanság az egyik 

kulcsmotívuma. E mítoszok színpadi megvalósításában az élık és holtak (gyakran 

egyidejőleg) egy térben vannak – Ruhl drámájában ez azokra a jelenetekre vonatkozik, 

amikor Orpheusz leveleket ír, és telefonálni próbál feleségének, miközben a nı az 

alvilágban újratanulja a családi emlékeket az apja segítségével).  Ugyanennek a 

jelenségnek a másik, a mítosztól megfosztott arcát mutatja fel az írónı másik darabja, a 

Dead Man’s Cell Phone (2008) címő dráma, amelynek fıhıse – halott.  

A darab cselekménye egy kávéházban kezdıdik, az egyik asztalnál Jean, egy harmincas 

évei végén járó nı ül, egy másik asztalnál pedig egy halott, Gordon, akinek folyamatosan 

cseng a mobiltelefonja. Jean megunja, felveszi a telefont, közben észreveszi, hogy a férfi 

halott. Beleszeret. Úgy dönt, magánál tartja Gordon telefonját, válaszol a bejövı hívásokra, 

hogy a férfi távoli ismerıseit megkímélje a halálhír fájdalmától. Meggyızıdése, hogy 

amíg Gordon telefonja „él”, addig a férfi is jelen van valahogyan. Jean találkozik Gordon 
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szeretıjével, majd pedig a férfi családja, miután értesül a halálesetrıl, meghívja a nıt 

vacsorára. Jean bizarr küldetéstudatból („Emlékezni akarok mindenre. Még más emberek 

emlékeire is.” Ruhl 2008: 47) mindenkinek azt mondja Gordon utolsó óráiról, amit a 

hallgató – Mrs. Gottlieb, az anya és Hermia, a feleség – hallani szeretne, utolsó szavakat 

kreál, ajándékokat ad át a férfi nevében. Jean beleszeret Gordon öccsébe, Dwightba. 

Amikor ez a viszony szorosabbra főzıdne, éles váltással megjelenik Gordon, aki hosszú 

monológban meséli el szervkereskedı múltját és utolsó napjának történetét. Jean válaszol 

egy telefonhívásra, amely egy szervkereskedı bevetésre küldi Gordont Johannesburgba. 

Jean úgy dönt, Gordon helyett elmegy a találkozóra, és jóváteszi Gordon bőneit. A 

johannesburgi repülıtéren összetőzésbe keveredik a nıvel, akivel a tranzakciót kellene 

lebonyolítania (ugyanaz a színésznı játssza, mint Gordon szeretıjét), a nı a pisztollyal 

fejbe vágja Jeant. Váltás: a helyszín ugyanolyan kávéház, mint a darab elején, Jean 

Gordonnal ül és beszélget. Amint azt Gordontól megtudjuk, a pokolnak a szervkereskedık 

számára fenntartott részlegében vannak, kellemes hely, mosodára hasonlít. A férfi szerint 

mőködik egy csırendszer, ami a halottakat egyenesen ahhoz a személyhez röpíti, akit 

szerettek, és oda, ahol beleszeretett, ám a kölcsönös szerelem ritka, így némelyik csıvonal 

egy kutyánál vagy kertnél végzıdik. Jean megrémül és rájön, hogy Dwightot szereti, 

Gordont pedig az anyja szerette legjobban. Váltás: Dwight hozza az öntudatlan Jeant az 

ölében, lefekteti anyja lakásában. Kiderül, hogy Jean elájult Johannesburgban, és 

hónapokig nem volt eszméleténél. Jean elmeséli az álmát, Mrs. Gottlieb boldogan meghal, 

hogy megtérjen hın szeretett fiához, Jean és Dwight pedig boldogan élnek. Keserédes 

happy end.  

A darab kezdı instrukciója: 

 
Majdnem üres kávéház. Egy halott, Gordon, ül egy széken, háttal nekünk. Egyáltalán 
nem látszik annyira halottnak. Nyugodtnak / mozdulatlannak / csendesnek (still) 
látszik. (Ruhl 2008: 7) 

 

Az olvasó tehát kezdettıl fogva tudja, hogy az a férfi, aki háttal ül, a szereplık számára 

halott. Ez az esetleges színházi elıadás nézıje számára, noha a cím ismeretében 

gyanítható, csak késıbb válik nyilvánvalóvá, amikor Jean megunja Gordon mobiljának 

csörgését és felveszi a telefont, válaszol a kérdésekre, majd amikor rájön, hogy Gordon 

meghalt, segítséget hív. Ebben a nyitójelenetben tehát Gordon csendje a halott csendje, 

amely annál hang(súly)osabbá válik, minél tovább csöng a telefon. Az olvasás és az 

elıadás ideje itt megint élesen elválik egymástól, hiszen a telefon hosszú percekig csöng az 
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asztalon, ráadásul úgy, hogy a nézınek fogalma sincs arról, hogy kik azok a karakterek, 

akiket lát – hasonló ez „az óra tizenkettıt üt” instrukcióhoz a Három nıvér legelején. A 

jelenet morbiditását az elıadásban minden bizonnyal feloldja a komikum. Ruhl játékának a 

halott megjelenítésével azonban nem további elemei is vannak: az elsı felvonás legvégén 

„Gordon besétál. Kinyitja a száját, mintha beszélni kezdene a közönséghez. Sötét. Szünet” 

(Ruhl 2008: 56). A szünet után Gordon csendje megtörik, megszólal, és hosszú 

monológban meséli el korábbi (szervkereskedı) múltját, majd azt a napot, amikor 

szívrohamot kapott a kávéházban. A monológ vége: „GORDON Akkor meghalok. Gordon 

megint meghal. És Gordon eltőnik” (Ruhl 2008: 61). A Gordon-jelenés, a túlvilágról 

„üzenı” alak itt még csupán a befogadó számára adott, mintegy zárványként a 

cselekményben. A többiek nem látják, az általa elmondottak nem befolyásolják a 

cselekmény belsı menetét. Késıbb azonban, Jean johannesburgi incidense után a nı és 

Gordon együtt ül a nyitóképbıl ismert kávéházban és beszélgetnek – Gordon 

elmondásából derül ki, hogy ez a túlvilág, mindketten halottak. Itt tehát megfordul a 

hagyományos viszony, hiszen amíg mindketten éltek, nem beszéltek a kávéházban, 

csendben ültek, csak a haláluk után szólnak egymáshoz, ugyanabban a térben. A csend és 

beszéd viszonyának megfordításán az sem változtat, hogy a következı jelenetben kiderül, 

hogy Jean nem halt meg, és ezt a „túlvilági’ jelenetet csak álmodta.  

Ez az átjárás hallgatás és beszéd, élet és halál, valóság és álom között az egyik 

alapvonása Ruhl darabjának, amely ugyanakkor a színpadi megvalósítás határaival játszik, 

hiszen, mint arra korábban rámutattam (Rosner 2004: 258), a halál színpadi megjelenítése 

mentén húzódik a színészi hitelesség határa. Az a színész, aki halottat játszik, nem 

mozdulhat, ez ugyanis „hibaként” jelenik meg, legalábbis a realista hagyományon belül. 

Ugyanakkor a coleridge-i „hitetlenség felfüggesztése”-elv ebben az esetben a legerısebb a 

befogadói oldalon. A dramatikus hagyományban legtöbb esetben ráadásul a halottat a 

szerzı / rendezı igyekszik minél hamarabb kijuttatni valamilyen módon a cselekmény 

terébıl: ha egyáltalán a halál a színpadon, illetve a dráma cselekményének terében 

következik be, és nem inkább csupán elmesélik, mint a klasszikus dramaturgia szerint, 

akkor a halott szereplı testét megjelenítı élı színészt a többi szereplı kiviszi, vagy 

sötétben, a színváltás során a színész elhagyja a játékteret.  

„A darabban rengeteg a csend és üres tér, ám a szünetek ne legyenek epikusak” – írja a 

szerzı (Ruhl 2008: 103). A csendek és a szünetek hosszának meghatározásában részben a 

címszereplı telefon, a telefonbeszélgetés válik strukturáló elemmé, amely ebben a 

helyzetben aszimmetrikus, egyensúlyából kibillentett kommunikációt jelent, hiszen egy 
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jelen nem lévıvel beszélget, és nem mindig „hallatszik be” a térbe, a nézı számára, hogy 

ki van a vonal másik végén, és mit mond. Ráadásul ez a távoli, nem látható és gyakran nem 

hallható beszélgetıpartner mintegy szünetet iktat a térben zajló játékba, pontosan úgy, 

hiszen a többiek addig nem beszélnek egymással, amíg Jean a társaság tagjaként telefonál. 

A csendek másik jellemzı formája a várakozás. Ruhl többször nyilvánvalóvá teszi, hogy a 

látvány atmoszféráját leginkább Edward Hopper mővészete, a festményeiben megjelenített 

magányos, csendes várakozás tematika asszociálta. „Dwight kimegy. Jean egyedül ül. 

Kicsinek és fáradtnak tőnik. Egy Edward Hopper festmény, öt másodpercig. Dwight 

visszatér némi karamellás popcornnal” (Ruhl 2008: 43). Az elıadás nyitóképe szintén 

Hoppert idézi, mintha az Automata címő kép háromdimenziós változata lenne.  

A darab címe – A halott mobiltelefonja – többrétegő játék a jelenlét és a csend 

kérdésével, amennyiben a halott csendben „van ott”, hasonlóan a telefonhoz, amely a 

tárgyiasságában ugyan „ott van”, ám egyrészt egy mindig távollévı hangot asszociál, 

másrészt viszont relativizálja a jelenlétet:  

 
JEAN Sosem volt mobilom. Nem akartam mindig ott lenni, érted. Mintha amikor be 
van kapcsolva a telefonod, neked mindig ott kellene lenned. Néha szeretek eltőnni. 
De az van, hogy mikor mindenkinek be van kapcsolva a telefonja, senki nincs ott. 
Minél inkább ott vagyunk, annál inkább eltőnıfélben vagyunk.” (Ruhl 2008: 52, 
eredeti kiemelés) 
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A csend teátrális vonatkozásai 

 

 

A dramatikus mővek cselekményébe a szerzı által beiktatott csöndek némelyike 

„nyitott csend” (McGuire terminusa, idézi Jaworski 1992: 94). McGuire elképzelése 

értelmezhetı úgy is, mint Isernek az irodalmi mővekben található, az olvasó által az 

olvasás aktusa során kitöltendı üres helyekre vonatkozó elméletének megjelenése a 

dramatikus folyamatban (Iser 1978: 168), abban az értelemben, hogy az olvasó számára 

több, hasonlóan releváns értelmezése adódik (például Yvonne hallgatásainak esetében). 

Ám a színházi gyakorlatban, a színrevitel elıkészítése során az alkotók (rendezı, színész, 

dramaturg) számára ezek elsısorban eldöntendı kérdésként merülnek fel: a lehetséges 

megoldások közül (leggyakrabban a kontextus figyelembe vételével) ki kell választani a 

csend egyik, megfelelınek tartott interpretációját. Ezeket nyilvánvalóan befolyásolja a 

színrevitelben közremőködı alkotók által elızetesen meghatározott játékmód is: a realista 

hagyományokon belül a csendeket olyan, többnyire csendes tevékenységekkel „töltik 

meg”, amelyek mikrocselekvésként beleilleszthetık egy alak pszichológiai motivációiba, 

illetve amelyeken keresztül ezek a motivációk (az elhangzó szövegen kívül is) jelezhetık – 

ennek közhelygyanús „megoldása” hagyományosan a szamovár piszkálása, vagy éppen az 

alak aktuális lelkiállapotát is érzékeltetı cigarettára gyújtás, dohányzás. Pavis ugyanakkor 

jogosan állítja, hogy a csendek ilyen, mimikai és gesztikus akciókkal való kitöltésével a 

csend végeredményben „a beszéd egy másik formájává” válik (Pavis 2005: 74). Sajátos 

módon éppen azokban az esetekben tőnik fel a csend nyelvhez és felfejthetı pszichológiai 

motivációkhoz való, mélységes kötöttsége a dramatikus mővekre épülı elıadásokban, 

amikor a jelenség a befogadó (és esetenként a résztvevık) számára váratlanul következik 

be, és nem azonosítható valamilyen, a cselekménybıl kibontható motivációval. Az ilyen 

pillanatok hibaként értelmezıdnek a játék menetében, a nézı bakinak, valamelyik 

résztvevı (többnyire a színész) leblokkolásának tulajdonítja. Noha a játék energia- és 

koncentrációszintje hirtelen megemelkedik az ilyen esetekben, ez a többlet általában arra 

szolgál, hogy a résztvevık valamilyen (rendszerint improvizatív) módon megoldást 

találjanak a váratlanul bekövetkezı csöndre, és minél hamarabb visszavezessék a játékot a 

szöveg biztonságos területére. A dramatikus mővön nyugvó játék olajozottan mőködı 

gépezetének (Scollon metaforája a társalgás „sima” menetére) mőködésébe bizonyos, a 

jelentés által motivált csendek még beleférnek, a váratlanul bekövetkezık azonban a 
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gépezet meghibásodását jelzik, amely esetekben a résztvevık szinte reflexszerően a hiba 

elhárításán dolgoznak.   

 

A kommunikációs helyzetek vizsgálata során Philips bevezeti a beszéden keresztül, 

illetve a csenden keresztül strukturált interakciók közötti megkülönbözetést (Philips 1985), 

rámutatva, hogy a csenddel való találkozás során leggyakrabban a vizuálisan hozzáférhetı 

információkból próbáljuk meg kiegészíteni, megmagyarázni a hallottakat. Philips szerint a 

csenden keresztül strukturált interakciók esetében a látvány sokkal hangsúlyosabban van 

jelen, mint a beszéden keresztül strukturált interakciók csoportjában. Ez a kettıs felosztás 

ugyan meglehetısen problematikus, különösen a két csoport közötti határmezsgyét 

illetıen, a színházi megközelítés számára mégis tartalmaz figyelemreméltó észrevételeket. 

Az általa ajánlott megkülönböztetés éppen a dramatikus mőveket felhasználó, 

szövegorientált elıadások létrehozása során lehet leghasznosabb, mert végiggondolása 

dinamizálhatja, és változatossá teheti a csend használatát azokban a gyakori esetekben, 

amelyek a „lapról a színpadra fordítás” során a csönd- és idıvonatkozások miatt 

problematikussá válnak a színész számára: telefonálás, levélírás, kártyaparti (utóbbi 

például Szép Ernı Patika címő mővének nyitó jelenetében). Phillips észrevétele a 

látványnak a csenden keresztül strukturált interakciókban betöltött elsıdleges szerepérıl 

ráirányítja a figyelmet a csend vizuális aspektusára, amely a színház esetében különösen 

érdekes szempontokat kínál.44 

                                                
44 A vizuális aspektusok közül itt elsısorban a vizuális mővészetekre és médiára utalok. A portré, tájkép, 

csendélet klasszikus felosztása mellett egy másik lehetıség a csend festészeti megjelenítésére a hiány 
ábrázolása, noha, mint fentebb írtam, a hiány és a csend nem automatikusan feleltethetı meg egymásnak. 
René Magritte Férfi újsággal címő képe például a hiányt tematizálja (lásd Kwiatkowska 1997: 330).  
További figurális megközelítése a témának Tony Bevan, a kortárs brit mővészet egyik meghatározó 
alakjának a Találkozás (Nagy csoport árnyékokkal) címő képe, amely egy férfiakból álló kórust ábrázol 
éneklés közben. A férfiak éneklésre nyitott szája, az erılködés, és háttér és a férfiakon lévı ingek dinamikája 
szembeötlı kontrasztban áll a csenddel, ami részben a kép medialitásából fakad. Jaworski szerint ez a kép 
„csenden keresztül megszólaló hang” (Jaworski 1997: 397). Az asszociáció pedig már-már magától adódik: 
az intenzív hang néma képi megjelenítései közül Munch Sikoly címő képe a leghíresebb, ahol a csend a 
tematika része, hozzá tartozik az alakhoz. A kérdés vizsgálatának további lehetséges terepe a monokróm, 
minimalista mőalkotások csoportja. Agnes Martin, Ad Reinhardt, Yves Klein vagy éppen Sol Lewitt munkáit 
a szemlélık szinte magától értetıdıen nevezik csendesnek, halknak, nyugodtnak. Miért? Hogyan van jelen 
ezekben a munkákban a csend? Miért tulajdonítunk egy monokróm felületnek nagyobb csendet, mint 
többszínő társának? Pusztán a kihagyás, a szelekció gesztusa által? A vászon egyszínő „csendje”, mint üres 
tér? És miért lehetséges, hogy a fehér ill. a fekete nagyobb csenddel bír, mint a kék? „Mi van a szín 
csendjével? […] egy vörös festmény »hangosabb« egy fehérnél? Egy fehér vagy egy fekete festmény beszél 
a csendrıl, a halálról, befejezésekrıl, nyugalomról, megmozdíthatatlan létrıl, entrópiáról, a világ végérıl, a 
lét végének végességérıl?” (Hafif 1997: 341) 

A csend és vizualitás összefüggését tekintve a film válik az egyik legtermékenyebb médiummá, amelynek 
korai szakasza is a csendbıl a hangba való átmenetként írható le (benne a nem hangtalan némafilmmel). A 
csend tematikus és dramaturgiai eszközként való használata, ezek egymástól elválaszthatatlanná munkált 
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A tevékenység által strukturált csöndek vannak túlsúlyban például Kroetz 

Kívánsághangverseny címő rövid mővében, amely egyetlen szereplı, a negyvenes évei 

közepén járó Rasch kisasszony estéjét és öngyilkosságát jeleníti meg. A darab érdekessége, 

hogy kizárólag instrukciókból áll – az epika határterületén mozog, noha a szerzıi 

megjegyzések többször utalnak a színrevitel körülményeire és követelményeire. Kroetz 

darabjának esetében nyilvánvalóan nem pusztán arról van szó, hogy felborul a mennyiségi 

egyensúly szöveg és instrukció között, és nem is egyfajta modern mimodrámáról, hiszen a 

dráma / elıadás gesztusai nem fordíthatók át verbális üzenetekké, hanem arról, hogy a 

csend(es tevékenység) rutinja jeleníti meg a nı elszigeteltségét, magányát: a színész (a 

színházi naturalizmus jegyében) mindennapi cselekvéseket valósít meg. A befogadó azt 

gondolhatja, hogy ha Rasch kisasszony megszólalt volna, nem lett volna öngyilkos. A 

színházi elıadást mint keretet Kroetz folyamatosan szem elıtt tartja: „mindig ügyelni kell 

arra, hogy a mindenkori cselekvések ne tartsanak olyan hosszú ideig, hogy a közönség 

számára unalmassá és ezáltal provokálóvá váljanak. […] a színpadi idı legyen azonos a 

valóságos idıvel”45 (Kroetz 1980: 238). Rasch kisasszony hazaérkezik a munkahelyérıl, 

módszeresen kipakol a bevásárlószatyorból, bekapcsolja a tévét, majd kikapcsolja, 

elıkészül a vacsorához, majd bekapcsolja a rádiót, amely a Közkívánatra címő népszerő 

mősort sugározza. Miközben hallgatja, megvacsorázik, kézmunkázik (szınyeget csomóz). 

Amikor a mősornak vége, kikapcsolja a rádiót, és ugyanilyen módszeresen lefekvéshez 

készülıdik. Vécé, mosakodás, hajcsavarás. Nem sikerül elaludnia. Bevesz egy altatót. 

Majd beveszi az összes többit. „Aztán nyugodtan és közönyösen vár, majd hirtelen 

érdeklıdés ül ki az arcára. Szünet és vége” (Kroetz 1980: 248, eredeti kiemelés). A 

szenvtelennek ható leírások / utasítások szerint a körülményesen és alaposan végrehajtott 

cselekmények a naturalizmusnak megfelelıen csendben mennek végbe, abból a 

feltételezésbıl kiindulva, hogy amikor valaki egyedül van, akkor nem beszélget. Nem 

jelenti ez ugyanakkor az önmagával való kommunikáció hiányát, hiszen például „egy 

ujjmozdulattal jelzi magának, hogy valamirıl megfeledkezett” (Kroetz 1980: 241). A 

                                                                                                                                              

megjelenése meghatározza többek közt Bergman, Tarr Béla, Jancsó Miklós mőveit. Ám míg a film esetében 
a csend alapvetı tematikus és formai elem, addig a televíziós mőfajok mintha éppen a csend elfedésére 
jönnének létre. A „beszélgetıs mősorok” léte, „hírmősorok”, „háttérmősorok” alapvetı eleme a folyamatos 
beszéd, amelynek az alany hallgatása nem része: a látens feltételezés szerint aki hallgat, nem mond semmit.  
A kondenzált beszéd csatornáiból a csend számőzve van, függetlenül attól, hogy élı vagy rögzített adásról 
van-e szó. A televízió „csendfóbiájának” másik eleme pedig a kommentátor státusza. A televízió ugyanakkor 
éppen ezzel az állandó beszéd- és zajfolyammal növeli a csöndigényt, és ugyanúgy mutat rá a beszéd mögött 
meghúzódó csöndre, mint ahogyan azt Pinter teszi drámaszereplıinek szóáradatán keresztül. 

 
45 Oravecz Imre fordítása. 
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beszéd hiánya Rasch kisasszony normakövetését, önfegyelmét jelzi: nincs felesleges 

locsogás-fecsegés. A cselekmény zártságában a soliloquy szintje ez, a perszonalizáló csend 

hasítéka elıtti állapot, amelyben csupán egy „én” van jelen, aki tevékenykedik 

(Dauenhauer). Az elıadás mint esemény ugyanakkor alapjában eltér ettıl, és kimozdul a 

soliloquy zártságából, éppen azáltal, hogy (Kroetz elıírása szerint) a színésznek 

folyamatosan figyelnie kell a közönség „teherbírását”, hogy képes legyen annak 

megfelelıen, dinamikusan váltani egyik tevékenységrıl a másikra. Ez pedig már nem a 

soliloquy, hanem a közönséget tudomásul vevı monológ (jelen esetben monodráma) 

szintje.  

A szöveg hiánya ebben az esetben sem jelent magától értetıdıen és akusztikus 

értelemben csöndet, hiszen a nı hétköznapi tevékenységének neszei állandóan jelen 

vannak (az elıadás, mint keret erısíti fel ezeket a neszeket, hangokat, amelyek a 

mindennapokban nem, vagy alig tőnnek fel). A tévé és a rádió bekapcsolása, a 

kívánságmősor hangja egy idıre elfedi a nı hallgatását. Ugyanakkor ennek mediatizált, 

indirekt jellege éppen a magány atmoszféráját erısíti – amikor pedig kikapcsolja ezeket, 

akkor a hirtelen beálló csend sokkal erısebbnek, intenzívebbnek hat, mint korábban.  

Kroetz játszik a csönddel, a darab néhány pillanata „csend a csendben”. Ezek olyan 

momentumok, amikor szünetek állnak be a nı állandó tevékenykedésében – például 

megvacsorázik, elpakol, „aztán cigarettára gyújt, és anélkül, hogy közben bármi mást 

csinálna, elszívja” (Kroetz 1980: 242), illetve a lefekvés rituáléja során:  

 
Kezébe veszi a könyvet, a könyvjelzıt keresi, megtalálja, de nem olvas, hanem maga 
elé mered. Ez eltart egy jó darabig. Egy idı múlva leteszi a könyvet, még egyszer 
körültekint a szobában, és eloltja a lámpát. 
Elıször nyugodtan fekszik, aztán óvatosan megfordul, a hajcsavarók miatt, és 
megpróbál elaludni. 
Végül egy felettébb nyugtalan mozdulatot tesz az ágyban, s fölgyújtja a lámpát, 
kinyitja az ajtót, és kimegy a vécére. Mindezt a legnagyobb csöndben. (Kroetz 1980: 
247) 

 

A „halmozott csendek” többsége akkor következik be, amikor a nı figyelme 

elkalandozik, mintha az egyedüllétet hallgatná. Figyelemreméltó viszont az a csend, amely 

a lámpaoltást követi – ebbıl a szempontból a sötét, a fény megvonása hasonló színpadi 

hatással bír, mint a tévé / rádió kikapcsolása: felerısíti a csöndet. Az alvással próbálkozó 

nı ráadásul egy ideig mozdulatlan. Mindenki vár a sötétben. Rasch kisasszony az álomra, a 

nézı arra, hogy mi fog történni.  
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A Kívánsághangverseny esetében a csend kiemelt szerepe, a nı hallgatása a 

naturalizmus irányzatához köthetı, és egyrészt a magányosan végzett mindennapi 

tevékenységek színrevitelébıl, másrészt a „negyedik fal” jelenlétébıl és a partner 

hiányából adódik: Kroetz olyan elıadást ír elı, amelyben a közönség voyeur-ként abba a 

szférába nyer betekintést, amely mindig vonzónak látszik: a másik ember egyedüllétébe. A 

Rasch kisasszony szerepét játszó színész számára éppen abban rejlik a kihívás, hogy a 

szöveg nélküli jelenetsor kivitelezése során sikerül-e megvalósítania, elıhívnia a 

„nyilvános magány” (Sztanyiszlavszkij) állapotának egy módosított, a színházi eseményt 

tudomásul vevı változatát.  

 

A pszichológiai realista játékmód elvetése egy elıadásban egyúttal a csend akciókkal 

való kitöltésének kényszerétıl való elfordulást is jelenti, a probléma azonban ugyanúgy 

fennáll: mit tegyen-tehet a színész, amíg csendben van? Az egyik markáns megoldás erre 

az, amit Zsótér Sándor alkalmaz többek közt (emblematikus módon) a Médea 

rendezésében (2002): a színészek egymás mellett ülnek a térben, szemben a nézıkkel. A 

dialógusok során minimális a szereplık közötti szemkontaktus, az adott színész nem 

változtatja meg a helyét, amikor nincs szövege. Ilyenkor továbbra is a nézıtér egy távoli 

pontjánál van a tekintet fókuszának enyészpontja. (Hasonlóan Az arab éjszaka címő 

elıadáshoz, ifj. Bagossy László rendezésében.)  

A The Grand Inquisitor címő elıadásának minimalizmusával Peter Brook hasonló 

kérdéseket vet fel. A darab szövegét az alkotók szinte változatás nélkül emelték át 

Dosztojevszkij A Karamazov testvérek címő regényébıl, az egyetlen jelentıs eltérés az, 

hogy a narrátor a színpadi verzióban a nézınek mondja el a történetet, míg a regényben az 

inkvizítor történetét Ivan meséli Aljosának, aki többször megszakítja a mese menetét, 

beleszól, kérdéseket tesz fel, kommentál. A kétszereplıs elıadásban Bruce Myers 

(Narrátor) partnere Jake M. Smith (Krisztus). A játéktér egyszerő: egy fekete, négyzet 

alakú, alacsony dobogó, az egyik sarokban egyetlen székkel. A másik sarkánál fekete 

kocka, ezen ül mindvégig szótlanul – a nézıknek félig háttal – a Krisztust játszó színész. 

Az elıadás áttekinthetı minimalizmusa nemcsak a térkezelésben nyilvánul meg, hanem a 

szöveghasználatban is: az elıadás voltaképpen nem más, mint egyetlen, egyórás monológ, 

amelyben a Narrátor elmeséli a sevillai fıinkvizítor találkozását Krisztussal, majd egyetlen 

gesztussal, kabátjának megfordításával átvált a mesélıbıl a fıinkvizítorrá, belépve a 

történetbe. Adva van tehát egy beszélı, az alakok és a narratív-performatív rétegek között 

átjáró szerep, szemben egy hallható szöveg nélküli, ám végig jelenlévı szereppel – mintha 
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egy sakkjátszma végjátékát látnánk, amikor mindkét színbıl már csak egy-egy figura van a 

táblán. A befogadó szempontjából az elıadás Brook (korábban már idézett) kérdésének 

gyakorlati körüljárása. Brook kérdése leginkább a színészi jelenlét kérdését érinti, amely itt 

a nézı figyelmének vonzására és megtartására való képességet jelentheti. Azzal, hogy 

végig játékban tartja Krisztust, egy szöveg nélküli szerepet, Brook mintha önmagát és a 

színházat is próbára tenné. A nézı egyre nagyobb figyelemmel fordul ahhoz, aki „nem 

csinál semmit”, aki nem beszél, annál is inkább, mert a szöveg viszont róla szól. A 

csendben ülı színész mozdulatlansága gyakran intenzívebb, mint a Narrátoré. Sontag 

jogosan mondja, hogy aki csendben van, a többiek számára áthatolhatatlanná, 

átlátszatlanná válik (Sontag 1967: 21), ezzel pedig a feszültség növekedése is együtt jár – 

mint ahogy ez az elıadás példájából látszik, az idı múlásával egyre nagyobb tétje lesz 

annak, hogy vajon mikor szólal meg, vagy mikor tesz olyan gesztust, ami verbalizálható 

(párhuzamosan az elbeszélt történet szerint a fıpapban növekvı feszültséggel, Krisztus 

kifürkészhetetlenségével szembesülve). A színész az utolsó percekig csendben, 

mozdulatlanul ül, ám ez nem egyenlı a passzivitással és nem egyenlı a semmit tevéssel, 

éppen ellenkezıleg, rendkívül aktív, „éles” figyelemrıl van szó, amelyet leginkább a 

színész hátának, nyakának izomtónusa jelez – minthogy majdnem teljesen háttal ül a 

nézıknek, az arca, tekintete nem látható, csak fejének iránya sejteti, hogy végig partnerét 

nézi. Ez a csendes mozdulatlanság ellenpontozza a másik színész helyváltoztatásait és 

beszédét. (Ezt a feszültséget oldja fel az elıadás, amikor Krisztus, az eredeti, regénybeli 

változathoz hasonlóan, szó nélkül odamegy a fıpaphoz, megcsókolja, és távozik.) 

