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BEVEZETÉS

Dolgozatomban a feminista társulatok és feminista performanszok 

játéktechnikáit elemzem, a feminista pszichoanalízis perspektívájában.

A pszichoanalitikus elmélet előkelő helyet foglal a társadalmi nemekkel 

kapcsolatos kutatásokban, mivel egyfelől értelmezői keretet kínál a társadalmi neme 

szempontjából meghatározott szubjektum kialakulásához, másfelől pedig ennek a 

folyamatnak alapvető szerepet tulajdonít a pszichés mechanizmusok és a kulturális 

mező szerveződése szempontjából. A pszichoanalitikus elmélet számára a test és a 

lélekkel illetve elmével asszociálható psziché nem egymás oppozíciói, hanem aktív 

kölcsönhatásban léteznek. A pszichoanalízis „alapító” betegsége, a konverziós hisztéria 

ékes példája ennek: a bénulások, hangvesztés, gombócérzet (stb.) szomatikus tüneteinek 

háttereként Freud lelki traumákat azonosított, amelyeket eleinte szexuális abúzus, 

később a fantázia, majd az önálló egoval még nem rendelkező alanyt érő testi élmények 

következményének tulajdonított. A freudi és lacani elmélet szerint a testképek és a 

testtel kapcsolatos élmények alapvetők a társadalmi nemileg meghatározott szubjektum 

kialakulása szempontjából is: az önmagát férfiként vagy nőként felismerő és pozicionáló 

alanyt létrehozó mozzanat Freudnál a kasztrációs szorongáshoz és az Ödipusz 

komplexushoz, Fácánnál a szimbolikus kasztrációhoz, azaz az egységes, zárt testséma 

elsajátításához és a nemi különbség mentális feldolgozásához kötött.

A feminista pszichoanalízis kritikai módszerei hároip pontban foglalhatók össze: 

1. a pszichoanalízis andro- és fallocentrikus szövegeiben margóra szorult elemek és 

jelenségek középpontba emelése és kiemelt vizsgálata (pl. a preödípális anya, a 

lánygyermek ödipális konfliktusai). 2. a freudi és lacani elmélet patriarchális 

kötöttségeire való rámutatás (pl. a kasztrációs szorongásnak vagy a szüzesség tabujának
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a freuditól eltérő kontextusban való kifejtése). 3. kísérlet a fallikus rendszeren kívülre 

helyezkedni (tárgykapcsolat elmélet; Irigaray egyes írásai).

A színházat közösségi volta mellett a test központi szerepe teszi kiemelten 

fontossá a feminista kritika számára. A média korában az egy időben egy térben közös 

eseményben részt vevő színészi és nézői testek fizikalitása a színház conditio sine qua 

nonjává lett (vö. Fischer-Lichte, 2003). A feminista pszichoanalízis szempontjából a 

színházi aktivitás minimál definícióját jelentő „A megszemélyesíti / megtestesíti x-et, 

miközben S nézőként van jelen” formula elégtelen a folyamat pszichodinamikájának 

megragadására. Figyelembe kell vennünk A, x és S nemét, méghozzá egyszerre mind a 

hármat, továbbá a történet (ha van) felkínálta narratív azonosulás sémáit. Nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül a vizualitás és tekintet társadalmi nemi specifikumait sem: a 

pszichoanalitikus elmélet szerint a vizuális mezőt az aktív/maszkulin - passzív/feminin 

felosztás strukturálja, továbbá a szimbolikus mezőben a test imaginárius anatómiája 

(Lacan) a nemi különbség pszichés reprezentánsa. Vagyis (veszi át a szót a feminista 

kritika) maga a tekintet és a tekintet felsőbbrendűségére építő nyugati kultúra 

fallocentrikus1. A színházi esemény feminista pszichoanalitikus szempontból két 

legkritikusabb pontja a színpadon álló női test és a nézőnő helyzete.

A történelmi kutatás különbséget tesz nőtörténet és feminista történet között: 

míg a történelemben elszórva bár, de több példát is találunk olyan nőkre, akik áthágták 

az adott korban és társadalomban a nőkre érvényes, őket hátrányosan megkülönböztető 

szabályokat, csak a tizennyolcadik század végétől találunk példákat arra, hogy nők 

együtt, szisztematikusan, egymás által támogatva, egymás példáiból merítve lépjenek fel 

a számukra nézvést hátrányos megkülönböztetés ellen (Acsády, 2003). Ehhez hasonlóan

1 E tézist illetően nem minden szerző véleménye ennyire radikális (bár a többség, mint az a dolgozatban 
láthatóvá válik, igen). Pl. Elizabeth Grosz felvetése szerint a kontextus dönti el, hogy a vizuális 
dominancia fallocentrikus érdekekékt szolgál-e. vö. Wright, 1992: 449
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a színháztörténetben is találunk példát feminista elkötelezettségű színésznőkre, 

drámaírónőkre (Elizabeth Robins pédául egy személyben volt mind a kettő), de a 

feminista mozgalmak kontextusában értelmezhető színházi előadások és teátrális 

események tömeges megjelenésére (ezzel együtt leírható és teoretizálható stratégiákra) 

csak a hatvanas évek második felétől találunk példákat, Angliában és Amerikában.

A hatvanas évek polgárjogi harcaihoz kapcsolódó feminista mozgalmak a 18. 

század végétől megfogalmazott feminista követeléseket szélesebb társadalmi alapokra 

helyezték, és minden korábbinál eredményesebben szálltak síkra a nők helyzetét érintő 

intézményes, kulturális, szociális változtatások mellett. A feminizmus e korszakával 

foglalkozó szövegek alapján három szakaszt különíthetünk el, és a periodizációt 

színháztörténeti szempontból is tudjuk alkalmazni:

• Az első feminista színházi csoportok a hatvanas évek második felében alakultak, 

működésűk kontextusát a kísérleti színházak, a baloldal megújulása és radikális 

megmozdulásaik, valamint a feminista mozgalom alkották. Ezek az első előadások egy 

univerzális női szubjektum előfeltevésére építettek.

® A feminizmus második szakaszában a nők egymás közötti különbségének és a 

nők férfiakétól eltérő tapasztalatainak artikulálása és hangsúlyozása került előtérbe. A 

színházak esetében a hetvenes évek közepétől találunk példát a leszbikus és etnikai 

illetve faji szempontból szerveződő színházi csoportok alakítására.

« Harmadik szakaszként a posztmodem feminizmus vagy poszt/feminizmus 

következik, amely a társadalmi nemi identitást immár nem esszencialista alapokon 

gondolja el. A színház és a performanszok esetében a nyolcvanas évektől fogva találunk 

példát posztmodem / poszt/feminista stratégiákra.

5



Dolgozatomban elsősorban a harmadik hullám művei alkotják a 

kiindulópontokat, mivel ezek kapcsán detektálhatunk olyan eljárásokat, amelyek a 

pszichoanalitikus feminista kritika vizuális és színházi reprezentációval kapcsolatos 

kérdésfeltevéseire kínálnak válaszlehetőségeket; ám etikai és történeti szempontból 

kihagyhatatlan az első és második hullám stratégiáinak áttekintése.

Külön fejezetben foglakozom a feminista színházak és mozgalmak által inspirált 

dramatikus szövegek dramaturgiai eljárásaival. Az elemzés elméleti keretéül a női írás 

(écriture féminine) koncepcióját választottam. A lacani elmélet szerint a valós test2és a 

szimbolikus nyelv közötti elkülönülés áthidalhatatlan; a női írás részint ezt a viszonyt 

kívánja újragondolni, a női test és női libidó kapcsán. A női írás problémafelvetése 

kiemelten kapcsolódik a színházi reprezentációhoz: a jelrendszerek heteronomiájából 

adódóan a színpad nyelv és test vibráló viszonyának/szakadásának kiemelt tere. A 

feminista drámák dramaturgiai megoldásai mind a dikció, mind a narráció szintjén 

értelmezhetők az écriture féminine koncepciója felől.

Dolgozatom záró fejezetében néhány példán azt vizsgálom, hogy a feminista 

pszichoanalitikus szempont által a feminista társulatok játéktechnikáiban kirajzolt 

feminista szubverzív potenciál milyen új olvasatok létrehozását segítheti a magyar 

dráma- és színháztörténeti kánonban.

Bevezetőmben azt a két vonatkoztatási keretet vázolom fel, amelyek a feminista 

színházzal és drámával kapcsolatos vizsgálódásaim kiindulópontját alkotják.

A TÁRSADALMI NEM PERFORMATIVIT ÁS A
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A társadalmi nem performativitásának Judith Butler írásaiban kifejtett elmélete a 

színházat a társadalmi nem vizsgálatának és alakításának különösen termékeny 

terepeként láttatja.

A társadalmi nem performativitásának tétele a “tisztán biológiai” és 

“társadalmi”, a “nem” (sex) és “társadalmi nem” (gender) bizonyos feminista 

diszkurzusokban bevett szétválasztását2 3veszi célba, Michel Foucault nyomán. Foucault 

analízise szerint a szexualitás nem egy eleve adott, az emberi természetből fakadó 

dolog, amely a viktoriánus kor elfojtása után a szexuális forradalmat követően végre 

szabad utat kapott, hanem bizonyos diszkurzív eljárások, a róla való (orvosi, bírósági, 

politikai) hatalmi beszéd hozta/hozza létre: “Csakis e stratégia folytán jelenhetett meg a 

nemiség és szexuális élvezet igazságaként a “szexualitás” nevű valami. (...) A 

szexualitás nem egyéb, mint a diskurzusok “ökonómiája” (.. ,)”(Foucault, 1996: 74-75). 

Foucault “a leganyagibb fogalmat, a ‘nemiséget’ ” “regulációs és fiktív egységként”4 írja 

le: “A ‘nemiség’ fogalma nemcsak azt tette lehetővé, hogy [a szexualitás] valamiféle 

egységbe foglaljon anatómiai elemeket, biológiai funkciókat, különböző 

viselkedésformákat, érzeteket és élvezeteket, de azt is, hogy ezt a képzeletbeli egységet 

okozati elvként, mindenütt jelenlévő jelentésként, mindenütt lappangó titokként 

működtesse (...) a [biológia és szexualitás] szomszédságnak köszönhető, hogy a 

biológia meg a fiziológia egyik - másik tartalmi eleme a normalitás számára vezérelvül 

szolgálhatott az emberi szexualitás számára. (...) a nemiség olyan képzeletbeli pont,

2 melyet szigorúan el kell különíteni a tükörstádiuin képzetes (imaginaire) testsémájától
3 A “nő(i)” - nek kulturális konstrukcióként való meghatározása nyomán válik lehetővé a “társadalmi” és 
“biológiai” szétválasztása: “ A feministáknál régóta kialakult gyakorlat, hogy a ‘feminín’ (és a 
‘maszkulin’) szón társadalmi konstrukciót (a szexualitást és viselkedésmódot meghatározó kulturális és 
társadalmi normákat) értenek, a ‘nő’ és ‘férfi’ szavakat pedig a nemi különbségek tisztán biológiai 
aspektusainak jelölésére használják. Eszerint a fem inin’ a nevelés, a ‘nőiség’pedig a természet körébe 
tartozik. ” (Moi, 1995: 239)
4 Judith Butler megfogalmazása. Vő. Butler, 1997b: 270
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amelyet a szexualitás mechanizmusa jelöl ki (...).” (Foucault, 1996: 160-162. kiemelés 

tőlem)

Egy megfordítás eredményeképpen tehát e fiktív konstrukciót mint a személyiség 

identitásának titokzatos magját, eredőjét kezdték tekinteni, mintha az a mindenféle 

diszkurzust megelőző “igazi emberi természetről” szolgáltatna ismereteket számunkra; 

mint amely mindent átható erejénél fogva eredményezné mindazon jelenségeket, 

amelyek mesterséges összekapcsolása hozta létre a “szexualitás” nevű valamit.

Foucault megállapítása szerint e megfordítás a heteroszexualitás mátrixának 

törvényerőre emelésével a hatalom azon törekvését szolgálja, hogy a szaporodást 

szolgáló szexualitást állítsa normául, és ennek megfelelően szabályozza a testek, 

vágyak, nemek diszkurzív elrendezését és érthetőségét; mindemellett egy koherens 

szubjektum és nemi identitás képzetét eredményezi az alanyok számára.

Foucault gondolatait továbbfuzve Butler a társadalmi nemet performatív aktusok 

ismétléseként határozza meg (Butler, 1990a és 1990b). A performativitás részint arra 

utal, hogy ezeknek az aktusoknak nincsen referenciájuk (nincsen fakticitásuk, nem 

valamiféle “belső lényegből” fakadnak, nem „fejeznek ki” bármit is), részint pedig arra, 

hogy ezek az aktusok oly módon léteznek, hogy “kivitelezzük”, “végrehajtjuk” őket. A 

társadalmi nemet konstituáló aktusok kollektivek (egy egész adott társadalomra 

vonatkoznak), temporális dimenzióval rendelkeznek (történetiek, egyfajta 

szediinentációként értelmezhetők), és diszkontinuusak (heterogén, egymással semmiféle 

összefüggésben sem álló aktusokat foglalunk össze társadalmi nemként). A társadalmi 

nem felfogható egyfajta forgatókönyvként, de csak megvalósulásként, folyamatában 

létezik: a test nem passzív, semleges recipiens, amelyhez hozzárendelődik a társadalmi 

nem, vagy amelytől elkülöníthető lenne. A test percepcióját a társadalmi nem 

konstituálja, - ugyanakkor a test hajtja végre ezeket az aktusokat: nincsen nem (sex)
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társadalmi nem nélkül, a test testesíti meg a társadalmi nemet. A társadalmi nem nem 

egy eleve adott merev konstrukció, egy változtathatatlan szerep, hiszen ez azt jelentené, 

hogy nem az anatómia, hanem a kultúra a végzetünk (Butler, 1990a: 8)5; a test nem 

gondolható el üres felületként, amelyre a kulturális kódok csupán ráíródnak, hanem 

átitatják, átjárják, formálják azt.

Ez az (egyik) oka annak, hogy a társadalmi nem kategóriája politikai 

jelentőségűvé válik: “létrehozza és szabályozza a testek érthetőségét és anyagiságát (...) 

(...) kettősséget és egyformaságot kényszerít a testekre, hogy ezáltal a szaporodást 

szolgáló szexualitást tartsa fenn kötelező rendként. (...) a jel erőszakosságát, amely 

megállapítja, hogy mi bírhat és mi nem bírhat jelentéssel, hogy mi tartozik az érthető 

dolgok közé, politikai jelentőséggel ruházza fel az a körülmény, hogy maga a betű 

egyenlő a nemiség törvényével vagy az ezt érintő mérvadó törvénykezéssel.” (Butler, 

1997b. 271) A testek és vágyak társadalmi nem kategóriája által szabályozott, 

diszkurzív elrendezettségére való utalás nem a test anyagiságának tagadását jelenti, 

hanem azt, hogy a test nem nyerhet jelentést a ‘nemiség’ heterogén elemeket egybefogó 

tisztán lingvisztikái kategóriája által szervezett diszkurzuson kívül.