Brook elıadása a mővészi redukció kiemelkedı példája, amennyiben egyik eleme sem 

vonható ki anélkül, hogy mőködésképtelenné ne tenné a mőalkotást: a térelemekhez, a 

fényhez és a jelmezekhez hasonlóan az egyetlen beszélı és az egyetlen, a másikat hallgató 

színész alkotja a rendszert. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a darab 

elıadásaiban Krisztus szerepét nem mindig ugyanaz a színész játssza, Smith csak a New 

Yorkban játszott elıadásokban szerepelt: míg a Narrátor figurája nem helyettesíthetı, 

addig a hallgatás forrása felcserélhetı. Az elıadás annak a színháznak a határán 

helyezkedik el, amelyet Derrida teologikus színháznak nevez, függetlenül attól, hogy 

ebben az esetben nem egy drámai, hanem egy epikus szöveg képezi az elıadás alapját és 

hangzó anyagát. A szöveg által meghatározott két szerep közötti markáns különbség (az a 

tény, hogy az egyikük birtokolja az egész szöveget, miközben a másik, noha a fikciónak 

ugyanúgy része, mint a beszélı, egyfajta külsı nézıpontból hallgat) csak látszólagos. A 



 133 

csend és a beszéd ilyen mértékő szétválasztása aránytalannak tőnhet, ám valójában egymás 

komplementerei, felerısítik egymás hatását.  

 

A csendnek a drámák kapcsán részletesebben ismertetett nyelvészeti megközelítése 

ráirányítja a figyelmet a jelenség interkulturális vonatkozásaira, egyrészt kijelentve, hogy a 

csend iránti tolerancia kulturálisan, gyakran sztereotípia formájában meghatározott (pl. 

Tannen 1985, Sifianou 1997), másrészt viszont hangsúlyozva a jelenségben rejlı, az 

„általános emberi megértésre” irányuló vágy beteljesülésére való lehetıséget. Ebbe a 

tendenciába írható bele a huszadik század utolsó harmadában elindult színházi kísérletek 

sora, amely a nyelv redukciójával, transzformációjával próbálja meg áthidalni a kulturális 

különbségeket, mint például a Ted Hughes által kidolgozott mesterséges orghast nyelv 

Brook elıadásaiban, vagy éppen Barba ISTA-workshopjain. Ezekben a munkákban a 

csend nem annyira a kulturális meghatározottság és elválasztottság jelensége, hanem a 

Másik mély megértésének vágyott eszköze és jele. Késıbb, az ezredforduló éveiben 

létrejött poliglott elıadások esetében is felmerülhet a csend ilyen értelmezésének 

lehetısége: az 1995-ben a Düsseldorfer Schauspielhaus Szentivánéji álom címő 

elıadásában kilenc, különbözı nyelven beszélı színész játszik együtt (idézi Kékesi Kun 

2000: 36). Kékesi Kun szerint Karin Beier rendezése példa a nyelvi megelızöttség 

állapotának tudatosítására, és a kulturális különbségek játékba hozására (uo.) – a 

különbözı nyelven való játék nyilvánvalóan a csenddel való játék is. 

A nyelv és a színházi elıadás kapcsolata mindazonáltal semmiképpen sem redukálódhat 

a kommunikatív funkcióra vagy az információ áramoltatására. A színházi elıadás 

eseményszerősége, „itt és most” karaktere nem annyira a szövegben nyilvánul meg, 

hanem, mint arra Kolesch rámutat (Kolesch 2007), a hangban, a hangzósságban, amely a 

színházhoz hasonlóan szituációfüggı, olyan folyamat, amelynek a beszélı és a hallgató 

egyaránt érzéki résztvevıje. Egy másik tanulmányban Finter azt írja, hogy a klasszikus, 

realista, lélektani színházban a színész hangja mint persona jelenik meg, amivel a nézı 

azonosulhat (Finter 2007: 98). Ebben a gondolatban szintén jelen van a hang kiemelt 

szerepének elképzelése, ám Kolesch kitágítja a hang színházban betöltött szerepét, amikor 

azt mondja, hogy 

 
hangon egy – mindig anyagiságánál fogva meghatározott – eseményt kell értenünk. 
Azt is mondhatjuk, hogy a színpadi hang a színházi esemény paradigmájaként is 
felfogható, hiszen ugyanaz az egyszeriség és megismételhetetlenség jellemzi, mint 
amivel a Max Herrmann által szorgalmazott színháztudomány küzd kezdetektıl 
fogva. A hang par excellence performatív fenoménje tehát a színház par excellence 
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performatív mővészetének (artaud-i értelemben vett) hasonmás fogalma.” (Kolesch 
2007: 77) 

 

A hang, amely sohasem lehet semleges, „fehér” (idézi Barthes-ot Kolesch 2007: 78), és 

amely Castelucci szerint pedig a szexualitás másodlagos közege (idézi Kékesi Kun 2000: 

45), érthetı módon válhat az atmoszféra esztétikájának (Böhme) egyik elemévé.  A szöveg 

/ hang, a színész és a jelenlét viszonyának leírásakor ugyanakkor Etienne Decroux, a 

(késıbbiekben részletesebben elemzett) mime corporel kidolgozója éppen a csend 

jelenségében, a szöveg nélküli pillanatokban látja megragadhatónak a színész mővészetét, 

és közvetett módon a színház lényegét.  

 
Még a szöveges elıadásokban is vannak csendek, amelyek során a színész 
elmélkedik és fejlıdik; hosszú pillanatok, amelyekben a szöveg értéktelen, és 
amelyekben a színész a játékának módján keresztül kelt érzelmeket. Létezik ennek az 
ellentéte? 
Hallottunk-e már szöveget valaha, akár egyetlen másodpercre is, a beszélı nélkül? 
Természetesen soha. 
Ennélfogva az egyetlen mővészet, amely szünet nélkül, állandóan jelen van a 
színpadon: a színész mővészete. (Decroux 1985: 25) 

 

Decroux – a mővész szempontjából és terminológiájával – arra a vonatkozásra világít 

rá, amelynek Kolesch a hangzósság kapcsán nem szentel különösebb figyelmet. A csönd 

vonatkozása meggyızıdésem szerint nem kihagyható a hangzósság vizsgálatából, így tehát 

Kolesch elmélete mindenképpen kiegészítésre szorul. Kolesch hangzósságra vonatkozó 

elképzelése megnyitja az értelmezés terét a csend számára, hogy egy színházi elıadásban 

ne csupán egy adott karakter szövegében beálló szünetként lehessen megragadni, hanem – 

a hang komplementereként – összekapcsolhatóvá váljon a jelenléttel, az 

eseményszerőséggel és az elıadás állandóan változó, dinamikus atmoszférájával. 

Mindazonáltal leszőkítené az értelmezés lehetıségeit egy adott elıadás 

csöndvonatkozásainak kizárólag a hangzósság felıl való megközelítése.  

Az egyszeriséggel és megismételhetetlenséggel leírható, eseményként felfogott színházi 

elıadás során, amelynek érzéki terében a színész és a nézı állandó, dinamikus viszonyban 

van (hasonlóan Gadamernek a játék kapcsán megfogalmazott gondolatához, amely szerint 

a játék a nézıben válik teljessé – Gadamer 2003: 141), a csend jelenléte nem korlátozódik 

a színpadi csendre. Amennyiben a befogadó is a játék részeseként tételezıdik, röviden 

számot kell vetni a nézı csendjével is (tudomásul véve, hogy ez a színháztörténetileg 

meghatározott és a kulturális, szociológiai elvárások által befolyásolt jelenség kívül áll a 

jelenlegi elemzés fókuszán). A viselkedésnorma változásai a hangos, egyéni vélemény-
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nyilvánítástól a sötétben és csendben ülı, jelenlétének nyomait és jeleit a minimálisra 

szorító homogenizáló közönségig terjednek. Ez utóbbi mindaddig a csend kategóriájába 

soroltatott, amíg Cage a 4’33’’ címő mővével rá nem mutatott a nézıtér neszeire, a 

mőalkotása részévé téve azokat. A nézık csendje azonban nem feltétlenül a beszéd 

lehetıségétıl való megfosztottságot jelenti, és semmiképpen nem egyirányú: Bogart szerint 

a nézı azzal, hogy (csendben) figyel, együttmőködik a színésszel az elıadás mint esemény 

létrejöttében („a csend együttmőködése” – Bogart 2001: 73).  A nézıi visszajelzés egyik 

legalapvetıbb lehetısége a taps – ennek elmaradása ugyanolyan gesztusértékő, sıt számos 

esetben nagyobb a tapsnál. A színészek, zenészek pontosan érzik, és számon tartják, és 

megpróbálják kontrollálni az elıadás végén bekövetkezı csend hosszát. 

 
Megtanultam, hogyan vonjak ellenırzésem alá bizonyos csöndeket. Ezek nem csak 
azon múlnak, amit játszol, hanem azon, ahogyan nézel. Az Opus 111 utolsó akkordja 
után nem mozdulok, nem veszem le a kezem a billentyőzetrıl, mert azzal közvetlenül 
kiváltanám a tapsot. Minden alkalommal, amikor a Beethoven ciklust játszom, egyre 
hosszabbra nyúlik a csend, mert tudom, hogyan viszonyuljak hozzá, tudom, hogyan 
kell mozdulatlanul ülni. (Alfred Brendel, idézi Bogart 2001: 72)  

 

Az elıadások végén hosszan kitartott csendben (a Dauenhauer által utólagos csendnek 

nevezett jelenségben) voltaképpen az azt megelızı megnyilatkozás ”cseng le”, válik 

múltbeli eseménnyé. A taps ebben az értelemben a mőalkotásban való jelen idejőség 

elengedésének gesztusa is, amely az illúzió, a hitetlenség felfüggesztésének végét jelenti 

be. A taps elmaradása ugyanakkor a színház rituális funkcióját idézi – az Apocalypsis Cum 

Figuris címő Grotowski-elıadás kapcsán olvasható ennek érzékletes leírása.  

 
Az emberek lassan felemelkednek a padról. Átlépkednek a padlóra ragadt 
sztearinfoltokon, a kis pocsolyákon, széthajigált kenyérdarabokon. Nem beszélnek, 
nem vitatkoznak, nem viccelıdnek. Hallgatnak. Mintha ez itt nem is egy színház 
lenne, amely holnap ugyanezt a történetet játssza. Mintha itt, ebben a kis fekete 
teremben ezúttal tényleg történt volna valami. (Puzyna 1999: 166) 

 

Ugyanakkor lényeges, hogy ez utóbbi „nézıi csend”, a taps elhagyása önként történjen, 

hogy ez a (demonstratív) lemondás ne kikényszerített formai elvárás legyen.  

 

Míg a wittgensteini nyelvjáték-szemlélet számos ponton lehetıvé tette a dramatikus 

mővek csendvonatkozásainak megragadását, ugyanakkor a színházi elıadások csendjéhez 

sokkal inkább a Tractatus nyomán érdemes közelíteni, különösen akkor, ha a színházi 

elıadáson nem csupán, vagy nem elsısorban a színre vitt drámákat értjük. Korai mővének 

utolsó, 7. pontjában Wittgenstein egyértelmően meghatározza a hallgatás területét: 
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„Amirıl nem lehet beszélni, arról hallgatni kell” (Wittgenstein 1989: 90). Ugyanakkor nem 

vitatja, hogy létezik a kimondhatatlan, amelynek megmutatkozása a misztikum (Tractatus 

6.52) – nem pontosítja, hogy ez utóbbinak milyen formáit tartja lehetségesnek, de 

valószínőleg ide sorolja a mővészeteket, beleértve a színházat is. Bizonyos elıadások 

(többek közt a kortárs tánc – például Anne Teresa de Keersmaeker, vagy Nagy József – 

bizonyos koreográfiái, illetve a butoh elıadások) nem annyira felvetik és megválaszolják, 

kimerítik a Nagy Kérdést, mint inkább körüljátsszák azt, úgy, hogy a játék rámutat a 

meghatározatlanra, anélkül, hogy meghatározná és így határozottá, végessé tenné: 

definiálná azt. A rámutatás (színházi) gesztusa mögött éppen ez, a kimondhatatlan 

megmutatkozásának wittgensteini elképzelése áll, amelyben a (meg)mutatás a beszéddel 

egyenrangúvá válik: „Amit mutatni lehet, azt nem lehet mondani” (Tractatus 4.1212, 

eredeti kiemelés). A mutatás, rámutatás nem a beszéd mellett, mint illusztráció, vagy mint 

alternatíva jelenik meg, hanem a beszéden túl: egyfajta mezsgyét, határterületet fed le, 

amely már túl van a nyelven, a hallgatás határán. Hasonló fontosságot tulajdonít ennek 

Bogart is, aki szerint a rendezı és a színész egyik legfontosabb feladata rámutatni arra, 

amirıl másként, más formában nem lenne képes beszélni (Bogart 2007: 21). 

Ebbıl következıen a színházban megjelenı csend vizsgálata sem redukálható pusztán a 

dramatikus mővek elıadásaira, illetve a „szószínház” mőfajaira, amelyekben fıleg a 

dramatikus szövegben elıforduló és elıírt csöndek változatos megvalósításáról van szó. A 

csend szerepe és aránya eltérı a zenés színházi elıadásokban, mint az opera, operett, 

musical, ahol a csend kettıs minısége jelenik meg: a partitúra részévé is válhat, illetve 

megjelenhet a dialógusokban – hasonlóan a dramatikus szövegekben elıforduló 

csendekhez. (A zene – csend, zene – csend – színház kapcsolatának részletes áttekintése 

kívül esik az elemzés jelenlegi körén.) A huszadik század második felében, többek közt 

Artaud és Cage mővészetének hatására felerısödtek, gyakorivá váltak a zene és színház 

(hallás és látás) eseményszerősége közötti határátlépésre irányuló kísérletek, amelyekben a 

csendnek és a hallgatás aktusának kiemelt szerep jut. Pierre Boulez és Iannis Xenakis 

mellett elsısorban Luigi Nono, vagy Wolfgang Rihm alkotásai tartoznak ebbe a körbe – ez 

utóbbi két zeneszerzı mőveit elemezve Elzenheimer a csendet és a hallgatást a 

posztdramatikus zenés színház lényegi kategóriájának tekinti (Elzenheimer 2008). Egy 

adott mő különbözı feldolgozásaiban történeti szempontból is adódnak különbségek – 

különösen szembetőnı ez azoknál a mőveknél, ahol a csend nem központi szervezıelem, 

például egy nagyoperettben. A mai befogadó számára feltőnik, hogy a Csárdáskirálynı 

emblematikus elıadásában (Kálmán – Szinetár 1954) a jelenetek közötti váltások hosszú 
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csendben mennek végbe. Azért is tőnnek fel ezek a csöndek, mert a szereplık érkezése és 

távozása, az entrée és az abgang hagyományosan a színpadi hatás maximális 

kihasználásával történik.  

A színházi mőfajok közül azok az elıadások hozzák játékba a csend eddig nem 

hangsúlyozott aspektusait, amelyek a szöveg helyett az emberi testet helyezik a 

középpontba. A tánc- és mozgásszínház, a fizikai színház esetében a beszéd háttérbe 

szorul, ugyanakkor a hangzósság mint kritérium nem veszít fontosságából, hanem a test 

egyéb hangjaira fókuszál. Az elmondott szöveg (esetenként teljes) hiányával 

párhuzamosan a csönd jelensége is módosul ezekben az elıadásokban, és nem elsısorban a 

megszólaláshoz vagy az elhallgatáshoz kapcsolódik. Noha természetesen továbbra is 

szükséges, hogy megnyilvánulások vegyék körül (Dauenhauer), ezek többnyire nem 

verbális, hanem fizikális megnyilvánulásokként jelennek meg a mozgásszínházi 

elıadásokban, és ezt a tényt (csak kis mértékben) befolyásolja az a kérdés, hogy egy adott 

elıadásban van-e zene vagy nincs. A verbalitás háttérbe szorulása a megnyitja a teret a 

csend számára, átrajzolja az arányokat, kiszélesíti a mőalkotáshoz kapcsolódó 

„csöndzónát” (Merleau-Ponty). Az elmondott szövegtıl való elfordulás ugyanakkor 

semmiképpen sem írható le a hiány fogalmával a tánc- és mozgásszínházi elıadások során, 

inkább arról van szó, hogy az egyik (a verbális, és esetenként a zene mint) csatorna csöndje 

megváltoztatja az alkotói és a befogadói fókusz irányát más területek, a „testneszek” és a 

tér zörejeinek, illetve a csend vizuális vonatkozásainak javára.  

 A csendhez és a test hangjaihoz való viszony nem magától értetıdı. A klasszikus balett 

kodifikált mozdulatai mögött például nem csupán a gravitáció legyızésének vágya (és 

legyızésének lehetetlensége, lásd Rényi 1999: 251) áll, hanem a test hallható hangjainak 

minimumra szorítása áll (csoszogás, puffanás, az ugrásból a talajra visszaérkezı test 

hangja, zihálás). A balett ideális, tiszta képe tehát a csendben megvalósított mozdulatok 

sora – ez azonban nem kivitelezhetı. A zene tehát a klasszikus balett szempontjából nem 

csak azért szükséges, mert tematikus viszonyban áll azzal, hanem azért is, mert elfedi az 

emberi mozgás másképpen nem eltüntethetı neszeit.  

A táncos csöndje nem szőkíthetı le pusztán arra a tényre, hogy nem beszél, ám a 

nagyon nehezen határozható meg pozitív terminusokkal az, hogy tulajdonképpen milyen 

módon jelenik meg a csend a táncos esetében. Amikor mozdulatlan? Amikor áll? Ül? 

Merre irányul a tekintet fókusza? Létezik-e semleges mozdulat, és ez leírható-e a csend 

metaforájával? Feltételezésem szerint olyan terminusok vezetnek közelebb a kérdés 

megválaszolásához, amelyeket Barba a színészi jelenlét kulcsterminusaiként vezet be: a 
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pre-expresszív szint és a sats fogalma (részletes leírásuk az elsı fejezetben olvasható). 

Barba megközelítését a csend kérdésére alkalmazva az állítható, hogy amennyiben 

eltekintünk a jelenség szimbolikus-metaforikus vonatkozásaitól a táncban, a csend a táncos 

mozdulatainak sorába íródik be, és elsısorban az energia dinamikájával függ össze. A két 

terminus között azonban látszólagos ellentmondás feszül az idıtényezıt illetıen, míg 

ugyanis a pre-expresszív szintet Barba nem kronologikus karakterőnek tekinti, addig a sats 

(az energiával telített állapot) szükségképpen temporálisan meghatározott: a mozdulat 

kivitelezése elıtti energikus szünet – hasonlóan a Dauenhauer által megelılegezı csendnek 

nevezett jelenséggel. A csend ebbıl a megközelítésbıl tehát a táncos mozdulatainak 

dinamikájában és energiájának változásában is megjelenik. Ez az elképzelés – a test és a 

csend összefüggése miatt – párhuzamba állítható a jelenségnek az Artaud színházában 

betöltött szerepével.  

A fentieket figyelembe véve a csend egyfajta tematikus csomóponttá válik a magyar 

kortárs tánc egyik jelentıs elıadásában: a Közép-Európa Táncszínház Mandarin címő 

mővében a csendvonatkozások különbözı (akusztikus, társadalmi, jogi, metaforikus) 

aspektusai jelennek meg. Bartók Béla A csodálatos mandarin címő zenemőve Lengyel 

Menyhért azonos címő mimodrámáját dolgozza fel, amely a Nyugatban jelent meg 1917-

ben, „pantomime grotesque” mőfaji meghatározással. A négy tételbıl álló mimodráma 

sajátossága az, hogy a brutális és szenvedélyes cselekményt a szereplık mozdulatainak a 

leírásával meséli el, a verbális párbeszédeket gesztikus dialógusokkal helyettesítve: „Mimi 

hátralép – kérdıen néz rá s a hüvelyk- s mutatóujja összedörzsölésével kérdi: pénz?” 

(Lengyel 1917). A szöveg több esetben utal a cselekményt hangsúlyozó zene jelenlétére is, 

például a mandarin halálakor. A cselekményen belül pedig akkor van (feszült) csend, 

amikor a csavargók és a lány a mandarin halálát várják. Horváth Csaba rendezésében saját 

maga táncolja a címszerepet, a Lány szerepét pedig Ladányi Andrea, aki a világ által 

kizsigerelt és roncsolt, ám fegyverként használható testet, a kietlenség egzisztenciális 

véghelyzetét és a megválthatatlan érzelmeket mutatja fel. Az elıadásban az utolsó rész (a 

Lány és a Mandarin egyesülésének) kezdete elıtt néhány percre abbamarad a zene, és a 

beálló csendben a csavargó szerepét játszó meztelen táncosok apró ketreceket hoznak be a 

színpadra, bennük meztelen csecsemıkkel. A zenében beállt szünetet a gyerekek sírása 

tölti be. Majd percekkel késıbb kiviszik ıket. A koreográfus-rendezı (Horváth Csaba 

definiálja így saját tevékenységét – Horváth 2001: 38) csendet „parancsol” a zenére, és az 

üresen hagyott hangsávba megjósolhatatlan hangerejő és dinamikájú hangzást implikál. 

„Ez nem megszakítás. Az utolsó tételt megtiszteltem azzal, hogy megágyaztam neki a 
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csenddel” – mondja a vele készült interjúban (Fuchs 2001a), amelyben megfigyelhetı az 

az elképzelés, amely a csendet az egyik legfontosabb intenzitásnövelı eszköznek tekinti (a 

csendhasználat hasonló szerepét említi Saville-Troike 1985: 10). Vállalja a gyereksírás 

megjósolhatatlanságának kockázatát is: „A fıpróba gyönyörő volt. Behozták a gyerekeket, 

és néma csend. Békés pillanat. Olyan szép volt, hogy ettıl mőködött utána a vihar” (uo.). A 

csend, amely Horváth Csaba szavaival „megágyaz” a zenének, a pozitív értelemben vett 

hatáskeltés, az intenzitás növelésének eszköze (ugyanezt használta Honthy is – lásd a 

Bevezetıt). Horváth gesztusa voltaképpen a csend késleltetı szerepét használja, amikor 

beékeli a zene menetébe, hogy a következı rész újként, elidegenedve, nagyobb súllyal 

hangozzon el. Ez a csend tehát idıbeli meghatározottságánál, tartamánál fogva válik 

jelentıssé. Hasonló szerepet ad a csendnek Jan Fabre is az Elhaló interjú címő elıadásában 

(1989), miközben ı a jelenség térbeliségét is hangsúlyozza: „minden szó […] külön lett 

kiejtve, öt másodperces szünetekkel, hogy kimondott tárgyakként lehessen érzékelni ıket – 

hogy idıbeli történéssé váljanak, és új teret kreáljanak. És, hogy minden csend még 

nagyobb teret építsen” (idézi Fabre-t Kékesi Kun 2000: 59). 

Horváth Csaba alkotásának bemutatója (Mandarinok Fesztiválja, 2001) heves 

(szakmai?) vitát váltott ki, amelynek egyik epicentrumát éppen ez a jelenet – a 

szándékosan elıidézett csendben a ketrecbe zárt csecsemık sírása – képezte. Az elıadást 

Bartók Béla örökösei betiltották, pontosabban nem engedélyezték, hogy a koreográfia 

Bartók zenéjével kerüljön színre. A csend tehát a jog és a hatalom érvényesítésének 

eszközévé válik ebben az esetben (lásd ehhez többek közt Kurzon 1997), a mővészekre 

kényszerített szilenciumként. Az örökösök radikális és vitatható döntése, az elıadás 

elhallgattatása ugyanakkor nem jelentette a „csendek végét”. A betiltás után az alkotók 

elıadták a koreográfiát a Mőcsarnokban, immár Mandarin címmel, zene nélkül. A 

szilenciumra adott válaszuk szintén csend: a gesztussá, mővészi választássá és 

demonstrációvá változtatott csend. A zene „távol tartása” azonban ebben az esetben nem 

egyenlı a zene hiányával, hiszen a Mőcsarnokban jelen lévı nézık nagy része bizonyára 

elızetesen is ismerte a mővet (és látta az elızı, zenés verziót). „Bartók zenéje szól. Ha 

máshol nem, hát bennünk” (Koltai 2001). Ahhoz, hogy a zene nélkül elıadott koreográfia 

érvényes maradjon, Horváth Csaba felerısítette az akusztikus elemeket, ezzel megadva a 

ritmust, zörejekkel, neszekkel téve elviselhetıvé a monumentális csendet. Fuchs Lívia a 

koreográfia pontosságát emeli ki: „míg a mő »zenés« változatában az elıadás 

gyengeségének látszott, hogy Bartók kristályszerően tökéletes, bonyolult szerkezető 

muzsikája mellett a színpad történései koreografálatlanok, addig a zene hiányakor kiderült, 
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nagyon is szigorú formai-motivikai rendje van a darabnak” (Fuchs 2001b: 37), Rényi 

szerint pedig „a néma elıadás annál is erısebbnek bizonyult, mint amilyen a hangzó volt a 

Tháliában” (Rényi 2001).  A Ladányival való együttmőködése, illetve az alkotás zenérıl 

leválasztott elıadásának gesztusával – a mővészi szabadság demonstrációja mellett – 

Horváth Csaba annak a lehetıségét kutatja, „hogy eljuthat-e a tánc az absztrakciónak arra a 

fokára, amikor úgy lehet élvezni, mint a zenét. Ad absurdum: ne nézni, hanem hallgatni 

kelljen” (Nánay 2001: 40). 

 

Korábban, az Yvonne elemzése során röviden kitértem arra az elképzelésre, hogy a 

csend érzékelését befolyásolja, mennyien vesznek részt az adott kommunikációs 

helyzetben (Kurzon 2007). Yvonne esetében ez többnyire olyan jelenetekben válik 

nyilvánvalóvá, amikor az egész udvartartás jelen van, és mindannyian arra várnak, hogy 

megszólaljon. A jelenet (fiktív vagy reális) színre vitele általában az „egy mindenkivel 

szemben” térbeli variációira épül: Yvonne a tér egyik oldalán, az udvar egy csoportban a 

másik oldalon; Yvonne középen, az udvar tagjai körülötte, szabálytalan félkörben, 

szemben a nézıkkel; Yvonne fenn középen, az udvar a rivaldánál, a nézıknek háttal. Ami 

ezekben a variációkban közös, az Yvonne (a csend forrása) mint az udvartartás (és az általa 

irányított) nézıi tekintetek gyújtópontja. A leírt jelenet (akár fiktív) „színpadra 

fordításában” megjelenı kérdés alapjaiban érinti a csend színpadi jelenlétét. A csend 

ugyanis azon kívül, hogy kontextusfüggı, az elıadás terében többnyire valakihez tartozik, 

valakinek a csöndje, valakié, aki csöndben van. Nem mindegy tehát, hol helyezkedik el a 

csend „hordozója”, mi a csendben lévı színész vizuálisan érzékelhetı térbeli-proxemikai 

pozíciója. Nyilvánvalóan a láthatóság / hallhatóság követelményének megfelelı, 

színpadtechnikai hagyományai vannak annak a sztereotípiának, hogy az elıadások 

esetében hagyományosan a fıszereplıknek van a legtöbb szövegük, ezeket pedig – szintén 

hagyományosan – a játéktér középsı részére szcenírozzák. (A logocentrikus elképzelés 

térbeli megvalósulásaként?) A fıhıs dramaturgiailag elıkészített csöndjei szintén a 

színpadközépen „történnek”, ezzel is kiemelve, hatásosabbá téve azt. Az egyre kevesebb 

szöveget „birtokló”, illetve dramaturgiai szempontból kevésbé fontos szereplık pedig 

koncentrikus körben távolodnak – ennek klasszikus és végletes példája az ajtónálló 

szerepe, aki nem szólal meg, és minimális jelentıséggel bír a cselekmény szempontjából. 

Többek között ennek a sztereotip térbeli hierarchiát is jelzi a „ha nincs szövegem, nem 

látszom” kezdı színészeknél gyakori feltételezése (félelme?). Noha ez a térrendezési elv 

túlélte a tizenkilencedik századot, és számos mőfajban és elıadásban továbbra is jelen van, 
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a centrumra és perifériára osztható játéktér „nyitottá vált”, a hierarchikus viszonyt 

mellérendelıre cserélve fel – ez pedig a csend szempontjából is lényeges változás. Wilson, 

Bogart, vagy éppen Horváth Csaba számára például a színpad szélein, oldalán megtörténı 

események ugyanolyan fontosak, mint a középsı részén, a játéktér külsı sávjaira, vagy 

éppen középpontjára komponált csend között nincs hierarchikus meghatározottság.  

 

A csend egyik alapvetı jellemzıje, hogy ritmizálja a megnyilatkozásokat. Maga a csend 

azonban „belülrıl” nem ritmizálható. Ha szavak, hangok, illetve esetleg más, például 

vizuális megnyilatkozások nem, vagy csak minimális mennyiségben adottak, akkor a csend 

idıvonatkozása, tartama elbizonytalanodik, aritmikussá válik. A (tág értelemben vett) 

színházi csend idejét alapvetıen meghatározza az a tény, hogy szükségszerően, a színház 

alapdefiníciójából következıen közös idı. Befolyásolja az is, hogy mennyire telített 

például vizuálisan – fénnyel, mozgással (sötét járul-e a csendhez, mint a „hagyományos” 

elıadások elején és végén). Noha ez a ritmusvesztés csak látszólagos és ideiglenes 

(minthogy bizonyosan követni fogja a csöndet egy megnyilatkozás), a csend belsı idejét 

nehéz megállapítani, mint ahogyan azt is, hogy mikor túl rövid vagy éppen hosszú egy 

ilyen szakasz. A gyakorlatban tovább nehezíti ezt az is, hogy a színész csendje esetében a 

saját belsı ideje nagyon gyakran nem esik egybe a nézıével (mintha ugyanaz az a csend-

idı hosszabbnak, nehezebben tarthatónak tőnne a színpadon, mint a nézıtéren). Ez 

nehezen tartható állításnak tőnik ugyan, az elıadások saját ritmusa és a reprodukálhatóság 

szempontjából mégis alapvetı fontosságú, hogy a színész képes legyen valamiféle 

csendidı-érzék kialakítására. (Wilson például azt kéri a színésztıl, hogy számoljon, 

miközben áll/ül/várakozik.) 

 

Pavis a színpadi csönd egyik ismertetıjeleként annak ritkaságát emeli ki, azt, hogy 

ezeket a pillanatokat a mővészek igyekeznek valamilyen színpadi megnyilatkozással 

kitölteni (Pavis 2005: 74), amikor pedig a Beckett és Pinter drámáiban megjelenı, általa 

metafizikusnak nevezett csöndekrıl azt állítja, hogy „ez az egyetlen olyan csönd, amely 

nem váltható könnyedén suttogássá” (Pavis 2005: 75), akkor a határvonal implicit módon 

normatív meghúzásával voltaképpen két dolgot jelent ki: egyrészt azt, hogy az ezen a 

körön kívülre utalt csendek (nem feltétlenül pejoratív értelemben vett) színházi 

hatáseszközök, másrészt pedig azt, hogy ezek esetében többnyire a hangerı és a dinamika 

visszafogott fokozatairól beszélhetünk. A „suttogássá nem váltható csönd” elsıdleges 

okának pedig a kommunikációra való képtelenség megjelenítését látja, és az ezt tematizáló 
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szerzıkhöz köti. A továbbiakban amellett érvelek, hogy ez a meghatározás térben és 

idıben kiterjeszthetı a huszadik századi színház néhány kiemelkedı mővészére, akiknek 

az elıadásaiban és módszerében a csend meghatározó, önálló szerepet tölt be, akik a 

csendtıl való menekülés helyett igyekeznek megformálni és integrálni azt.   

  

 

A csend a lélegzetvétel hieroglifájában 

 

Az Antonin Artaud mővészetére vonatkozó források rendszerint megemlítik az írások és 

Artaud saját színházi gyakorlata közötti rést, hézagot, meg nem felelést (Kékesi 2007b). A 

valóság, a fennálló színházi struktúra (és ha – Derridához hasonlóan – radikálisan 

értelmezzük: az egész nyugati gondolkodás) nem kedvez(ett) az utópisztikus, elıíró 

szövegekben megfogalmazott elvárások, elképzelések megvalósításának, maguknak a 

szövegeknek mint színházformáló erınek viszont igen. Az írások vonzása, a lehetetlen 

kísértése ugyanakkor nagyon erıs – az olvasó szinte csodálja, hogy egyáltalán létezik 

színház Artaud után, hogy az alkotók nem szégyellik kiszolgálni a szót, ahelyett, hogy 

Artaud nézeteit elfogadnák, egyben felismernék a színházcsinálás lehetetlenséget jelen 

körülmények között – és ne hagynák abba az alkotást, ne némulnának el, beteljesítve ezzel 

Sontag csöndvariációinak egyik radikális formáját, a csendet mint döntést (Sontag 1967: 

13). Artaud írásai abban az értelemben is megkísértik a színházcsinálókat, hogy 

hozzámérjék magukat a szövegekhez, megpróbálják a mővészetüket Artaud írásaihoz 

méltón létrehozni. A hatvanas-hetvenes évektıl kezdve egyre több mővész, társulat 

próbálkozik meg ezzel – míg azonban a színházi csoportok igyekeznek kijelölni és 

explicitté tenni az Artaud gondolataihoz főzıdı (többnyire vélt) viszonyukat, az elméleti 

írások éppen ennek (eleve) lehetetlen, szükségszerően kudarccal végzıdı voltát 

hangsúlyozzák (Derrida 2007b, Finter 2007). A lehetetlen elérésére irányuló próbálkozás 

azonban nem feltétlenül teszi hiábavalóvá magát a próbálkozást – ebben reménykedik 

mindenki, aki Artaud ismeretében színházat csinál.   

Artaud színház-fordulatának a részletes áttekintése helyett az alábbiakban arra teszek 

kísérletet, hogy rámutassak, 1, milyen formában van jelen a csend az Artaud korabeli 

színházban, 2, milyen „feltételekkel” kerül át a jelenség a Kegyetlenség Színházába. 

Artaud számára az olyan színház, amely nem több „luxuskivitelő könyvillusztrációnál” 

(Derrida 2007a: 19), amely „a párbeszédben merül ki” (Artaud 1985: 95), nem tölti be azt 
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a szerepet, amelyre egyébként a színház hivatott lehetne. A teologikus színház (Derrida 

2007b: 25) csúcsán a szerzı-teremtı áll, aki a beszédet uralja, szolgáltatja a szót és 

megszabja a reprezentációt, míg a színház összes többi résztvevıje alárendeltként szolgálja 

ki azt, középpontjában a súgóval és a súgólyukkal, „a reprezentáló struktúra rejtett, de 

elengedhetetlen középpontjával” (Derrida 2007b: 25). Derrida alapvetı fontosságú Artaud-

tanulmánya (Derrida 2007b) nagyon pontosan rajzolja meg a teologikus színház 

„kórisméit”, amelynek fennállását csak a Logosz hatalomtól való megfosztása rendítheti 

meg, az apagyilkosság aktusa. A Kegyetlenség Színháza szükségszerően szakít a 

beszéddel, hogy olyan nyelvet találjon, „amely félúton van a gesztus és a gondolat között” 

(Artaud 1985: 147), és visszaköveteli a Veszélyt. A „színpad testi kísértése” (Artaud 1985: 

97, lábjegyzet, Artaud kiemelése) lényegi, tagadhatatlan velejárója a Kegyetlenség 

Színházának, ahol megvalósul a „tiszta jelenlét” utópiája, ahol „az élet mindent elveszíthet, 

és a szellem mindent elnyerhet” (Artaud 1985: 146). Az alapvetı feszültséget ugyanakkor 

az a paradoxon okozza, hogy „Artaud egy eredendıen reprezentáló mővészeti formán belül 

próbált megszabadulni a reprezentációtól” (Power 2008: 138). 

A fentiekbıl általánosságban úgy tőnhet, hogy mivel Artaud a szóra fókuszál, ennek 

megfelelıen a csönd nincs jelen Artaud gondolkodásmódjában. Ez azonban csak látszólag 

van így, valójában a csend számos – meglehetısen váratlan – ponton bukkan fel az 

írásokban, ám ahhoz képest, hogy a kárhoztatott jelenlegi állapotok, és a vágyott 

Kegyetlenség Színházának leírásakor mennyire pontosan ragadja meg a szó, a beszéd, az 

írás mindenhatóságát és átrendezıdésének szükségességét, a csend problémája nem 

rendezıdik be könnyen az írások áramlatába. Nem túl gyakran vetül rá fény, noha 

folyamatosan jelen van. Mintha kisiklana Artaud gondolatai közül, ráadásul többnyire nem 

dönthetı el egyértelmően a jelenség „elıjele”. 

Mindenesetre úgy tőnik, hogy a csendnek egyfajta elsı fokozatként is értelmezhetı 

szerep jut a szó trónfosztásának folyamatában:  

 
A színháznak, akárcsak a szónak, arra van szüksége, hogy szabadon hagyják.  
Makacsul ragaszkodunk hozzá, hogy a szereplık beszélgessenek egymással, 
mégpedig kifejezetten lélektani természető érzelmekrıl, szenvedélyekrıl, 
étvágyakról és gerjedelmekrıl, úgy, hogy egy-egy szó számtalan mimikai árnyalatot 
helyettesítsen. Ettıl a makacs ragaszkodástól veszette el a színház a létjogosultságát, 
emiatt kívánjuk immár, hogy hallgasson el, hátha a csöndben jobban hallatszik az 
élet. (Artaud 1985: 178, kiemelés tılem) 

 

A csend iránti kétségbeesett igény tehát egy olyan eszköz iránti igény, amely szabaddá 

tesz, és elérhetıvé, hozzáférhetıvé teszi az életet, mint a színház elsıdleges terét és 
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forrását.  Ennek csak látszólag mond ellent a csend és a Kegyetlenség Színházának 

kapcsolatára vonatkozó radikális elképzelése:  

 
[a Kegyetlenség Színházában] egy percre sincs csönd; a hangokban, a zajokban, a 
kiáltásokban elsısorban a rezgésük minısége számít, s csak aztán a jelentésük. 
(Artaud 1985: 140) 

 

Ebben az intenzív csend-ellenszenvben nézetem szerint az látszik, hogy Artaud a csendet, 

illetve a csendnek egy adott aspektusát – szinte automatikusan, reflektálatlanul – 

hozzárendeli a beszédhez, vagy inkább alárendeli a beszédnek: ahol csend lehet, ott 

szükségképpen van szó is: így tehát a csendnek a szóval együtt kell kimúlnia, megváltozva 

megırzıdnie. A fenti ellentét éppen azért csupán látszólagos és nem valós, mert nem veszi 

figyelembe a változás folyamatát és a hangsúly eltolódását: míg a szó színházára nézve az 

elsı csapás csakis az elhallgattatás, az erıszakos csend lehet, amely pozitív, hiszen a szó 

hatalmának megdöntésére irányul – „aki fel akarja támasztani a színházat, annak át kell 

törnie a nyelvet, hogy megérinthesse az életet” (Artaud 1985: 71) –, addig a romokon 

létrejött Kegyetlenség Színházában a csöndre, legalábbis ennek a fenti „eszköz” 

értelmében, már nincs szükség.  

Azt azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Artaud-nak a csendre vonatkozó 

többi állítása nem ennyire elutasító, esetenként éppen annak szükségességét emeli ki, 

viszonylag világosan tudtunkra adva, hogyan képzeli a csend „átmentését” a Kegyetlenség 

Színházába, hogyan válhat a lenézett, szóhoz kapcsolt jelenségbıl az átvitel után az új 

színház elengedhetetlen eszközévé: 

 
Azt a fajta intellektuális levegıt, lélektani folyamatot, gondolatokból építkezı 
csendet, amely egy-egy írott mondtat alkotóelemei között feszül, ez a színház a 
színpadi levegıben, a kiáltások, a színek és a mozdulatok alkotóelemei, hangulata és 
távlatai között juttatja érvényre. (Artaud 1985: 120) 

 

A csend „átvitele” kifejezést ebben az esetben kettıs értelemben használom, utalva 

egyrészt arra a folyamatra, amellyel a szó (kortárs) színházából átkerül a Kegyetlenség 

színházába (territoriális átvitel), másrészt arra a váltásra, amelyben a csend mintegy 

eloldódik a szövegtıl, és a szonorikus, vizuális alkotóelemekhez rendelıdik (mediális 

átvitel).  

Ezzel párhuzamosan a szó és a beszéd csak úgy lehet része a Kegyetlenség 

Színházának, amennyiben alapvetı funkcióváltáson megy keresztül, és jelentıségének 

csökkentésével mintegy „konkrét és térbeli értelemben” (Artaud 1985: 131) kerül 
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alkalmazásra, „amely megremegteti a dolgokat, elıbb a levegıben, azután egy sokkal 

rejtelmesebb és titokzatosabb valamiben, ami azonban nem zárja ki a térbeliséget” (uo.). 

Artaud azt mondja:  

 
A zene nem azért hat a kígyókra, mert mindenféle szellemi fogalmat közöl velük, 
hanem mert a kígyók hosszúak, elnyúlnak a földön, testüknek szinte az egész felülete 
érintkezik a földdel, s a földet megrezegtetı zenei hangok hosszan tartó finom 
masszázsként hatnak a testükre. Mármost éppen azt szeretném, ha efféle elbővölendı 
kígyónak tekintenénk a nézıt, s szervezetén át juttatnánk képzeletébe a 
legbonyolultabb fogalmakat is. (Artaud 1985: 140) 

 

A hangzósság elemzésekor (mint arról fentebb már részletesebben írtam) Kolesch 

helyesen állapítja meg, hogy a hang éppen azért válhat Artaud számára par excellence 

színházi elemmé, mert „egy hang soha nincs csak úgy egyszerően kéznél, mindig csak az 

artikuláció révén és a hangzás – keletkezése pillanatában elmúló – folyamatában nyeri el a 

formáját” (Kolesch 2007: 91). Artaud írásainak és Kolesch elemzésének fényében tehát azt 

állítom, hogy a Kegyetlenség Színházában a szó csakis akkor juthat szerephez, ha hanggá 

válik az elıadásban, olyan hanggá, amelynek elsısorban érzéki feladatot kell ellátni, hogy 

a színház a nézı-résztvevı bıréig, sıt azon is túl hatolhasson. Ezt a fizikális találkozást és 

átlényegítést a levegı teszi lehetıvé, amely ebben az olvasatban nem mint hiány, őr jelenik 

meg, hanem olyan anyagként, amely ellenállásánál és összetételénél fogva képes arra, hogy 

továbbítsa a színész testébıl kiáradó rezgéseket (ebben az esetben mindegy, hogy gesztus, 

illetve kiáltás kelti azokat) a nézı-résztvevı testéig. A levegı mint fizikai entitás tölti be a 

Kegyetlenség Színházának terét, és éppen a végtelen fizikai lehetıségei teszik misztikussá.  

Amennyiben elfogadom Derrida állítását, mely szerint Artaud „tiltakozik a halott bető 

ellen, ami messze eltávolodik a lélegzettıl és a hústól” (Derrida 2007a: 17), akkor 

értelemszerően a fiziológia oldaláról, a színházi test (a színház teste) felıl kell közelíteni 

ahhoz a kereséshez, amelynek során a csendet kívánom elhelyezni az „új színházban”: a 

csönd immár nem a „megfújt szöveg”  szavak által perforált csöndje, hanem a színész testi 

jelenlétének csöndje.  

 
Csak úgy számolhatunk le a súgott beszéddel és az ihlet szertelenségével, ha egy nem 
fonetikus írásrendszer segítségével teljes egészében ellenırzésünk alá vonjuk a 
légzést. (Derrida 2007a: 20) 

 

Derrida írása (Derrida 2007a) a „souffler” szó jelentéseivel játszik el, amikor a súgót a 

teologikus színház szükségszerő középpontjaként fogja fel, és amikor részesnek tekinti az 

ellopásban. Derrida megállapításai tovább dinamizálják az egyébként is lendületes Artaud-
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szövegeket, és úgy tőnhet, kimerítik a szóban rejlı árnyalatokat. A lélegzettel, levegıvel 

kapcsolatosan játékba hozott jelentések ugyanakkor tendenciózusan a fújásra 

koncentrálnak, ennek a lehetıségeit aknázzák ki. Az uralom alá vont légzésnek viszont, 

amely olyannyira esszenciális Artaud színházában, ez csupán az egyik fele. A folyamat 

vége, a kilégzés fázisa. Ez az a pont, ahol az elemzésem eltér a Derrida által leírtaktól, és 

éppen ez az eltérés teszi lehetıvé, hogy rámutassak a csendnek arra a formájára, amely 

meggyızıdésem szerint továbbra is jelen van a Kegyetlenség Színházában. A lélegzetvétel 

csöndje az, amely – noha viszonylagos és távolságfüggı – képes visszalopni a csendet az 

eseménybe, ugyanúgy felfüggesztve az áramlatot, mint ahogy a kitartott gesztus is ezt 

teszi.  

Érdemesnek látszik tehát közelebbrıl is megvizsgálni a lélegzet szerepét a Kegyetlenség 

Színházában, immár úgy, hogy visszatérek Artaud szövegeihez. A témát legrészletesebben 

Az érzelmi testkultúra (1935) és a Séraphin színháza (1936) címő szövegeiben fejti ki 

Artaud, noha bizonyos, erre vonatkozó gondolatait már korábban, Jean Paulhannak írt 

egyik levelében (1932) is megfogalmazza. A lélegzet, mint ahogyan erre a Paulhan-

levélben kitér Artaud, befolyásolja, meghatározza az elıadás ritmusát, amelyben  

 
az egyetlen törvény a költıi erı, az pedig az elfojtott csöndtıl a görcs hirtelen 
rángásáig terjedhet, és az egyszemélyes mezza voce hangtól a lassan összeálló kórus 
súlyos és terjedelmes mennydörgéséig. (Artaud 1985: 172) 

 

Az érzelmi testkultúra középpontjában a színész, pontosabban a színész Hasonmása, „a 

szív atlétája” áll (Artaud 1985: 189). Míg korábban viszonylag keveset foglalkozott a 

színész kérdésével (fontosságának elismerése mellett leginkább azt emeli ki, hogy nem 

állíthatók fel szabályok – többek közt Artaud 1985: 158), ebben az írásban azt igyekszik 

rigorózusan áttekinteni, milyennek kell lennie a színésznek a Kegyetlenség Színházában, 

azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az itt megfogalmazott gondolatai felhasználhatók 

lehetnek a színészképzés területén. Az önmagára kényszerített rendszeresség és 

terminológiai szigor ebben az esetben tehát nem kizárólag a kegyetlenség szinonimája, 

hanem konkrét (ám meglehetısen idealista) célokat szolgál. A rendszeresség néha valóban 

olyan praktikussá válik, mint egy színészeti kézikönyv, ugyanakkor számos ponton 

lefoszlik róla a kényszerített rend, és átsejlik a mögötte rejlı misztikus irracionalitás – ám 

éppen ettıl válik igézıen disszonánssá az írás. Az teszi lényegessé ezt a szöveget, hogy – 

amint az a következı bekezdésekbıl kiderül – Artaud szoros és immanens összefüggésbe 

hozza a színészi testet az érzelmekkel és a légzéssel.  
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A szó (korabeli) színházának színészérıl lesújtó ítéletet mond Artaud: „…a színészek 

elfajzott gégékké korcsosultak; […] a francia színészek már csak beszélni tudnak” (Artaud 

1985: 197). Adott tehát a feladat Artaud szerint, vissza kell hozni a kiáltást a színházba, és 

vissza kell helyezni az érzelmeket az ıket megilletı helyre. Alaptézise szerint „a 

színésznek afféle érzelmi izomzata van, s ennek felépítése az érzelmek testi 

elhelyezkedésével esik egybe” (Artaud 1985: 189). Ami a színész testét megkülönbözteti a 

sportolóétól, az éppen a légzés és a test viszonya, mert míg „a színész esetében a test 

támaszkodik a lélegzetre, a birkózónál, a sportembernél a lélegzet támaszkodik a testre” 

(uo.). Meggyızıdése, hogy minden egyes érzelemnek van légzésbeli megfelelıje, illetve 

meghatározható pontja a testen. Egyfajta „holisztikus megközelítést” alkalmaz tehát 

Artaud, amely ennélfogva optimista is: hiszen egyrészt számszerően meghatározható, hány 

testi „végpontja” van az érzelmeknek (ezt a lehetıséget csupán jelzi a késıbbi kutatások 

célkitőzéseként), másrészt a sikeresen megválasztott testi pont, illetve légzésfajta teljes 

garanciát nyújt a megfelelı érzelem felkeltésére – kifejezésére.  

A lélegzet felosztását Artaud a Kabbala szabályai alapján képzeli el, ennek megfelelıen 

a következı csoportokba rendezi azt (Artaud 1985: 192): 

kétnemő férfias nıies 

kiegyensúlyozott terjeszkedı vonzó 

semleges pozitív negatív 

 

Ezek tudatos variációja és (közelebbrıl nem meghatározott) pontos kivitelezése, illetve az 

érzelmek testi locusának ismerete tehát olyan eszközt nyújt a színész számára Artaud 

szerint, amely segít helyreállítani a megromlott viszonyt a színház és a nézı között: „ha 

ismerjük a test lokalizációs pontjait, az elveszett mágiát állítjuk helyre” (Artaud 1985: 

197). 

A Séraphin színháza címet viselı szakasz az elızı, szigorúságra törekvı írásnál jóval 

hektikusabb, amely egyfajta önmagához mint színészhez, saját Hasonmásához főzött 

kommentárként (a szó sportkommentátori értelmében, ahogyan az pillanatról pillanatra 

közvetíti az eseményeket) is értelmezhetı, ugyanakkor úgy is, mint performance a 

nyelvben (performance in language – Kristeva megállapítása Artaud szövegeirıl, Kristeva 
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2004: 116).46 Az alcíme ez lehetne: A lélegzetvétel és a kiáltás története. A rendkívül 

költıi szöveg extrém távlatokkal dolgozik: a szinte mikroszkopikus mérető változások, 

amelyek a másodperc törtrészét merevítik ki, egyetlen pillanatban tágulnak beláthatatlanná, 

a test egyes helyszínei mintha természeti katasztrófák által sújtott övezetek lennének: „Ha 

az idık magukba zárulnak, a lét egész mágiája egyetlen tüdıben összpontosul” (Artaud 

1985: 208). Artaud itt is megtartja a Kabbala szabályaira visszavezetett légzésformák 

felosztását (Semleges / Nıies / Férfias), a lélegzetvételnek mint az „élet mágiájára” 

(Artaud 1985: 207) vonatkozó felfogása pedig egyre erısebben van jelen ebben a 

szakaszban. 

A légzést mint a Kegyetlenség Színházának alapelemét a korábbi írások számos pontján 

említi Artaud, ez a viszonylag rövid szöveg azért bír kiemelt jelentıséggel 

gondolatmenetem szempontjából, mert ez az egyetlen hely, ahol a lélegzetvétel folyamatát 

részeire bontja, rámutatva ezzel a csend jelenlétére. A szöveg (amelyben nem jelenik meg 

a Kegyetlenség Színháza kifejezés, ám amelynek expresszivitása a Színház és pestis címő, 

1933-as írással rokon) olyan benyomást kelt, mintha kockáról kockára lelassítva – 

kimerevítve néznénk egy filmet úgy, hogy a hangja is hallatszik. A végsıkig tudatosított, 

ugyanakkor a testet a fizikai tőrıképességének határáig próbára tevı légzés – hiszen, mint 

azt máshol mondja, „a légzésformák rendszerét nem az átlagszenvedélyekre szabták” 

(Artaud 1985: 194) – körforgásába Artaud a kiáltást megelızı vákuum pillanatában lép be:  

 
Hogy felkiálthassak, őrt támasztok magamban. 
Nem a levegıtıl szabadulok meg, hanem a zaj képességétıl. (Artaud 1985: 204) 

 

A zaj képességétıl való megszabadulás, a kiáltás elıtti (pillanatnyi?) csendnek „a hasban 

kell kezdıdnie, jobboldalt, baloldalt, a sérvtolulások helyén, ott, ahol a sebészek felmetszik 

a hasfalat” (uo.). A kiáltás utáni idı légszomját a belégzés elemi erejő áramlata zárja le, 

amelyben ismét a zaj hiánya és a csend sajátos együttállása jelenik meg: 

 
Most végre megtölthetem a tüdımet, s olyan zuhatag sistergése hangzik fel, 
amelynek betörése szétvetné a tüdıt, ha az óhajtott kiáltás nem álom volna csupán. 
(Artaud 1985: 206) 

 

Az áradat tehát nem történik meg, vagy legalábbis hang nélkül zajlik le. Artaud leírásából 

érdemes rámutatni arra, aminek az eddigi kutatások nem szenteltek figyelmet, hogy a 
                                                
46 Artaud szövegének utóélete a „performance in language” mellett játékba hoz egy másik médiumot, a 

zenét: a „performance in music” amikor Wolfgang Rihm 1992 és 2008 között, több szakaszban 
megkomponálja a Concerto Séraphin, kísérlet színházra, zenére, hangszerre és hangra címő mővét. 
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lélegzet – kiáltás állandó körében kizsákmányolt test áldozati szerepet tölt be, és mágikus 

hatással bír, állandóan a határon mozog. A kiáltás csak egy olyan folyamat ebben az 

állandó körkörös mozgásban, egy nyíl és végpont (vektor?), de olyan végpont, amelynek 

ellenpólusa már a határ túloldalán van, amely a színházat elválasztja a nem-színháztól. A 

kiáltás – csönd mozgása egyben a színház – nem-színház mozgása is, amely nem negatív, 

hanem éppen ellenkezıleg, szükséges és nélkülözhetetlen.  

 
Kiáltásom elıbb csönd-lyukat váj, odút a visszahúzódó csendnek, majd zubogásba 
torkollik. Sistergı zuhatagba. A sorrend fontos, mert a zaj már színház. Az igazi 
színházban mindig így mőködik a jól felfogott ritmus. (Artaud 1985: 207) 

 

A „csönd-lyukba visszahúzódó csönd”, és az ezt elıidézı (a csendrıl gondoskodó?) kiáltás 

fogalma szinte beleivódik az olvasó emlékezetébe. A csend itt olyan nem-színház, amely a 

színház része, olyan rész, amely nélkül nem jön létre a kiáltás, a színház. Annak a 

színháznak pedig, „amelyben a lélegzetvétel a kiindulópont”, az a célja, hogy „a nézı 

lélegzetrıl lélegzetre, ritmusról ritmusra azonosulhasson az elıadással” (Artaud 1985: 

209). 

Artaud számára tehát a lélegzet körforgása esszenciális jelentıséggel bír a Kegyetlenség 

Színháza számára. A kiáltásban, hangban megnyilvánuló kilégzés (és annak Derrida által 

továbbgondolt a további aspektusai, a súgás, megfújás) folyamata mellett viszont 

elengedhetetlen kiemelni a lélegzetvétel szakaszát is, mint a csönd és a visszavonulás 

periódusát, amely kiegészíti, ezzel bezárja a lélegzet körét: „egyetlen lélegzetvétel 

hieroglifájával akarok rátalálni a szent színház eszméjére” (Artaud 1985: 209). 

 

 

A fehér maszk csendje 

  

Pierrot, aki megölte feleségét – ezzel a címmel játszotta el mimodrámáját Paul 

Margueritte, a Mimus, és adta közre annak leírását 1886-ban, amellyel „egy tükörrel 

tapétázott szöveglabirintusba érünk” (Derrida 1998: 191). Amit Derrida A kettıs ülés 

„címő” szövegében (az idézıjel nem véletlen) így nevez, az a mimodráma szövegtörténete, 

Pierrot és Colombina történetének változása, és ezek tükrözıdése Mallarmé Mimusjáték 

címő, 1897-ben megjelent írásában. Elmondható azonban, hogy ez a „tükörlabirintus”-

jelleg Mallarmé többi, színházzal kapcsolatos, vagy színházi jegyeket magán viselı írására 
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jellemzı: ilyen utalásokat, mint azt M. L. Shaw kimutatja (Shaw 1989), bıségesen találhat 

az olvasó, különösen a Le Livre és a Crayonné au théâtre szövegeiben. Mallarmé 

Mimusjátéka egyfajta keresztezıdésként is felfogható, hiszen míg Derrida az irodalom, a 

könyv és a mimészisz kérdése felıl érkezik a szöveghez, addig Shaw a performativitás, a 

rítus és a teatralitás irányából faggatja azt.  

A Mimusjáték keresztezıdésként való értelmezése a kutatásom gondolatmenete számára 

is releváns: a következı szakaszban egyrészt arra teszek kísérletet, hogy jelezzem azokat a 

területeket, amelyek Mallarmé szövegében a csend kérdését árnyalják, másrészt pedig, 

hogy kimutassam, milyen lehetséges párhuzamok, együtthatások találhatók Mallarmé 

„virtuális” színháza és a késıbbi, (fıleg francia) színházi gyakorlat között. Ebbıl a 

nézıpontból az alfejezet szavai – a fehér maszk csöndje – egymással mellérendelı és 

egyenrangú viszonyban állnak, és akár az alábbi, egymástól vesszıkkel elválasztott 

formában is megjeleníthetık lennének, mint egy felsorolás: fehér, maszk, csönd.  