Az a tény, hogy a színház a test reprezentációjának egyik legfontosabb fóruma, a 

feminista elmélet szempontjából rendkívüli jelentősséggel és lehetősséggel ruházza fel a 

feminista színházat: a feminista színházi előadások játéktechnikái maguk is 

értelmezhetők korporális stílusokként. Amennyiben a társadalmi nem kategóriája nem a 

testhez hozzárendelt merev konstrukció, hanem performatív aktusok konstruálják, egy 

kellőképpen szubverzív korporális stílus felforgathatja a társadalmi nemek / testek/ 

vágyak diszkurzív rendjét - ez “a gyakorlatként mintsem tulajdonságként felfogott

5 A kijelentés Freud Napóleontól átvett kijelentését imitálja, miszerint „Az. anatómia a végzetünk”.
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ágencia” (Haraway, 1998: 156) ereje. Butler a szubverzió lehetőségét Derridának a 

beszédaktuselméletet illető kritikájából vezeti le.

NŐI ÍRÁS

A feminista pszichoanalízis azért fordul kiemelt figyelemmel a nyelv felé, mert 

pszichoanalitikus szempontból a nyelv használata a paternális identifikációhoz és az 

anya testétől való szeparációhoz, ezzel együtt az anya(i) minőségek elfojtásához (egy 

később ismertetett terminussal élve: abjektálásához) kötődik. így vetődik fel a kérdés, 

vajon van-e egyáltalán helye a nő(i)-nek a nyelvben és a Szimbolikus mezőben; ha igen, 

hol tudunk rámutatni, ha nem, vajon megteremthető-e ilyen szöveg. Encore című, a 

nőiséggel foglalkozó szemináriumában a jouissance koncepciójával már Lacan is 

felveteti egy olyan írásmód lehetőségét, amely nem veti magát alá a Szimbolikus merev 

kategóriáinak; de a probléma árnyalt kifejtését és végiggondolását a lacani tézisekkel 

szemben olykor kritikus pozíciót elfoglaló feminista teoretikusnők írásaiban találjuk.

a) Júlia Kristeva

Kristeva női írással kapcsolatos feltevése szerint a preödipális fázis 

Szimbolikusban való megjelenését - amelyet ő szemiotikus nyelvnek nevez - 

mindenekelőtt a költői nyelvben érhetjük tetten. Kristeva a szemiotikus nyelvvel 

kapcsolatos gondolatait a hatvanas évektől fogva jelentette meg, de koncepciójának 

legteljesebb kifejtését és kontextualizálását a La révolution du langage poétique 

címmel 1974-ben megjelent értekezésében olvashatjuk (Kristeva, 1974). A női írás
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problémájával foglalkozó írásainak egy része nem a költői nyelvet, hanem az anyaság 

kulturális szövegeit vizsgálja.

Kristeva tézise szerint a jelölés minden gyakorlata két összetevőből áll, a 

szemiotikusból és a szimbolikusból. A szemiotikus összetevő (amely a preödipális 

ösztönkésztetések jelölődésben való kisülése) a ritmushoz, hangszínhez, impulzusokhoz 

kötődik, és az anyai testhez vezet vissza, amely ezek első forrása volt mindannyiunk 

számára. A szimbolikus elemet (a verbális kommunikációban) a nyelvtan és a jelentés 

szabályaival azonosíthatjuk; ez teszi lehetővé például a referenciát. A jelentés mindig a 

szemiotikus és a szimbolikus elem kombinációjának eredménye; egymáshoz való 

arányuk összefügg a diszkurzusok tipológiai osztályzásával (például egy tudományos 

értekezés kevesebb szemiotikus elemet tartalmaz mint egy vers; ezért a költői nyelv a 

szemiotikusra irányuló vizsgálódás legfőbb tárgya).

Kristeva a szemiotikus nyelvvel kapcsolatos fejtegetéseiben néhány további fontos 

terminológiai újítással él: hogy a jelölés dinamikus jellegét a megnevezésében is 

folyamatosan érzékeltesse, “jelölő gyakorlatok”-nak (pratiques signifiantes) nevezi a 

társadalmilag közölhető diszkurzusokat termelő eljárásokat. A jelölés szubjektumát 

(sujet), aki nem egyszerűen tudatos és tudattalan részre hasadt, hiszen a tudattalan 

rendszer pulzálásai, ösztönkésztetései állandóan deformálják és megtörik a tudatos 

diszkurzust, Kristeva sujet-en-procés-nek nevezi: a francia kifejezés (a ’procés’ szó 

kétértelműsége révén) egyszerre jelenti, hogy próbára tett és folyamatba helyezett 

szubjektum, amely kétértelműséget az angol és magyar fordítók fenn is tartanak. (Vö. 

Kristeva, 1995 és 1997e). Kristeva saját kutatásait, melyek a jelölés gyakorlatának 

szemiotikus és szimbolikus összetevőjével is számolnak, szemanalízisnek (sémanalyse)

nevezi el.



Kristeva Lacan fejlődési modelljét követve átveszi a fúzió, a tükörfázis és a 

kasztráció kategóriáit mint a fejlődés lépcsőfokait, de több fontos kiegészítéssel él. Az 

anya és gyermek megkülönböztetetlenségének állapotát -  Platón Timaiosza nyomán -  

chorának nevezi: “Elkülönült energiamennyiségek haladnak át a leendő szubjektum 

testén, amelyek a fejlődés során a családi és társadalmi struktúráknak erre az adott testre 

nehezedő szabályzásai szerint rendeződnek. Az ösztöntörekvések, amelyek tehát 

éppannyira energia-töltetetek mint pszichikus jelek, egy (mi így nevezzük) chorát 

alkotnak: egy nem-expresszív totalitást, melyet az ösztöntörekvések és megrekedéseik 

alakítanak egy legalább annyira impulzusokkal telített, mint amennyire szabályozott 

motilitásban.” (Kristeva, 1974: 23) (A preödipális stádiumot, a teljes fúzió kategóriákon 

inneni állapotát Freud is térként határozta meg, ő az ösztönök tartályáról beszélt.) A 

chorából még hiányoznak a később strukturáló bináris oppozíciók (én /Másik, birtokolni 

/nélkülözni a falloszt, stb). A preödipális chora -  minthogy a gyermek számára az 

anyával való fúziójában alkotódik -  anyai/női tér.

A tükörfázisban a szemiotikus chorától elkülönült tárgyak konstituálása válik 

lehetővé a leendő szubjektum számára, majd a kasztráció strukturáló mozzanata során a 

leendő szubjektum (a hiány és különbség kategóriáinak elsajátítása révén) elkülönül az 

anyától, és e szeparációban szubjektumként jön létre. A kasztráció, amely a hiány 

(felismeréseként funkcionál, ajelölő és jelölt viszonyát strukturálva a Szimbolikus 

fázist vezeti be, így válik lehetővé a nyelv használata. A kasztrációt kiváltó kasztrációs 

komplexus nem feltétlenül a szubjektum valóságának eseménye, lehet filogenetikus 

eredetű ősfantázia is. “(...) a kasztráció nem más, mint képzeletbeli konstrukció, amely 

abból a lelki mechanizmusból származik, amely létrehozza a szimbolikus mezőt és 

bárkit, aki ebbe belép. így a kasztráció a jelhasználat és mondatképzés, azaz a nyelv 

mint az élvezet összeolvadt állapotától való szeparáció megjelenése lenne. (...) Az
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analitikus gyakorlat megmutatta, hogy a fantáziákban a pénisz válik a szeparáció ezen 

működésének elsődleges képviselőjévé, és ad teljes jelentést annak a hiánynak vagy 

vágynak, amely megalkotja a szubjektumokat, amikor csatlakoznak a nyelv rendjéhez.” 

(Kristeva, 1997a: 245) Kristeva szerint a hiány és a nemi különbség mentális 

feldolgozása nélkül nem lehetséges az alany számára a szintaxis és a nyelvi jelek 

használata.

Kristeva fontosnak tartja újra és újra leszögezni, hogy a szemiotikus csak egy 

beszélő alany diszkurzusában mutatkozhat meg, aki már belépett a szimbolikusba. A 

szemiotikus mint olyan önmagában nem mutatkozhat meg, csakis hatásai révén: mint 

ellenállás, törés, törvénytelenség. E tekintetben Kristeva álláspontja különbözik Irigaray 

—étől, aki az imaginárius diszkurzust közvetlenebb módon szeretné a Szimbolikusban 

hozzáférhetővé tenni.

A leánygyermeknek az Ödipusz -  komplexust egy plusz csavarral kell 

megtoldania, s beszélő szubjektumként bonyolultabb a helyzete: a minden beszélő 

szubjektumot jellemző folyamatos önhasadás (a “je” és a 9a közötti hasadás, azaz a 

kijelentés nyelvben létező alanya és az elfojtott, de szimptómaként folyton visszatérő 

ösztönkésztetéseket tartalmazó ősvalami közötti hasadás) a leánygyermek esetében 

folyamatos önmegtagadással járul. A férfi szubjektum számára kevésbé nehéz 

időlegesen háttérbe szorítani az apai rendet s megtérni a törvénytelenség állapotába; a nő 

ezzel a szimbolikussal való törékeny kapcsolatát tenné kockára. Bár az ambivalencia 

logikailag adódó feloldásaként a patemális identifikáció elutasítása kínálkozna, Kristeva 

arra figyelmeztet: minthogy a patemális identifikáció elutasítása pszichózist 

eredményez, politikai hatékonysága finoman szólva kétséges. A nők számára hatékony 

cselekvés csak a szimbolikus mezőben képzelhető el, “a nőnek semmi nevetnivalója, ha 

az apai törvény megdől.” (Kristeva, 1977: 30) Kristeva e két véglet (pszichózis kontra
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önmegvetés) elkerülésére követendő stratégiaként a beszédben kimondatlanra, a 

megértésnek ellenszegülő excentrikus részekre való odafigyelést jelöli meg. Ezek 

lennének azok a helyek, ahol a nyelvben egy sajátosain női pozíció artikulálódik.6

Bár Kristeva egyfelől a társadalmi nemi identitás alapvető kategóriát radikálisan 

lebontja, az anyaságot az egész emberiség és kultúra szempontjából meghatározó 

alapnak tartja, mellyel foglalkoznunk kell. Az anyaság, akár az abjekt (lásd alább), a 

határvonal tapasztalata. Mivel az anyaság egy sor olyan testi folyamatot foglal magába 

melyeket a szubjektum nem irányíthat az akaratával, Kristeva hangsúlyozza: az anya 

nem bír ágenciával, a terhesség és a szülés megtörténik vele; de az anyaság nem utalható 

egészen a természetbe sem, hiszen az anya is beszélő alany, mindig már a 

szimbolikusban van.

A nyugat kultúrájában az anyaság intézménye volt az egyetlen évszázadokig, 

amely az anyai szemiotikusból a szimbolikusban mezőben megjelenhetett (Kristeva, 

1994). Mint Kristeva rámutat, ezzel együtt az anyaság vallási diszkurzusában egy 

feszültség is kirajzolódik, a kereszténység nem mindent reprezentál az anyaságból 

(legfeljebb néha érinti). A szűz fogantatás és Mária elszenderedése/ mennybevétele 

egyaránt jelzik a test materialitását elfojtó aspektust; továbbá a vallás keretében nem 

nyílt tér az anya szocializációban játszott szerepének reprezentálására, ahogyan a nőnek 

a másik nőhöz fűződő viszonyáéra sem. A vallási diszkurzus e hiányosságaival 

magyarázható “az anyaság intézménye elleni lázadás bizonyos feminista körökben”, 

amely tagadással szemben Kristeva az anyaság diszkurzusának átformálását, az 

anyaságra új perspektívákat nyitó, és arról új nyelven beszélő szövegek

6 Ennek hatékonyságát többen kétségbe vonják, vö. Sprengnether 1990: 216.; Spivak, 1987 Spivak ezen 
esszéjében a nyugati feministának a kínai nőkről adott egzotizáló leírást is támadja; mindazonáltal a 
francia feminista elmélet stratégiailag hasznos pontjaira is rámutat.
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megteremtésében látja a kiutat. Ezzel együtt több szövegében is elemzi a 

patriarchátusnak az anyaival és szemiotikussal kapcsolatos elfojtásait és szorongásait.

Pouvoirs de l ’horreur című művében Kristeva a kultúra nőgyűlöletét az 

anyasággal kapcsolatos, a szubjektum archeológiájában gyökerező iszonyra vezeti 

vissza. Kristeva megkérdőjelezi Lacan azon álláspontját, miszerint a preödipális fázis 

egyfajta paradicsomi teljesség állapota lenne. A teljes fúzió állapotát követően a leendő 

szubjektum -  a Kristeva által abjektálásnak nevezett pszichikus művelet révén- felosztja 

a teret az én és nem én között: “Az emberi lényt alakító harc, a mimikri, amivel a 

másikhoz hasonlatossá válik, hogy önmagává legyen, logikailag és kronológiailag 

másodlagos. Mielőtt még lennék, mint “én” nem vagyok, de elkülönülök, elutasítok, ab- 

jectálokr (Kristeva, 1996: 176.) Az anya innentől fogva a fúzióba való visszazuhanás 

fenyegetését is képviseli a gyermek számára: “Szerencsétlen alak! Kihányt, kivetett, 

bukott másik világgal határos birtokának falait a félelem tartja össze. Ami az anyai 

szeretet helyét elfoglalta, csak üresség (...)”. (Kristeva, 1996: 171) Kristeva tézise 

szerint a kultúra nem a nőket, hanem a fenti archaikus szorongás következményeként az 

anyaságot abjektálja. A nőgyűlölet oka pedig az, hogy a kultúra a nőket csak 

reprodukciós szerepükben vette számításba.

Miután a tükörfázisban a gyermek azonosítja magát egy zárt és körülhatárolt 

testsémával, a szubjektum -  mivel a fent leírt archaikus megkülönböztetetlenség 

állapotát idézik meg számára -  megvetéssel és undorral kezeli a test nyitottságára 

emlékezető anyagokat (melyektől szennyként fordul el) illetve magukat a test nyílásait, 

valamint a társadalom (kultúránként különböző módon) szabályokkal és rítusokkal 

övezi azokat. Kristeva ennek kapcsán Mary Ann Douglas strukturalista antropológus 

kutatásaira támaszkodik, aki szoros kapcsolatot mutat ki a testséma elsajátítása és a 

társadalmi rendszerek között: a zárt testsémának megfelelően a társadalom is
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hermetikusan kizár, kilök magából bizonyos “elemeket” (pl. viselkedésmódokat és/vagy 

helyeket). Kristeva (1997d), valamint Iris Young és Judith Butler az abjektálást olyan 

társadalmi jelenségek leírására és analízisére használják fel, mint a rasszizmus és 

homofóbia.

A Pouvoirs de l ’horreur egy másik tekintetben is tovább árnyalja az anyai 

szereppel kapcsolatos képet. Míg Freud és Lacan szerint az apai szereppel függ össze a 

nyelv elsajátítását lehetővé tevő tiltás, Kristeva rámutat annak preödipális gyökereire, az 

anyagcsere folyamataiban, a testbe inkorporálódó tápanyagok és a testből távozó 

végtermékek forgalmában. Az anyagok ezen cserélődése a prenatális időszakban 

kifejezetten az anyai test, a fejlődés korai szakaszában pedig az anya (vagy gondozó) 

fennhatósága alá tartozik. A jelentéshez szükséges identifikáció és differenciádé tehát 

már itt is kimutathatóak, a jelölés szabályai már a test anyagisága szintjén is működnek. 

Mivel az anyához illetve anyai szerephez kötődik, Kristeva ezt egyfajta anyai 

törvénynek / szabálynak tekinti, amely előkészíti a talajt az Apa-neve-törvény (Lacan) 

számára.

Későbbi szövegeiben Kristeva az anya -  gyermek viszonyon belül a fiú- és 

lánygyermek társadalmi neméből adódó eltéréseket vizsgálja. A Bellini-tanulmány 

(Kristeva, 1980b) megállapítása szerint az anya és leánygyermeke között az ödipális 

konfliktust követően csak a lány saját anyasága révén épül(het) ki kapocs. A Soleil noir 

(Kristeva, 1987) egy további rétegét adja ennek a viszonylatnak. Kristeva a női 

szexualitást melankolikusnak írja le: míg a fiúgyermek az abjektálás révén elkülönül 

anyjától, a lánygyermek az abjektálás mellett identifikálódik az anyával, azaz azonosítja 

magát az elveszett tárggyal, inkorporálja azt. (Freud nyomán ez a melankólia 

pszichoanalitikus leírásának felel meg, vö. Freud, 1997b. Kristeva nem közvetlenül 

Freudra, hanem a 1 örök Máriától és Ábrahám Miklóstól származó, a freudi koncepciót a
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test - képzetre kiterjesztő elméletre támaszkodik. Ez utóbbihoz lsd. Ábrahám -  Török, 

1998). E sohasem csillapodó pszichikus seb az oka annak, hogy a nők folyamatos 

feszültségben állnak a szimbolikussal.

Kristeva a szemiotikus nyelvet a nemi kategóriákon inneni preödipális szakaszhoz 

köti, gondolati rendszerében mozogva kevésbé meglepő, hogy a legtöbbször férfi 

szerzők szövegeit (Céline, Artaud, Hlebnyikov stb.) hozza fel példaként. Ezzel 

összefüggésben viszont többen poszt- vagy éppen antifeministának tekintik értelmezői 

pozícióját, s kétségbe vonják nézetei politikai hatékonyságát. Paradox módon az 

anyasággal az anyaság diszkurzusával foglalkozó szövegei éppen ellenkezőleg, az 

esszencializmus vádját vonták maguk után.

b) Luee írigaray

1974-ben jelent meg írigaray doktori értekezése, Spéculum de l'autre fémmé (A 

másik nő tükre) címmel (írigaray, 1985a). Bár ekkor már pszichoanalitikusként 

működött, dolgozatával a filozófia doktora címért folyamodott. Ennek legfőbb oka, 

hogy szerinte a filozófia kiemelt szereppel és helyzettel bír a nyugat története és a 

tudományok sorában: “(...) ha csak nem ragaszkodunk naivitásból vagy néha taktikai 

meggondolásból néhány lezárt- vagy határterülethez -  magát a filozófiai diskurzust kell 

megvizsgálni, mintegy megzavarni, amennyiben az kijelöli a többi számára a 

szabályokat, és amennyiben létrehozza a diskurzusról szóló diskurzust.” (írigaray, 1997: 

229)

A Spéculum... megjelenése után Lacan kidobta egykori tanítványát az École 

freudienne-ból, ellehetetlenítve helyzetét az analitikusi körökben. A Spéculum ... és a
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Spéculum gondolatait folytató és magyarázó Ce sexe qui n ’en est pás un7 című kötete 

óta megjelent írásaiban írigaray a nyelv, pszichoanalízis és filozófia után egészen más 

területekre is kitelj esztette vizsgálódásait (pl. etika jo g , vallás).

A másik nő tükre három fő részből áll. A kötet első része Freudnak a nőiséggel, a 

nők pszichoszexuális fejlődésével és a nemi különbséggel kapcsolatos nézeteit elemzi. 

Ebből a részből a fallikus ökonómia fogalmának bevezetését kell kiemelnünk: írigaray a 

női test vizuális mezőben való percepciójának pszichoanalitikus értelmezését kritizálja.

Freud a kasztrációs komplexushoz köti a társadalmi nemi identitás kifejlődését. A 

fiú- és lánygyermek a nemi szervek különbségét percipiálva másként észlelik, és ennek 

következtében másként pozícionálják magukat: az egyik azt látja, hogy van pénisze, 

akárcsak az apjának, az anyja viszont kasztrálva van; a másik azt, hogy ő maga, 

akárcsak az anyja, kasztrálva van, apja viszont rendelkezik ezzel a szervvel. A 

felfedezést követően -  Freud forgatókönyve szerint -  a fiú retteg, hogy az apa esetleg őt 

is kasztrálja; a lány pedig csökkent értékűnek érezvén magát áhítozni kezd eme értékes 

szervre, s szeretné azt a maga számára megszerezni, (vő. Freud, 1999)

A feminista interpretáció számára itt az problematikus, hogy az érvelés alapja nem 

a két eltérő szerv különbözősége, hanem csak egyetlen szerv vétetik figyelembe. Az 

egy-ből, az önazonosból vezeti le tehát Freud a nemi különbséget, közvetett módon 

pedig az emberi kultúrát. A különbséget az önazonosra redukáló fallikus ökonómia nem 

csupán a pszichoanalízis módszertanára jellemző, hanem a nyugat összes reprezentációs 

rendszerét áthatja. A női mindig csak mint a férfi alany tükörképe, Másikja jelenik meg, 

de mint (n)ő maga soha. Mint arra írigaray rámutat, a fallikus ökonómia kontójára

7 írigaray: Ce sexe qui n ’en est pás un., Editions de Minuit, Paris, 1977. Dolgozatom írásakor a kötet 
angol fordítását használom Írigaray, 1985b
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írható, hogy az anya és lánya viszonnyal nem foglalkozik külön a ffeudi elmélet, 

valamint a nők homoszexuális és autoerotikus vágyait képtelen megragadni.

A kasztrációs komplexus freudi sémájának másik, a (nyugati férfi) szubjektum 

spektakuláris működését jellemző eleme a látásnak jutatott kitüntetett szerep. A látás 

egyrészt még a ffeudi gondolatrendszeren belül is a tárgyak szadisztikus uralásának 

vágyával függ össze (vö. Freud, 1997b), másrészt -  ez már implicit benne foglaltatik az 

iménti félmondatban -  egy szubjektum / objektum viszony megalapozásához kötődik. 

Ezzel összefüggésben egy /a női diszkurzust keresve Irigaray több írásában is a látással 

szemben a tapintás fontosságát hangsúlyozza. A megismerés szubjektum -  objektum 

viszonylatban való elgondolását pedig több helyütt is a patriarchátus maszkulin 

szubjektumára jellemző spektakuláris késztetés tüneteként írja le.

A feminista szakirodalom meglehetősen nagy szelete foglalkozik a látás 

problematizálásával a vizuális művészetek, így a színház kapcsán is. Irigaray 

felvetéséhez képest azonban ez utóbbiak más területre fókuszálnak. Irigaray a látás 

fallikus konnotáltságát veti kritika alá, és egy más, nem a vizualitáson alapuló rendszert 

kutat. Másrészt a vizuális reprezentációk meghökkentően nagy hányadában a férfi mint 

a látást birtokló alany, a nő pedig mint a vággyal átitatott tekintet tárgya szerepel - az a 

kérdés is felvethető, vajon a hagyományosan tárgyként szereplő nő a tekintetnek kitéve 

(tehát az adott rendszerben mozogva) megzavarhatja-e ezt a rendszert, s ha igen, 

hogyan.

A Spéculum... középső részében a szerzőnö a fallikus ökonómia működését 

tágabb perspektívában vizsgálva az imaginárius és az anya és lánya viszonynak a 

nyugati kultúrában való elfojtását elemzi filozófiai szövegekben, valamint a női írással 

kapcsolatos állásfoglalását fejti ki; a harmadik, befejező részben Platón dialógusaival 

foglalkozik, mivel Platón filozófiája az Apa-neve-törvényt alapozza meg a nyugati
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gondolkodásban. Mint arra Toril Moi elemzése felhívja figyelmünket, a kötet felépítése 

(Freud -  Irigaray -  Platón) a címében megidézett homorú tükör szerkezetét ismétli maga 

is. Ez az ominózus tárgy, amely a női üregek titkainak kifürkészésére szolgál, a 

vizsgálandó terület imitációja révén tölti be funkcióját. Ezzel máris az Irigaray által a 

maszkulin kultúra szöveg-szövetének szétzilálására propagált módszerek egyikéhez, a 

mimikrihez jutottunk.

Irigaray szerint, minthogy a patriarchátusban nincsen helye a nő(i)nek, ha egy nő 

alanyként akar megszólalni, azt csakis a férfi diszkurzus imitálásával, a mimikrivel 

teheti. Ez az ismétlés nem feltétlenül marad meg az ismételt korlátái között -  a 

diszkurzus fallikus ökonómiáját épp túlzásig vitt ismétlése zavarhatja meg. Irigaray 

kötete egyébként nem csupán a fejezetek elhelyezésével, de stílusában is alkalmazza a 

módszert: idézőjelek és explicit utalás nélkül, parodizálva használja fel a “mesterek” 

(köztük Lacari) fogalmait és szövegeit, miközben gúnyt üz gondolataikból. A mimikri 

kapcsán több feminista elemző kételyének adott hangot. Shoshana Felman felvetése 

szerint amennyiben a nő(i)nek nincsen helye, vajon mi garantálja, hogy maga Irigaray a 

nő(i) pozícióból beszél, s nem pusztán megismétli a nő(i) kizárását? (vö. Felman, 1997) 

Toril Moi pedig két szövegrészt elemezve arra hívja fel a figyelmet, hogy elsősorban a 

kontextustól függ, célba talál-e a mimikri kritikai szándéka, vagy maga is beíródik a 

rendszerbe, amelyet vitatni kíván. (Moi, 1985: 141, 143) A kételyek ellenére a mimikri 

teoretikus eszközként alkalmazható a feminista irányultságú elemzésekben. így például 

a mimikri logikájával értelmezhető a feminista színház ún. post-porn-modemism 

irányzata (Karén Finley, Annié Sprinkle a pomókultúra elemeire épülő performanszai).

Irigaray elemzése szerint a női írás egyik releváns példája a misztikusok extázisa. 

Az e tézist taglaló fejezet címe (La mystérique) tömör összefoglalása az ott kifejtett 

gondolatoknak: a misztikus lét női terület, és akárcsak néhány évszázaddal később a
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hisztéria, megzavarja a fallikus ökonómia rendjét: “Ez az egyetlen olyan hely a Nyugat 

történetében, amikor a nő ekkora nyilvánosság előtt beszél és cselekszik. Mi több, a férfi 

csak a nőkért/a nők révén léphet be a helyre, süllyedhet, ereszkedhet bele, még ha meg 

is égeti magát miközben próbálkozik.”(Irigaray, 1985a: 191) A misztikus 

elragadtatottság fontos velejárója a szubjektum elvesztése, feladása, ezzel együtt a 

szubjektum /objektum dichotómia felszámolása. Az extázis állapotát megidéző és 

elemző szövegrészben kifejezetten a tükörstádiumot idéző részeket is találunk, például:

“ az vagyok neked mint te vagy nekem, az enyém a tied, a tied az enyém, ismerlek téged 

ahogy ismersz engem, örömödet leled velem mint örömömet lelem veled a kölcsönös 

együttlét és azonosulás boldogságában.” (Irigaray, 1985a: 196.) Ehhez (legalábbis 

eredményét tekintve) hasonló módon Irigaray későbbi szövegeiben sajátos nyelvtani 

anomáliát találunk: több személyes névmás egyszerre való használatát. Ez az eljárás 

lehetetlenné teszi a szövegen belül a szubjektumpozíciók elhatárolását, az én / te / másik 

kategóriák átjárhatóvá, éppen ezért fenntarthatatlanná válnak.

A teológia teo-logikussá próbálja tenni a misztikus tapasztalatot, és az extázist a 

(férfi) Isten visszatükrözésének tekinti. Ám a teológia szerint Isten túllép a 

reprezentáción, egyetlen ábrázolását sem tekinthetjük adekvátnak. Ebből kiindulva 

Irigaray megállapítja: Krisztus mint Isten megtestesülése (a reprezentálhatatlan logosz 

képviselőjeként) a leginkább női valamennyi teremtmény között. A Krisztus 

szenvedéseit újraélő (megismétlő) misztikus(nő) kínjaiban egy sajátos tér nyílik meg, 

ahol a fallikus ökonómia fennhatósága nélkül artikulálódhat az ő saját élvezete 

(jouissance-a). A misztikus(nő) eksztázisában a patriarchátus tükörlogikája a visszájára 

fordul.

A misztikus látomások pár excellence női írásként való elemzése mellett (amely 

végső soron a történelem egy már lezárt szakaszához tartozik) a diszkurzus jelenlegi
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rendjében megteremtendő női írásra irányuló javaslatokat is találunk a könyvben: 

eszerint egy/a női írásnak mindenekelőtt az anyai testtel kell foglalkoznia. (Irigaray, 

1985a : 228) A női írás morfológiáját Irigaray az anyai/női test morfológiájából vezeti 

le, mely leírása szerint fluid, plurális, sem nem nyitott sem nem zárt; ezenkívül a másik, 

a tőle különböző magába fogadására és magában foglalására képes. (Irigaray, 1985a: 

229) A szöveg másutt nyelvészeti szempontból is megközelíti a kérdést, s a mondat 

szintaxisának, teleologikus rendjének megzavarását, a szövegek hagyományos 

metaforikájának elvetését és a jelentéssel bíró nyelv Másikjához fordulást jelöli meg 

követendő stratégiaként. (Irigaray, 1985a: 142)

A Ce sexe qui n ’en est pás un című kötetben a női nyelv még erőteljesebben 

asszociálódik a női testtel. A nő teste plurális örömforrás, éppen ezért a női nyelv 

multivokális, nem fókuszál egyetlen tárgyra vagy értelemre, és a nők szexuális 

tapasztalataira reflektál. E kötet recepciótörténetét tekintve legfontosabb esszéje az 

Amikor ajkaink együtt beszélnek című -  ez provokálta ugyanis a legnagyobb figyelmet, 

ezt idézték (és idézik) a leggyakrabban. Eben a szövegben a több személyes névmás 

egyszerre való használata révén eldönthetetlen, hogy a szövegben megképződő hang 

szerelméhez, vagy saját magához szól. A szöveg újra és újra visszatérő metaforáiban az 

ajkak és a női szeméremajkak képei egymásra helyeződnek, és ebből vezetődik le a női 

írás: “A nő folytonosan 'magához nyúl’ anélkül, hogy ezt bárki is megtilthatná neki, 

mivel szexusát két folytonosan érintkező ajak alkotja. Ekképpen eredendő kettősséget 

hordoz magában, e két -  egymást stimuláló - felet azonban nem lehet egymástól 

elkülöníteni. (...) Alighogy leválaszt magáról néhány futó megjegyzést, egy felkiáltást,
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egy fél-titkot, egy elharapott mondatot, visszatér hozzá, de csak azért, hogy az öröm 

vagy a fájdalom újabb útjainak keresésére induljon.”8

Madelon Sprengnether a női írás legjellemzőbb példájaként Irigaray életművében 

az E tl ’une ne bougepás sans l ’autre című lírai monológot idézi. A szöveg elbeszélője 

egy lánygyermek, aki az őt anyjához fűző kapcsolódásról beszél: képtelen határvonalat 

húzni az anyja és saját maga között, testük és képük összekeveredett. A mű lezárása az 

Amikor ajkaink... képeit idézi: a zártság és egymásba való nyitottság váltakozása itt nem 

az ajkak, hanem anya és lánya között teremtődik meg. Irigaray ezen művében a női írás 

csaknem szinonimmá válik az anya -  lány diszkurzussal.