Derrida határozott állítása kijelöli a Mallarmé-szöveg egyik alapkérdését: 

Nincs utánzás. A Mimus semmit sem utánoz. És fıként nem utánoz. Nincs semmi 
gesztusai írása elıtt. Semmi sincs elıírva neki. Semmiféle jelen nem fogja megelızni 
vagy felvigyázni írása rajzolódását. Mozdulatai olyan alakzatot formálnak, amelyet 
nem elız meg és nem kísér semmiféle beszéd. A következtetés semmiféle rendje 
nem kapcsolja ıket a logoszhoz. (Derrida 1998: 190) 

 

Mint az az elızı fejezetbıl is nyilvánvalóvá válhatott, Derrida minduntalan visszatér az 

utánzás, és a logosz mint utánzott kérdéséhez. Ahogy Artaud színháza, úgy a Mimusjáték is 

a jelenlét kérdésének problematikusságát jelenti be. A filozófus szerint a Mimusjátékban 

nincs felfedésre váró jelenlét, és nincs utalás – nyilvánvalóan azért mondhatja ezt, mert a 

„cselekmény” a mimodráma esetében egy nem-cselekmény, olyan cselekmény, ami még a 

fikción belül sem történt meg. Azonban nem hagyhatja figyelmen kívül Mallarmé 

ragaszkodását ahhoz a tényhez, hogy „van egy mimusjáték” (Derrida 1998: 201, eredeti 

kiemelés).  

Az a gesztus, amellyel Derrida mintegy beleírja magát a Mimusjáték sorai közé (az üres 

helyek fehérségét újabb fehérrel töltve ki), kérdésessé teszi a kiindulásként használt 

szöveghez való visszatérés lehetséges voltát. Ugyanakkor a hümen és a redı derridai 

rétegeit nem figyelmen kívül hagyva, de nem is visszafejtve azokat, igyekszem önmagam 

számára újraolvasni Mallarmé szövegét. 
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Mimusjáték 
 

A csend, az egyetlen fényőzés a rímeken túl, e zenekar, mely a gondolat és az esték 
arányával és susogásával hallgatag ódányi jelentést tagol csupán, fordítsa hát kihívás 
sarkallta költı! a zenélı délutánok csendje; ezzel találkozom elégedetten Pierrot, 
avagy a megindító és elegáns mimus, Paul Margueritte minden új, mindig új 
megjelenésekor.  
Ilyen az általa szerzett és szerkesztett Pierrot aki megölte feleségét, e néma monológ, 
amelyet mindvégig saját lelkéhez intéz arckifejezéssel és mozdulatokkal a még 
íratlan papírlap fehérségő kísértet. Naiv vagy új magyarázatok kavargását támasztja, 
amelyeket szeretnénk szilárdan megragadni: az alapelvekhez legközelebb álló mőfaj 
esztétikája! a szeszély birodalmában mi sem zavarja az azonnali leegyszerősítés 
ösztönét… Íme – „A jelenet, tényleges cselekmény nélkül, pusztán egy eszmét 
szemléltet, a vágy és a beteljesülés, az elkövetés és emléke közti romlott de 
megszentelt hümenben (ahonnan az Álom fakad): itt elıreszaladva, ott emlékeztetve, 
a jövıbe, a múltra, a jelen hamis látszatában. Így mőködik a Mimus, játéka nem 
egyéb, mint folytonos rájátszás, mely meg sem töri a tükörlapot: így hoz létre egy 
közeget, tisztát, fikcióst.” Alig ezer sor, a szerep, aki ezt elolvassa, nyomban felfogja 
a szabályokat, mintegy vásári bódé elé állítva, szerény letéteményesük elé. 
Meglepetés, mely az érzelmeket ki sem mondott mondatokkal lejegyzı gyakorlatot 
kíséri – hogy, talán csak most az egyszer hitelesen, a lapok és a tekintet között még 
az a csend uralkodik, mely az olvasás feltétele és gyönyörősége. (Mallarmé: 
Mimusjáték, Derrida 1998: 173) 

 

A jelenet „a jelen hamis látszatában” zajlik – a nehezen felfejthetı idıtényezıt, noha 

Derridánál ez a hamis jelen általános érvényővé látszik válni az elıadásra mint olyanra 

vonatkozóan, érdemes mégis visszakötni azt magához a Pierrot, aki megölte a feleségét 

címő játékhoz, amelyben Pierrot a vágyott és el nem követett gyilkosságot éli át, jeleníti 

meg újra, hiszen így válik érthetıvé a jelen „hamissága”: csak úgy tőnik, hogy Pierrot 

cselekvése jelen idejő, ám voltaképpen elıre és vissza ugrál a fikció idejében. Ez azonban 

nem érinti a mimodrámának mint eseménynek a lehetséges jelen idejőségét.  

Maeterlinckhez hasonlóan (akirıl a fejezet elején már volt szó) Mallarmé is kitüntetett 

figyelemmel fordul az olvasás aktusában megjelenı csend felé (lásd a Mimusjáték utolsó 

szakaszát), ám míg Maeterlinck számára a szavak közötti csend egyediségének 

megragadásában rejlik a kihívás, addig Mallarmé „olvasatában” a fehér papír, a vers 

szavait körülölelı fehérség formájában a csend vizuális karaktert nyer. „Mindenekelıtt a 

„fehér” az, ami szembetőnik és fontosságot nyer: a versírás mindig is igényelte a fehéret, 

mint valami csendbıl szıtt burkot…” – írja (Mallarmé 1985: 59). A „csendbıl szıtt burok” 

mallarméi képe védelmet, biztonságot, körülölelést sugall, olyan teret, amely minden 

oldalról ráfeszül a versre, míg az létrejön – papírméh.  

A mimus, „a még íratlan papírlap fehérségő kísértet” – írja Mallarmé. Ez az egyetlen 

mondat számos „redıt vet”. Az alany elcsúsztatása mintha megkettızné a szellemképet: a 
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szöveg az eldönthetetlenséggel játszik, amikor nem tisztázza, hogy itt Margueritte-rıl, azaz 

a mimusról, vagy Pierrot-ról beszél, aki hagyományosan „fehér figura”. A kísértet diffúz 

kontúrja tehát annak is köszönhetı, hogy elıképei nincsenek teljesen fedésben. A papír 

fehérsége, amely a „csendbıl szıtt burok” képében térbelinek, háromdimenziósnak tőnik, 

itt éppen a kétdimenziós kiterjedést asszociálja, eliminálva a tér mélységét: a papírlap alig 

mérhetı vékonysága, a kísértet áttetszı „anyaga” és az áttör(het)etlen tükörlap egyaránt azt 

sugallja,  hogy a mimus idıbeli, múlt és jövı közötti mozgása voltaképpen csak síkbeli 

kiterjedéssel rendelkezik, egyetlen, tükrözıdı felszínbıl áll, mélység nélkül. A „még 

íratlan” állapot felidézése azt figyelembe véve válik különösen jelentésessé, hogy beleillik 

az írás – színház mallarméi analógiájába. A mimus önmagára ír, a táncosnı pedig (aki nem 

egyenlı egy nıvel, aki táncol) „minden íróeszközt nélkülözı költemény” (Mallarmé 1897: 

173). A tánc, a mimus gesztusainak írása a térben körkörös, befejezhetetlen 

összefüggésben áll az olvasás gesztusával (Mallarméról, aki olvas, lásd Derrida 1998: 

218). A „még íratlan”, és néma állapot megelılegezi az írást, egyfajta kiindulási mezıként 

értelmezhetı, amely mint ilyen, önmagában a meghatározatlanság, a végtelen lehetıségek 

tere – minden írás exponenciálisan szőkíti a lehetıségeket: a mimus játéka az elıadás 

végén még akkor is befejezetté válik, ha „írása” eltörli önmagát, és a fikcióban való 

mozgása csupán illúzió (Pierrot vágyálmát értve ez alatt) – így tér vissza más formában a 

szellem, a szellemkép színház és jelenlét kérdésével kapcsolatban hivatkozott alakzata.  

A néma monológ – pontosabban monomim, legalábbis ezt javasolja Mallarmé (idézi 

Derrida 1998: 192) –, a mimus mindig megújuló, semmit nem utánzó mozdulatai, a szavak 

nélküli jelenlét és azt erısítı csend jelölik ki a gondolatmenetem további terét. Ez azonban 

rendkívül tág térség, hiszen ebbe beletartozhatna a tánc, még tágabban a mozgásszínház, 

minden olyan színház, amely nem, vagy alig használ kiejtett szavakat az elıadásban. 

Pierrot arca, az emberi arcra festett fehérség, a mindig elrejtı – mindig megmutató maszk 

az, ami lehetıvé teszi a fókusz szőkítését. 

  

A következıkben voltaképpen arra teszek kísérletet, hogy a csendet a kreatív 

folyamatban érjem tetten – míg Artaud szövegei alapján a jelenséget a színész színházi 

tevékenységével lehetett kapcsolatba hozni, a Wilsonra vonatkozó szakaszokban pedig, 

mint a késıbbiekbıl látható lesz, elsısorban az elıadásokra fókuszálok, másodsorban az 

alkotói munkakörnyezetre. A következı szakaszokban tárgyalandó mővészek esetében ez 

azt eredményezi, hogy a csend fogalmának kifejtése mellett állandóan jelen vannak a 

praktikus, pragmatikus szempontok is, a „hogyan?” kérdése. Ez az a pont tehát, ahol a 
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jelenlét kérdése, és annak módszertana ismét (és egyre inkább) elıtérbe kerül, immár a 

csend jelentésének aspektusaival gazdagodva.  

A színházi test, a színész teste egyre fontosabb szerepet kap a huszadik század elején: 

elegendı most csak Craig, Appia, vagy éppen Mejerhold mővészetére utalni. Ez a 

paradigmaváltás válik a következı szakaszok kiindulópontjává, és egyben visszautal a 

fejezet kezdetére is, a színész (mallarméi) képére, aki maszkot vesz fel. Az arc 

eltakarásának pillanata, és maszkkal való helyettesítése tulajdonképpen magától 

értetıdınek is tőnhet a fentiekbıl, és párhuzamba állítható az Artaud által néhány évvel 

késıbb megfogalmazott, a szó szerepének megváltoztatására való vágyával. A szóhoz 

hasonlóan a színész arca, szája és tekintete is képes arra, hogy elvonja a figyelmet a testrıl. 

„A testét vesztett színész” – mondja Jouvet (2005: 11). Az arc (önkéntes) eltakarása tehát 

az a gesztus, amivel a színész (újból) látni engedi a testét. 

Ahhoz, hogy e kérdések mentén tovább lehessen haladni, mindenképpen szükséges 

pontosítani a kapcsolódó fogalmakat, illetve rámutatni a használatukban megjelenı 

következetlenségekre. A platóni-arisztotelészi elvek alapján haladva az utánzás nehezen 

felfejthetı kérdésköre jelöli ki (gyakran látens módon) a mővészetrıl, szőkebben pedig a 

színházról való nyugati gondolkodást. Ebben a kontextusban a mőfaj, amelynek neve 

„mime”, túlmutat önmagán: nem véletlen, hogy Derrida is a mimészisz kapcsán érinti 

Mallarmé Mimusjátékát. A mime hagyományos mőfaja továbbá nem homogén: a 

hagyományos mime mellett a jelenlegi vizsgálódásom az alábbiakban a „mime corporel”-

re is kiterjed. Szükséges rámutatni a mime egyik módosulására, amely a mőfaj 

„kakukktojása”: a pantomimre, amelyet Lecoq – és ez jelzés értékő a mostani kutatás 

szempontjából – „fehér pantomimnak” hív, Pierrot arcára utalva. A pantomimban „a 

szavakat gesztusok helyettesítik. Ahol a beszéd szavakat használ, ott a pantomimban egy 

gesztusnak kell állnia, amely a szót jelöli” (Lecoq 1997: 111). Erre példa a már említett 

Lengyel Menyhért mő, A csodálatos mandarin címő „pantomime grotesque” is. Decroux 

szerint pedig a „pantomim: az arc és a kezek játéka, amely megpróbált kifejezni valamit, 

de nem rendelkezett a szükséges szavakkal” (Decroux-t idézi Sklar 1995: 115). Az 

idézetekbıl – a pontos definíción túl – kiderül a mővészek heves ellenérzése az iránt az 

iránt a mőfaj iránt, amelynek legismertebb képviselıje Marcel Marceau volt. Annak, hogy 

a pantomimról való gondolkodást ezzel le is zárom, nem elsısorban a mőfaj iránti 

ellenszenvem kinyilvánítása az oka, hanem az, ami miatt Artaud számára sem izgalmas a 

pantomim: mert a szó a logosz birodalmába tartozik – a pantomim logikus mőfaj. 

Ugyanakkor nem tudok nem egyetérteni Lecoq szavaival: [a pantomim részben 
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hagyományon alapuló technikája] „zsákutca a színház számára, és csakis a virtuozitáson 

keresztül vezet a menekülés útja” (Lecoq 1997: 111). 

Az elemzés a fentebbi elnevezések fordíthatatlanságával szembesít: az „utánoz” 

magyarul pejoratív, a „mímel” pedig még inkább, úgyhogy a „mime” formát, esetenként 

pedig az „utánzás” kifejezést használom, azzal a kitétellel, hogy itt az utánzás a pejoratív 

konnotációtól megfosztva szerepel. Az utánzást végzı személyt azonban többnyire 

aktornak, színésznek nevezik – actor, acteur – leginkább a szó „aktáns”, „cselekvı” 

értelmében; az egyszerőség kedvéért a színészt használom. A mővészek (különösen a 

gyakorlatok leírása során) meglehetısen következetlenül, egyrészt annak absztrakt 

értelmében (a szavakon túl nyugvó csend), alkalmazzák a csend fogalmát. Amennyire 

lehetséges és szükséges, igyekszem a jelentéseket megkülönböztetni a továbbiakban.  

A másik, módszertannal kapcsolatos vonatkozás a genealógia kérdése. A mime és a 

maszk huszadik századi történetében a többi színházi irányzathoz, ágazathoz képest sokkal 

hangsúlyosabban van jelen az érintett mővészek körében a szakmai genealógia kérdése. A 

mővészek nem mulasztják el jelezni, hogy kitıl tanultak, és az esetek többségében 

pontosan meghatározzák, mely ponton tértek el mesterük tanításától. Ez természetesen nem 

csupán a „narrációban”, a mővészetükrıl való beszédben érhetı tetten, hanem elsısorban 

magában a test (és hasonlóképpen a maszk) használatának gyakorlatában, a mővészethez 

való attitődjükben. Ez azonban semmiképpen sem tekinthetı pusztán önlegitimációs 

gesztusnak. A mime corporel genealógiájában azonban esetenként félreértések jelennek 

meg, az egyik ilyen félreértést oszlatja el Marco de Marinis tanulmánya Jacques Copeau-

nak és Etienne Decroux-nak a mőfaj kidolgozásában betöltött szerepérıl (de Marinis 

1995). 

Jacques Copeau a „Dramatikus Megújulás” ideáját szem elıtt tartva alapította meg 

1913-ban a párizsi Vieux Colombier Színházat. A színházcsinálás és a színészek képzése 

Copeau esetében összemosódott: a társulat Copeau családi házában, a Le Limonban élt és 

dolgozott: szabadtéri gimnasztikai és improvizációs gyakorlatokkal tartották szinten 

készségeiket, ezzel párhuzamosan pedig konkrét darabokon dolgoztak.  Ugyanígy volt ez 

késıbb, amikor az elsı világháború miatt bezárt színház 1920-ban újra megnyitotta kapuit, 

immár leginkább a képzésre fókuszálva, majd pedig a Château de Morteuil-ben 1924-ben 

létrejött társulat, a Les Copiaus esetében is, akikkel Corneille L’Illusion címő mővét 

állította színpadra. Copeau legfontosabb célja a ripacskodással szemben definiált színészi 

ıszinteség, hitelesség keresése volt. A képzés során egyrészt Sztanyiszlavszkij és André 

Antoine nyomdokain haladt, másrészt munkatársa, Suzanne Bing segítségével (aki a 
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képzés „mindennapi részét” végezte és kidolgozta az elméleti felvetéseknek megfelelı 

konkrét gyakorlatokat) a hiteles színészi játék alapjait kutatta. A tornagyakorlatokra 

emlékeztetı feladatok összekapcsolódtak a commedia dell’arte játékstílusán alapuló 

tréningekkel. A test tudatos használata és a játékkedv fenntartása mellett Copeau nagy 

nagysúlyt fektetett arra, hogy a színészek képesek legyenek megteremteni önmagukban a 

semleges színészi állapotot, mint a játék kiindulópontját.  

 
Csendbıl és nyugalomból indítani. Ez az elsı pont. Egy színésznek tudnia kell, 
hogyan kell csendben maradni, figyelni, reagálni, mozdulatlanul lenni, elkezdeni egy 
gesztust, fejleszteni azt, visszatérni a mozdulatlanságba és a csendbe, minden 
hangjával és félhangjával annak, amit azok a cselekvések magukban foglalnak. 
(Copeau 1955: 47) 

 

A semlegesség hasznos és praktikus fogalom a színész számára, ám meglehetısen 

problematikus annak pontos, fogalmi megragadása – errıl késıbb ismét lesz szó, amikor 

Lecoq kapcsán újból elıkerül a terminus.   

Fentebb már említésre került Marco de Marinis elképzelése a Copeau és Decroux 

mővészete közötti, gyakran félreértelmezett kapcsolatról. Decroux a Vieux Colombier-ben 

Copeau tanítványaként annak a képzésnek volt résztvevıje, amely a test 

kifejezıkészségének fejlesztését helyezte a középpontba. Ezt a célt a szöveg nélkül végzett 

gyakorlatok szolgálták legjobban, amely voltaképpen nem más de Marinis szerint, mint a 

„szöveg ideiglenes kivonása” (de Marinis 1995: 132). Copeau számára ez a gesztus 

hangsúlyozottan ideiglenes volt, hiszen az így megvalósult képzés lényege az, hogy a 

színész a tudatos testhasználattal mint eszközzel képes legyen megformálni a drámai 

szerepeket – hogy hangja és teste ne mondjon ellent egymásnak. Ebben a gesztusban, a 

szöveg „kivonásában” azonban Decroux egy önálló, csak a test kifejezıkészségére 

hagyatkozó mővészeti ág, a mime corporel lehetıségét látja meg. De Marinis szerint ez az 

a pont, ahol Decroux nézetei elválnak a mester gondolataitól, hiszen míg Copeau esetében 

progresszív-pedagógiai eszközrıl van szó, Decroux autonóm színházi formának ismeri el a 

szöveg mellızését (de Marinis 1995: 133). Ez a szempont annál is inkább lényeges, mert 

ebben az esetben éppen a szöveg nélküli állapot, a gyakorlati értelemben vett csend válik 

esztétikai középponttá egy másik mővész számára. Elkanyarodva de Marinis szövegétıl, 

érdemes röviden elidızni a Decroux által kifejlesztett mime corporelnél. 

Decroux szerint tehát „a mime többre hivatott, mint hogy egy másik mővészet 

kiegészítıje legyen” (Decroux 1985: 15). Prométheusz alakja, aki az istenekkel 

szembefordulva a tüzet adta az embereknek, majd vállalta a szenvedést tettéért, testesíti 
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meg azt az eszményt, amit Decroux a mime corporelrıl, a színész mővészetérıl gondolt 

(lásd ehhez: Sklar 1995: 108). Felfogása szerint a színész legfontosabb testrésze a törzs, 

amelybıl mint középpontból indulnak a mozdulat impulzusai, az egyes testrészek 

mozdulatai pedig függetleníthetık egymástól, elemeikre bonthatók, ezeket nevezi Decroux 

attitődöknek. Az attitődök összefőzésének eredményeként pedig a színész – ahogyan Sklar 

leírja – útvonalat (itinéraire) vagy mozgó szobrot (statuaire mobile) hoz létre (Sklar 1995: 

116). A mime corporelt az 1940-ben létrehozott iskolájában oktatta, amelynek erısen 

hierarchikus, mester és tanítvány viszonyának szigorúan szabályozott rendszerében a 

rituális jegyek rendkívül hangsúlyosak voltak. 

 A Méditations címő improvizatív elıadásról készült fotókon (fotók: Etienne Bertrand 

Weill) Decroux arca fedett, a teste majdnem meztelen. A „fedett arc” megfogalmazás 

azonban pontosításra szorul: az arcát kendıvel takarja el, amely, áttetszı lévén, nem fedi el 

teljesen a vonásait, hanem sejteti azokat, megmutatva elrejti – ismét rátalálunk a 

szellemképre.  

 

A „Decroux-kitérı” után, amely a mime mőfaján belüli heterogenitásra volt hivatott 

rámutatni, ezen a ponton visszatérek Copeau mővészetéhez, azért, hogy ráleljek a nyomra, 

amelyet Mallarmé mondata, a néma Pierrot fehérre festett arcának képe hagyott. A 

színészmesterség elsajátíttatásában Copeau egyik legjelentısebb újítása a maszk volt: 

egyaránt megfelelt a célnak a színész arcára dobott kendı vagy ennek továbbfejlesztett 

változata, a „nemes maszk”, amely a korábbi évszázadokban a nemeseket takarta el a 

nemkívánatos tekintetek elıl. (Edward Gordon Craig hatása elvitathatatlan és jól 

dokumentált ebben az esetben.) Copeau felismerése szerint olyan színészek esetében 

hasznos ez a technika, akik mindent a mimikájukra és kifejezı tekintetükre bíznak az 

elıadás során.  Ha azonban megfosztjuk ıket ettıl az eszköztıl, kénytelenek a testüket 

használni az adott érzelemnek megfelelıen. Szerinte a maszkkal való gyakorlás 

hozzászoktatja a színészt ahhoz, hogy a mozdulat és a mimika összhangban legyen a 

szerep megformálásakor. „A maszk megköveteli a gesztusok egyszerősítését és 

kiterjesztését egyaránt; valami arra kényszeríti [a színészt], hogy elmenjen az éppen 

kifejezett érzés határáig” (Dasté 1945, idézi Rudlin 2000: 72). Használata Copeau 

módszerében olyannyira hangsúlyossá vált, hogy a maszk felvételének aktusa különálló 

rítussá nıtte ki magát (részletes leírását adja Rudlin 2000: 73). 

A maszk használatának rituális jellege nem hagyható figyelmen kívül, története pedig 

felfogható a mitológia, a rítus történeteként és mőködéseként is. Olyan tárgy, amely a 
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színház rituális gyökeréig hatol vissza, egyfajta aktív relikvia. A maszk rituális 

vonatkozásait természetesen számos kutató vizsgálja (többek között Rudlin 2000, Eldredge 

1995, 1995, hogy csak a mostani elemzés szempontjából releváns írásokat említsem), a 

kultúrantropológia számára szinte kiapadhatatlan ihletforrásként szolgál – ezzel 

párhuzamosan pedig az ehhez köthetı színházcsinálók érdeklıdését is fenntartja 

(leginkább Barbáét). Anélkül, hogy ezeket a felfogásokat listáznám, csupán jelzem: az 

antropológia mint háttér teszi lehetıvé azt az állítást, hogy a maszk felvétele voltaképpen 

egy – a turneri értelemben vett – liminális fázis, egy rite de passage, amelynek tényét a 

maszk színházi használata csak árnyalja, de nem törli el. A maszk olyan, mitikus elemeket 

sem nélkülözı tárgy, eszköz (vehicle), a színész arca elé helyezett valami, ami mindig, 

lényegénél fogva közöttes és néma. Ebbıl a szempontból a maszkok között csak 

mennyiségi és formai különbség lehetséges. A kérdés természetesen az, hogy lehetséges-e 

egyáltalán nem jelenlévıként elképzelni a maszkot a színházi eseményben. Hol a maszk 

határa? Maszk-e a színész arca? Lehet-e nem az? Ha nem, milyen értelemben nem az?  

A maszknak hagyományosan hatalmat és erıt tulajdonítottak viselıje és fıleg 

szemlélıje fölött. Függetlenül attól, hogy elfogadjuk-e ezt a nézetet, azok számára, akik 

maszkos elıadásokat hoznak létre, a színházi elıadás létrehozásának folyamata ebbıl a 

szempontból úgy is felfogható, mint az a folyamat, ahogyan a színész „megszelídíti” a 

maszkot. A rituális hatalom pedig egyfajta tiszteletadás formájában él tovább: ez 

megfigyelhetı abban a gesztusban, ahogyan a maszkos színészek az aljánál és a tetejénél 

fogva veszik le a maszkjukat, sosem ragadják meg azt az orránál, vagy a szemvágatokba 

nyúlva (lásd ehhez Eldredge – Huston leírását: Eldredge – Huston 1995: 125). „Azt a 

színészt, aki a maszk alatt játszik, mintegy megszállja a figura.  A maszk vezeti a színészt, 

ı pedig feltétel nélkül engedelmeskedik neki” (Copeau 2000: 109). Copeau gondolata, 

kisebb módosulásokkal ugyan, de a többi, huszadik századi mimus gyakorlatában 

megjelenik – és tisztán kihallatszik belıle az Iónból áthagyományozott platóni felfogás: a 

rhapszódosz részesül az istenibıl, rajta keresztül az isteni szólal meg. A maszk immanens 

módon kapcsolódik a csendhez, amelynek egyik elsıdleges képe az őr a puszta arc mögött. 

A maszk felhelyezésének folyamata pedig – a színész számára a kiüresítés és töltekezés 

fázisa. Ha a fenti Copeau-idézetet a semleges maszkra alkalmazzuk, akkor az derül ki, 

hogy a maszk semlegessége mintegy átsugárzik a színészre, aki számára így 

megtapasztalható a Copeau által nagyra tartott semleges alapállapot.  

A semleges maszk, mint inkább a képzésben használt, mintsem önálló esztétikával bíró 

színházi eszköz, Copeau mőködését követıen is központi helyet kapott néhány 
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meghatározó mővész módszerében (ennek áttekintését adja Eldredge-Huston 2000) – a 

továbbiakban ezek közül Jacques Lecoq módszerét elemzem részletesebben.  

A ma is mőködı, L’École International du Théâtre nevő iskolája 1956-os megnyitását 

megelızıen Jacques Lecoq sportoló volt, atletizált – a sportot és a színházat Lecoq tanára, 

Jean-Marie Conty kezdte összekapcsolni egymással, többek közt barátjának, Antonin 

Artaud-nak a hatására. (Vonzó elképzelés: Lecoq „a szív atlétája”…) A saját színházi 

genealógiáját, a mime improvizációhoz való közeledését Lecoq Jean-Louis Barrault-tól, 

Jean Dastétól (rajta keresztül voltaképpen Copeau-tól) mint mesterektıl, illetve a Claude 

Martinnal (aki Charles Dullin tanítványa volt) való együttmőködésébıl eredezteti. Itáliai 

utazása pedig a commedia dell’arte mővészetére és a maszkokra irányította rá a figyelmét.  

Az utazás metaforájával lefedett képzés kétéves idıtartamának majdnem a felét a 

szöveg nélküli játék teszi ki, amelyben a legelsı szakasz a néma pszichológiai játék 

tanulmányozása. Dolgozatom gondolatmenete szempontjából az elsı szakasz tekinthetı 

jelentısnek, erre koncentrálok a továbbiakban, jóval kevesebb figyelmet szentelve a 

második résznek, ahol a szöveges improvizációk és gyakorlatok lépnek be a curriculumba.  

A csend kiemelt szerepe több szempontból is jól látható Lecoq módszerében. A kezdeti 

idıszak Lecoq szerint „a tiszta lap” megteremtése a résztvevık szakmai személyiségében. 

„A csönd óhajtása mögött az észlelési és kulturális tabula rasa iránti vágy rejlik” – írja 

Sontag (Sontag 1967: 22). A Mallarmé által oly nagyra tartott tiszta lap, a tabula rasa 

eszméje ebben az esetben természetesen nem elérhetı, ám az erre irányuló gyakorlati 

próbálkozás valószínőleg elengedhetetlen Lecoq iskolájában, ahová a világ minden tájáról, 

és a képzettség minden szintjérıl érkeznek jelentkezık, ráadásul nyilvánvalóan nem is 

arról van szó, hogy „le akarnák törölni” az írást, ami a jelentkezık mővészetébe korábban 

beíródott: sokkal inkább arról, hogy egy idıre elhalványodjon ez az írás, hogy a kurzus 

végén újra, immár megváltozott formában olvashatóvá váljon. Lecoq több helyen 

nyilvánvalóvá teszi, hogy pedagógiájának az a célja, hogy lehetıvé tegye a tanulók 

számára saját mővészetük kifejlesztését („Senki vagyok. Semleges pont vagyok, amelyen 

azért kell áthaladnod, hogy jobban artikulálhasd színházi hangodat. Csak azért vagyok ott, 

hogy akadályokat gördítsek az utadba, hogy így könnyebben megtaláld az utadat 

körülöttük” – idézi Lecoq szavait McBurney 2002: ix), ebben az esetben elmondható, hogy 

a mester szándéka nem teleírni a lapot, éppen ellenkezıleg, a cél az, hogy képzés végén a 

mővész képes legyen a saját mővészetét önmagára / önmagába írni, mint megannyi fehérre 

festett arcú Pierrot.  
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Az utazás tehát a csendbıl mint kiindulásból a kimondott szó felé tart (Lecoq 1997: 22), 

oly módon, hogy a szó tartományába való behatolás elsısorban a „szavak testén” (Lecoq 

1997: 60) keresztül történik – Lecoq feltételezése szerint bizonyos szavak (fıleg az igék) 

valódi testi dinamikával bírnak –, majd pedig a tanítványok a „mimodinamika” 

segítségével megpróbálják „mozgásba hozni” a verseket. A csend Lecoq számára az, ami 

megelızi a szavakat: 

 
Csenddel kezdünk, minthogy a kimondott szó gyakran elfelejti gyökereit, amelybıl 
kinıtt, a tanítványok számára pedig jó, ha úgy indítanak, hogy az elsıdleges naivitás, 
az ártatlanság és kíváncsiság állapotába helyezik magukat. (Lecoq 1997: 41) 

 

Mivel ez a fázis, melynek lényege a szó használatának késleltetése (hasonló ez a de 

Marinis által „a szöveg ideiglenes kivonásának” nevezett folyamathoz), a képzés elején 

következik be, ezért a tapogatózás idıszaka is, mind a tanár, mind a tanítvány számára: 

Lecoq számára az a mód, ahogyan a tanítványok megvalósítják ezeket a szöveg nélküli 

feladatokat, információt szolgáltat arról, hogy mennyire képesek különféle színészi 

alapfeladatok (pl. a figyelem fókuszálásának) elvégzésére. Lecoq elképzelésében nemcsak 

az nyilvánul meg, hogy a csend valami, ami a nyelv elıtt és mögött jelen van, hanem 

immanens módon az is, hogy a csendhez való viszony mindenki számára egyrészt 

problematikus, másrészt sokrétő, ennélfogva elárul valamit a személyiségrıl.  