A női írásnak a női test és női nemi szervek morfológiájából való levezetése eltörli 

test és szöveg a kultúra különálló területeiként való elgondolásának lehetőségét, 

egyszersmind a “nő(i)” esszencialista körülírása miatt számos kritikai észrevételre adott 

okot. “Mindazok a létezésmódok, melyeket az ideológia az Örök Nőiség részeként 

kényszerített rá a nőkre, s amelyeket egy időben mintha Luce Irigaray is az elnyomás 

folyományának tekintett volna, most a nő lényegeként, a nő létezéseként jelenik meg 

nála. A nő végül nem is áll másból, mint nemi szervének anatómiájából -  két 

folytonosan egymáshoz simuló szeméremajakból. Szegény nők.” (Monique Plaza, id. 

Moi, 1995:251)

c) Héléne Cixous

Héléne Cixous A Medúza nevetése (Cixous, 1997) című szövegében, valamint a 

Catherine Clément-nal közösen írt La jeune née9 című kötetben foglalkozik

8 A szöveget Beck András fordításában idézem: Moi, 1995: 250
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legkifej ezettebb és legkifej tettebb módon a női írás kérdésével. Ez utóbbi egyébként 

hosszú részleteket foglal magában az előbbiből; a szövegek közötti átjárás, önidézés 

Cixous szövegeinek egyik védjegye.

A La jeune née Catherine Clément -tói származó első fejezetének első része a 

hisztériással és a boszorkánnyal foglalkozik: egy sor párhuzam felvonultatása azt 

bizonyítja, hogy bár a történelem különböző korszakaiban, de hasonló stratégiákkal 

szegültek szembe a patriarchátussal, mint ahogyan elhallgattatásuk módszerei is 

hasonlók. A fejezet második része a hisztériásra fókuszál, és a csábításelmélet 

formálódását követi nyomon a freudi elméletben; az egyes állomások olyan 

lépcsőfokoknak tekinthetők, melyek végül oda vezetnek, hogy a pszichoanalízis a nőket 

teszi meg a hisztéria ősokának (erre utal a fejezet címe is „A bűnös”). A hisztériáshoz 

hasonlóan a csábításelmélet végállomását jelentő kasztráló anya képzete is homológiába 

állítható a boszorkánnyal -  ez utóbbiakról úgy tartották, elrabolják a férfiak nemi 

szervét, és fák tetején fészkekben tartják. A könyvet lezáró harmadik részben Cixous és 

Clément két beszélgetése olvasható, megtűzdelve Cixous, Hegel, Marx stb. műveinek 

témába vágó idézeteivel. A beszélgetések egyik célja hogy a két szerzőnő elméleteinek 

érintkezési pontjait és eltéréseit vázolja; a vezérfonal újra a hisztéria, különös tekintettel 

a Dóra-esetre. Bár a szakirodalom rendre úgy idézi a könyvet, mint a hisztéria mellett 

tett naiv állásfoglalást, a beszélgetésekben két eltérő álláspont fogalmazódik meg, 

konszenzus nélkül. Cixous lázadókat lát a hisztériásokban, akik megakasztották a 

patriarchátus gépezetének szokott menetét; Clément viszont (elsősorban a társadalmi és 

gazdasági körülményeket analizálva) úgy látja, hogy a hisztériások nem érték el a 

fennálló patriarchális struktúrák megváltoztatását, viszont maguk rengeteget szenvedtek, 9

9 Hélene Cixous -  Catherine Clément: La Jeune Née, Paris, 1975. Dolgozatom írásakor a kötet angol 
fordítását használom: Cixous -  Clément, 2001
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áldozatok voltak; továbbá a gazdasági és kulturális különbség szakadékot épített a nők 

közé (pl. Dóra, Dóra anyja, és a szolgálólány). A könyv tehát egy kettős kötéssel ér 

véget, anélkül, hogy egyetlen igazságra vagy álláspontra redukálható tanulságot kínálna.

A könyv középső, második fejezetében Cixous a patriarchátus működési elveit 

és az annak való ellenszegülés lehetőségeit elemzi, köztük a női írást. A patriarchátus 

bináris gondolkodásmódja olyan értékrendszeren alapszik, amely a párok egyikét 

alárendeli a másiknak; az alulmaradó, halálra ítélt fél mindig nőiként konnotált. E tétel 

alátámasztásaként Cixous önéletrajzszerüen megidézi saját élettörténetét (a gyarmati 

erőviszonyokat valamint az antiszemitizmust), és ennek részeként a maszkulin 

irodalomban tett kamaszkori barangolásait, e művek tarthatatlan nőábrázolásait. Cixous 

a változtatást három olyan erő elszabadításában jelöli meg, amelyeket a patriarchátus 

jelenleg represszál: a női test női értelmezése; egy speciális női erő, a feminin libidinális 

ökonómia; az emberi lények eredendő biszexualitása, amelyet azonban a 

leghatározottabban meg kell különböztetnünk a biszexualitás hagyományos 

értelmezésétől. A megteremtendő női írás (amellyel egyes müvekben, pl. Jean Génét 

szövegeiben azért már találkozhatunk) ezek sarjadéka lehet.

A feminin libidinális ökonómia az adás, ajándék, a maszkulin libidinális ökonómia 

ellenben a tulajdon logikája szerint működik. A tulajdon rendszerében az ajándék 

erőkülönbséget jelent és félelmet okoz, a megajándékozott úgy érzi, viszonozni kell a 

kapott ajándékot, különben alárendelődik, az adó fél pedig valamilyen nyereséget vár a 

gesztustól; a feminin libidinális ökonómiában viszont az adás nem vonja magával a 

kiegyenlítés kényszerét, a különbség nem frusztrálja (Cixous -  Clément, 2001: 81). A 

biszexualitás elvetendő értelmezése alapvetően aszexuális, a kasztrációs szorongást 

helyettesíti egy mitikus teljesség fantáziájával, és a két nem mint két fél egyenlő 

arányítását feltételezi; a Cixous által propagált „másik biszexualitás” viszont felfedi
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magában mindkét nem jelenlétét (személyenként eltérő kombinációban), nem zárja ki a 

különbséget vagy az egyik nemet, és megsokszorozza a vágynak a test és a másik test 

minden porcikájára való inskripcióját. (Cixous, 2001: 85)

A biszexuális identitás elve alapján férfi szerzők müveiben is tetten érhető a női 

írás -  Cixous példaként Génét, Kleist (Pentheszileia), Shakespeare (Antonius és 

Cleopatra) műveit idézi, melyek azt bizonyítják, hogy ezek a szerzők nem fojtották el 

saját nőiségüket. Mégis történelmi okokból a női írás írása ma a nőkre vár, mivel ők a 

férfiaknál jobban képesek a másikat magukba fogadni: „Azt mondom: az írás ma a 

nőké. (...) Nővé válva ő (she) nem törölte el biszexualitását, mely a kislányban 

ugyanolyan látens, mint a kisfiúban. (...) A férfinak sokkal nehezebb hagynia, hogy a 

másik áthaladjon rajta. Az írás az átjáró, a bejárat, a kijárat, a tartózkodás helye a 

másiknak bennem -  a másiknak, aki vagyok és aki nem vagyok, akivé nem tudom, 

hogyan legyek, de akit érzek áthaladni magamon, aki éltet (...) (Cixous -  Clément,

2001: 85-86)

A női test újra-birtokbavétele a női vágy és az anyaság újragondolását követeli, a 

fallikus ökonómián kívül helyezkedve. Ezzel összefüggésben a női írás (mint ahogyan 

Cixous szövegeinek is) egyik fontos aspektusa az imaginárius folyamatos invokációja, 

mivel a nők a férfiakhoz képest kevésbé távolodnak el onnét, kevésbé védekeznek 

ellene (Clément-Cixous, 2001: 93). Mint azt a kritika megjegyzi, mivel a női psziché, 

vágy és az anyaság szolgál az érvelés alapjául, a gondolatmenet e pontján már nem lehet 

különbséget tenni a “nő” mint a kultúra által létrehozott nyelvi kategória és a nők (vagy 

nőként percipiált létezők) között, noha ez a különbségtétel volt az eszmefuttatás 

kiinduló pontja. (Sprengnether, 1990: 205)

Cixous szövegeit átszövik a biblikus és mitológiai utalások, sőt a szöveg 

bizonyos pontjain biblikus és mitikus hősnőkkel azonosítja magát; a változó, ingadozó
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azonosulások maguk is a preödipális fázist idézik, akárcsak a vízi képek (amennyiben 

nem csupán a hagyományban adott módon női princípiumként, hanem a talasszális 

regresszió Ferenczitől származó fogalmával értelmezzük azt). Cixous szövegeinek 

metaforikája kapcsán Toril Moi egy paradoxont fogalmaz meg: míg Cixous egyes 

gondolatai tökéletesen egybevágnak Derrida első korszakának szövegeivel, egyes 

metaforák, pl. a Hang-ra, lélegzetre, forrásra való hivatkozás szöges ellentétben állnak 

azokkal, erősen metafizikus asszociációt keltenek. Moi szerint ez az ellentmondást, 

igen-nem, vagy-vagy logikát nélkülöző imagináriusban való elmélyedés egyik jele (Moi, 

1985: 120) További lehetőség, hogy ezeket a metaforákat ne a derridai kontextusban 

vegyük fontolóra. „Az egyik ok, amiért a hangot hagyományosan femininnek 

tekintették, az, hogy az azt létrehozó szervek el vannak rejtve a tekintet elől.” (Wayne 

Kostenbaum, idézi von Braun, 2000: 109). „Igaz, hogy a saját beszédünk hallgatása, a 

s’entendre parler, megalapozza a beszélő szubjektum áttetsző jelenvalóságának 

illúzióját, azonban nem a hang-e az, ami aláaknázza, méghozzá a legradikálisabb módon 

a szubjektum jelenlétét és transzparenciáját? Hallom magamat beszélni, de akit hallok, 

az soha nem teljesen azonos önmagámmal, hanem egy parazita, egy idegen test a saját 

szívemben.” (Zizek, 1997)10

10Kostenbaumhoz hasonlóan idézett szövegében Zizek is a zenéhez fordul: „Hogy ezt a titokzatos hangot 
manifesztté tegyük, elég futó pillantást vetnünk a zenetörténetre, amely a nyugati metafizika szokásos 
történetének ellentéteként olvasható: a hang uralmáról szól, az írás felett. Amivel újra és újra találkozunk, 
az egy olyan hang, amely fenyegetőleg hat a megszilárdult Rendre, ennélfogva kontrollálni kell, 
alárendelni a beszélt és írott világ racionális artikulációinak, írásban rögzíteni. Az itt leselkedő veszély 
meghatározásához Lacan létrehozta a jouis-sense, az élvezet a jelentésben neologizmát, annak a 
pillanatnak a leírására, amikor a csengő hang elválik jól megalapozott jelentésétől és elemésztő élvezetbe 
torkollik. A probléma így mindig ugyanaz: hogyan akadályozhatjuk meg, hogy a hang belecsússzon az 
önemésztő élvezetbe, ami ’elnöiesíti’ a maszkulin Szót? A hang itt a derridai értelemben vett „toldalék
ként (supplement) szerepel ( .. .)” (Zizek, 1997) Steven Connor a preödipális fúzió szonorikus dimenzióját 
Ábrahám Miklós -  Török Mária és Melanie Klein szövegeinek kontextusában vizsgálva szintén a hang 
szupplementáris jellegét hangsúlyozza, amely konceptuális keretet aztán a huszadik századi kísérleti zene 
és hangköltészet néhány alkotására alkalmaz. (Connor, 2001)
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Ahogyan az écriture féminine szövegeibe való betekintésből látható, az érvelés 

egy pontján mindhárom szerzőnél a nemi különbözőség faktumához fordulás alapozza 

meg az écriture féminine-t, noha antiesszencialista programot hirdetnek. E szerint el 

kellene vetnünk ezeket a szövegeket, melyek önellentmondásaik révén alkalmatlanok 

egy hatékony program megalapozására? Az écriture féminine megteremtését célzó 

szövegeket összetettségükben, heterogeneitásukban kell figyelembe és használatba 

venni; a szövegek esszencializmussal kapcsolatos önellentmondásai nem oltják ki, nem 

semmisítik meg a hierarchikus oppozícióikra mért csapás és a “nő(i)” kategória 

problematizálásának hasznát.
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FEMINISTA SZÍNHÁZAK A HATVANAS ÉS HETVENES

ÉVEKBEN11

Az utcai jelenet: tüntetések, gerilla akciók, láthatatlan színház

A feminista színházi események közül a hatvanas években zajló tüntetések és a 

nyilvános provokatív akciók külön alfejezetben való tárgyalását az indokolja, hogy 

ezekben az esetekben nem csak hogy nem színházi tereket használnak színházként, de a 

nézők váratlanul vagy anélkül, hogy tudnának róla, válnak nézővé. A tüntetések régi 

örökségre tekinthetnek vissza: az 1840-es évektől felerősödő női emancipációs 

küzdelmek része volt a felvonulás és polgári engedetlenség. A nőtörténettel és a 

feminizmus történetével foglakozók többsége fontos és forradalmi jelentőségűnek látja 

ezt: a 19. századi kapitalista iparosodással összefüggésben alakul ki a magánszféra -  

közszféra szétválasztása, s születik az otthon háborítatlanságáért felelős és egyben azt 

képviselő passzív, függő, testetlen, angyali nő eszménye. A nyilvánosan tüntető nők 

azonban jelenetet rendeztek, a köztérre vitték elégedetlenségüket, lerombolva a 

mítoszokat (bár sokuknak ezért keményen meg kellett bűnhődnie), szemben a 

patriarchális orvostudomány által „betört” hisztériásokkal.

1969-ben Shulamith Firestone és Barbara Mehrhof szervezésével az 1967-ben 

alapított Women ’s Liberation Movement feminista felvonulást tartott Washingtonban, 

amely végén a nők nyilvánosan elégették szavazócéduláikat. Az eseményre Alice Pault, 

a század eleji amerikai szüfrazsett- mozgalom egyik vezető alakját is meghívták, aki 

eleinte vonakodott eleget termi a felkérésnek, hiszen évtizedekkel korábban 

harcostársaival együtt a nők szavazati jogának elérése volt legfőbb célja. Az esemény jól 

példázza az amerikai feminizmus múlthoz való komplex viszonyát: nem tüntethettek

11 a fejezetben idézett példák forrásai: Canning, 1996 és Goodman, 1993
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volna a nők szavazati jogának megsemmisítésével, ha korábban a szüfrazsettek nem 

harcolják azt ki; ám az adott pillanatban mégis kevés és elégtelen eszköznek bizonyult a 

demokratikusnak tartott társadalomban meglévő egyenlőtlenségek kiküszöbölésére. A 

cédulák megsemmisítésével (mely talán „A mester szerszámai nem semmisítik meg a 

mester házát” tétel akcióba fordításaként is értelmezhető) a megerősödő polgári 

mozgalmakhoz és a hatvanas évek második felétől színre lépő feminista színházakhoz 

hasonlóan az aktuális és személyes tapasztalat elsőbbségét hirdették a hagyománnyal és 

emlékezettel szemben. E korszak emblematikussá vált tüntetése az 1969 

szeptemberében tartott Miss America Protest, mely a szépségversenyek szexizmusát 

gúnyolta. Az esemény során előbb körbevezettek és megkoronáztak egy birkát, majd 

hatalmas kukába gyűjtötték a nőkre nehezedő társadalmi nyomás reprezentánsainak 

tekintett tárgyakat. Az eset -  elsőként a hasonló feminista megmozdulások közül -  

hatalmas sajtóvisszhangot kapott; és úgy került át a kulturális emlékezetbe, hogy a nők 

elégették melltartóikat. (Az égetés egyébként valóban szándékukban állt, de az aktuális 

törvény tiltotta a nyilvános gyújtogatást. A feminista források szerint melltartó nem volt 

a konténerben.)