 
Az elsı improvizációk lehetıvé teszik számomra, hogy megfigyeljem minden egyes 
tanítvány játékának minıségét: hogyan játszanak el nagyon egyszerő dolgokat? 
Hogyan maradnak csendben? Néhányan gátolva érzik magukat, eltiltva a beszédtıl, 
jóllehet nem tiltok meg semmit, egyszerően arra kérem ıket, hogy maradjanak 
csendben, hogy jobban megértsék azt, ami a szavak alatt nyugszik. (Lecoq 1997: 41, 
eredeti kiemelés) 

 

A csendbıl csak a beszéd vagy a cselekvés jelent kiutat – a túlságosan erıs töltéssel 

rendelkezı csendet meg kell törni szavakkal vagy tenni kell valamit – Lecoq azonban 

igyekszik rávezetni a tanítványokat, hogy ezeket ne a csendtıl való menekülésként 

használják. Az egyik ilyen alapvetı gyakorlat a szöveg nélküli improvizációk sorában a 

különbözı, a mindennapi élet nyilvános helyzeteibıl vett környezetbe helyezett várakozás 

alaphelyzete, ahol a mindennapi életben a résztvevık nem beszélnek egymással, ám nézik 

a többieket és „nézve vannak” – az összes váróterem ilyen.  

Az „utazás” elsı szakaszának leírásából kiviláglik, hogy a szöveg nélkül végzett 

improvizáció, és a „szó alatt nyugvó” csend megtapasztalása tulajdonképpen nem más, 

mint alapozás: a színészi szakma alapozó fázisának (Nánay, lásd a jelenlét módszertani 
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fejezetét) egyik leglényegesebb tézise szerint a csend mint a szó alapja jelenik meg. Ez 

jelenti a felkészülést a következı szakaszra: a semleges maszkkal való munkára. 

Copeau elképzeléseihez hasonlóan a semleges maszk egy titokzatos, már-már mágikus 

középpontot képez Lecoq rendszerében (bár ragaszkodik hozzá, hogy a semleges maszk 

nem szimbolikus – Lecoq 1997: 51). A semlegesség olyan, tökéletesen kiegyensúlyozott 

maszkot jelent, amely a nyugalom fizikai érzetét kelti: 

 
Ez a tárgy az arcra helyezve lehetıvé teszi, hogy viselıje megtapasztalja a cselekvést 
megelızı semlegesség állapotát, a minket körülvevı dolgok iránti fogékonyság 
állapotát, belsı konfliktus nélkül. Ez a maszk vonatkozási pont, egy alap maszk,  
támaszpont minden más maszk számára. (Lecoq 1997: 47, eredeti kiemelés) 

 

Szükséges rámutatni ezen a ponton, hogy noha Lecoq számára a semleges (állapot, maszk 

stb.) kiemelt fontossággal bír, az, amit ı semlegesnek tart, az esetek többségében nem az. 

A semleges állapot szerinte a nyugalom és kíváncsiság keveréke, tehát voltaképpen nem 

semleges. Sokkal inkább egyfajta „igent mondó készenlétnek” nevezhetı.  

A semleges maszk (amelyet Lecoq precízen elkülönít a nemes, illetve a kifejezı 

maszkoktól) kettıs hatással van a színész testére: felszabadítja azt, és nyitottá teszi az ıt 

körülvevı tér iránt (Lecoq 1997: 49). Abból, ahogyan Lecoq leírja a semleges maszk 

hatását, kiviláglik annak egy, a csendre vonatkozó aspektusa is, amennyiben a maszk az 

elválasztás aktusával összekapcsol. A színész arca elé helyezett maszk elnémítja a 

kifejezésnek ezt a (hagyományosan hangsúlyos) csatornáját, ezzel pedig más megoldásokra 

kényszeríti. A semleges maszk – ezáltal a semleges állapot – viszonyítási ponttá válik, 

olyan „hellyé” a színész számára, amelybe visszahúzódhat. Éppen ezért csak látszólag 

meglepı az a párhuzam, amit Lecoq von a semleges maszk és a színész teste között: 

„Amint egy tanítvány megtapasztalja ezt a semleges kiindulópontot, a teste rendelkezésre 

áll, mint egy tiszta lap, amelyre ráíródhat a dráma” (Lecoq 1997: 47).47 A semleges maszk 

végül is felfed.  

A „minden maszkok Maszkja” (Lecoq 1997: 63), a semleges maszk segít 

megtapasztalni azt a vonatkozási pontot, amely elengedhetetlen a színészi mesterség 

elsajátításához. A mesterség árnyalatait, különbözı elemeit azonban már a kifejezı 

maszkok használatával lehet megtanulni. Nem célom ezt részletesen ismertetni, ám 

érdemes kitérni egyre, a „Jezsuita” maszkjára. Ez a maszk attól válik kifejezıvé, hogy 

                                                
47 A francia eredetiben: „…son corps sera disponible…” (Lecoq 1997: 67), az angol változat: „…his body 

will be freed…” (Lecoq 2002: 38). 
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arcának két fele rendkívül aszimmetrikus, ezáltal sajátos dinamizmus jellemzi. Az egyik 

fotó azt a pillanatot örökíti meg (Lecoq 1997: 67), amikor Lecoq viseli a maszkot, és 

jóllehet testének pontos körvonalai nem kivehetık, annyi azonban látszik, hogy Lecoq 

háttal áll, és csak arcát / maszkját fordítja felénk, ezzel adva a figura esszenciális 

értelmezését. 

Mallarmé, Copeau és Lecoq maszk-leírását nézve az látszik, hogy a színész számára a 

semleges maszk voltaképpen olyan eszköz, amely segítségével megteremtheti a játékhoz 

elengedhetetlen semleges állapotot (amely, mint azt kimutattam, nem semleges). 

Egyetértek Eldredge-Huston nézetével, akik szerint a semleges maszk és a színészi jelenlét 

szervesen összefügg egymással (Eldredge-Huston 1995: 128). A semleges maszk – a 

semleges állapothoz hasonlóan – ugyanakkor soha nem lehet teljesen semleges. Azt 

hihetnénk, hogy a semleges maszkon – „üres”, tehát színész nélküli állapotában – csak a 

tekintet helye válik hangsúlyossá. Ám a figyelmes szemlélı számára a punctum (Barthes) 

nem a szemvágat, hanem az a vékony rés, amely a maszk ajkait elválasztja egymástól. Bár 

nem beszél akkor sem, amikor viseli a színész, a semleges maszk ajkai közt rés van, 

mintha éppen meg akarna szólalni (lásd ehhez: Eldredge-Huston 2000: 123, akik a maszk 

készítıje kapcsán említik a maszk arcát). A maszk résnyire nyitott ajkai, amelyen a színész 

jelenléte nélkül semmi más nem szőrıdik át, mint a csend, a megszólalás és csend 

határvonalán álló arc képe felidézi azt a képet, amely, mint ıskép, a fejezet elején jelent 

meg: „a még íratlan papírlap fehérségő kísértet” arcát. 

Mindazonáltal a fenti mővészek attitődjébıl jól kiolvasható az a kísértés, amelyet ugyan 

túlzás lenne veszélynek nevezni, ám mégis valami hasonlóról van szó: arról, hogy a túlzott 

komolyság egyfajta szekularizált egyházzá teheti az általuk kimunkált mővészetet, mint 

ahogyan az Decroux esetében nyilvánvalóvá vált. A maszk használatával és csendjével 

kapcsolatban mindenképpen érdemes észben tartani és fontolóra venni Sontag és Hassan 

intését, akik egymástól függetlenül, de egybehangzóan az irónia szükségességét 

hangsúlyozzák a csendhez való közelítés során (lásd a dolgozat befejezését). A maszktól 

való távolság, a maszkkal szembeni reflexivitás és irónia az, ami meggátolhatja azt, hogy a 

színész összetévessze a maszkot a saját arcával.  
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3. Keresztezıdések 

 

Szövegkulissza: A test megélése – Dancing in My Mind 

 

A csendre és a jelenlétre vonatkozó korábbi szakaszokban – elsısorban Artaud, Mihail 

Csehov, Barba és Bogart munkáival kapcsolatban – rendszeresen visszatérı motívum a 

„keleti színház” mint inspirációs forrás, viszonyítási alap, minta. Vagy éppen mint kihívás: 

Goodall már elemzett jelenlét-monográfiájának (Goodall 2008) egyik alapvetı motívuma 

az a frusztráció, amellyel a kelethez való odafordulást szemléli. Ugyanakkor Goodall 

álláspontjából bizonytalanság olvasható ki: naivitás és általánosítás a keleti színházi 

hagyományra mint töretlen, folytonos és homogén tradícióra hivatkozni. Az árnyalatoktól 

mentes „keleti színház” képe pusztán sztereotípia. Heideggernek a Tezuka professzorral 

folytatott párbeszéd-kísérlete ebbıl a szempontból jelzésértékő és fontos – gesztusa pedig 

Tadashi Suzuki48 kijelentésében manifesztálódik újra: „A nemzetközi kulturális csere 

lehetetlen – éppen ezért meg kell próbálkoznunk vele” (Suzukit idézi Bogart 2007: 16). A 

megértésre irányuló kísérletek szükségszerően gyakran félreértéseknek tőnnek (talán nem 

is lehet másként, mint ahogy az sem mindig meghatározható, mihez képest „félre”). Ezek 

azonban, mint arra P. Müller rámutat, esetenként termékeny félreértésnek bizonyulnak (P. 

Müller 2008: 129).  

A keleti színház (többé-kevésbé) sztereotipikus képén az indiai, indonéz, kínai színház 

mellett meghatározó helyet foglal el a japán színház hagyománya – a következı 

szakaszokban ezzel foglalkozom részletesebben. A nézıpont ugyanakkor – már a „keleti 

színház” győjtınévbıl is látszik – alapvetıen nyugati. Ez is rendkívüli általánosítás, 

különösen akkor, ha a Japánra, szőkebben pedig a japán színházi mőfajokra gyakorolt 

hatásokról van szó: fontos különbséget tenni az európai és az észak-amerikai befolyás 

között. A közvetítés csatornája is „zajos”, a fordítások rétegeinek sokasága mellett a 

rögzített nézıpont hiányát is tudomásul kell venni, illetve annak az esetlegességét, hogy 

egy adott alkotó megjelenik-e a „nyugat” számára hozzáférhetı módon: a következıkben 

                                                
48 A japán nevek hivatkozásakor a nemzetközi szokásrendet követem, amely a keresztnév-családnév 

sorrendet alkalmazza, szemben a japán és magyar névleírási szokással.  
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részletesebben tárgyalt mővészek közül Zeami írásai csak több száz éves késéssel kerültek 

lefordításra, Hijikata nem hagyta el Japánt egész életében, társa, Ohno pályájának 

legnagyobb részében külföldön utazott, Tanaka és Suzuki pedig, bár létrehozták saját 

színházi mikrokozmoszukat Japánban, gyakran jelennek meg neves nyugati fesztiválokon. 

Nem a keleti színház romantizálása a célom, sem az, hogy átfogó képet nyújtsak a japán 

színház történetérıl, hanem az, hogy – újabb szövegkulisszát állítva a jelenlétrıl és a 

csendrıl szóló monológ hátterébe – röviden felvázoljak néhányat azokból a 

megfigyelésekbıl és tanulságokból, amelyet történetesen japán színházmővészek 

fogalmaztak meg, és – néha félreértések eredményeként – nagy hatással vannak az európai 

és észak-amerikai színházi gyakorlatra.49 

  

A japán színház nyugati mővészetre gyakorolt hatásai közül a nō hagyománya 

tekinthetı a legismertebbnek: a nō drámák szövegei, a speciális, rendkívül stilizált 

elıadásforma és színjátszás szabályai egyaránt felkeltették az európai és észak-amerikai 

(színház-) mővészek érdeklıdését. A nō alapvetı fontosságú szövegeit Zeami (1374-1443) 

írta, és ezek az írások – a hagyománynak megfelelıen – a családon belül öröklıdtek 

generációról generációra; nyilvánossá csak 1909-ben váltak.50 (A brit recepció kezdeteihez 

lásd P. Müller 2008: 129.) A nō színházban eljátszható karaktereket Zeami három 

csoportba – az öregember, az asszony, és a katona alaptípusába – sorolja (Vekerdy 1999: 

184), amelyek eltérı mozdulatokat, testtartást és dinamikát követelnek a színésztıl. Az 

európai színházi gondolkodást leginkább a 7/10 szabálya ihlette meg: Zeami nagy 

fontosságot tulajdonít a nō színész életkorának, és miután leírja, milyen sajátosságok 

rendelhetık a gyermek, felnıtt és az idıs színészhez, azt is összefoglalja, hogy az egyes 

korszakok más-más magatartást kívánnak a színésztıl. Míg a felnıtt, szellemi és testi ereje 

                                                
49 Túlzott egyszerősítés lenne az is, ha a japán színházat csupán a nō és a butoh mőfajaira szőkíteném. A 

kortárs japán színházzal kapcsolatban Yuki Kawahisha arra mutat rá, hogy a nō elsısorban a magasan 
kvalifikált társadalmi réteg (és a turisták) érdeklıdésére tart számot; a szórakoztató színház kategóriájában 
pedig egyre erısödı észak-amerikai hatás (különösen a musical mőfajának népszerővé válása) figyelhetı 
meg. A nō megújítására tett kísérletek közül elsısorban Yukio Ninagawa munkáit emeli ki (Kawahisha 2010, 
magánbeszélgetés). 

 
50 Zeami magyar recepciója fıként Vekerdy Tamás mővére épül (Vekerdy 1999). Noha Vekerdy könyve 

a megjelenéskor (1974) kultuszkönyvvé vált és a mai napig az elsıdleges monográfia Zeami mővészetérıl, 
nem tekinthetı egyértelmően forrásértékő dokumentumnak. Érdeme, hogy Zeami írásain keresztül bevezetést 
nyújt a nō történetébe és formai sajátosságaiba, ám az elemzı szakaszokban a Vekerdy 
mővészetpszichológiai szempontokat érvényesítı „szőrıje” meglehetısen erıs (a mő alcíme „lélektani 
elemzés”), hasonlóan a Sztanyiszlavszkij-párhuzamok használatához. Vekerdy mőve mellett japán színház 
elméleti recepciója elsısorban Duró Gyızı nevéhez köthetı. Ebben a szakaszban nem célom a nō dráma és 
színház részletes ismertetése, kizárólag a színészi munka néhány sajátos jegyét emelem ki Zeami írásaiból.  
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teljében lévı színész esetében azt javasolja Zeami, hogy gesztusainak intenzitása legyen 

egyenlı a belsı feszültségével (10/10, lásd Vekerdy 1999: 80), addig a 7/10 szabálya az 

öregember mővészetében válik fontossá, feltételezve, hogy ebben a korban a színész már 

rendelkezik a szükséges ismeretekkel, bölcsességgel és önfegyelemmel, ám teste nem 

minden esetben képes követni a színész érzelmeit. Zeami azt kéri az idıs színésztıl, hogy 

ne is próbálja a gesztusait megfeleltetni az érzelmeinek, mert az csupán szánalmat kelthet, 

éppen ellenkezıleg, igyekezzen visszafogni a mozdulatait. 

 
A szívet tíz részben, a testet hét részben mozgatni, ez azt jelenti: a kéz s a láb 
betanult mozdulatait úgy kivitelezzük, amint mesterünknél tanultuk, mégis azonban, 
mihelyt kellıképpen uraljuk a mozgást, a kéz gesztusait s a láb mozdulatait ne olyan 
intenzíven valósítsuk meg, amint a szívben történik, hanem némiképpen tartsuk 
vissza. (Zeamit idézi Vekerdy 1999: 135, eredeti kiemelés) 

 

A 7/10 szabálya többek közt Grotowski és Barba mővészetére gyakorolt nagy hatást; 

ugyanakkor hasonló, a színészi gesztusok redukciójára, visszatartására vonatkozó 

elképzelések más színházmővész írásában is megjelennek (errıl a jelenlét módszertani 

szakaszában írtam részletesebben).  

  

Sötét, avantgárd, kaotikus, közönséges, underground, nyomorék, mocskos, erıszakos, 

erotikus, anarchikus, formátlan, nyugtalanító, transzvesztita, reszketı, rejtélyes, groteszk, 

hallucinatív, fájdalmas, hanyatló, ijesztı, destruktív, egészségtelen, összezavaró: ezek a 

leggyakrabban elıforduló kifejezések abban a kritikai recepcióban, amely a huszadik 

század második felében, Japánban létrejött új táncszínházi formát próbálta megragadni 

(ehhez lásd Fraleigh-Nakamura 2006: 76). A butoh mint színházmővészeti irányzat, az azt 

formáló elıadások – Tiltott színek (1959), Tatsumi Hijikata és a japánok: A test lázadása 

(1968), La Argentinát csodálva (1977), Vízililiomok (1987) – létrejötte Tatsumi Hijikata 

(1928-1986) és Kazuo Ohno (1906-2010) együttmőködésének eredménye. Az ankoku 

butoh (Hijikata elnevezése saját mővészetére) jelentése: a sötétség tánca. A butoh egyrészt 

a japán hagyomány újraértelmezésének tekinthetı, amennyiben elfordul a tradicionális, 

minden elemében rögzített és kodifikált nō mőfajától, elvetve a tánc illusztráló, imitáló 

szerepét is, és az egyszerő mozgás gyökereihez való visszatérést sürgeti, másrészt a 

nyugati hatásokkal való találkozás és számvetés eredménye is. A „nyugati hatás” ebben az 

esetben számos jelentést hordoz, a huszadik század elsı évtizedeinek (elsısorban német) 

avantgárd táncszínházát (Hijikata és Ohno egyaránt nyugati tánctechnikák elsajátításával 

kezdte karrierjét), a francia írók (elsısorban Jean Genet) szövegeit, illetve – a szó tragikus 
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és destruktív értelmében – a Hiroshimára és Nagaszakira 1945-ben ledobott atombomba 

hatását is.  

A Hijikata és Kazuo Ohno által kidolgozott tánctechnika egyrészt elıadómővészet, 

másrészt több annál: sokkal inkább „aktivitás”, mint tánc (Tanaka 2006), a butoh az ember 

önmegismerésének eszköze, lehetıség arra, hogy az ıt körülvevı világot a maga 

teljességében próbálja megtapasztalni. Nem kötıdik szorosan egyetlen valláshoz sem, 

mind keresztény, mind zen buddhista elemek, motívumok fellelhetık benne. A butoh 

elsısorban Ohno külföldi elıadásainak köszönhetıen vált ismertté nyugaton: míg Hijikata 

sohasem hagyta el Japánt, Ohno rendszeresen vendégszerepelt Európában és Észak-

Amerikában. Az ezredforduló évtizedeire pedig a mőfaj – a kortárs tánc egyéb 

formanyelvéhez hasonlóan – globalizálódott.  

A butoh „második generációjának” képviselıje Min Tanaka, aki Hijikata tanítványa 

volt: Japánban él, növényeket termeszt Body Weather Farm nevő bérelt tanyáján, ahol 

rendszeresen workshopokat, elıadásokat tart.51 A „test-idıjárás” terminusát Tanaka a 

hetvenes évek végén alakította ki, az idıjárás „omnicentrális” jellegére, az állandó 

változásra és az „én” elmosásának folyamatára utalva, amelyet a táncos testtudatával 

kapcsolatban is alapvetınek tekint (Tanaka 2006). „A természet a legnagyobb fokú 

hagyomány” (Tanaka 2010): a természet mélységes tisztelete, és annak forrásként, 

inspirációként való használata alapvetı fontosságra tesz szert a butohban, és a tradíció 

fogalmának sajátos rétegére mutat rá. A sár, a szél, a virág, a föld képe és minısége 

állandóan visszatérı motívuma a butoh elıadásoknak (ehhez lásd Fraleigh-Nakamura 

2006: 11, 114), a testet érı külsı környezeti hatások, a szél, a fény, a hıség pedig 

önmagukban is alkotó tényezık (Tanaka 2006). 

Tanaka megközelítése részben visszavezethetı a butoh egyik meghatározó elıadására, 

Tatsumi Hijikata és a japánok: A test lázadása (1968) címő Hijikata-koreográfiára. Ez az 

elıadás annak kísérleteként is értelmezhetı, hogy a japán test megmeneküljön a nyugati, 

dualista test-felfogástól (Fraleigh-Nakamura 2006: 18) – a mő létrejöttében pedig 

nyilvánvalóan közrejátszott, hogy Artaud A színház és hasonmása címő könyvének japán 

fordítása 1965-ben került kiadásra. Artaud és Genet hatása egyaránt meghatározza 

Hijikata, Ohno és Tanaka testrıl és a táncos jelenlétérıl vallott nézeteit. Ennek 

leglényegesebb sajátossága „a valamivé váló test” képe (Fraleigh-Nakamura 2006: 50), 

                                                
51 Min Tanaka  a vajdasági Palicstól néhány kilométerre, a fenyıerdıben lévı tisztáson tartott kurzust 

2003-ban. A következı szakaszok az ott szerzett tapasztalataimon alapulnak. 
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amely igyekszik ellenállni a jelentésképzésnek, és nem annyira egy-egy metafora, hanem 

az egymásból létrejövı állapotok ethosza válik láthatóvá (Fraleigh-Nakamura 2006: 72). A 

test (body) helyett a (függıleges állapotba kényszerített) holttest (corpse) anyagisága, az 

egységes testkép helyett pedig az egymással nem feltétlenül összefüggı testrészek (test-

darabok) válnak a butoh testkoncepciójának középpontjává. Az öreg, vagy valamilyen 

értelemben stigmatizált testek kerülnek elıtérbe, szemben a nyugati „fiatalság-centrikus” 

megközelítéssel (Fraleigh-Nakamura 2006: 75), és míg a nyugati tánc esszenciájaként 

tekintett klasszikus balett a gravitáció legyızésére törekszik, addig a butoh a földhöz való 

taktilis viszony fontosságát látja a tömegvonzásban. Míg a balett a  ↑ , addig a butoh a ↓ 

jellel írható le. Az arcot gyakran fehérre festik (Ohno), ezzel erısítve a személyiség 

elmosására irányuló törekvést, illetve a holt anyag és a szellemkép asszociációját (lásd 

ehhez a szellemrıl írt szakaszait e dolgozatnak), a testet pedig számos esetben barnára 

színezik (Tanaka), a földhöz, a sárhoz való kötıdés kifejezéseként.  

A butoh alapja tehát a minél több vonatkozásban megtapasztalt test és a tudatossá tett 

mozgás. A mozgás tudatosításának lényeges szakasza a gesztusok megszabadítása a 

rárakódott konvencióktól, szokásoktól. Tanaka szándéka a mozgás elfelejtettnek vélt 

alapjához való visszatérés, az egyre differenciáltabbá váló tánchagyományok által idınként 

közhelynek tartott axiómákig való visszaérkezés – a butoh kiindulópontja a konvencióktól, 

kulturális kapaszkodóktól megfosztott test. Tanaka számára tehát egyértelmő, hogy létezik 

közös alap, axióma, egység a kulturálisan befolyásolt mozdulatok alján/mögött, és azt 

feltételezi, hogy lehetséges eljutni a konvencióktól megfosztott testig.) Tanaka vajdasági 

kurzusán a délelıtti órákban Tanaka asszisztense, Tamai Yasunari tartott dinamikus, 

koordinációs tréninget, a délutánok pedig Tanaka foglalkozásaival teltek a tisztáson. 

Yasunari tréningjein az elemenként egymásra épülı mozgássorok pontosan a mindennapi 

mozdulatokban tetten érhetı, „amerre mutatok, arra nézek, és amerre nézek, arra indulok” 

típusú beidegzıdéseket bontották le. A lassú tempójú, elmélyültebb koncentrációt igénylı 

gyakorlatokban a test mint a mozgás alapanyaga jelent meg: a feladatok célja az volt, hogy 

a testrészek kapcsolódási pontjait, a mozgás elemeit tudatosítva a táncos/performer képes 

legyen rekonstruálni, mentálisan újjáépíteni a saját testképét. 

A butoh mestere szerint ahhoz, hogy a test uralhatóvá váljék, elengedhetetlen a 

pszichikai, mentális éberség állapota, amelyet a teljes mozgás során meg kell ırizni. Ennek 

az állapotnak az alapformája: egyedül lenni a térben. A külsı szemlélı számára 

mozdulatlannak tőnı állapot (status) belülrıl egyáltalán nem statikus, hiszen egyrészt a 

koncentráció a képzelet, a tudat folyamatos aktivitását feltételezi, másrészt az éberség a 
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testet körülvevı környezet fokozott érzékelését és megtapasztalását jelenti. Az éberség 

ebben az esetben az impulzusokra való nyitottság és reakcióképesség állapotának 

fenntartása. Alapvetı jegye a türelem, a mozgás „nem-elkezdése” (lásd ehhez Fraleigh-

Nakamura 2006: 114). Ez az állapot a butohban nem más, mint mentális kifutópálya a 

tánchoz, amelyet nem szükséges láthatóvá tenni és semmiképpen sem szabad imitálni.  

Amennyiben ez a koncentrált készenléti állapot létrejött, akkor (és csak akkor) lehet 

külsıleg is látható mozgásba hozni a testet – térben és idıben. A mozgásfolyamatok közös 

jellemzıje a mozgás sebessége, amely az idıbeliség látható formája (és mint a mozgás és a 

tánc lényegi eleme, sohasem lehet esetleges). A sebesség fontosságának tudatosítása és 

ellenırzése Tanaka rendszerében lényeges szerepet játszik, az ennek megtapasztalását 

célzó feladatok pedig mintha a mozdulatlanság és a mozdulat közötti hajszálvékony határt 

járnák körül: Tanaka tempót meghatározó instrukciói a legtöbb esetben így végzıdnek: egy 

milliméter másodpercenként. A szinte végletekig lelassított mozgás ugyanakkor a butoh 

egyik alaptételének szellemében is értelmezhetı. E tétel szerint a mozgás, a tánc célja 

sohasem a végpont elérése, hanem az addig vezetı út minél teljesebb, mélyebb 

megtapasztalása. A „valamivé váló” test folyamatosságának felismerése, az egyes 

állapotok közötti átmentre való rámutatás jelenik meg Tanaka instrukciójában, és az a 

felfogás, hogy a mozdulatok esetében nem annyira azok külsı képe, hanem az általuk a 

táncosban keltett érzetek, képek, asszociációk a lényegesek.  

A butoh mint elıadás alapvetıen improvizációra épül, ez azonban nem jelenti azt, hogy 

a táncos nem rendelkezik egy lehetséges vezérfonallal az adott táncban. Az európai 

táncleírás hagyományos módjaival szemben, amelyekben a mozgás külsı képét 

koreografikus pontossággal rögzítik, a butoh mőfajában ez a „vezérfonal” a táncos belsı, 

saját tulajdona: képek, mondatfoszlányok, impulzusok asszociációs áramlata, amelyet a 

tánc során követ. A Tanaka által adott instrukciók egy része ezt sajátíttatja el, amikor a 

feladat szerint a táncosnak önmagában fel kell idézni a következı esemény képsorát, és 

„mozgássá tenni” – nem eltáncolni! – azt: egy újságpapír, amely az utcán hever, majd 

elázik, megszárad, repül a szélben, majd újra földet ér.  A butoh fu nevő, a haiku 

„technikájára” emlékeztetı mentális útvonal európai megfelelıjeként Grotowski partitúra-

fogalma említhetı. A butoh fu és a partitúra – a dramatikus szövegekre alapozó elıadások 

szerep- és karakter-felfogásával, „belsı monológjaival” ellentétben – nem válnak a 

közönség számára hozzáférhetıvé, még akkor sem, ha valamilyen módon nyilvánosságra 

kerülnek.  
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A butoh – alapvetıen egyszemélyes elıadásra épülı hagyományai ellenére – fontos 

szerepet tulajdonít a Másik jelenlétének. A butohban a táncot ugyanis olyan impulzusok 

hozzák létre: a táncoson kívüli világ impulzusai egyrészt a testtel érintkezı elemek 

energiáiként nyilvánulnak meg, másrészt a Másik mozdulatainak stimulusaként. A 

Másikkal való találkozás tehát a butoh szerint nem más, mint egyidejő oda-vissza 

energiaáramlás, a cél pedig az, hogy a stimulussal érkezı energia „a legkisebb 

veszteséggel” jusson át az érintkezı testrészek között.  A Másik mozgásának 

megismerésének folyamatában a kurzus egyik leglényegesebb gyakorlata: az 

„agyagszobrászat” gyakorlatsora képessé tesz felismerni a testet mint tömeget és mint 

anyagot és visszautalva a sár, a föld elemére, illetve a gravitáció elfogadására: a test 

tömeggel és sőrőséggel rendelkezı, holt anyagként való felfogására. 