Egyes feminista csoportok az Augusto Boái -  féle láthatatlan színházzal 

kísérleteztek (noha a forrásokból nem egyértelmű, hogy mennyire ismerték közvetlenül 

Boái munkásságát és elveit). A láthatatlan színház események elpróbált szekvenciája, 

melyet nyilvánosan, de nem színházi térben játszanak el, olyan emberek (a véletlenül 

arra járók) részvételével, akik nem tudják, hogy előre eltervezett színházi eseményt 

látnak. Az akció célja, hogy nyilvános dialógus bontakozzon ki az emberek között az 

adott társadalmi kérdést illetően. A Los angelesi Feminist Theater (1969) ezt az elvet 

feminista kontextusban valósította meg. Egyik akciójuk forgatókönyve szerint az 

irodaház liftjébe beszáll két titkárnőnek öltözött aktivista, akik beszédbe elegyedve
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egymással szidják a munkahelyi hierarchia szexizmusát, miközben próbálják a 

provokációról mit sem sejtő utasokat is bevonni; majd a földszintre érve elégetik 

jegyzetfüzetüket. (A visszaemlékezések szerint a „nézőnők” gyakran kapcsolódtak be 

egyetértőén a szidalmazásba, de soha nem csatlakoztak az égetéshez.) A nézőnők 

közvetlen reagálása, a színház intézményes keretében adottól eltérő visszacsatolás 

ugyancsak fontos eleme a hatvanas -  hetvenes évek feminista színházának.

A feminista színházi események fentiekhez hasonló (tehát nem színházi keretek 

között zajló, de teátrális eseményként értelmezhető) szeletét képviselik az intézmények 

szexizmusát kritizáló megmozdulások. Noha ezek nem kötődnek kifejezetten a hatvanas 

évekhez, az említettekhez hasonló eszközökkel élnek: látványos, váratlan, szatirikus - 

humoros megnyilvánulások, melyek kritikát fogalmaznak meg a fennálló rendszerrel 

szemben. Az egyik legismertebb a New Yorkban működő Guerilla Girls nevű 

csoport, 12melynek tagjai (a gerilla -  gorilla szavak hasonló hangalakjára építve) 

gorillamaszkban hajtják végre akcióikat, s nyilvános médiaszerepléseiken halott 

nőművészek neveit használják sajátjuk helyett (tehát csak a közeli hozzátartozók és 

barátok tudják valakiről, hogy gorillalány, és senki sem ismeri az egész csoportot 

civilben). 1985-től falragaszokkal, képeslapokkal és plakátokkal hívják fel a figyelmet 

azokra a galériákra és művészeti eseményekre, amelyek alulreprezentálják a nőket és a 

színesbőrűeket; továbbá megjelentettek egy, a nyugati kánon művészettörténetét 

feminista szempontból újraíró albumot. A Guerilla Girls stratégiáit számos csoport 

importálta a maga számára, így például az osztrák „a room of one’s own” elnevezésű, 

melyet tizenöt nőművész alakított 2001-ben. A bécsi Kunsthalléban 2003 október 24-én 

„Go, Johnny Go! Die E-Gitarre Kunst und Mythos” címmel nyílt kiállítás vemisszázsán

12a csoport weboldala (www.guerillagirls.com') nemcsak a csoport történetét és működését dokumentálja, 
hanem letölthető tiltakozó flyerekben is bővelkedik.
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pl. a kiállított műveket tiltakozó flyerekkel borították el. Az egyiken vadul gitározó 

rockerlány és a Go Jenny Go! felirat, a másikon ROCKULTURE = COCKCULTURE 

felirat volt olvasható; továbbá mindkettőn a pontos statisztika: a kiállítás huszonöt 

férfiművészt, de csak öt nőművészt vonultatott fel, vagyis utóbbiak részvételi aránya 

mindössze 16. 667%. (A csoport a tiltakozó akciók mellett önálló művek létrehozásával 

is foglalkozik.)

Az első feminista társulatok: kollektivitás, közösség, a tudatosság növelése

A hatvanas évek második felében színre lépő feminista színházi csoportok a 

korabeli kísérleti színházakhoz hasonló elvek szerint működtek: a realista színház 

díszlet -  kellék -  jelmez -  szöveg konvencióitól való eltérés, a színház politikai 

fórumként való működtetése, nem színházi helyek színházi térként való felhasználása, a 

közönség egy nagyjából azonos nézeteket képviselő közösségből kerül ki és 

közbevetéseivel befolyásolja az előadás kimenetelét. A fő különbséget az előadások és 

előadók feminista elkötelezettsége jelentette. Ennek az azonosságnak egyik oka, hogy 

részint a feminista csoportok tagjai maguk is e kísérleti színházakban kezdték 

pályájukat; mikor azonban érezni kezdték társadalmi nemi alapon való hátrányos 

megkülönböztetésüket (pl. nem vették figyelembe tiltakozásukat és javaslataikat a 

készülő előadások nyílt szexizmusa kapcsán), nagy számban alakítottak saját 

műhelyeket, ahol érvényesíthették feminista szempontjukat; néhányuk nem örökre, 

hanem egyes projektek erejéig vált meg korábbi színházától. „Amikor elhagytam a 

Bread and Puppet Theatert, kiábrándult voltam, mivel egyoldalúan és tekintettek a 

nőkre: legyenek terhesek, legyenek mezítláb; ne legyenek művészeti vezetők a 

színházban. A nőknek szánt szerepek sem voltak különösebben érdekesek, ezt nem 

szerettem.” (Elizabeth Natalle, id. Canning, 1996: 59). Mások mindenféle színházi
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előképzettség nélkül érkeztek, és semmiféle anyagi forrással nem rendelkeztek, így 

praktikus okokból a kísérleti színház esztétikai elveit kezdték alkalmazni.

A realista színházi konvenciók mellőzésén túl a feminista színházi csoportok további 

fontos jellemzője volt a hierarchia és egyéni dicsőség elutasítása, a kollektivitás éltetése. 

Ennek fő oka talán az, hogy a nyugati feminista gondolkodás a hierarchikus 

különbségtételt pár excellence a patriarchátushoz köti (vő. pl. Cixous, 2001 [1975]; 

Miles, 2000: 21-90). A kollektivitást az egyes csoportok széles skálán valósították meg: 

néhol még az előadók neveit sem tüntették fel a szórólapokon, máshol egyszerűen csak 

nem lett nyilvánosan megnevezve az a tag, aki a végső döntéseket hozta; esetleg a rossz 

tapasztalatok hatására néhány, év múltán a hierarchikus struktúrát kezdték alkalmazni 

(Canning, 1996: 36, 67). A homogenizálás mögött az az előfeltevés állt, hogy a nők 

számára létezik valami időben - térben közös alap (ha más nem, az elnyomás), s legfőbb 

ideje egyesíteniük erőiket.

Az első feminista színházi csoportok több szállal is kötődtek a tudatosság növelő 

(consciousness raising) közösségekhez. (Az első tudatosság növelő közösségeket a New 

York Radical Women nevű társaság hozta létre a hatvanas években.) Egyfelől a 

tudatosságnövelő közösségek számára színházi előadások létrehozása mind a tagok, 

mind az elvek propagálása szempontjából fontos eszköz volt, néhány csoport ebből 

nőtte ki magát színházi társulattá. Másfelől megegyezők voltak az alapelvek: egymás 

támogatása, a patriarchátusban némaságra ítéltetett tapasztalatok nyilvános artikulálása, 

a személyes élettörténet politikai szempontú elemzése és cselekvésbe való átfordítása, a 

partikuláris történetek elsőbbsége a kollektív historikus emlékezettel szemben. Éppen 

ezért nagyon sok csoport esetében a próbafolyamat közben feltárt tapasztalatok 

fontosabbak voltak a végterméknél; esetleg nem is lett végleges, rögzített formája a
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produkciónak, hanem előadásról előadásra (részint a közönséggel folytatott interakció 

következményekén) minden ízében változott.

A legtöbb csoport az előadások szövegkönyvét és forgatókönyvét is kollektíván 

hozta létre: saját tapasztalataik megbeszélésével, vagy emellett nőkkel készítettek 

interjúkat az adott témakörben, s ebből improvizációkkal léptek tovább (konkrét példák 

felsorolásához vö. Canning, 1996: 37). E munkamódszer legfőbb oka az, hogy a 

patriarchális kánon szövegei maszkulinizmusok miatt alkalmatlanok voltak a női 

tapasztalatok megszólaltatására; ez alól valamelyest kivételt jelentettek az antik 

szövegek, amelyeket átdolgozások formájában, de mégis felhasználtak.

A kollektív tapasztalatra való hivatkozás, és a tapasztalathoz való közvetlen 

hozzáférés ideája idővel gyanússá vált, hatékonysága és politikai korrektsége utólag már 

az egykori résztvevők számára sem egyértelmű: „A C-R kérdések strukturálták a 

választ” -  emlékszik vissza a kilencvenes években Ann Snitow, a Radical Feminists 

egyik alapítója (idézi Canning, 1996: 45.). Amerikában etnikai és faji szempontból, 

Angliában inkább az osztálykülönbségek alapján kezdték kritizálni a tudatosság növelő 

csoportok működését. Az együttes szövegalakítás és improvizálás módszerét is idővel 

egyre több kritika érte, mivel lassította és szétforgácsolta a munkafolyamatot.

A feminista csoportok nagy része használt rituális elemeket az előadásokban, 

némelyek pedig az egész előadást rituális szertartássá tették, vagy éppen kulturális 

performanszokat (pl. szülés) avattak rituálévá (placenta evés, a gyermekek felajánlása a 

tengernek, stb.). A ritualitás fő forrása a feminista mozgalmon belüli nagyon erős 

spirituális áramlat, amely a kulturális feminizmus részeként a matriarchátus nyomait 

kutatja, illetve a matriarchátus újrateremtését célozza. Két fő irányzata az archeológiái 

leletek feltárása és a meglévők újrainterpretálása, illetve matriarchális szertartások és 

szokások kidolgozása -  e felfogás szerint a rituálé transzformatív ereje a pre-athéni
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korszakhoz való kapcsolódás ígéretével kecsegtet. Az egyik leggyakrabban visszatérő 

rituális elem a női közösség összetartozásának megerősítése, valamint a matrilineáris 

leszármazás ünneplése volt. így például az It’s All Right To Be Woman Theater (1969- 

76) tagjai minden előadás elején körbeültek és énekeltek; majd az előadás végén ezt a 

nézőközönség részvételével ismételték meg; a Women’s Ensemble Theater (1975-76) 

előadásaihoz ugyancsak játszók és nézők egy körbe ültetése alkotta a térkörnyezetet. A 

Women’s Experimental Theater (1977-86) az anya-lány kapcsolattal foglalkozó The 

Daughters című trilógiájának (Daughters -  1976, Sister/Sister -  1978, Electra Speaks -  

1980) állandó eleme lett a Matrilineage nevű szertartás: a résztvevők felsorolták női 

felmenőik nevét és néhány dolgot róluk, valamint arra bíztatták a résztvevőket, hogy 

jöjjenek ki a színpadra, és tegyék ugyanezt. A nézőnők olyannyira fellelkesültek, hogy 

volt, aki némi nyomozás után újra megnézte az előadást, hogy további női elődjeit 

sorolhassa fel, valamint lányaikat is elhozták. A születés szimbolikus újrajátszása 

szintén kedvelt pattem volt (és egyébként a kísérleti színházak esetében is gyakran 

megjelent). A női test és életciklusainak fő ihletforrásként és fókuszpontként való 

kezelése olykor túlzó biologizmushoz vezetett.

Mint azt Charlotte Canning áttekintése bizonyítja (Canning, 1996: 128 -145), az 

anya-lány kötelék vizsgálata faji, osztály és szexuális identitások határaitól függetlenül 

foglalkoztatta a korszak feminista színházi képzeletét; a rituális felelevenítés és 

ünneplés mellett (elvétve bár, de) a kritikus tekintetre, sőt a realista színházi 

konvenciókhoz közelítő előadásokra is akad példa. A feminista elmélet rendkívüli 

fontossággal ruházta fel az anya -  lány kapcsolatot, minthogy egy, a nők esetében 

univerzális kötelékről van szó (elvégre minden nő valakinek a lánya). Az előadások nem 

csupán a személyes, individuális anyák alakját idézték meg, de az anyák társadalmi 

helyzetét és az, anyaság társadalmi megítélését is vizsgálták. Az At the Foot of the
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Mountain (1974-91) The Story o f a Mother (1978) című, öt részre tagolódó előadásában 

a nézőknek időről időre anyjuk helyzetébe kellet képzelniük magukat, s elképzelni, mit 

és hogyan cselekednének az adott szituációban.

Az anyaság mellett a nőkkel szemben elkövetett (elsősorban fizikai) erőszak volt 

a másik olyan téma, amely az anya-lány viszonyhoz hasonlóan sokrétűen jelent meg. 

(Akad példa az anya-lány viszony és a nők elleni erőszak együttes vizsgálatára is, a 

Rhode Island Feminist Theater (1973-86) Persephone’s Return című 1973-as előadása 

Perszephoné történetén keresztül kapcsolta össze a kettőt: az előadás elején egy nemi 

erőszakot láttak a nézők, majd a szereplők maszkok felvételével Perszephonévá és 

Hadésszé váltak. Az előadás harmadik része egy kortárs házaspár életébe nyújtott 

betekintést, ahol a férj folyamatosan ellehetetleníti, hogy felesége kapcsolatot tartson 

tulajdon anyjával.) A nők elleni erőszak, különös tekintettel a nemi erőszakra a 

tudatosságnövelő csoportok működésének egy fontos eleme volt. Ennek egyik oka, 

hogy a hatvanas évek Amerikájában a közvélekedés és az ítélkezés a nőket hibáztatta 

azért, ha nemi erőszak áldozatává válták: a kihívó ruhát, az éjszakai kimaradást 

férfikísérő nélkül úgy interpretálták, hogy valaki „megerőszakoltatta magát” (a témához 

vö. még Butler, 1997b). A színházi előadásokat tekintve a téma a hetvenes évek 

második felében élte „virágkorát”; a női tapasztalatok ünneplése és a női kultúra 

megteremetése helyett a nőknek a patriarchátusban elszenvedett negatív tapasztalataira 

kerül a hangsúly.

A nők elleni erőszakkal foglalkozó színházi események egy része (a női 

tapasztalatot ünneplő rítusokhoz hasonlóan) a nézők közvetlen reakciójára és 

részvételére épített; pl. az At the Foot of the Mountain Raped (1976) című előadása 13

131971-ben jelent meg a témával foglalkozó első antológia (Rape: The First Sourcebook fór Womeri), 
mely teljes egészében tudatosság növelő csoportok e témának szentelt gyűléseinek átirata volt.
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során a nézők bármikor megszakíthatták azt, hogy elmondhassák saját történeteiket az 

erőszakról, amit el kellett szenvedniük. A tudatosság növelő gyűlésekhez hasonlóan az 

előadások elsődleges célja is az önsegélyezés, az elhallgatott tapasztalat nyilvános 

artikulálása volt (gyakori ugyanis, hogy az erőszakot elszenvedő a történtek után hallgat 

a történtekről), valamint az információnyújtás (az előadásokat követő beszélgetésekre 

gyakran meghívták a segélyszervezetek képviselőit). A témával foglakozó konferenciák, 

kiadványok, tiltakozó akciók és előadások az együttes társadalmi nyomás révén 

újradefiniálták a nők elleni erőszakot: nem szerencsétlen egyedi esetként (ami 

megtörtént valakivel, mert nem vigyázott magára úgy és annyira, mint kellene), hanem 

egy, a társadalmi nemek közötti hatalmi viszonyt fenntartó elnyomás részeként láttatták, 

melynek politikai éle van, és újra kell gondolni a vele való foglalatoskodást. Sok 

előadás a kampuszokon, egyetemisták részvételével, szemináriumok részeként született, 

mivel ott az átlagnál nagyobb volt a randevún elkövetett nemi erőszak (date rape) rátája. 

Ez utóbbi az erőszak speciális fajtája, hiszen az áldozat önszántából találkozott az 

erőszakoskodóval; vagyis más eseteknél könnyebben vezet ahhoz a tarthatatlan 

megállapításhoz, miszerint az illető maga kereste a bajt.

A tiltakozó akciók közül az egyik legjelentősebb a Take Back the Night Mar eh 

felvonulás sorozat volt, melyek közül az elsőt 1978-ban San Franciscóban, egy a 

pornográfia és feminizmus viszonyát vizsgáló konferencia lezárásaként szervezték meg. 

Andrea Dworkin beszéde után a résztvevők énekelve, gyertyákkal vonultak át a városon 

egészen egy parkig, ahol is a szervezők kb. 3000 emberrel játszották el a születést 

imitáló rituálét. A felvonulást hasonló címmel, helyileg eltérő koreográfiákkal éveken át 

továbbiak követték szerte Amerikában. A Spiderwoman (1975-) Women in Violence 

című 1976-os és Lysistrata Numbah című 1977-es előadása a nők elleni erőszakot faji -  

etnikai perspektívában vizsgálták, ami a többi társulatétól eltérő kontextust és recepciót
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implikált: a színesbőrű nők elleni erőszakos esetek egy része részint a fehér nők 

támogatásával történik és történt meg a történelem során. (Canning, 1996: 167)

A feminista színházi csoportoknak egymás előadásainak látogatása mellett 

Angliában 1973-tól, Amerikában pedig korai nyolcvanas évektől fogva a konferenciák 

és fesztiválok is lehetőséget adtak az együttgondolkodásra, a résztvevők megoszthatták 

egymással tapasztalataikat (pl. Women’s One World Festivals, Boston Womyn’s 

Theater Festival, Women’s Festival); ezenkívül több csoport is szövetkezett egymással 

egy-egy közös mű létrehozására. Az 1980-as évek közepére azonban a hatvanas évek 

végén, hetvenes évek elején induló csoportok többsége már nem létezett abban a 

formában, mint a kezdetekkor. E változás okai a faji, etnikai, szexuális identitások 

különbségeinek középpontba kerülése és a biopolitika fordulata.

A faji-etnikai-szexuális identitások mentén való fragmentáció tipikus példája a 

Spiderwoman 1981-es két részre szakadása. A Spiderwoman magja három indián nővér, 

Muriéi Miguel, Fisa Mayo és Glória Miguel. Muriéi az Open Theater tagja volt, aztán -  

mivel az Open semmiféle teret nem kínált a feminista szempont illetve a nők 

önérvényesítése számára -  elhagyta a társulatot. A Spiderwomant 1976-ban alapította 

meg, miután elnyert egy ösztöndíjat, és testvérei is csatlakoztak hozzá. 1981-ben a 

Spiderwoman kettévált: Lois Waver és Peggy Shaw Split Britches néven leszbikus 

feminista társulatot hoztak létre, Miguelék megtartották az eredeti nevet. A 

választópontot az jelentette, hogy a társulat tagjai két külön előadást készítettek, melyek 

témája egyaránt az amerikai történelem egy szakaszának a személyes élettörténet 

perspektívájában való vizsgálata volt. Waver és Shaw előadása a középosztály 

heteronormativitásra, Miguelék a faji előítéletekre és osztálykülönbségekre 

koncentráltak; tehát az osztály, szexuális és etnikai különbségek vezettek a társulat két 

részre szakadásához.
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Amerikában a leszbikus társulatok egy részét feminista csoportokból kivált tagok 

alapították, mivel úgy érezték, a heteroszexuálisok következetesen szabotálják a 

leszbikusok javaslatait a készülő előadásokban. Más csoportokat olyan leszbikusok 

hoztak létre, akik kínzónak érezték a leszbikusok megfelelő színházi reprezentációjának 

hiányát: néhány feminista társulat ugyanis a közönségigényre reagálva próbálta a 

leszbikus perspektívát is érvényesíteni, de törekvéseik csak még több kritikát 

inspiráltak. (A New York Feminist Theater például azt a megoldást választotta, hogy az 

előadások végén minden tag deklarálta leszbikusságát; ez a gesztus azonban elutasítást 

váltott ki a leszbikusok részéről, hiszen ahelyett, hogy partikuláris élethelyzetük 

nyilvános artikulációját biztosította volna, helyzetüket egy szabadon választható 

pozíciónak tüntetette fel, melynek semmilyen különösebb következménye sincs.)

Angliában a leszbikusság témája eleinte csak drámaelőszavakban jelent meg, de 

a drámák cselekményében explicit módon nem (vö. Goodman, 1993: 121). A Women’s 

Theatre Group 14volt az első olyan színházi csoport, amely leszbikus tematikájú 

darabokat mutatott be (Libby Mason: Double Vision című művét); igaz, előadásaik 

leszbikus feminista perspektívája a sajtóanyagban és a szórólapokon nem lett kifejezetté 

téve (vö. Goodman, 1993: 63). 1985-ben az irányelveiket ismertető közleményükben 

már alapelvként fogalmazták meg a faji sokszínűség valamint a leszbikusok pozitív 

diszkriminációját a társulatban; és előadásaikban is nyíltan foglakoztak a leszbikusok 

világával és az őket sújtó előítéletekkel, ami az 1988 -  as, a homoszexualitásnak az 

oktatásban való bármiféle propagálását (beleértve a szexuális felvilágosítást) tiltó 

törvény bevezetése után különösen fontos gesztusnak számított.

l4Atársulat 1974-1990-ig működött ezen a néven; 1990-1991 The National Women’s Theatre Company, 
1991 óta pedig Sphynx néven szerepelnek.
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Frakciózásra nem csak a heteroszexuális feminista társulatok szolgáltak 

indokkal. Az egyik legnagyobb hímévre szert tett homoszexuális színházi társulatból, a 

Gay Sweatshopból 1977-ben szintén kiváltak a leszbikus tagok, hogy Sweatshop 

Women’s Group néven önálló csoportot hozzanak létre. A különválás oka az volt, hogy 

bár a társulat elvben egyaránt célozta a leszbikusok és melegek színházi 

reprezentációját, a leszbikus tagok úgy érezték, hátrányos megkülönböztetést 

szenvednek el a meleg férfitagokhoz képest. így például, bár a színház megalapításához 

vezető, homoszexuális tematikájú darabokat felvonultató szezonban bemutatott darabok 

közül többet is publikáltak, egyetlen leszbikus szerzőnőét sem, mivel a társulat vezetője 

úgy ítélte meg, hogy azok színházi szempontból értéktelenek. A női szárny 1984-ben 

egyesült újra a Gay Sweatshoppal; egy 1990-es kérdőívre adott válaszukban pedig 

feminista elkötelezettségű, társadalmi nemi szempontból vegyes csoportként definiálták 

magukat. 1997-es működésükig felváltva készítettek vegyes és csak leszbikus 

szereplőket felvonultató előadásokat.

A leszbikus színházak egy része szeparatista módon működött illetve működik: a 

produkciót létrehozó összes résztvevő és a nézők egyaránt leszbikusok (ez utóbbit 

természetesen nem lehet ellenőrizni a bejáratnál, de Goodman állítása szerint az 

előadások speciális atmoszférája miatt a nem leszbikus résztvevők inkább betolakodó 

voyeurnek érzik magukat). Más csoportok esetében a tagok és az elkészített előadások 

tematikája érvényesíti a leszbikus perspektívát, de az előadások maguk akár 

heteroszexuális írók és rendezők közreműködésével készülnek. A leszbikus színházak 

szervezeti formája tehát heterogén képet mutat e tekintetben, nincsen egyezményes 

megállapodás a megjelölést illetően.

Az első feminista társulatokhoz hasonlóan az első leszbikus feminista előadások is 

pozitív öndefiníciók kialakítását, marginalizált tapasztalatok nyilvános artikulációját és
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a leszbikus közösségek megerősítését célozták. A leszbikus szereplők staffázsfigurákból 

pozitív főhősökké léptek elő, és a főhősnő szexuális orientációja lett a legfőbb 

cselekményszervező szempont. A két leggyakrabban körbejárt téma a coming out 

(hogyan vállalja fel környezete előtt a főhős leszbikusságát) és a gyermek elhelyezési 

perek voltak. Ezenkívül olyan, a feminista előadásokban vizsgált problémák is terítékre 

kerültek, mint az anya-lány viszony, nők és a munkahely, illetve harc az erőszak ellen.

Mivel az előadások illetve dramatikus szövegek többnyire közvetlen módon 

próbáltak meríteni valós esetekből, Lizbeth Goodman társadalmi realizmusnak nevezi 

az előadások stílusát, a darabokat pedig dokudrámáknak (pl. Michelene Wandor, a Gay 

Sweatshop felkérésére és közreműködésével 1977-ben megírt Care and Control című 

darabjának második része olyan montázs, melynek elemei megtörtént perek 

jegyzőkönyvéből készültek) (Goodman, 1993). Csak a nyolcvanas években került sor 

speciális leszbikus színjátszási stratégiák kidolgozására és ezek elméleti reflexiójára. A 

leszbikus színházak második generációját képviselő Siren (1979- 1990) például olyan, a 

feminista színházak perspektívájában hagyományosnak mondható eljárások mellett, 

mint a történelem és mítoszok újraírása, a nőkkel szembeni erőszak vizsgálata, az 

aktuális politikai eseményekre (falklandi háború, a thatcherizmus hatásai) való 

reflektálás, a többnyire szkeccsekből montázsszerüen felépülő előadásait a kortárs 

populáris kultúra műfajaira építette (az akkor hódító púnk zene, thriller műfaj, stb.).

A színháztörténetben a színesbőrű nők előbb váltak elismertté drámaszerzőként 

(Lorraine Hansberry, Alice Childress, Adrienné Kennedy, Ntozake Shange), mint 

rendezőnőként, művészeti vezetőként, színházigazgatóként. Egyetlen kivételként talán 

Ellen Stewart említhető, aki 1961-ben New Yorkban megnyitotta Café la Mama nevű 

kávézóját, amely az off-off-Broadway kiindulópontja lett. Stewart a színesbőrű nőket



sújtó kettős margináció ellenére érvényesülhetett a közéletben; a hetvenes évek 

színházának színesbőrü aktivistái viszont faji identitásukat tették meg kiindulóponttá és 

működésűk középpontjává. (Goodman, 1993: 151).

A feminista társulatok egy része kísérletet tett a faji és etnikai integrációra, ám 

a leszbikus identitás kisajátításához hasonlóan ezek a kísérletek is kritikát váltottak ki.

A Lilith (1974 - 1986) például úgy próbálta a kezdettől fogva deklarált alapelvei közé 

tartozó faji sokszínűséget érvényesíteni, hogy a csoport magját alkotó többségi 

szereplők mellé hirdetésekben kerestek színesbőrű nőket a próbák során formálódó 

előadásokhoz. Az új tagok azonban a faji sztereotípiák miatt egy-egy produkció után 

vagy még a próbafolyamat során elhagyták a társulatot. Kitty Tsui kínai-amerikai nő 

visszaemlékezése szerint azért volt elégedetlen a ráírt szereppel, mivel alig beszélt volna 

a színpadon, továbbá egy jelenetben jósolnia kellett volna. Miután Tsui tiltakozott, a 

jóslás akcióját egy kubai nőre testálták -  egy olyan előadásban, amely a Maids címet 

viselte, és az USA-ban háztartási munkát vállaló színesbőrű nők helyzetét vizsgálta 

(volna). Az előadás nem érintette a gazdasági-szociológiai kérdéseket, a kisebbségi 

nőket pedig az egzotikus másik pozíciójában léptette fel. „Hatalmas indulatok és 

érzelmek voltak. (...) amikor először álltam ki nyíltan a rasszista jellemzések ellen, 

eltávolodtunk egymástól a többi szereplővel” (Tsui, id. Goodman, 1993: 82) A társulat 

végül kirakta Tsuit a produkcióból, személyes feszültségekre hivatkozva.

Az At the Foot ofthe Mountain 1987-ben határozta el, hogy a faji sokszínűség 

érvényesítése érdekében színesbőrü nőket hív meg az együttes vezető pozícióiba, 

valamint két első darabjukat újra feldolgozzák, multikulturális szereposztásban. A 

próbafolyamatok során aztán kiderült, hogy ez olyan nagy energiát igénylő vállalkozás 

lenne, hogy csak az első darabot reciklikálták; ám annak sikertelensége és az 

érdektelenség miatt öt hónap múlva feloszlottak. Talán mert mindenki bizonytalan volt,

42



vajon mitől válik multikulturálissá egy előadás (elég-e eltérő kultúrájú embereknek 

egyszerre a színpadon lenniük); továbbá az egyik kritikus megfogalmazása szerint az 

AFOM előadása által képviselt multikulturalizmus vonzó lehet a fehérek számára, de 

nem szolgálja a színesbőrüek érdekeit (id. Carming, 1996: 87). A kudarcot követően az 

AFOM előbb multikulturális one-woman-show fesztivált szervezett, majd 1991-ig a 

rendelkezésükre álló forrásokat arra használták, hogy pénzt és helyet biztosítanak 

tehetséges színesbőrű női előadóknak.

A „színesbőrű feminista színházak” megjelölés heterogén csoportokat egybefogó 

gyűjtőkategória, amely csoportok egymástól való (faji, etnikai, földrajzi, történelmi, 

kulturális stb.) különbségük ellenére egy dologban mégis osztoznak: eltérnek a 

hegemóniát képviselő fehér feminizmustól. A kategória heterogenitását leginkább 

néhány példa teheti nyilvánvalóvá.