A kurzus Tanaka elıadásával zárul: a helyszín „központi épületének” (azaz egyetlen 

kıházának) belsı szobájában, fehérre meszelt falak közt, deszkapadlón táncol Tanaka. Az 

improvizációra épülı elıadás esetében a térnek, a táncost körülvevı környezetnek alapvetı 

szerepe van Tanaka mővészetében: „nem egy térben táncolok, hanem a teret táncolom” – 

mondja (Tanaka 2010). A nézıknek háttal a földön gubbaszt az egyetlen villanykörte által 

megvilágított térben. Elsı látásra mozdulatlannak látszik, ám néhány perc múlva feltőnik, 

hogy valójában atomjaira bontott mozdulatok sorozatát végzi, mintegy a Zénón-paradoxon 

színházi megvalósítását. Mivel a lelassított és egyre szaggatottabbá váló mozgással csak 

percek múlva fordul a nézık felé, Tanaka arca nagy jelentıséget kap: mimikája folyamatos 

reszketéssel egymásba olvadó maszkok sorozata, az állandóságot ebben az arcban csak a 

végig felfelé, a szemhéjak alá fordított szembogár és a helyén látható fehérség jelenti. 

Véglényszerővé, kortalanná torzult vonások, az ember testébe zárt totális magány arca, 

titkolni való, szánalmas és győlöletes. A külvilággal kapcsolatban lévı tekintet hiánya 

határozza meg az elıadást: az önként választott vakság nyomasztó, komor, 

változtathatatlan állapota. (A megvénült Oidipusz magányának képe ez.) A sötétség, mint a 

butoh alapmotívuma, ebben az esetben a tekintet hiányával válik azonossá. 

„Számomra a tánc a kétségbeesés és a bátorság szimbóluma” (Tanaka 2003). Mondata 

megfejtést nyújt saját táncához is: önmaga esendıségének és kínlódásának megmutatásával 

telíti a butoh improvizatív, szólótáncra épülı technikáját. Olyan lényt látunk, aki mintha 

csont és bır helyett is csupa meztelen idegvégzıdésbıl állna, akinek még a levegıvel való 

érintkezés is fáj. Embrió? Vagy aggastyán? A külvilággal csak annyi kapcsolata van, 

amennyit ezek az idegvégzıdések közvetíteni képesek: egyszerre túl sok és túl kevés. 

Ahogyan az elıadás folyamán lassan bejárja a teret, megérintve, majd végigsúrolva a falat, 
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tekintet nélkül „kinézve” a szoba mélyén lévı nyitott ablakon, mintha hiábavaló 

tapogatózás lenne egy elveszett, vagy talán birtokolhatatlan valami után. 

A cím nélküli elıadás nem áll össze egyetlen, lineárisan leírható történetté, inkább egy 

szakrális szertartás ciklikus szerkezete fejthetı fel benne, vissza-visszatérı állapotok 

olvadnak egymásba. Az egyetlen biztos pont az, hogy a tánc „túl van”, túl – az európai 

színházi – konvenciókon, túl a mindennapi tapasztalaton, túl idın, életkoron és tudaton. Az 

elıadás a dekódolás, az értelmezés nehézségével és viszonylagosságával szembesít. 

Tanaka táncában nem különíthetı el élesen egymástól a színész/táncos és a szerep: 

nehezen dönthetı el – ha eldönthetı egyáltalán –, hogy az egymásba forduló állapotok 

értelmezhetık-e szerepként, sıt, a színész-szerep megkülönböztetés legitimitása is 

megkérdıjelezıdik ez esetben. A szakralitásra és a ritualitásra vonatkozó asszociációk 

megkönnyítik ugyan az értelmezést, ugyanakkor Tanaka magányos rituáléjának csupán 

tanúi, nem részesei vagyunk. Az elıadás nyomasztó atmoszférája azonban minden 

értelmezési kapaszkodó nélkül is átütı erejő: ennek fıbb komponensei a lefojtott 

feszültség, az összpontosított csend és a tökéletesen uralt test mozdulatainak látványa. 

Tanaka koncentrált mozgását a Yasunari által szolgáltatott zene ellenpontozza: a nézık 

között ülve, ölében a magnóval a „You Are My Destiny” címő slágert bömbölteti. Az 

elıadás elırehaladtával a zene jelenléte egyre hangsúlyosabbá válik, mert kiderül, hogy a 

kazettának ezen az oldalán csak ez az egy szám ismétlıdik, a számok között a szalagon 

elızıleg tárolt slágerek alapzajával. A „You Are My Destiny”, a jelmezként használt 

ballonkabát és a Clark Gable-kalap kulturálisan többrétegővé, disszonánssá teszi a térben 

mozgó alakot. A zene azonban egy adott pillanatban elhallgat – éppoly váratlanul, mint 

ahogyan ismétlıdni kezdett –, így válik hangsúlyossá a csend, amelybıl csak lassan szőri 

ki fülünk a mozduló test hangjait. Definiálhatatlan, alaktalan testneszeket hallunk: 

csoszogást, kabátdörzsölıdést, csámcsogást, néha úgy tőnik, mintha még a folyamatosan 

rezgı szempillák is hangot adnának. Az elıadás végét az elhaló neszezés, a beálló csend 

és Tanaka megnyugvó tekintete jelzi. 

Úgy tőnhet, hogy a butoh táncban és a hozzá vezetı képzési útvonalban a jelenlét 

kérdése leginkább a transz fogalmán keresztül írható le. Ez a párhuzam azonban csak 

látszólagos és túlzó. A transz – mint a táncos/elıadó vallásos-rituális tapasztalata – nem 

fedi maradéktalanul a butoh lényegét. Tanaka hangsúlyozza, hogy az elıadás 

alaphelyzetének elfogadása és a közönség jelenléte elengedhetetlen az eltőnés/elıtőnés 

játékaként is leírható mőfaj számára, amelynek egyik fontos aspektusa – Grotowski 

nézeteihez hasonlóan – a felajánlás, feláldozás, gyógyítás univerzális gesztusa.  
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A színész testének a földhöz, a talajhoz főzıdı fizikai kapcsolata határozza meg 

Tadashi Suzuki rendezıi és színészképzési módszerét is. A színésztıl elvárt, a 

mindennapitól alapjaiban eltérı testhasználat, amely „a mozdulatlanság mővészete” 

(Allain 2002), Suzukinak azon az elképzelésén alapul, amely szerint a színház elsısorban 

fiziológiai, ritmikus és energikus szinten kommunikál a közönséggel (Allain 2002: 40) – a 

cél tehát az, hogy a színész képes legyen e szinteken intenzívvé, pontossá és artikulálttá 

válni. Ebbıl a szempontból „nincs jó és rossz színész, csupán fokozatai vannak annak a 

mélységnek, hogy egy színész mennyire indokoltan van a színpadon” (Suzukit idézi Bogart 

2001: 119). A jelenlét és csend kérdésének keresztezıdése olyan középpont, amely egyben 

a képzés célja is – módszerének célja, „hogy megtanuljunk erıteljesen, tisztán artikulálva 

beszélni és ugyanakkor az egész testet beszéltetni, még olyankor is, amikor hallgatunk” 

(Suzuki 2006: 56). Suzuki felfogása tehát hasonló Barbáéhoz, aki a színész pre-expresszív 

állapotában találja meg a közös gyökereket. Suzuki módszerének nem annyira az 

elıadáshoz (performance) mint esztétikai választások eredményéhez van köze, mint inkább 

a színészi elıadás(mód) folyamatához (performing) (lásd ehhez Allain 2002: 137) – a 

distinkció tehát lényeges: a következı szakaszokban nem Suzuki rendezıi és 

fesztiválszervezıi tevékenységét, hanem kizárólag színészképzési módszerét ismertetem-

elemzem. Utóbbinak sajátossága ugyanakkor, hogy a módszer leválni látszik a 

kitalálójának személyérıl: a Suzuki-módszer kurzusait nyugaton legtöbbször nem Suzuki, 

hanem (az általa elismert) más instruktorok vezetik. 

A tradicionális nō színházból kiindulva Suzuki olyan általánosan érvényes színészi 

technika és gondolkodásmód kifejlesztésén dolgozik a hetvenes évek óta, amely egyaránt 

alkalmazható mind a keleti, mind a nyugati színházi hagyományban, feltételezve, hogy 

noha „a kultúra a testben lakik” (Suzuki 2006: 56), léteznek olyan univerzális sajátosságok, 

közös nevezık, amelyek minden színészre jellemzık. Az univerzális „közös nevezıt” a 

gravitáció fontosságában találja meg, kijelentve, hogy a nyugati színjátszás elfelejtkezett a 

láb fontosságáról, arról, hogy a lábak nem pusztán tartják a testet, hanem összeköttetést 

jelentenek a színész testének középpontja és a talaj, a föld (a tradíció, az ısök) között. A 

láb mágikus-rituális szerepének tudatosítása, a különbözı mozdulatok variációinak 

elsajátítása tehát a cél, ennek megfelelıen nevezi Suzuki a saját módszerét „a lábak 

nyelvtanának” (Suzuki 1985: 3). A színész legfontosabb tulajdonsága Suzuki szerint az, ha 

képes újból rátalálni arra az „animális energiára”, amelyet a modern színházi formák 

háttérbe szorítanak, és meggyızıen uralni azt (Suzuki 2006: 57). Az erıs jelenlét 
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eléréséhez szükséges energia csak abban az esetben érhetı el, ha a színész elıadásában 

nem válik el a testen és az érzelmeken végzett munka, hanem egységes a színészi „test-

szellem” [body-mind] (Allain 2002: 96).  Ebben a fenomenológiai megfontolásban 

egyaránt megjelenik – szellemképként – Merleau-Ponty és Fischer-Lichte (az elsı 

fejezetben részletesebben elemzett) elképzelése is.  

A Suzuki-módszer kulcsszava a diszciplína (a „fegyelem” értelmében): „a lábak 

nyelvtanának” elsajátítását Suzuki olyan gyakorlatok és szabályok sorára bízza, amelyek a 

láb mozdulataira – állás, ülés, járás, dobogás – és azok eltérı minıségeire épülnek. A 

feladatok száma véges – a cél nem a minél szélesebb variációs lehetıségek elsajátításában, 

hanem a mozdulatok minél pontosabb, artikuláltabb, pregnánsabb kivitelezésben rejlik. 

Írásaiban Suzuki (Grotowskihoz hasonlóan) nem avatja be az olvasót gyakorlatainak 

sorába, mindössze azt a feladatot ismerteti, amelyet központi jelentıségőnek tart 

(Shakuhachi-dobogás) – a többi gyakorlat a (többnyire nem személyesen Suzuki által 

vezetett) kurzusokon résztvevık leírásaiból ismerhetı (például Allain 2002, Rosner 2007: 

52). A különbözı ritmusban, sebességgel és erıvel végzett gyakorlatok egy-egy 

szekvenciális mozgássorra épülnek, a résztvevık pedig sorokban, egyszerre, parancsszóra 

hajtják végre azokat. Az alapvetıen tekintélyelvő struktúrában az oktatónak való 

engedelmesség nem megkérdıjelezhetı: a tréningek során tilos beszélgetni, kommentálni 

az eseményeket, kiállni a sorból. A tréningek különbözı stílusú és ritmikájú menetelésbıl 

és dobogásból állnak, amelyeket rövid, mozdulatlan szakaszokkal váltakoznak – ezek 

azonban szigorúan nem nyugalmi szakaszok, a cél éppen annak gyakorlása, hogy a 

dobogással megszerzett aktív energia ne csökkenjen, hanem fenntartható legyen a 

mozdulatlanságban is. A gyakorlatokat csak tökéletes összpontosítással, a figyelem teljes 

odafordításával lehet (érdemes) elvégezni. Alapvetı fontosságú a megfelelı légzéstechnika 

elsajátítása is, de a rendszeren belül nincsenek erre irányuló gyakorlatok – Suzuki adottnak 

veszi ezt, mint ahogyan a színész bemelegítését és a mozgás levezetését is (a légzés 

kérdéséhez lásd Allain 2002: 118). Az a cél, hogy a monoton dobogást, járásforma-

sorozatokat állandó, kitartott, semmiképpen sem csökkenı intenzitással végezze a színész, 

így a munkafolyamatban a test kitartóvá válik, és képessé lesz arra, hogy elbírja az akarat 

igáját. Amit pedig ebbıl leszőr, elsajátít a színész, az Suzuki szerint az erıs színészi 

jelenlét elengedhetetlen feltétele: a végletekig vitt akaraterı, önfegyelem, a test izmai és 

mozdulatai feletti totális kontroll, valamint az energia szabályozásának képessége.   

Suzuki tevékenységét – mint a jelenlét és a csend keresztezıdésének egyik 

szövegkulisszáját – elsısorban Anne Bogarthoz és a SITI társulatához főzıdı viszonyában 
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vizsgálom. A dolgozat elsı fejezetében – a Szempontok módszerével kapcsolatban – már 

röviden ismertettem a SITI alakulását. A társulatot Bogart és Suzuki közösen hozta létre 

1992-ben, többek közt a színház multikulturális lehetıségeinek kutatására. Alapításától 

kezdve a SITI etalonnak számított az (elsısorban a kilencvenes évek posztmodern 

színházelméletére és – gyakorlatára jellemzı) multi- és interkulturális színház területén. 

Ugyanakkor, mint arra Lampe (Lampe 1995) és Allain (Allain 2002: 44) egyaránt rámutat, 

a társulat története sokkal inkább a multikulturális megközelítés kudarcát, mintsem annak 

sikerét jelzi. A kezdeti lendület 1994-re alábbhagyott: a két vezetı közötti együttmőködés 

megszakadt, és csupán a társulat tagjainak (független) vendégszereplésében maradt jelen. 

Az interkulturális együttmőködés elıbb bikulturális (Lampe), majd sokkal inkább 

intrakulturális (Brandon terminusát idézi Allain 2002: 8) munka lett. Ám annak ellenére, 

hogy Suzuki mint rendezı visszahúzódott a SITI-vel való kooperációból, módszere a 

társulat mindennapjainak alapelemévé vált: a Szempontok kiegészítéseként alkalmazzák a 

felkészülés periódusában, és kurzusokat tartanak (a legismertebb instruktor Ellen Lauren, 

Suzuki ıt tartja a legjobb oktatónak). A Suzuki-módszert azonban nem kizárólag a SITI 

oktatja, hanem más, Suzukival korábban dolgozó színészek is (például Kameron Steele).52 

Az európai, észak-amerikai színészek számára leginkább az állóképesség, koncentráció, 

pontos kifejezés hatékonyságának növelésében látszik hasznosnak Suzuki módszere, és 

létezik olyan megközelítés is, amely egy adott, „hagyományos” szövegszínházi 

kontextusba integrálja a tapasztalatokat, mint például Bács Miklós Cronwall szerepérıl 

(Lear király) írt esettanulmánya (Bács 2009). 

 

Míg (többek közt) Brook, Barba, Mnouchkine a keleti színházi hagyományokat 

(színház-) antropológiai elıfeltevésekkel közelítik meg, és az egyes alapelvek átvételét az 

univerzális megértés vágya motiválja, addig Robert Wilson elıadásaiba a japán színház 

bizonyos elemei látszólag véletlenszerően, zárványként, ornamentikus gesztusként 

kerülnek át, más keleti színjáték-hagyományok (indonéz színház, pekingi opera) mellett, 

amelyeket Wilson reflexiómentesen (?) integrál saját vizuális világába, „kultúrák 

kollázsát” (Fischer-Lichte terminusa, idézi Weiler 1996: 112) hozva létre. A következı 

szakaszokban az átvett képi elemek ikonografikus leltárba vétele helyett két, egymással 

                                                
52 Steele kurzusán vettem részt 2006-ban, Ellen Lauren workshopján pedig megfigyelıként voltam jelen 

2008-ban. Noha hangsúlyozzák az eltéréseket, az alapfokú kurzusok során nincs számottevı különbség az 
instruktorok metodikája között.  
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összefüggı motívumot emelek ki, amely Wilson gyakorlatának számos rétegében 

megjelenik.  

A the CIVILwarS meghiúsult amerikai bemutatója helyett Wilson 1985-ben bemutatta a 

The Knee Plays (Térd-darabok) címő elıadását, amely eredetileg a the CIVILwarS egyes 

szakaszait kötötte volna össze. (A „knee play” mint a közjáték elnevezése már korábban, 

az Einstein on the Beach címő elıadás 1976-os bemutatójában is megjelenik.) A Knee 

Plays koreográfusa Suzushi Hanayagi japán táncosnı volt. Az elıadásban megjelenı japán 

motívumokat Weiler elemzi (Weiler 1996), ám tanulmánya elsısorban az elıadásban 

szereplı színészek-táncosok tapasztalataira összpontosít. A darabbal kapcsolatban ennél 

azonban sokkal lényegesebbnek tartom kiemelni magát a térd motívumát. A nō sajátos 

testhasználata különleges fontosságot tulajdonít a térd szerepének, amelynek tudatosítása a 

színész készenléti állapotának egyik elengedhetetlen feltétele. Ez a gondolat határozza meg 

„a lábak nyelvtanát” (Suzuki), megjelenik Barbánál, vagy éppen megfigyelhetı az egyes 

sportágakban is. Wilson esetében a térd motívuma az elválasztva-összeköttetés képe is 

egyben: a Knee Plays-ben bevezetett struktúra a késıbbi elıadásaiban is megjelenik, illetve 

építészeti, térstrukturáló dimenziót kap: az általa és munkatársai által tervezett Watermill 

Center középponti épületrésze a Knee Building (térd-épület): az üres hasáb fıbejáratként és 

keresztezıdésként is mőködik, és minden égtáj felé, és az épület egyes szintjei felé is 

nyitott. A függıleges vektor egyirányú: a tetı részben nyitott, ugyanakkor a talajt 

gondosan válogatott, egyenetlen felülető kövek borítják. A tér(d), amely összeköttetést 

kínál – ez a gondolat válik jelenlévıvé a Knee Building szerkezetében, sajátos, építészeti 

válaszként („architext” – Marranca így nevezi Wilson mővészetét, Marranca 1996: 43) az 

„elfelejtett lábak” nyugati hagyományára. 

A másik motívum közvetett módon kapcsolódik a Knee Plays létrejöttéhez. 2008-2009-

ben Wilson a Kool – Dancing in My Mind címő projekten dolgozott (színházi elıadást, 

majd pedig dokumentumfilmet létrehozva), amelynek kiindulópontja Wilsonnak a Suzuki 

Hanayaginál lett látogatása volt. Hanayagi súlyos Alzheimer-kórban szenved, és egy 

oszakai intézetben él. A találkozást Wilson meséli el az elıadás részeként: miután 

hosszasan üldögéltek egymás mellett szótlanul, Wilson távozni készült. Hanayagi pedig – 

aki betegsége miatt már alig kommunikál a külvilággal – halkan utánaszólt: „I’m dancing 

in my mind” (kb. „magamban táncolok”). A megrázó erejő mondat vált a projekt címévé, 

kiemelve, egyedivé, ám általános érvényővé téve azt. Hanayagi mondata azonban nem áll 

páratlanul a japán hagyományban: amikor Hijikatától, a butoh mesterétıl idıs korában, 

visszavonulása után megkérdezték, hogy miért hagyta abba a táncot, Hijikata így válaszolt: 
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„Nem hagytam abba. Most is táncolok, csak nem látjátok”   (Hijikatát idézi Tanaka 2003). 

A mozdulatok szélsıséges (Zeami „képlete” szerint 1/10-re való) redukciója, a tekintetre és 

a kézre szorított tánc, az expresszivitástól való (nem feltétlenül önként választott) 

kivonulás, és a test használatának mentális megélése újabb adalékkal szolgál a jelenlét és a 

csend játékának kutatásához.  Ennek japán toposzként való értelmezése ugyanakkor 

legalább annyit árul el a saját nyugati-európai-magyar értelmezıi pozíciómról, mint 

azokról, akik e mondatokat kimondták. 



 175 

A csend és a jelenlét mint kihívás 

 

„Wilson rendezései a színháznézés fenomenológiájának és hermeneutikájának 

egyedülálló provokációi” (Kékesi Kun 2007: 382) – ennek a provokációnak pedig 

feltételezésem szerint két alapvetı fontosságú komponense van: a csend és a jelenlét mint 

kihívás.53 Robert Wilson színházi tevékenységének kezdete, és a korai nagy mőveinek 

létrejötte történetileg arra az idıszakra tehetı, amelyben „a jelenkor csöndigénye” (Sontag 

1967: 34) egyre gyakrabban, és – ambivalens módon – egyre hangosabban jutott 

kifejezésre. Nem hagyható figyelmen kívül azonban, hogy mind Sontag korszakalkotó 

esszéje a csendrıl, mind Wilson korai mővei a nyugati kultúra egyik (ha nem a) 

legzajosabb városában, a sosem alvó New Yorkban jöttek létre: a folyamatos ébrenlét, az 

erıltetett produktivitás kényszere kihívja a szemlélıdés és a hallás csendje utáni vágyat – 

jóllehet ez nem magyarázat a más környezetben élı avantgárd mővészek 

csendfetisizmusára. Noha Sontag elsısorban Cage és Johns mővészetét nevezi „a csöndrıl 

való óvatos beszéd” képviselıinek (Sontag 1967: 41), mindenképpen indokolt Wilsont is 

beemelni ebbe a körbe. Ennek egyik oka pedig az, amire Pilinszky hívja fel a figyelmet: 

hogy Wilson visszaállította a csend és a szépség unalmon-túli korszakát (Pilinszky 1977: 

21). 

E mővészek számára a csendre való rámutatás, a csend megjelenítése, színre vitele 

kihívásként jelenik meg, olyan tematikus és perceptív próbatételként, amelynek többször is 

nekifutnak, és különbözı kontextusban és formában is megkísérelnek eleget tenni. Wilson 

esetében elsısorban a pályája kezdetén létrehozott „néma operák” egyes darabjai (a 

Deafman Glance és a King of Spain címő mővei) válnak elsıdleges fontosságúvá a csend 

kapcsán. A Deafman Glance címő „hatalmas Csend-játékot” Aragon nevezte el „néma 

operának”, André Bretonhoz írt nyílt levelében (Aragon 1996: 704). Wilson a „strukturált 

csend” (idézi Wilsont Kékesi Kun 2007: 383), pontosabban a korábban csend körébe utalt 

neszek, zajok „hangsúlyozásával” és a hangzó szöveg tartalmi elemeinek redukálásával 

hozza létre elıadásainak non-narratív, nem lineáris jellegét, amelynek egy további célja, 

hogy – saját szavaival – látni engedje a teret. A térrel és idıvel való kísérletek (a bergsoni 

                                                
53 Kékesi Kun áttekintette a Wilson pályájának 2007-ig tartó szakaszát (Kékesi Kun 2007), elkülönítve 

abban az egyes, meglehetısen pontosan körülhatárolható alkotói korszakokat – ez az írás a következı 
szakaszok hátteréül szolgál, és lehetıvé teszi, hogy kizárólag a Wilson-életmőnek a csenddel és a jelenléttel 
kapcsolatos vonatkozásaira összpontosítsak. 
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tartam fogalmával, vagy éppen az einsteini tér-idı eseménnyel való komoly játék) egyben 

úgy is értelmezhetı, mint a háttérben futó szöveg elmosására irányuló törekvés (ehhez lásd 

Vandel Heuvel 1991: 158). 

 A Deafman Glance nem beszélı színészei kapcsán Pilinszky azt emeli ki, hogy a 

színészek „némasága” természetesnek tőnik, „mint ahogy a légtornászok sem beszélnek” 

(Pilinszky 1977: 36). (A Sheryl Suttonnal való párbeszéd leírásában Pilinszky saját 

megszólalásainál így jelöli saját magát: „ –:”, gondolatjellel, hiánnyal, tipografikus 

csenddel.) A süketnéma Raymond Andrews-zal, majd pedig késıbb az autista Christopher 

Knowles-zal folytatott együttmőködését (Letter to Queen Victoria) mint összefüggı 

folyamatot úgy is értelmezhetınek tartom, hogy a némaság, a csenddel való játék átadja a 

helyét a nyelv akusztikus játékainak, a neszek és artikulálatlan kiáltások után a redukált 

jelentéső nyelv szonorikus karakterének a wilsoni mővek sorában. A nyelvi immanencia 

gondolatának elutasítása ugyanakkor azt a „naiv hitet fejezi ki, hogy a világérzékelés 

alternatív módozatának kialakítása révén egy gazdagabb és autentikusabb létezés szintjére 

juthat el a nézı” (idézi Marranca kritikáját Kékesi Kun 2000: 21). Vanden Heuvel azonban 

úgy látja, hogy a látványelemként felfogott, az elıadás többi rétegével egyenrangúnak 

tételezett színész wilsoni képe a nyelv és a beszéd használatához való visszatéréssel 

eltőnik, és a Jelenlét (mint hatalom) újra belép az elıadás eseményébe (Vanden Heuvel 

1991: 169) – eszerint a csend az auratikus jelenlét (Jelenlét) ellentéte, a hatalom nélküli 

állapot megfelelıje. (Ez az állítás az elsı szövegkulissza kérdéseihez érkezik vissza.) 

Kékesi Kun ugyanakkor a csendhasználat wittgensteini aspektusára mutat rá, amikor azt 

állítja, hogy „jóllehet a csönd oldódott Wilson késıbbi rendezéseiben, még a színmővek 

elıadásaiba is gyakran olyan némajátékok kerülnek beiktatásra, amelyeknek a képei oda 

kalauzolnak, ahová a szavak már képtelenek” (Kékesi Kun 2007: 383).  

Wilson mővészetében, ezen belül is a csendhez való viszonyában meghatározó és nem 

figyelmen kívül hagyható John Cage hatása. A huszadik századi amerikai zeneszerzés 

emblematikus alakjának mővei, mint például a 4’33’’, az Elıadás a semmirıl és az 

Elıadás a valamirıl, a hang és a csend viszonyának új aspektusaira irányították a 

figyelmet (Cage 1994). A csendre vonatkozó megállapításai közül a leghíresebb (és ennek 

megfelelıen szinte közhellyé vált) idézet az, amelyben levonja a tanulságot a Harvard 

Egyetem süketszobájában tett látogatás tapasztalatából, amikor a teljesen hangszigetelt 

térben két hangot hallott, egy magasat és egy mélyet: idegrendszerének mőködését és 

vérkeringését. „Nincsen olyan, hogy üres tér vagy üres idı. Mindig van valami látni- és 

hallanivaló. Voltaképpen akárhogy próbálnánk is csendet teremteni, az lehetetlen” (Cage 
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1994: 36). Más szavakkal: „nincsen olyan csend, ami ne lenne hanggal terhes” (Cage 1994: 

87).  Ez az állítás azonban, amely nagy hatást gyakorolt a huszadik század második felének 

mővészetére,54 és amely annyira összeforrott Cage nevével, csak részletében fedi le a 

csendrıl folytatott gondolkodását. A késıbbi évtizedekben ezt tovább finomította, ám ez 

már nem került be a köztudatba. Ekkor ezt mondja: „…a csend nem akusztikus. Hanem az 

értelem megváltozása, egy fordulat” (Cage 1994: 186). Az állítás lényegileg módosítja a 

fentieket. Ennek alapján szükséges pontosítani a közhelyet: Cage szerint nem lehetséges a 

csend akusztikai értelemben. Ez a meghatározás tehát nem azt jelenti, amit szokás szerint 

Cage-nek tulajdonítunk, azt, hogy egyáltalán nem létezik csend. Létezik. Ám az a csend, 

ami lehetséges, nem elsısorban hallható, hanem elgondolható.  