A Theatre o f Black Woman -t (1985-1988) fekete feminista nők alapították 

Londonban; elsődleges céljuk a fekete nők kreativitásának felélesztése volt a fekete 

közösségben. E célból workshopokat és nyári iskolákat szerveztek színjátszás, rendezés, 

díszletkészítés, menedzsment, költészet témakörében. A színház fekete feminista 

színháznak tekintette magát, mivel a résztvevők feminista nők voltak, továbbá csak 

fekete nők darabjaival foglalkoztak. A Sistren Jamaican Women ’s Theatre Collective 

elnevezésű társulatot jamaikai nők alapították Kingstonban, 1977-ben; a tagok egy 

munkanélküli nőket támogató szervezet foglakozásain ismerték meg egymást. A társulat 

az aktuális társadalmi témákat és mindennapi történéseket dolgozta fel gyakran 

humorral vegyítve; az előadások témáinak kiválasztásakor kiemelten foglalkoztak a 

jamaikai nők helyzetével és életével. Módszereik sok tekintetben a tudatosság növelő 

csoportokból kinövő feminista társulatokra emlékeztetnek: pl. a cukorföldeken dolgozó 

nők helyzetét vizsgáló Sweet Sugár Ragé című előadás előkészületeként például
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cukorföldekre mentek dolgozni, hogy közvetlen tapasztalatot szerezzenek a 

cukormunkás nők életéről. Hogy a tudatosság növelése azok számára is elérhetővé 

váljon, akik nem jutnak el előadásaikra, megjelentették szövegkönyveiket, valamint 

előadásaikat filmre vették és vidéken vetítették. A Talciwa-t 1985-ben alapította 

Londonban Mona Hammond, Carmen Munroe, Inigo Espejel és Yvonne Brewster. A 

nemzetközileg ismertté vált jamaikai születésű Brewster dolgozott filmrendezőként, 

televíziós asszisztensként, oktatóként Jamaikában, Amerikában, Afrikában; munkái 

feminista elkötelezettségről tanúskodnak. A Talawa azonban nem nevezhető 

egyértelműen feminista társulatnak: első előadásuk Brewster Black Jacobins című (az 

első haiti forradalommal foglalkozó) műve volt; ezt követően a megfelelő művek 

hiányára hivatkozva a Talawa társadalmi nemi szempontból vegyes összetételű társulata 

klasszikus műveket adott elő, színesbőrű színészekkel, olykor a női szempont 

hangsúlyozásával. A társulatnak 1991-től nyílt lehetősége a kísérletezésre, amely 

magába foglalja színesbőrű írónők drámáinak színrevitelét is (Brewster említett műve 

után elsőként 1992-ben mutattak be női szerzőtől származó művet: Ntozake Shange The 

Lőve Space Demands című munkáját), ám ez csak egy részét fedi le működésüknek.

A feminista színházak első két hulláma a tapasztalat hozzáférhetőségének és 

közvetítésének előfeltevésére épített. Az első és második hullám legfontosabb 

különbsége az univerzális női tapasztalatba és szubjektumba vetett hit megingása. A 

tapasztalat, identitás, társadalmi nemi identitás státuszának posztmodern fordulatával 

párhuzamosan a feminista színházak stratégiái is átalakultak. A továbbiakban a 

feminista színházak és performanszok harmadik hullámának fejleményeit arra a 

probléma felvetésre és azokra az eljárásokra koncentrálva vizsgálom, amelyek a
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rep rezen tác ió s  ren d szerek , azo n  be lü l k iem e lten  a sz ín h áz i rep rezen tác ió  in herens

szexizmusát veszik célba.
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Feminista színházak és perform anszok a nyolcvanas évektől 

napjainkig

I. A TÜKÖR

1. “tekinteted arcul csap”15: a néző(nő)i tekintet pszichoanalitikus koncepciója

Belépünk a nyelv Szimbolikus rendjébe, mely már születésünk előtt várt ránk. 

Szeparáció, az anya testétől való megfosztottság. Az Ige és a Hús közötti szakadék. Ha a 

test, az anyai/női test elfojtása teszi lehetővé a jelhasználatot és nyitja meg a 

reprezentáció terét, és ez az, amit - mivel megelőzi azt, és rajta kívülálló marad - a 

jelölőfolyamat sohasem artikulál, akkor végtelenül szubverzív lehet, ha e test végre 

“beszélni” kezd. Ezért a női írás és a női test tematikája összefonódik: az anyai/női 

testhez való megtérés látszik a saját nyelvre találás garanciájának. “A nőnek a testével 

kell írnia, hogy feltalálja a bevehetetlen nyelvet (...)” (Cixous, 1997: 370)

A színház az a reprezentációs forma, melynek többnyire 16a test az egyik tipikus 

médiuma - ezért is érte fennállásától fogva oly sok támadás a színházat. Gyanús és 

megvetendő hely volt az, ahol az ember — szembeszegülve a isteni akarattal — más 

arcot és alakot öltött magára. Gyanús és megvetendő hely volt az, ahol férfiak nőnek 

öltözve férfiakat csábítottak el a színpadon. A színház ellen felhozott vádak másika az 

volt, hogy a nézőben bűnös és kétes vágyakat ébreszt a látvány és cselekmény - e

15 A címet Barbara Kruger egy fotómontázsából kölcsönöztem (your gazé hits the side o f íny face)
16 Jelen írás szempontjából a színészi testről eleve lemondó műfajoknál (például marionett) sokkal 
fontosabbak azon irányzatok és törekvések, amelyek a test színpadról való “száműzésekor” vagy 
lehetőségeinek/szerepének redukálásakor az élő, hús - vér emberi testen alapuló színpadi hagyományból 
indultak ki, ennek hiányosságait és veszélyeit vették alapul, amikor más alternatívák után kutattak. Ezek 
az irányzatok egyébként - a színházellenes röpiratokhoz hasonlóan - a színpadon álló testtel kapcsolatban 
több olyan “problémát” is megfogalmaztak, amelyek fontosak a feminista kritika számára.
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röpiratok arra figyelmeztetnek, ne feledjük: a színpadon álló test pillantások 

kereszttüzében áll, testek veszik körül. És mielőtt a színház egy sötét terembe költözött 

volna, ezek a pillantások nem csupán a színpadra irányultak...

A színházban tehát az Ige test(t)é lesz. Belép a színpadra egy nő. Vajon képes 

lehet-e ez a közszemlére tett test a nőit a nőknek írni, “feltalálni a bevehetetlen 

nyelvet”? A kérdés megfontolásához célszerű Laura Mulvey A vizuális élvezet és az 

elbeszélő film  című írásából kiindulnunk (Mulvey, 2000). Ez a szöveg, noha kifejezetten 

a film műfaji sajátosságai alapján dolgozza ki a male gazé koncepcióját, a többi vizuális 

művészet (így a színház) feminista gondolkodóit is inspirálta. Ennek oka, hogy a 

tanulmány érvelésében kiemelt szerepet kap a mozi spektakuláris jellege.

Mulvey szerint a mozi, ezen belül kitüntetett módon a domináns mozi alkotásai, 

kétféle -  egymással bonyolult kapcsolatban álló -  módon juttatják örömhöz a befogadót. 

A mozi részint azért örömteli, mert kielégítést nyújt a tekintet biztosította, Freud által 

szkopofiliának (Schaulust) nevezett ösztönkésztetés számára. A tekintet kétféle módon 

szolgálhat erotikus örömforrásként: aktív változata a nézésből, passzív változata pedig a 

“nézettségből” nyer kielégülést. Freud az előbbit maszkulin, fallikus tevékenységként 

határozta meg, amely a másikat (a másik embert) tekintete tárgyaként konstruálja, és a 

vágy eme tárgy szadisztikus uralására irányul; a szkopofilia passzív “párja” Freud 

feltevése szerint a mazochizmus és exhibicionizmus (vö Freud, 1997a) ...

Mint arra Mulvey elemzése rámutat, a domináns mozi a freudi felosztást ismétli: 

a női szereplő nem alanyként, hanem mint a férfi főhős (és a nézőközönség) vággyal 

átitatott tekintetének kitett, azt szolgáló erotikus tárgy jelenik meg; a kamera többnyire 

hosszú snitteken keresztül pásztázza arcát és testrészeit, teste szolgáltatja a legfőbb 17

17Egyébként a klinikai adatok bizonysága szerint csak nagyon kevés exhibicionista nő van, a betegek 
többsége a férfiak köréből keiiil ki. Ez a személyiségstraktúra kleptománia formájában jelentkezik a 
nőknél. Vö Wright, 1992: 448
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látványosságot. A mozi a voyeurisztikus ösztönkésztetés kielégítése mellett egy másik 

szempontból is örömforrásként üzemel. Mivel a filmek diegézisében a férfi főhősé az 

aktív szerep, a néző pedig a technikai manipulációnak (úgy mint cselekménymenet, 

beállítások, kameramozgás, vágások) köszönhetően szó szerint a férfi hős 

perspektívájával való azonosulásra ítéltetett, a mozifilmek által implikált befogadói 

magatartás a tükörfázishoz hasonlatos: a néző egy önmagánál tökéletesebb képpel 

azonosítja magát. Eszerint a mozi egy (látszólag) mindenható (szintén maszkulin) “én” 

képzetével is megörvendezteti a nézőt.

Összegezve: képtelenek vagyunk a képek gyötrő, kettős csábításának ellenállni.

A mozi (és színház) a befogadás fizikai körülményei miatt (egy sötét teremben 

ücsörgünk, mozdulatlanságra ítélve - Louis Baudry szerint ez egyenesen az anyaméhet 

idézi), illetve a történetbe/képekbe való belefeledkezés révén egyfajta “önfeledt”, 

pontosabban én-feledt1 állapotot vált ki a befogadóból, amit az elemzők az imaginárius 

szubjektum előtti állapotával azonosítanak. Paradox módon - a tükörfázishoz hasonlatos 

identifikáció eredményeként - a mozi egyúttal egy (maszkulin) “én” konstruálását és a 

látvány révén érvényesülő megerősítését is lehetővé teszi.

A tekintet ezen ökonómiája azonban nem csupán a mozifilmekre jellemző; a 

feminista szempontot alkalmazó elemzések sora bizonyítja, hogy a nyugat története 

során alapvetően meghatározta (és minden fáradozás ellenére sok tekintetben 

meghatározza még ma is) a női test vizuális reprezentációjának összes formáját. A mozi 

és színház különösen közel áll egymáshoz a néző voyeuri szituációját illetően, hiszen 

mindkét helyen egy sötét teremben, passzivitásra ítélt nézősereg számára vonultatják fel 

a látványt, s a cél jobbára a történetbe való minél teljesebb belefeledkezés. Annyiban 

viszont eltér egymástól e két művészeti ág, hogy a színházban a jelprodukció és -

48



recepció egy időben mennek végbe, míg a film esetében egy előzetesen elkészített 

“terméket” látunk - éppen ezért néhány feminista teoretikus úgy ítéli meg, hogy a 

színház a filmnél erőteljesebben veheti fel a harcot a male gazé -  zel (lásd a dolgozat 

későbbi, a brechti elmélet feminista kisajátításával foglalkozó részét). Más szempontból 

viszont éppen a mozi lehet alkalmas erre a szerepre a technikai trükköknek 

köszönhetően: a kép diszperzálása, nem antropomorfikus formák létrehozása stb.18 19

A feminista kritikus számára a male gazé kapcsán két probléma fogalmazódik 

meg: a “nő(i)”nek erotikus tárggyá való degradálása, illetve a nézőnő szituációja, aki 

számára nem marad más lehetőség, mint vagy a male gazé -zel, vagy a passzivitásra ítélt 

szereplőnővel azonosítania magát. Mulvey esszéje számos film- és színházteoretikust 

(köztük Mulvey-t magát is) inspirált annak továbbgondolására, hogy lehetséges-e 

egyáltalán a női test olyan reprezentációja, amely nem a male gazé sémája szerint épül 

fel, s ha igen, akkor milyen technikák segítségével valósulhat ez meg. Ez utóbbi 

próbálkozás azon vállalkozáshoz hasonlatos, amely a nő(i) helyét keresi a nyelvben, 

illetve egy/a női nyelv megteremtésén munkálkodik; a különbség “csupán” annyi, hogy 

a kritikai vizsgálódás közege/színtere, “megdolgozandó anyaga” ezúttal nem a nyelv, 

hanem a test. A hasonlóság persze nem véletlen, hiszen “a nyelv (...) a reprezentációk 

támasztéka”. (Irigaray, 1997: 229-230) E ponton válik világossá, hogy a női test és az 

écriture féminine tematikáját egy kettős kötődés fonja egybe; nem csupán arról van szó, 

hogy az anyai/női testhez való visszatérés az écriture féminine pár excellence formája 

lehet, hanem arról a kritikai aktivitásról is, amelyet a “nyelv” és a “test” kapcsán

18“temporary loss o f ego” (Mulvey szövegének angolnyelvű verziója)
19 Mulvey a mozinéző átkos identifikációs kényszerének egyik okaként az antropomorfizmust jelölte meg: 
“az arányok, a terek, a történetek mind antropomorfíkusak”. (Mulvey, 2000:14) A színházban Aitaud, 
Brecht, Craig, és a Bauhaus tagjai szintén elsősorban a színész antropomorf létét okolták a naiv, önmagát 
a perszonázzsal azonosító nézői magatartásért, s próbáltak annak ellenszegülni a maguk módján. 
Kísérleteik éppen ezért csaknem egytől egyig a színészre (is) vonatkoztak e problémával kapcsolatban 
(pl. maszkot adni rá, géppel, bábbal, mértani formákkal helyettesíteni, megfosztani a természetes beszéd
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egyaránt ki kell fejteni. Ekként kapcsolódik össze például Cixous kiáltványában a női 

nyelvvel kapcsolatos követelés a saját test követelésével: “A nőnek kell a nőről írnia és 

a nőket kell beavatnia az írásba, amelytől éppoly erőszakosan el lettek szakítva, mint 

saját testüktől, ugyanazon oknál fogva, ugyanazon törvény szerint, ugyanazon végzetes 

cél érdekében.” (Cixous, 1997: 357)

A színházzal foglalkozó feminista szakirodalom a nézőnő számára a 

fallocentrikus vizuális reprezentációban kijelölődő helyzet kapcsán a domináns moziban 

adott szituációt elemző álláspontokat idézi és használja (vö. Bennett, 1990: 72-91, 

Austin, 1990: 75-93). Mulvey esszéje nem tér ki külön a nézőnő helyzetére, a 

szövegében megfogalmazottakból impliciten az a következtetés adódik, hogy a 

domináns sémában számára semmilyen élvezet és ellenállási lehetőség sem adódik. Egy 

későbbi szövegében (Mulvey, 1989: 29-38) -  részint a korábbi cikkéhez kapcsolódó 

kritikai megjegyzésektől, részint King Vidor Duel in the Sun című filmjétől indíttatva - 

eltérő álláspontot fogalmaz meg. A nézőnőnek az aktív férfi főhőssel való azonosulása 

kapcsán Freud A nőiség című előadásának egy tételét használja fel. A preödipális fázis 

libidószerveződésében az aktivitás és passzivitás váltakozása még nem kapcsolódik 

nemekhez, így az aktivitás a fiú és lánygyermekekre egyaránt jellemző, mi több, a 

későbbi életszakaszokban is megjelenhet: “A nő ösztönéletével kapcsolatban itt csupán 

azt akarom hangsúlyozni, hogy a nőiesség kibontakozását a korai férfias szakaszból 

fennmaradó férfias jelenségek továbbra is megzavarhatják. Nagyon gyakran fordulnak 

elő regressziók a preödipális kor fixációihoz: előfordul, hogy az. élet folyamán többször 20

lehetőségétől stb.), míg a kortárs színház elsősorban a térbeli arányok megzavarásával vált ki hasonló 
hatást, (vö. Fuchs, 1996. 92- 107; valamint Pintér, 1998)
20 Ezúttal csak azokat a gondolatokat próbálom összegezni, amelyek a színházi reprezentáció kapcsán is 
megfontolandók lehetnek a női nézők helyzete kapcsán. A két médium különbségéből adódó eltéréseket és
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váltakoznak olyan időszakok, amelyekben hol a férfiasság, hol a nőiesség kerekedik 

felül.” (Freud, 1999: 147) A nézőnőnek a női szereplővel és a férfi főhőssel való kvázi 

transzszexuális identifikálódása (Mulvey ezt maszkulinizációnak nevezi) egy sajátos, a 

női és férfi pozíció között oszcilláló helyzetet és örömöt biztosít számára, melynek 

gyökere a preödipális fázis aktív szakaszában lelhető fel. Maga a jelenség azonban 

Mulvey szerint nem jelent közvetlen regressziót a preödipális fázishoz.