 

Tudatos és változatos csendhasználat jellemzı Wilson filmjeire, videóira is: míg például 

A süket pillantása címő filmben „már” megtartja a neszeket, addig a korai, 1969-71-ben 

forgatott Watermill film nagyon radikális ebbıl a szempontból, hiszen késıbbi Center 

helyszínén, a természetben forgatott film hangsávja teljesen néma, a természetben 

megtörténı akciók, a külvilág történései süketek, mint Beckett csöndjei. A topográfiai 

sajátosságok és a csend viszonyának másik aspektusára mutat rá Shevtsova, amikor a 

távolság csendjét említi Wilson elıadásaiban: az iráni hegyekben 1972-ben megvalósított 

KA MOUNTAIN and GUARDenia TERRACE címő egy héten keresztül zajló monstre 

elıadásban az elıadók annyira távol voltak a nézıktıl, hogy látni lehetett ıket, hallani 

viszont nem (Shevtsova 2007: 10). A mikroport rendszeres használatával pedig, amely a 

késıbbi Wilson-elıadások sajátossága, a látvány és a hang elválasztható egymástól. A 

hang-architektúra (Marranca kifejezése, Marranca 1996: 36) létrehozása, a soundscape 

aprólékos kidolgozása a hang önállóságát, létrehozójától való térbeli (és esetenként 

idıbeli) függetlenségét demonstrálja. A külön-külön csupán trükknek, egyszerő (?) 

technikai fogásnak tőnı elem a precizitásnak köszönhetıen fontos teátrális eszközzé válik 

Wilson kezében: a távolság vizuális és auditív karakterének diszkrepanciáját eredményezi 

ez az eszköz. A test és hang elválasztását, illetve a mikroporttal való manipulációt joggal 

értelmezheti Finter a hang ellopásának gesztusaként, amely az egyik konstitutív eleme az 

elıadó „enigmatikus jelenlétének” (Finter 2007: 102). Finter ebben elsısorban az artaud-i 

színházhoz való kötıdésnek, a hetvenes évek egyik színházi tendenciájának tekinti ezt a 

                                                
54 Például Marcia Hafif vizuális mővészetére, vagy a Wandelweiser kör kortárs zenéjére (Michael Pisaro, 

Kunshu Shim, és mások). 
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jelenséget. Ugyanakkor a hang, azon kívül, hogy nem kötıdik szervesen egy adott 

performerhez, nagyon gyakran a határon van: a hallhatóság határán, a csend határán, és 

esetenként (bár ez szubjektív) az elviselhetıség határán. Ezek olyan, hosszan kitartott, alig 

hallható hangjai a hangképnek, amelyre már csak akkor figyel fel a befogadó, amikor már 

egy ideje hallja (hasonlóan a színészek „észrevétlen” mozgásához). Ezek a hangok néha 

rendkívül magas „üveghangok”, vagy halk, ám folyamatos tücsökciripelés, vagy éppen 

olyan mély zúgás, hogy a nézı nem is annyira hallja, mint inkább testével érzékeli a 

rezgéseit. Látvány és hang szétválasztásának egyik további, többször visszatérı pillanata a 

„néma kiáltás” kitartott képe, amely többek közt a Peer Gynt és a Persephone címő 

elıadásaiban is megjelenik. Shevtsova szerint ez Munch Sikoly címő képére utal vissza 

(Shevtsova 2007: 76), szerintem ugyanilyen valószínősége van, ismerve Wilson 

vonzódását a huszadik századi német (színház)mővészethez, a korábban már említett 

Helene Weigel párhuzamnak. 

Míg Wilson pályájának korai szakaszát a szöveg nélküli elıadások, a csend kiemelt 

használata és a hangzó szöveg „jelentéstelenítése” fémjelzi, addig a késıbbi Wilson 

elıadások kapcsán éppen a szöveg, a klasszikus mővekhez és klasszikus operákhoz való 

(nem vissza-, hanem meg-) térés látszik fontosabb tendenciának. Kékesi Kun jogosan 

állítja párhuzamba Wilson „nyelvi fordulatát” a Wittgenstein nyelvfelfogásában 

bekövetkezett változással, a nyelvjátékok térnyerésével (Kékesi Kun 2000: 23). Az 

operarendezéseiben ugyanakkor megtartja a csend kitüntetettségét: szerinte az opera 

elıadásának azt a feszültséget kell láthatóvá tenni, amely a zene elnémulása után is 

érezhetı, valamint azokat a hangokat, amelyek a csendben is tovább hallhatók (Wilsont 

idézi Kékesi Kun 2000: 42). Bizonyos értelemben tehát a színpadi történés a zene vizuális 

„meghosszabbítása”, és ezeket a csönd köti össze egymással.  

 

Az elıadások szonorikus-auditív csendvonatkozásai mellett ugyanakkor nagyobb 

távlatban is megjelenik a csend kérdése Wilson színpadi mőveiben. Sontag különbséget 

tesz a hagyományos és az olyan mővészet között, „amely csönd”, a nézés és a bámulás 

közötti eltérés mintájára: míg a nézés önkéntes és mozgékony, addig a bámulás 

„alapvetıen kényszer jellegő; merev, modulálatlan, »fix«” (Sontag 1967: 20). Ez utóbbi 

köthetı szerinte a csönd-mővészethez, és hozzáteszi, hogy a nézı úgy közelíthet az ilyen 

mővészethez,  

 



 179 

mint egy tájhoz. A táj nem igényli a nézıtıl, hogy „megértse”, hogy jelentıséget 
tulajdonítson neki, nem igényel részvétet vagy rokonszenvet; inkább a nézı távollétét 
igényli, azt kéri, hogy ne adjon hozzá semmit. (Sontag 1967: 21) 

 

A táj ilyen értelmezése, és annak összhangba hozása a csenddel és a bámulással három 

szempontból is relevánsnak tőnik Wilson mővészetében. Egyrészt ugyanezt a befogadói 

magatartást tartja megfelelınek a Wilson-elıadások esetében Lehmann is, aki a 

posztdramatikus színházról írt alapvetı munkájában tájképekhez hasonlítja azokat 

(Lehmann 2006: 78). Ez a két megközelítés egyaránt a befogadói oldalról tekintheti ezeket 

az elıadásokat tájképeknek, a nézı tekintetének és figyelmének iránya, kiterjesztett, ám a 

felszínen mozgó, fókusz nélküli minısége alapján. A másik szempont Wilson alkotói 

megközelítése: egy adott elıadás vizuális elemeinek megtervezése során a tájkép mint a 

festészet hagyományos mőfaja (a csendélet és a portré mellett) meghatározó ikonografikus-

inspirációs forrás számára (Wilson 2007, magánbeszélgetés). Marranca pedig The Forest 

címő Wilson-elıadást (1988) olyan értelmezési paradigmába illeszti be, amelyet 

meghatározónak tartok a továbbiakban: színház és ökológia viszonyába (Marranca 1996: 

37). A táj wilsoni megközelítése (amelyben Marranca többek közt Gertrude Stein hatását 

látja) az elıadások szcenikai elemeiben, térszerkesztésében is kitüntetett pozíciót kap, 

Wilson (tág értelemben vett) dramaturgiája pedig ökológiaként és értelmezhetı Marranca 

szerint (Marranca 1996: 47). Részben e tézis elfogadásával tartom leírhatónak Wilson érett 

korszakának egyik legnagyobb vállalkozását, amelyben a tájkép mint szcenika és gesztus 

elválaszthatatlan a színháztól – a jelenléttıl és a csendtıl: a Watermill Center létrehozását 

és mőködtetését.  A következı szakaszokban a Centert nem elsısorban intézményi 

vonatkozásaiban, hanem az ökológiaként tekintett dramaturgia kiterjesztéseként, 

mőalkotásként értelmezem. 

A kivonulás (thoreau-i) aktusa a jelenlét- és a csendkutatás során tárgyalt számos 

mővész gyakorlatára jellemzı: Copeau, Barba, Grotowski, Staniewski, Suzuki és Tanaka 

többnyire a városoktól távol, kisebb falvakban, vagy éppen természet által körülvett, 

„civilizációmentes” vagy annak szánt területen hozták létre saját színházi 

mikrokozmoszukat. Ökológiájuk az oikosz (otthon) áthelyezésével kezdıdik. Wilson 

esetében a kivonulás nem radikális: az év nagy részében a Centertıl távol dolgozik, az 

általa választott helyszín pedig – Long Island – csak látszólag elhagyatott környezet: 

valójában azonban az amerikai társadalom legtehetısebb rétegének hétvégi házai és telkei 

találhatók ezen a félszigeten, az elszigeteltség tehát önkéntes, látszólagos, elitista és drága. 

Wilson választása a természet és a táj közötti különbségeket példázza: a természettel 
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szemben a táj fogalma magában hordozza az emberi tekintetet és szelekciót – Wilson 

tevékenysége a kultivált táj fogalmához köthetı. 

 
Az egyetemen, ahol építészetet tanultam, az egyik tanárom [Sybil Moholy-Nagy] 
egyszer azzal a feladattal állt elı, hogy három perc alatt tervezzünk meg egy várost. 
Egy almát rajzoltam, kristálykockával a közepén. Amikor a Watermill Center 
tervezését elkezdtem, ugyanezt szerettem volna megvalósítani (Wilson 2006, 
magánbeszélgetés).  

 

A „kristálykocka” alapstruktúráját a korábbi Western Union kutatóközpontjából 

átalakított U alakú épület képezi, amelynek déli szárnyát a „munkahely”, próbaterem, 

iroda, és a kisebb stúdiók, az északit az „élettér”, konyha, hálóterem és a Wilson-lakrész 

foglalja el. A korábban romos épületet és a körülötte lévı területet Wilson 1992-ben 

vásárolta, attól kezdve pedig folyamatosan alakította, egészen a 2006-os ünnepélyes 

megnyitóig55. A rendszeres nyári workshopok 1992-ben kezdıdtek, a mainál lényegesen 

kisebb létszámmal és projekt-mennyiséggel.56 Az ipari-minimalista épület középsı része a 

„Térd-épület” (a térd kiemelt szerepével az elızı fejezetben részletesebben foglalkoztam) 

amely vertikális és horizontális keresztezıdésként mőködik. Összeköti az északi szárnyat a 

délivel, a keleti fıbejáraton megérkezve pedig szintén ide lehet jutni – magas, keskeny, 

szikár kapukivágásán keresztül át lehet látni a park nyugati oldalára. Ez a középsı épület a 

Center metonímiája: a „nyitott terek központjában”, a keleti és a nyugati kapunyílásban 

nincsenek ajtók, nyílásaik sokkal inkább képkivágásként tekinthetık: a tér artisztikus 

határolásának, a tekintet megtervezett irányításának, és nem le- és bezárásnak hatását kelti. 

Ha az északi és déli ajtók nyitva vannak, minden irányból keresztül lehet látni az épületen. 

A nyitott tér az átláthatóság, titok nélküliség élményét adja, ugyanakkor megfoszt az 

intimitástól.  

Ennek megfelelıen az épületet körülvevı kert (park, erdı) növényeinek, köveinek, 

szobrainak elosztása, a termek berendezése legtöbbször egy adott nézıpontból válik 

teljessé: a tekintet iránya, a képkivágás mindig a teatralitás jegyeit hordozza magán: a 

természetbe itt nem veszhet bele az ember, nem kínál zugokat, ez nem az elrejtızés tere – 

éppen ellenkezıleg, szemlélésre hív, nézıt kíván. Wilson számára a külsı (természet) és a 

belsı (épített) térhasználat nem különül el egymástól, ugyanazokat az esztétikai 
                                                
55 A leírás a 2006, 2007, 2008-as állapotot tükrözi: ezekben az években a nyári program állandó 

résztvevıje voltam. 
56 A Watermill Centerre irányuló kutatásaim során a rendelkezésre álló történeti források szinte teljes 

hiányával szembesültem. Éppen ezért 2007/2008-ban elindítottam az Oral Histories nevő projektet, amely a 
Wilson régi munkatársaival készített interjúsorozat. A dokumentumértékő forrásokat a Robert Wilson 
Archive katalogizálta (Mikulíková-Rosner 2008).  
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szabályokat, választásokat applikálja ezekre (a workshopok résztvevıi a projektek mellett 

a  mindennapi munkában is részt vállalnak): ennek eredményeként a kert mővelésének és a 

színházi elıadás próbáinak menete rendkívül hasonló, a tér szervezése éppen olyan, mintha 

egy elıadás alakzatait hozná létre az éppen adott elemek felhasználásával, a kertben 

végzett munka vagy az erdıben tett séta ugyanazokra a princípiumokra világít rá, mint a 

Wilson-elıadások próbái: a tér-idı sajátos érzékelésére és a kontrasztok fontosságára. Míg 

Marranca a táj, különösen a fa képének szcenikai szerepét hangsúlyozza Wilson színpadi 

munkáiban (Marranca 1996: 45), addig a Watermill Center mint produktum ennek a 

gesztusnak a komplementer jellegére mutat rá, és a táj, a mindennapi aktusok szcenírozott 

jellegét tudatosítja: a színház – építészet – tájkép egyidejő hármassága jelenik meg benne, 

szigorúan egyenlı szárú háromszöget alkotva. 

A Wilson által, részben valószínőleg a „csöndigény” eredményeként létrehozott 

Watermill Centerben további, gyakorlati szempontok járulnak Wilson és a csend 

kapcsolatához. Wilson mindent csendbıl indít. Mindegy, hogy a napi feladatok 

elosztásának megbeszélését, vagy próbát, vagy asztal melletti workshopot kezd el, minden 

egyes tevékenységét egy különbözı hosszúságú, ám azonos intenzitású csend elız meg. Az 

esetenként húsz-huszonöt perces csend Wilson számára alapvetı fontosságú idı: a 

gondolatok összegyőjtése, a figyelem fókuszálásának ideje. Párhuzamba állítható ez a 

Dauenhauer által „elıcsendnek” nevezett jelenséggel, amely szerinte a megelılegezı 

készenlét állapota, és a copeau-i semlegességgel.   Nem mentes ugyanakkor egyfajta 

szekularizált rituális jellegtıl sem – talán ez a mindenhol jelen lévı csend az, amelynek 

következtében a Center egy szekuláris összmővészeti kolostor érzetét kelti. Az igazsághoz 

tartozik azonban, hogy esetenként kiürül a wilsoni csend, néma póznak, karikatúrának, 

átlátszó eszköznek tőnik – de mitıl tőnik egy csend intenzívnek vagy üresnek? (Ehhez lásd 

Mikulíková-Rosner 2008.) 

A munkát (bármilyen projektet) bevezetı csendet mindig Wilson kezdi – ı az, aki 

elsıként, demonstratív módon hallgatni kezd –, és ı az is, aki befejezi azt – megtöri egy 

hangosabb levegıvétellel, fejének határozott mozdulatával. Nincs arra példa, hogy valaki 

más befolyásolná a csend létrejöttét vagy befejezését, függetlenül attól, hogy Wilson jelen 

van vagy sem. Ilyen értelemben ez a csend Wilson csendje, hozzá tartozik, ı rendelkezik 

felette. A többi résztvevı ebben a helyzetben is alárendelt: mi vagyunk azok, akik nem 

törjük meg azt a csöndet, amit ı hozott létre. Ez azonban nem feltétlenül és kizárólag a 

csendnek mint a hatalom eszközének, a kommunikációs hierarchia meghatározásának 

gyakorlását jelenti. Meggyızıdésem, hogy ez a csend a kommunikációs sajátosságok 
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mellett legalább három aspektusból érvényesen vizsgálható, és hogy ezek a jegyek 

egyszerre vannak jelen a Wilson által indukált csendben. Az egyik ilyen, talán a 

legnyilvánvalóbb nézıpont annak rituális karaktere. A másik két aspektus összefügg 

egymással: tetten érhetı benne a wittgensteini rámutatás gesztusa, amely a nem 

elmondhatóra irányul (ráadásul ebben az esetben maga a csendben maradás gesztusa az, 

amely rámutat a csend lehetetlenségére, lehalkítja magát, hogy helyet adjon annak, amire 

szerinte figyelni érdemes), ez a gesztus pedig a cage-i meggyızıdésre (vagy legalábbis 

annak egyik felére) mutat rá: arra, hogy mindig neszekkel, zajokkal, hangokkal vagyunk 

körülvéve. Ez a csend tehát egyfajta három komponenső keverék, olyan hármasság, 

amelynek során (és ez az, ami Wilson számára fontos lehet) az embereket körülvevı 

neszek közös hallgatása egyúttal a közös tér érzetét hozza létre, mindenkire kiterjeszti és 

mögöttük zárja be (mint ahogyan a játék is a nézıben záródik le Gadamer szerint), egyfajta 

megemelt figyelemben. 

Ez a gesztus képes arra is, hogy tágabb értelemben az elıadás motívuma legyen – 

voltaképpen már Cage emblematikus mőve, a 4’33’’ is így mőködik, a közös teret és idıt 

(a „meghosszabbított jelen pillanatot”, Power 2008: 92) engedi észleletté válni azzal, hogy 

mintegy lehalkítja magát, a színpad terét, hogy a nézık meghallják és figyelmesek 

legyenek a „saját térfelükrıl” érkezı neszek iránt, és ezzel a gesztussal eltörlıdjön a 

„térfelek” hagyományos felosztása. A rámutatás gesztusa és a neszek ilyen észlelése 

alakítja ki a mőalkotást. Ez összefüggésbe hozható azzal a megfigyeléssel, amit Pilinszky 

tesz a nézıi neszekrıl. A hagyományos színházban szerinte „elég egy köhintés a nézıtéren, 

hogy a színpad megsemmisüljön. Egy köhintés ezerszeresen érvényesebb, mint a 

legtalálóbb mondatok és gesztusok a rivaldafényben” (Pilinszky 1977: 53). 

Beszélgetıtársa, Sheryl Sutton ezt válaszolja a Deafman Glance kapcsán:  

 
Wilson ezzel is tisztában volt. Játékába egyszerre építette bele a tökéleteset és a 
tökéletlent, az esetlegeset és a vitathatatlant, a bénát és az atlétát. […] Most már 
köhöghetett akárki. A színfal is lezuhanhatott. A darab folyamának se medrét, se 
fölszínét nem zavarhatta meg többé. […] Igazában mind az öt fölvonás a nézıtéri 
köhintések színre vitele volt. (uo.) 

 

A Center mindennapjaiban bekövetkezı csendek egyrészt tehát felidézik a 4’33’’ idı- és 

térszervezését, másrészt szervesen összefüggenek a Wilson által korábban létrehozott 

elıadásokban megjelenı színpad-nézıtér viszonnyal.  

Wilson „nem-manipulatív esztétikájában” (ahogyan Richard Foreman nevezi Wilson 

mővészetét, Brecht 1978: 425) – a „nem manipulálás” wilsoni gesztusában 
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meggyızıdésem szerint nagy szerepe van a csend sajátos felfogásának és 

felhasználásának.  Míg a korábbi fejezetekben a csend manipulatív funkcióját emeltem ki 

(mint olyan vonatkozást, amely gyakran jellemzi a csendet a mindennapi interakciós vagy 

éppen teátrális helyzetekben), Wilson elıadásainak esetében éppen arról van szó, hogy a 

beszéd tartalmi elemeinek minimalizálása, a csend – illetve a környezı neszek közös 

észlelésének – felerısítése „nyitva hagyja” azokat az (észlelési, értelmezési) mezıket, 

amelyeket a színpadi szöveg szükségszerően meghatározna, így tehát lezárna. A „nem-

manipulatív” esztétika egyrészt a „hatalom nélküliség állapotát” manifesztálja (Vanden 

Heuvel), másrészt pedig „a csönd nyitva tartja a dolgokat” (Sontag 1967: 25). Hasonlóan a 

szótlan búcsúzás szokásához: Jaworski ezt a jelenséget azzal magyarázza, hogy 

(ellentétben azokkal az elméletekkel és kommunikációs helyzetekkel, amelyek szerint a 

beszéd fontos fatikus szerepet tölt be, azaz fenntartja a kommunikáció folyamatát) míg a 

bizalmasok esetében a beszéd, a (búcsú-) szavak lezárják, befejezik a kommunikációt, 

addig a csend éppen ellenkezı hatással bír: nyitva hagyja a kommunikatív csatornát 

(Jaworski 1992: 48).  

 

Wilson szándéka szerint a Watermill Center nem színésziskola, nem színház, hanem 

laboratórium, kiindulópont: olyan hely, ahol a különbözı mővészeti ágak képviselıi 

találkozhatnak egymással, produkciók jöhetnek létre, kutatások indulhatnak el. A 

workshopok között Wilson projektjei abszolút prioritást élveznek: ezek többsége 

lényegében a késıbbi bemutatókat készíti elı, a tervezés kezdeti fázisainak találkozói, 

vagy éppen a színpadra állítás „nyers” változatainak próbái folynak. A próbák során (a 

rendszeres reggeli mozgásórákkal kiegészítve) lehetıség nyílik arra, hogy a színészek 

(akik többnyire nem azonosak az adott elıadás végleges szereposztásával) elsajátítsák a 

Wilson által leglényegesebbnek tartott színészi alapelveket.57 

                                                
57 A Prometheus címő elıadás felújítása (2006) leképezi Wilson szokásos munkamenetét: a próbák 

többségét az asszisztensek vezetik, a tér fiktív: egy óra számlapja – ez láthatatlan. A figurák mozgássorai így 
írhatók le „belülrıl”: Ókeánosz lányai vigasztalják Prométheuszt, kilenc óránál be, futás négy alatt fél 11-re, 
tizenöt alatt megfordul, majd negyven alatt vissza 3-ra, ahonnan be középre, tíz alatt leguggol, nézik 
Prométheuszt, kettı alatt ¾ 8-ra, majd 9-nél ki. Wilson leginkább csak ellenıriz, megjegyzéseket főz a 
látottakhoz.  Észrevételei rendszerint rövidek, feltőnı, hogy soha nem ad a szereplık érzéseire, pszichikai 
állapotára vonatkozó instrukciókat: általában a mozdulatok precizitását, a belsı számolás pontosságát, 
idıérzéket, a tekintet irányát kéri számon. A Wilson által kidolgozott, majd pedig koreografikusan rögzített 
mozgásokat némán, a zene, és a szöveg által nyújtott támaszok nélkül kell elsajátítani – a zenék, zajok és a 
végszavak csak a legvégsı szakaszban, a bemutató elıtt rétegzıdnek rá a látványra. Wilson nem a 
szöveghelyek csendjét tölti ki gesztusokkal, hanem a csend rétegére helyez rá szövegelemeket. Noha úgy 
tőnhet, mintha ez pusztán mennyiségi kérdés lenne, valójában azonban a figura-háttér viszony 
megváltoztatásáról van szó. Hasonló hangsúlyváltás látható a „szöveg” és „könyv” fogalma közt (ehhez lásd 
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 Ezek az alapelvek a színészi jelenlét fogalma és a színész test- és tértudata köré 

szervezıdnek. Fuchs állítása – „Foreman és Wilson korábbi munkáikban még amatırökkel 

is dolgoztak, akik nem fertızték meg az elıadást a profik felnagyított személyes 

„jelenlétével” (Fuchs 1998: 4) – csak részben tartható: egyrészt azért, mert az amatır-profi 

megkülönböztetés ebbıl a szempontból nem feltétlenül releváns, másrészt pedig azért, 

mert a „felnagyított személyes jelenlét” kifejezés nem egyértelmő. Annyiban elfogadható, 

hogy Wilson valóban ellenáll a jelenlét mint aura felfogásának (noha az általa gyakran 

emlegetett példák – többek közt Marlene Dietrich, Jessye Norman – nem feltétlenül ezt 

támasztják alá: ezek többnyire arról szólnak, hogy a színésznek hogyan sikerül 

megragadnia és fenntartania a közönség figyelmét).  

A színészrıl vallott nézetei az elmúlt évtizedek során lényegében nem változtak, és – 

történeteihez hasonlóan – rendszeresen ismétli azokat. Ez még akkor is így van, ha számos 

elem (például a nyelv és a szöveg kérdése) hangsúlyosabbá vált: a színész továbbra is a 

színpadi alkotórészek egyike, és csak rendkívül ritkán kerül kitüntetett pozícióba. Ennek 

eléréséhez Wilson is via negativan keresztül jut el, ám míg Grotowski a színész saját, belsı 

ellenállását igyekszik lebontani, addig Wilson a számára ellenszenves színjátszás 

dekorációs konvencióit. Wilson óvakodik attól, hogy elméleti fejtegetésekbe bocsátkozzon 

– a jelenlétre vonatkozó észrevételei mindig módszertani jellegőek, és a legalapvetıbb 

aktusokra irányítják a figyelmet: hogyan kell állni / ülni / járni a színpadon, merre irányul a 

színész tekintete, hogyan tartja a kezét, hogyan érzékeli a körülötte lévı teret, hogyan áll 

készenlétben, képes-e megvalósítani az éles dinamikai váltásokat úgy, hogy nem 

anticipálja a következı mozdulatot. A Center alagsorában elhelyezett mőgyőjteményében 

Wilson indonéz, japán, kínai szobrokon illusztrálja ezeket az alapelveket (a szobrászat 

mint követendı példa klasszikus toposz a színészképzésben).  

Cage állítása, vagy legalábbis annak fentebb idézett „elsı része”, szinte szó szerint kerül 

át Sontag esszéjébe, ahol ı is az üres tér lehetetlenségét hangsúlyozza (Sontag 1967: 13), 

és ugyanez a gondolat Wilson gyakorlatában, színházi felfogásában pedig már-már 

alapvetı fontosságúvá válik, amelybıl számos, tipikusan wilsoni ötletnek tekintett, a csend 

és a jelenlét szempontjából egyaránt releváns formai újítás deriválódott. Cage nyomán 

                                                                                                                                              

Marranca 1996: 36): a Wilson-elıadások „projekt könyvei” a rendezı rajzait tartalmazzák, szöveg nélkül. 
(Wilson személyes naplói pedig évente összegyőjtött képek sorozata.)  
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mondhatja Wilson, hogy számára a hang mindig valaminek a folytatása, ráadásul – és ez 

talán még inkább látványos az elıadásokban – ugyanezt az elképzelést vonatkoztatja a 

mozdulat-mozdulatlanság viszonyára is: szerinte mindig van mozdulat, és ugyanúgy 

szeretné eliminálni az elindulás-megállás közötti különbséget, mint a hang/nesz 

megszólalását/elhalását. Ez az elképzelés az elıadás különbözı szintjein válik 

nyilvánvalóvá – az egyik ilyen szint például a színész elindulása, járása és megállása. 

Részben ennek köszönthetı Sheryl Suttonnak a Kékesi Kun által „észrevétlennek” nevezett 

mozgása (Kékesi Kun 2007: 397), amely a leghíresebb példa az elsısorban Wilson korai 

mőveihez köthetı, jellegzetesen lelassított, ám folyamatos, fluid mozgásformára (és 

amelyben Wilson a bergsoni tartam mellett Daniel Stern pszichológiai kísérleteit „fordítja 

át” a színpadi mozgássá). A wilsoni formakánonban a – különbözı, de mindig pontosan 

meghatározott sebességgel történı – járás fluiditása a megállás és az elindulás sajátos 

kivitelezésében rejlik. E mozdulatnak úgy kell megtörténnie, mintha a színész csupán 

szünetet tartana, mintha kimerevítené a képet: ez – a színész szempontjából – azt jelenti, 

hogy nincs külön mozdulat a járásra és az állásra, mivel ez a színpadi energia elvesztésével 

járna, nem kívánt „döccenéssel” a két állapot között. Ehelyett az energiának meg kell 

maradni: a test továbbra is a járás irányába törekszik, a lábak a lépés mozdulatát „ırzik 

meg”, a súlypont pedig az elöl lévı lábon marad. Ez folyamatosságot és szakadatlan 

dinamikát kölcsönöz az álló (vagy inkább a járást meghatározatlan idıre felfüggesztı) 

színész alakjának, és lehetıvé teszi, hogy az adott pillanatban ne „újra kezdje” a járást, 

hanem mintegy folytassa azt.  

A színésznek Wilson szerint nem csupán a térnek arra a szegmensére kell koncentrálnia, 

amely elıtte van (a nézıtér iránya), hanem arra is, ami mögötte, még akkor is, ha a színész 

mozdulatlanul áll, vagy ül a térben. (Rendkívül gyakori a hátráló színész képe az 

elıadásaiban, a proszcénium vonalával párhuzamosan és arra merılegesen egyaránt.) A 

teret Wilson olyan szubsztanciaként képzeli el, amelynek a közegellenállása nagyobb a 

levegıénél: a színész minden egyes mozdulatának le kell gyıznie ezt az ellenállást, anélkül 

azonban, hogy mozgása görcsössé, erıltetetté válna – sokkal inkább egy „alap” izomtónus 

fenntartása a cél, semmint az ellenállás fokának demonstrációja. Az így minimálisra 

redukált tempó és dinamika felerısíti a színész tekintetének szerepét: az egyik workshop 

alkalmával (2007) Ann-Christin Rommen (Wilson egyik legrégebbi munkatársa, 

rendezıasszisztens és dramaturg) a három, Wilson elıadásaiban leggyakrabban elıforduló, 

egymástól a fókusz és az irány szempontjából eltérı tekintet-típust sajátíttatja el a 

résztvevıkkel. Mivel ezek a legtöbb esetben (a realista színjátékhagyománnyal szemben) 
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nem elsısorban a partnerre irányulnak, hanem a tér más pontjaira, ezek a pillantások a 

nézıben a karakterek izoláltságának érzetét keltik.  

Ahogyan nincsenek egymásba kapcsolódó, egymással dialogizáló tekintetek, általában 

nincsenek érintések sem a színpadon jelenlévı karakterek között. Annak ellenére, hogy 

Wilson homogén, az egész testre és a testet körülvevı térre kiterjedı testtudatot és 

testhasználatot követel meg a színésztıl, az elıadásaiban gyakran egyes testrészekre 

irányítja a figyelmet: a fény sajátos használatával – mintegy képkivágásként, a formakánon 

fontos részeként – kiemeli a színész kezét, száját, térdét. A színész fizikai – 

háromdimenziós – jelenlétét pedig (ugyancsak a világítás segítségével) kétdimenziós 

képnek láttatja, vagy éppen (az ellenfény használatával) éles kontúrokkal rendelkezı 

árnynak. A Wilson gyakorlatára jellemzı izoláció és a redukció rendezıi gesztusa – 

amelyet Bogart a mővészet létrehozásához szükséges erıszak megnyilvánulásának tart 

(Bogart 2001: 44) – a „valamit megmutatni = kizárni az összes többi lehetıséget” 

választásán alapul. A színészi munka szempontjából ez egyrészt az übermarionett (Craig) 

képét, másrészt pedig a „nem-hanem” dialektikájának brechti elképzelését idézi fel.  

A pszichologizáló magyarázatok, a motiváció és a kitőzött célok meghatározásának 

kerülése, és ezzel egyidejőleg az aprólékosan meghatározott gesztusok pontosan idızített 

végrehajtásának követelménye látszólag megköti a színészt, és nem hagy teret az egyéni 

kreativitásnak. Wilson szerint a színész erıs jelenléte sokkal inkább a színész testének és a 

körülötte lévı térnek a tudatosításából fakad (többek közt), mintsem a lelki motivációk 

átélésébıl. Másrészt viszont, mivel nem követel sem átélést, sem azonosulást (leginkább a 

sztanyiszlavszkiji értelemben), a színész „szabad”. Isabelle Huppert páncélhoz hasonlítja a 

wilsoni színjátszást, amely ugyan korlátoz, de védelmet is biztosít (idézi Kékesi Kun 2007: 

433). A szigorú forma végrehajtásával/-ért kapott belsı szabadság elképzelése szinte 

változatlan módon jelenik meg a klasszicista esztétikákban és Suzuki módszerében is. 

Wilson azonban nem törekszik explicit színészképzési módszer kialakítására, a rendkívül 

jellegzetes formakánon színészre vonatkozó része Wilson saját mozdulatainak 

leképezıdése. A „nem-manipulatív esztétika” – a színész szempontjából – nagyrészt 

manipulatív módszerekkel jön létre.  

 

A Watermill Center mint interdiszciplináris laboratórium létrejötte Wilsonnak abból a 

felismerésébıl fakadt, hogy hatékonyabban tud dolgozni, ha az egész világon szétszórt 

projektjei „házhoz jönnek” (Stoker, In Mikulíková-Rosner 2008), és Kékesi Kun is mint 

think tank-ot említi a Központot (Kékesi Kun 2007: 434). A kilencvenes évek elejének kis 
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létszámú nyári programjai után az évtized végére (amelyet Stoker „középidıszaknak” 

nevez) az intenzív workshopokon résztvevık száma 60-70 fıre emelkedett, az utóbbi 

években pedig a Center egész évben fogad rezidenseket. Az egyes projektek azonban 

csupán a részét képezik annak a nagyobb folyamatnak, amely a Center állandó, tudatos 

alakításában rejlik, tárgyak, növények, kövek, falak szüntelen mozgatásában. Egyik 

esszéjében Marranca a kert és a színház mély hasonlóságát említi, amely szerint mindkettı 

olyan világot teremt a maga mesterséges eszközeivel, amely a tiszta jelenlétet dicsıíti 

(Marranca 1996: 183). Bár a Marranca esszéjében használt terminológia ebben az esetben 

túlzónak látszik, az általa felvetett színház-ökológiai szempont lehetıséget ad arra, hogy a 

Centert kiemeljem a korábban ismertetett színházi „kivonulás-mikrokozmoszok” körébıl. 

A Watermill Center ebbıl a nézıpontból úgy értelmezhetı, mint Wilson (és munkatársai) 

kreatív tevékenységének állandóan változó terméke: a tájkép és a csendélet határterületén 

mozgó négydimenziós performatív aktus, amely a jelenlét és a csend minıségeit kutatja.  

 

 

Kivezetés: „Wilson-machine” – A formakánon mint az iteráció játéka 

 

A kritikák által megfogalmazott elvárások tehát az elıadás értelmezhetısége felıl 
fontosak, azaz a megértési folyamatnak nem negatívumként, hanem az értelmezést 
mozgató benyomásként kellene posztulálni a megrázóerı hiányát [Zsámbéki 
Cseresznyéskert rendezésében]. Az elváráshorizontok feltárásához fontosak továbbá 
a befogadók (pozitív) elıítéletei, vagyis azok a formai és értelemelvárások, 
amelyeken keresztül viszonyba lépünk egy meghatározott színházi elıadásszöveggel. 
(Kékesi Kun 1998: 34)  

 

A Kékesi Kun által megfogalmazott, a (pozitív) elıítéletek fontosságára, illetve a 

kritikusi-értelmezıi magatartásra való figyelmeztetés különösen fontosnak látszik a 

Wilson-életmő elemzése során. Wilson munkamódszere olyan autoriter minta, amely a 

reneszánsz festık gyakorlatát idézi (Rommen, 2006 magánbeszélgetés), és amelyben a 

munkatársak egyértelmően alárendelik magukat a „Mester” akaratának, és kreativitásukat 

az ı szolgálatába állítják. A huszonegyedik század elsı évtizedének végére ebbıl a sajátos 

együttmőködésbıl – a Hamletmachine (Müller-Wilson) mintájára – olajozottan mőködı, 

jól funkcionáló „Wilson-machine” jött létre, amely a globális színházi környezet bármely 

pontján képes „tipikus” Wilson-elıadások létrehozására. A könnyen felismerhetı 

formakánon, a gyakran ismétlıdı tematikus és szcenikai elemek használata miatt Wilsont 
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számos esetben önismétlınek, önmaga karikatúrájának tekintik (Şerban 2008: 51), még 

akkor is, ha Wilson gyakorlata ebbıl a szempontból nem számít kivételesnek a huszadik-

huszonegyedik századi mővészetben (Cage mőveinek egyes elemei is gyakran 

ismétlıdnek). Érdemesnek tartom ezért „elıjelet váltva”, az ismétlésre „igent mondva” 

megvizsgálni a kérdést, feltételezve, hogy ezek a rendszeresen visszatérı elemek és 

motívumok nem pusztán az ötlethiány, lustaság vagy éppen a piacorientált, minimális 

innováció kényelmének példái.  

Wilson történetei, nézetei nem változtak lényegesen az idık során, inkább 

kristályosodtak, tisztultak, tovább szigorodtak. Hogyan kell állni, járni, létezni a színpadon, 

az elıadás mint idıben kibomló vizuális könyv, a láthatatlan vonal a mozdulatlanságból a 

mozdulatba, a csendbıl a megszólalásba: ezek mindegyike megismerhetı több forrásból is. 

Az elmúlt évtizedekben Wilson egész győjteményt alakított ki a saját mővészetére 

vonatkozó anekdotákból, amelyeket már-már memoriterre emlékeztetı pontossággal, a 

szünetek, felkiáltások, csattanók mindig azonos idızítésével mond el. Monológok 

folyamatos elıadása ez – ahogyan a Watermill Center a táj és színház performatív aktusa, 

úgy Wilson is állandó szereplı. Önmaga monológjának színre viteléhez néhány esetben 

dramatikus formát is talál, mint például az egyszemélyes játékként elıadott Hamlet – A 

Monologue (1995), vagy a Beckett szövegébıl készült Krapp’s Last Tape címő elıadás 

(2009). Noha a közönség elé lépı rendezı figurájára adódik példa (Tadeusz Kantor), arra 

már ritkábban, hogy egy rendezı az általa korábban rendezett elıadás egyik karaktereként 

jelenik meg. A Murder from Deafman Glance címő elıadás (2006) Wilson recycling-

gyakorlatának hangsúlyos példája: a Deafman Glance címő, elıször 1970-ben bemutatott 

mő egyórás prológusában Sheryl Sutton jeleníti meg az azóta ikonikussá vált cselekvéssort 

(ennek részletes leírását adja Kékesi Kun 2007: 386). E prológusnak – szintén Sutton 

közremőködésével – önálló videováltozatát is elkészíti Wilson 1981-ben. A Murder 2006-

os berlini elıadásában az adott karakter és annak szcenikai mikrokozmosza duplikálva 

jelenik meg: két ugyanolyan tér, két kisfiú, két kislány, két pohár tej, két kés – négy 

gyilkosság. Sutton helyett pedig Wilson és Anja Silja jeleníti meg a figurát – fehérre festett 

arcuk (maszkjuk!) miatt hasonlítanak egymásra, mint idıs fivér és nıvér. A mozgássor 

mindkettıjük esetében ugyanaz, látszólag szimultán hajtják végre a lelassított 

mozdulatokat, valójában azonban sohasem pontosan egyszerre mozognak, hanem 

elcsúsztatott egyidejőségben, egymással párhuzamos valóságokban, amelyek közt nincs 

sem átjárás, sem reflexív viszony.  
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Az újrahasznosított, Wilson „névjegyeként” könnyen felismerhetı elemek az 

ezredforduló idıszakára interteátrális, -textuális hálót alkotnak: Keith McDermott, Wilson 

egyik színésze fikciót alkot (McDermott 2005) az egyik próbafolyamat tapasztalataiból, 

amelybe szó szerint kerülnek be Wilson színház-definíciói, André Gingras Hypertophia 

címő koreográfiájában (2006) a táncosok újrajátsszák a Murder szekvenciáját, amely – 

pusztán attól, hogy felnıtt táncosok olvassák a képeskönyvet, isszák meg a tejet – Gingras 

elıadásának az egyik legkomikusabb részévé válik. Az interteátrális háló talán 

legismertebb metszéspontja a SITI Company Bob címő elıadása (1997). A rendezı Bogart 

ezúttal kortárs alkotót választ tárgyául – a Wilson személyét körülvevı világ egyúttal 

Bogart világa is, az elıadás ennek megfelelıen Wilson személyén keresztül az amerikai 

avantgárd hol ironikus, hol komoly bemutatása. Bob megformálója Will Bond, akinek az 

alakítása „mesteri paródia”: rendkívül aprólékosan teremti újra Wilson sajátos 

hanghordozását, jellegzetes mozdulatait. A SITI Company elıadása ugyanakkor nem a 

paródia pontossága okán izgalmas (különösen azok számára, akik nem ismerik a paródia 

alanyát), hanem azért, mert egyfajta ironikus tiszteletadás is megjelenik az elıadás 

gesztusában. Éppen attól a kettısségtıl válik izgalmassá a játék, hogy Wilson mondatait 

hol alátámasztja a színész játéka, hol pedig idézıjelbe teszi, eltávolítja. A látvány játék a 

wilsoni látványszínház elemeivel, az éles fényváltásokkal, a precíz, éles szögekkel, a kék 

különbözı árnyalataival. Játék a pohár tejjel, „in memoriam” Deafman Glance. A Bob 

szellemesen beszél a színházcsinálás nehézségeirıl, a színházról mint létszükségletrıl. 

Wilson mőködése az ismétlés/újraalkotás kettısségével, illetve a dokumentáció kiemelt 

szerepével jellemezhetı. (A performance és a dokumentáció alapvetıen ambivalens 

viszonyáról már korábban, a jelenlét elméleti vonatkozásaival kapcsolatban volt szó.) 

Wilson ez utóbbit rendkívül lényegesnek tartja: saját és a Center mindennapjait (is, nem 

csupán szigorúan szakmai programokat) folyamatosan rögzítik valamilyen formában: a 

történetté válás csaknem egyidejő magával a történéssel. Wilson szándékosan 

hozzáférhetıvé, kutathatóvá teszi önmagát. Ez a kérdés összefügg az ismétlıdéssel, 

beleírva azt a színházi emlékezet paradigmatikus problémájába. A Wilson gyakorlatában 

gyakran megjelenı felújítások (re-staging) sohasem pusztán újrajátszások, hanem az 

emlékezet és az iteráció játékai: az újrahasznosítás során a visszatérı elemek nem 

elkopnak, hanem újabb rétegeket kapnak.   
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Befejezés 

 

A Merce Cunningham elıadja a Nyugalmat (három mozdulatban) John Cage 4’33’’ 

címő mővére címő film-installációjában (Guggenheim Múzeum, New York, 2010) Tacita 

Dean a múzeum spirális terének tetején hat vetítıgépet helyez el, amelyek különbözı, 

egyre szőkülı fókusszal rendelkezı, 4 perc és 33 másodperc hosszúságú filmeket vetítenek 

a múzeum falára és a kifeszített vásznakra. A filmek Merce Cunninghamrıl készített 

felvételek, amelyeken az idıs táncos-koreográfus (Cage partnere) ül egy próbateremben, 

amelynek egyik fala tükör; a három mozdulat az ülés pozíciójának minimális, ám 

szabatosan kivitelezett megváltoztatása. A vetítıgépek helyzete miatt a látogatók árnyékai 

minduntalan rávetülnek a képekre. A jelenlévı szemlélı a vetítıgépek surrogását, a többi 

látogató neszezését, halk beszélgetését hallja – a 4’33’’ „mellett”. Dean többek közt a 

jelenlét, a csend és a nosztalgia kérdéseivel játszik: a film elkészítése óta elhunyt táncos 

vetített képe, az árnyék mint a látogató testi jelenlétének vizuális nyoma, a Cage mővének 

(rögzített formába zárt) hallgatása, amely egyúttal a technika neszeire mutat rá, és 

amelynek „jelenlétét” az installáció címe és a felvételek hossza jelez – ezek a rétegek 

jelenlét- és csendértelmezések ezredfordulós keresztezıdéseként is értelmezhetık. 

 

A (színészi) jelenlét elméleti kérdéseinek vizsgálata során a fogalom definiálásának 

paradigmáit és módjait kíséreltem meg áttekinteni, feltételezve, hogy a 

fogalomhasználatban rejlı következetlenségek kimutatása, és az ezek tisztázására irányuló 

kísérlet hozzájárul a színházi elıadás-esemény alkotói és befogadói folyamatának 

alaposabb megértéséhez. A jelenség (a tehetségkutató mősor zsőritagjainak mondataival 

illusztrált,) normatív, bináris oppozícióra épülı fogalmát tekintettem kiindulópontnak, 

amelyet az aura (Benjamin) fogalmán keresztül értelmeztem. Beemeltem az elemzésbe a 

jelenlét fogalomhasználatának poétikai sajátosságait (Goodall), ezzel ráirányítva a 

figyelmet a jelenség leírásában rejlı tér- és idıbeli távlatokra, valamint a terminus 

konstruált jellegére. A színház és a jelenlét viszonyának legjellemzıbb módjait három, 

egymástól eltérı elméleti háttérbıl kirajzolódó csoportosítás alapján ismertettem és 

elemeztem: a „jelenlétesítés” (fikcionális mód), „jelenléttel rendelkezni” (auratikus mód), 

és a „jelen lenni” (szó szerinti mód) kategóriáit (Power csoportosítása), a jelenlét 

„gyenge”, „erıs” és „radikális” koncepcióit (Fischer-Lichte csoportosítása), illetve az 
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önkifejezı, együttmőködı és reprezentációs módok sajátosságait (States csoportosítása). A 

presencing terminusa (Garner) pedig a jelenségben rejlı dinamikára és folyamatszerőségre, 

valamint a rögzített külsı értelmezıi pozíció lehetetlenségére világít rá – ezt meghatározó 

szempontnak tartom a kutatásom egészére vonatkozóan.  

A jelenlét elemzésének második szakasza a színész színpadi jelenlétének módszertani 

kérdéseire szőkítette a fókuszt. Az elemzésben elsısorban a huszadik-huszonegyedik 

század nyugati színházi hagyományában meghatározó színészpedagógiai módszerek 

alapelemeit hasonlítottam össze, illetve két (itthon) kevésbé ismert mővész-pedagógus 

(Bogart és Zinder) metodikáját ismertettem. A mesterek módszerein keresztül a jelenlét 

egy-egy meghatározó aspektusát mutattam be: Sztanyiszlavszkij, Csehov és (részben) 

Zinder gyakorlatain keresztül a jelenlét mint közvetítés (valamint ezzel együtt a test 

fenomenológiai és szemiotikai megközelítése közötti különbségek játéka) vált 

megragadhatóvá, Barba színházantropológiai kutatásai a jelenlét mint energia aktív, 

dinamikus jellegét hangsúlyozták, Bogart Szempontok nevő módszerében pedig a jelenlét 

mint érdeklıdés közelíthetı meg. A kockázat karakterére Zinder „veszélyedzés” 

gyakorlatcsoportján keresztül mutattam rá, kiemelve, hogy a színész munkája (függetlenül 

az élı-mediatizált teoretikus vitájától) immanens módon rejti magában a kockázat 

valamilyen fokát.  

Az egymással szorosan összefüggı két jelenlét-fejezet lényeges rétege a szellem (-kép) 

megjelenése, amelyen keresztül a jelenlét / hiány játékai nyilvánulnak meg. Hamlet, a saját 

fiatalkori hangját visszahallgató Krapp, majd pedig Ariel és Prospero képe vetül az 

értelmezés síkjára, olyan tükörképet alkotva, amelynek párdarabja a dolgozat késıbbi 

szakaszában, a csend teátrális vonatkozásainak keresésekor tőnik elı újra.  

Sontag szerint amennyiben a csend megjelenik egy mőalkotásban, akkor 

szükségszerően csak mint annak egy eleme jelenhet meg (Sontag 1967: 13). A dolgozatban 

azokat az eseteket vizsgáltam, amelyekben a csend a (dramatikus, teátrális) megnyilatkozás 

lényeges elemeként szolgál, illetve amelyekben a csend tematikus, poétikai, 

fenomenológiai sajátosságai kiemelt szerepet játszanak – az elemzésekhez pedig 

Heidegger és Dauenhauer elméleteit, illetve a vonatkozó nyelvészeti-kulturális 

megközelítéseket ábrázoló vizuális tablók, „szövegkulisszák” szolgálnak háttérként.  

A dramatikus vonatkozások áttekintését Maeterlinck csend-írásaival indítottam, amellett 

érvelve, hogy a szimbolisták nézetei meghatározó fontosságúak a következıkben 

részletesen elemzett drámaírók csendjátékaiban. A csend manipulatív funkciója pedig a 

dramatikus mikrokozmoszok státuszjátszmáiban játszik szerepet. A nyelvi megnyilatkozás 
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(intencionális) aktusaként – hallgatásként – megjelenı csendek alkalmazását elemeztem 

Csehov drámáiban: az (el)hallgatás gesztusa a szereplık „helyett-létének” egzisztenciális 

motívuma, illetve kommunikációs stratégiája is egyben. Andrej Prozorov (Három nıvér) 

alakját mint a hallgatásnak a verbális-textuális karaktereket  (Natasa, Protopopov) 

kiegyensúlyozó, ellenpontozó dramaturgiai szerepét határoztam meg. 

Beckett mőveinek esetében az (el)hallgatás (Csehov) terminusa a zárójelektıl 

megfosztott alakjában jelenik meg: az elhallgatás a beszéd megnyugtató világáról való 

szándékos lemondásként, a lelassított, beszéd áltat nem ritmizált, állandó jelen idıben 

toporgó csend világába való belépésként tételezıdik, és mint ilyen, félelmetes, szorongást 

keltı. A csend kiemelt, a szereplık világát körülvevı szubsztanciaként van jelen. Beckett 

emellett a dramaturgiai szokásrendet is felülírja, amikor a nézı tekintetét a hallgató arcára 

irányítja, illetve amikor szerzıként ellenırzése alá vonja a csend (mint instrukció) 

idıtartamát. 

A csend mint titok jelenik meg feltételezésem szerint Pinter dramatikus szövegeinek 

többségében, olyan folyton jelenlévı „csendfonálként” (Merleau-Ponty), amely a fecsegés 

szövetének felfeslésekor válik érzékelhetıvé, és amelynek a befogadó tudatában van, míg a 

karakterek számára nem nyilvánvaló a jelenléte. A Csend címő ugyanakkor jelenetében ez 

a jelenség válik a legfıbb tematikus és kompozíciós elemmé: a figurák megszólalásai, a 

térkezelés sajátosságai, az instrukciók a csend mint „magánymaradvány” felfogását 

sugallják.  

Az Yvonne hallgatására vonatkozó közvetlen instrukciók refrénszerő használata 

határozza meg Gombrowicz drámáját. A megközelíthetetlen, hallgató nı jelenléte 

provokáció, fenyegetés a beszéd (fecsegés) által meghatározott udvar formális struktúrája 

számára. Yvonne figuráján keresztül a csend kommunikatív szerepét, a csendhez társuló 

társadalmi sztereotípiákat, a csendnek a hatalomhoz való ambivalens viszonyát, és az 

(ab)normalitás és a csend összefüggését vizsgáltam, kitérve Boesmansnak a Gombrowicz 

drámája alapján írt (és Bondy által rendezett) operájára, a hallgatás (zenei, színpadi) 

adaptációjának egy lehetséges módjára.  

A hallgató nı (Yvonne) alakja elılegezte meg az Eurydice és a Dead Man’s Cell Phone 

címő drámák elemzését. A kortárs amerikai drámaírónı, Sarah Ruhl szövegeit egyrészt a 

csendhez társuló nemi sztereotípiák (újra-) értelmezésének kísérleteként elemeztem, 

amikor Orpheusz és Eurüdiké történetének (Blanchot megközelítésébıl kiindulva) fókuszát 

a drámának megfelelıen Eurüdiké megszólalására helyeztem át, beemelve a vizsgálatba a 
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khóra enigmatikus fogalmát. Másrészt pedig a csend és a halál (társadalmi, dramatikus és 

teátrális) vonatkozásait kutattam a két Ruhl-drámán keresztül. 

A csend teátrális vonatkozásainak, illetve a csend színházi használatának elemzése 

során a színészi jelenlét kérdése (amely a drámaelemzések során a háttérbe húzódott) 

ismételten a kutatás elıterébe került, amikor a csend színházi megvalósulásait tekintettem 

át többek közt a realista játékrendszer bizonyos elemeiben, illetve Kroetz 

Kívánsághangverseny címő szövegén keresztül, valamint a hanghoz való viszonyában és a 

nézıi magatartás lehetıségeiben. A Közép-Európa Táncszínház Mandarin címő elıadását 

a csend tematikus csomópontjaként értelmeztem, amelyben a táncos (teste és) csendjének, 

a zene nélkül elıadott koreográfiának, és a jogi értelemben vett szilenciumnak a kérdése 

vetıdött fel. 

A Mandarin példája az elıadó testére irányította a kutatás fókuszát – ez határozza meg 

az Artaud színházi írásaiban felfejthetı csendvonatkozások elemzését is. Tézisem szerint a 

csendre a Kegyetlenség Színházának három rétegében lelhetünk rá: egyrészt a beszéd 

részeként tételezett csendben, amelytıl (a beszéddel együtt) meg kell szabadulni az új 

színháznak, másrészt a színház teologikus karakterétıl (Derrida) való megfosztásának elsı 

stádiumában. A csend átvitele tehát a csend jelentésalkotó funkciójából a csend fiziológiai 

karakterébe való átmenetként jelenik meg. A csend testisége pedig a Kegyetlenség 

Színházának színészében ismerhetı fel, a lélegzetvétel hieroglifájában, amely a Derrida 

által kiemelt fontosságúnak tartott „fújás” komplementer gesztusa. 

A szellemkép motívuma Mallarmé Mimusjáték címő szövegén (és Derrida Mallarmé-

értelmezésén) keresztül jelenik meg újra, amelynek egyik aspektusa a „fehér lapra fehérrel 

írás” és a csendes, magányos olvasás aktusa. Pierrot fehérre festett arca pedig a maszk 

használatának, az arc önkéntes eltakarásának gyakorlatát is implikálja, amelynek 

eredményeként a színész teste „jobban látszik”, és amelynek segítségével – Copeau, 

Decroux és Lecoq szerint – megtapasztalható és elsajátítható a színész munkájához 

elengedhetetlennek tartott „semleges alapállapot”. Ez a (készenléti) állapot ugyanakkor 

nem semleges: modalitásába kíváncsiság, nyitottság és figyelem vegyül. Mint ahogyan a 

maszk az arc ideiglenes megvonásaként tekinthetı, úgy a csend a szöveg ideiglenes 

megvonásként értelmezhetı a képzési folyamatban.  

A „lélegzetvétel hieroglifájáról” és a „fehér maszk csendjérıl” írt szakaszok – noha 

elsısorban a csend fenoménját kutatták – megelılegezik a Keresztezıdések címő fejezetet, 

amennyiben a csendet a színészi jelenlét egy-egy aspektusához kötik. Az ehhez a 

fejezethez tartozó szövegkulissza a japán színháznak a nyugati hagyomány számára 
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meghatározóvá vált korszakát, mőfaját, alkotójának gyakorlatát ábrázolja. A 

Keresztezıdések elsısorban a Wilson mőveiben kirajzolódó, kihívásként értelmezett 

jelenlét- és csendvonatkozásait összegzi. A Cage, Sontag és Gertrude Stein megfigyeléseit 

játékba hozó elemzésben az elıadások csendhasználatának, valamint a színészi jelenlét 

speciális elvárásainak módszertani áttekintése mellett a tájkép motívuma, illetve a színház 

és ökológia összekapcsolása (Marranca) lehetıvé tette, hogy a térben és idıben kibomló 

performatív aktusként tételezett Watermill Center mőködésében is kimutassam a csendre 

és a jelenlétre vonatkozó wilsoni elképzeléseket.  

 

 A dolgozatban a csend és a színészi jelenlét összefüggését kutattam, feltételezve, hogy 

a csend olyan pozitív, jelentésekkel terhelt fogalomként is értelmezhetı, amely sokkal 

inkább köthetı a jelenléthez, mint a hiányhoz: „a színész jelenléte a színpadon a csendbıl 

születik. A mozdulatlanság a legfıbb mozzanat, és minden más mozdulat ebbıl vagy ehhez 

képest születik” (Demcsák 2004: 26). Demcsák megállapítása a dolgozat kiinduló képére, 

„a nézıket megindító mozdulatlan [és hallgató] színész képére” (Zinder) utal vissza, 

egymásra vetítve a színész (szellem-) képeit. Míg azonban Zinder pillanatképe az aura 

(részben a modernitáshoz kötıdı) fogalmát, addig Demcsák a semleges színészi 

alapállapot (vitatható, ám módszertanilag lényeges) terminusát idézi. Ezek alapján vonzó 

elképzelés lenne a színészi jelenlét és a csend dramatikus-teátrális viszonyát lineáris, 

üdvtörténeti sorozatnak tekinteni – amely szerint a jelenlét a csendbıl ered, vagy éppen 

abban teljesedik ki –, ám meggyızıdésem, hogy a jelenlétnek és a csendnek ilyen, 

elsısorban az aura fogalmán alapuló kapcsolata csupán egy a lehetséges variációk közül, 

még akkor is, ha ez vált a leghangsúlyosabbá a nyugati színház hagyományában. Ennek a 

hagyományosnak tekinthetı viszonynak a leírása és elemzése mellett a kutatásom célja és 

tétje ennek megfelelıen éppen az volt, hogy – mind a jelenlét, mind a csend jelenségének 

dramatikus-teátrális sajátosságait áttekintve – egyrészt rámutasson (Wittgenstein) azokra a 

lehetséges elméleti és gyakorlati keresztezıdési pontokra, amelyek kitágítják ezt az 

egyirányú sort, másrészt a játék gadameri aktusával mozgásba hozza a két összetett 

jelenség paradigmatikus értelmezéseit.  

Ennek megfelelıen a Wilson-fejezet dramaturgiai funkciója nem elsısorban az 

összegzés, hanem az értelmezés megnyitása az ezredforduló kortárs mővészetének jelenlét- 

és csendvonatkozásainak további kutatása felé – és ezzel magyarázható a többes számú 

forma használata is a harmadik fejezet címében, amely kijelöli a kutatás további, 

lehetséges irányát: a csend és a jelenlét lehetséges (feltételezett) keresztezıdéseinek, 
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megjelenési módjainak leírását. Tacita Dean installációja ebbe az értelmezési mezıbe 

illeszkedik, amikor a performatív mőfajok szimultán rétegeivel és a (színházi, táncos, 

filmes, múzeumi) térhasználat hagyományaival játszik.  

 

A játék esetében „mindig valami ide-oda mozgásra gondolunk, mely nem kötıdik 

semmilyen célhoz, melyet elérve befejezıdne” (Gadamer 2003: 135), hasonlóan a 

mőalkotások csendvonatkozásaihoz, amelyekben  

 
spontán vagy kimunkált csönd helyett különféle mozgásokat találunk egy örökké 
hátráló csöndhorizont irányába – olyan mozgásokat, amelyek per definitionem 
sohasem érhetnek célt egészen. (Sontag 1967: 13) 

 

Ezt pedig érvényesnek tartom a jelenlét és a csend sajátosságainak kutatására is, amelynek 

folyamata nem lezárul a meghatározások (megnyugtatónak tőnı) listázásával, hanem 

elfogadva a benne végbemenı immanens változást – „minden játszás játszottság” 

(Gadamer 2003: 138, eredeti kiemelés) – a játék mediális mozgásába iktatott szünettel 

elhallgat és megáll. A mindig távolodó jelenlét- és csöndhorizontok felé mozgó definíciós 

kísérletek szigorát pedig a játék öröme, valamint – mutat rá Sontag (Sontag 1967: 42) és 

Hassan (Hassan 1987: 9) egyaránt – a radikális irónia szükséges és elengedhetetlen 

jelenléte oldja. 
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