Mary Amn Doane a maszkulin pozícióval való identifikáció, és a passzív 

nőalakkal való mazochisztikus azonosulás mellett egy további stratégiát dolgoz ki a nők 

számára. A női néző passzív helyzetét az indukálja, hogy “számára a látvány bizonyos 

értelemben túlságosan is jelen van -  ő maga a látvány.” (Doane, 2000: 27). Joane 

Kiviére Womanliness as a Masquerade című írásának tézise alapján - miszerint a nőiség 

nem esszenciális sajátosság, hanem a férfi alany pozíciójának birtoklását a nőiség túlzó 

megjátszásával elfedő máz vagy maszk - a fent vázolt helyzet megkerülhetővé válik. 

“A maszkviselés hatékonysága pontosan abban rejlik, hogy lehetőséget ad a képtől való 

távolság megteremtésére, egy problémakör előállítására, amelyen belül a nő a képet 

manipulálhatja, megteremtheti és olvashatja.” (Doane 2000: 36.) A nőiséget jelmezként 

alkalmazva a női néző megjátszhat]a, hogy nő, eljátszhat a film felkínálta 

identifikációkkal, ezzel biztosítva saját örömét.

Teresa de Lauretis a narrativitás és narratíva felől közelíti meg a kérdést (de 

Lauretis, 1984). Mulvey 1975-ös írásában a képiség és a cselekménymenet egyformán 

hangsúlyozódik a nők számára lehetetlen helyzet kapcsán: nem csupán a kamera 21

lehetőségeket a hang és a nézővel egy térben helyet foglaló (performer) test felől bonthatjuk ki. (vő. 
Finter, 1998; Siegmund, 1999)
21 “A nőiség felölthető és viselhető, mint egy maszk, egyrészt, hogy elrejtse a férfiasság birtoklásának 
tényét, másrészt, hogy elhárítsa a várható megtorlást, ha felfedezik e birtoklást - hasonlóan a tolvajhoz, 
aki kifordítja a zsebeit, és azt kéri, kutassák át, hogy bebizonyosodjon, nem nála vannak az ellopott 
dolgok. Az olvasó jogosan kérdezheti, hogyan határozom meg a nőiséget, hol húzom meg a vonalat az

51



tekintete, de a történetvezetés is a passzív, szexuális tárgy szerepét rója a nőkre. De 

Lauretis a filmek aktív -  férfi / passzív -  női megosztását az ödipális történetfonalra 

vezeti vissza, mely a patriarchátusban a történeteket strukturáló és generáló 

elbeszélésmintává vált. Ödipusz, a férfi szereplő térbeli határvonalakat lép át, míg a női 

szereplők térbeli helyeket jelölnek, a rajtuk való áthatolás tette teszi a mitikus alanyt 

hőssé; a női szereplő viszont csak e passzív funkció révén íródik bele a történetbe. 

Doane-hez hasonlóan de Lauretis úgy írja le a nézőnő pozícióját, hogy azt az aktív és 

passzív szerepekkel való kettős azonosulás irányítja; de az identifikációban (Freud 

nyomán) kitüntetett szerepet tulajdonít a narrativitásnak. A női tekintet/ női történet 

konstituálását az ödipális narratíva női szemszögből való feldolgozása jelentheti, melyre 

néhány film (pl. Hitchcock Szédülés és A Manderley -  ház asszonya című munkái) 

elemzésével példákat is felsorakoztat.

2. “a feladat elvégzésére alkalmas tükör”22

A cél a “nő(i)” olyan reprezentációjára találni, amely kitér a patriarchális 

tükörlogika elől, a “nő(i)t” nem írja vissza a fallikus reprezentáció nárcisztikus 

struktúrájába. A válaszadási kísérletek közül a továbbiakban a színházzal kapcsolatos 

megfontolásokra és megállapításokra koncentrálok.

A reprezentációt, mely adva van számunkra, egy erőszakos logika működteti, 

mely nem hagy teret annak számára, ami nem esik egybe törvényeivel - ez talán a 

reprezentáció “elé”, a reprezentáción kívülre lépés gondolatát vetné fel, de nem

igazi nőiség és a ’maszkviselés’ között. Én azonban úgy gondolom, hogy nincs ilyen különbség; akár 
radikális, akár felületes, a kettő egy és ugyanaz.” (idézi Doane, 2000: 31)
22 Haraway, 1998: 105
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hagyhatjuk figyelmen kívül Derrida megjegyzését: “A jelenlét ahhoz, hogy jelenlét és 

önmagának való jelenlét legyen, már mindig is elkezdte reprezentálni önmagát, mindig 

is át volt már hatolva” (Derrida, 1994: 15). Sőt, mint azt -  egy tanulmány kapcsán, 

amely a feminista színház számára az artaud - i prezenciaszínházat jelöli meg követendő 

példaként -  Randi S. Koppén megjegyzi, a feminizmus már csak politikai 

elkötelezettsége miatt sem elégedhetne meg egy olyan színházzal, melynek aktusa 

egybeesik a színpadi előadással, de azon túl eltörlődne, nem hagyva “aktualitása mögött 

semmiféle nyomot, semmi maradandót” (Derrida, 1994: 13), és amelyet nem járna át a 

feminista “mesteri - beszéd” “már előre”.(Koppén 1994: 59). A patemális identifikáció 

és nyelv elutasítása kapcsán kifejtett kristevai dilemma pedig szintén kétségessé teszi a 

reprezentáció visszautasításának hatékonyságát. Nem marad tehát más lehetőség, mint a 

rendszer belülről történő megingatása, azaz a reprezentáció terén belül maradva 

hagyományos formáinak vallatása, kritikai felülvizsgálata, illetve a reprezentáció 

radikális stratégiáinak kidolgozása.

A feminista színházban ez a kritikai aktivitás három (egymással természetesen 

szoros összefüggésben álló) formában jelentkezik: (1.) a dramatikus szöveggel való 

kísérletezés (így például a narratív struktúra megbontása); (2.) olyan 

színjátszási/színpadi technikák kidolgozása, amelyek alkalmazása révén a női test 

ellenáll a “tárgyiasítódásnak”; (3.) előadások, amelyek elsődleges célja a női test és 

szexualitás reprezentációját átitató ideológiai dimenzió tudatosítása (azaz egy 

mítoszkritika, a nézői ártatlanság mítoszának lerombolása), és ezt gyakran a testiség és 

szexualitás “gátlástalan” (?) tematizálása, és/vagy a női test provokatív színpadi akciói 

révén valósítják meg. A (2.) és (3.) pont közötti különbségtétel alapja, hogy míg az 

előbbi esetben elsősorban egy új játéktechnika kidolgozásán van a hangsúly, az utóbbi 

esetben a színházi keret szocializált formáinak megbontása is fontos szerepet kap.
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A fejezet további részében azokat a stratégiákat tekintem át, amelyek a színpadi 

test -  nézői tekintet fallikus ökonómiáját a színpadon álló női test illetve a nézői test 

korporális stílusainak átalakításával rombolják le, de nem fordulnak az obszcenitás 

eszközéhez. A feminista performanszok ez utóbbi vonulatával és a dramatikus 

szövegekkel külön fejezetben foglalkozom.

54



STRATÉGIÁK

Dialektikus kép

A feminista színház egyes előadásai a dialektikus kép Walter Benjámintól 

származó fogalmát hívják értelmezői keretül (vő. Diamond, 1997; Schneider, 1996; 

Augsburg, 1998). A dialektikus kép a percepció temporalizálásával komplex, az előadás 

jelenét és a történelmi múltat is magába foglaló időbeliséget teremt a performanszban; 

tehát a maszkulin perspektívában ránk hagyományozott történelem felülvizsgálatának 

feminista projektjéhez kapcsolódik. A színházi előadás esetében a performemő 

auratikus teste a szexuális különbségen alapuló vizuális mezőben mint a tekintet tárgya 

konnotált. Dialektikus képpé alakulva azonban az élvezet tárgya „lerombolódik, mivel a 

test - kép hirtelen olyan egymással össze nem illő tapasztalatok együtteseként 

érzékelhető, amelyek nem a performerhez, hanem kulturális szemétdombunkhoz, 

kollektív emlékezetünkhöz tartoznak.” (Diamond, 1997: 154)

Benjámin az 1936-os A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában című 

esszé után már óvatosabb az auratikus tárgy értelmét és hasznát illetően. Az 1939-es 

Baudelaire -  tanulmány az auratikus tapasztalatát egy összetett időbeliség 

tapasztalatával köti össze: a hagyományos auratikus művészet nem csupán a burzsoá 

élet egy eleme, hanem a múlt tapasztalatainak változásokat indukáló tárháza. Maga a 

fogyasztói társadalom is az auratikusra épül, és álomvilágban tartja az embereket; ez a 

káprázat azonban kollektív ébredéshez vezethet, ha a fogyasztói kultúra elemeivel új 

konstellációkban összekapcsolva találkozunk.
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Benjámin a dialektikus kép fogalmát az Árkádok tervezetben21 fejti ki, melyen 

1927-től haláláig dolgozott, és amely töredékekben maradt.23 24A mű elkészítéséhez 

idézeteket gyűjtött és jegyzeteket készített olyan, a kapitalizmus iparosodó 

nagyvárosaiban (ezek közül kitüntetetten Párizsban) tapasztalható jelenségekről mint az 

áruházak, világkiállítások, panorámakészítés, a világítás új fajtái, divat, hirdetések, 

prostitúció, a flaneur alakja, gyűjtők, Baudelaire, a szerencsejáték. 1934-től további, 

részben erőteljesebben gazdasági és politikai személyekre és témákra is kiterjesztette a 

kutatást: Marx, Fourier, Saint-Simon, a párizsi kommün, társadalmi mozgalmak; a 

sokszorosítás technikái, a Szajna és a régi Párizs, Párizs Hausmann által megtervezett 

átépítése, barikádok, vasút (stb.). Gondolatait egy 19. századi jelenség, az árkádok és 

passzázsok megjelenése köré szervezi, ami az indusztriális kapitalizmus 

megerősödésével hozható összefüggésbe, és mivel kicsiben leképezi működési módját, 

fontos szerepet játszhat annak kritikájában is.

Az első párizsi árkádot Napóleon egyiptomi hódításából való visszatérésére 

készítették, és többségük az 1822 utáni másfél évtizedben épült. Az épülettömbökbe 

vágott, boltokkal szegélyezett utcák a fogyasztás első fellegvárai voltak, s 

elszaporodásuk olyan magatartásmintákat, tapasztalatokat és észlelési módokat hozott 

magával, amelyek a modernségre jellemzők, és a következő század felé haladva 

mindinkább felerősödtek: a látványosan elhelyezett tárgyak csábító és pillanatnyi 

elmezavart keltő hatása; érzékszervi ingerek, benyomások, árucikkek áradata, a vásárlás

23 A tervezetet a következő szövegekre támaszkodva ismertetem: Benjámin, 2001a és 2001b; Leslie, é.n.; 
Pausch, é.n.

24 Az értelmezők szerint ez a forma tökéletesen megfelel a Benjámin által kijelölt metodológiának. „E 
munka módszere: irodalmi montázs. Nincs mit mondanom. Csak mutatnom. Semmi értékeset nem fogok 
elcsenni, és nem fogok magamnak elsajátítani egyetlen szellemdús megfogalmazást sem. De az ócska 
vackokat, a selejtet: ezeket nem leltározni akarom, hanem az egyetlen lehetséges módon jogukhoz juttatni: 
használni.” [NIa 7] In Benjámin, 2001: 224
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mint szabadidős tevékenység és esztétikai élmény. Valamint a felgyorsult tempó, 

melynek köszönhetően az árucikkek a divathoz hasonlóan rövidéletűekké válnak, a 

portréfestészetet felváltja a fényképezkedés, az újdonság fetisizálódik.

III. Napóleon George Eugene Haussmannt bízta meg Párizs átépítésével és a 

város terének átszervezésével. Haussmann hatalmas sugárutakat vágat, továbbá a 

szegényeket keletre telepítik, a város nyugati részét pedig a burzsoázia igényeinek és 

turistalátványosságnak rendezik be. Az átépítés nem kíméli az árkádokat, így az 

Benjámin idejére már nem csak idejétmúlt, de csupán romjaiban és töredékeiben 

tanulmányozható, totális eltűnéssel fenyegetett jelenséggé is lett. Benjámin történetírói 

elvei szerint így még értékesebb és tanulmányozásra méltóbb jelenség, mivel egy időbeli 

folyamatot visel magán. Benjámin történelemszemlélete újszerűnek mondható elvekre 

épült: a történelmi fejlődésbe és folyamatba vetett hit feladása; a tömegkultúrával való 

foglakozás, annak felfejtése, hogy mi az, ami elrejtőzik benne előlünk. Meglátása szerint 

a történelem nem narratívákban, hanem dialektikus képekben létezik, amelyeket 

olvasnunk és értelmeznünk kell.

Az Árkádok (egyéb intellektuális örökségei mellett) több szempontból is 

használja a freudi álomelméletet. Egyrészt maguk az árkádok az álom struktúráját 

mutatják: montázsszerűen egymás mellett álló vizuális és érzékszervi elemek, amelyek 

meghökkentik, elámítják a betévedőt. Másfelől, ahogyan Freud az álom kapcsán kifejti, 

a fogyasztói kultúrának is az a funkciója, hogy megakadályozza a felébredést, és 

álomvilágban tartsa az alanyt (pl. ne lássuk a társadalmi különbségeket, más földrészek 

leigázását; az illatos banánban a kizsákmányolt kolumbiai gyermekmunkást). A freudi 

álomelmélet és Benjámin tervezete közötti harmadik kapcsolódási pont az interpretáció 

szüksége, mindkettőt csak ennek révén érthetjük meg teljesen; teóriáik szerint csak 

ébren, az élvezetről a tudás javára lemondva lehetünk szabadok.
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A dialektikus kép, vagy dialektikus tekintet olyan eszköz az értelmező 

számára, amely a kulturális jelenségeket azok társadalmi, technológiai és környezeti 

kontextusában vizsgálja. A dialektikus kép a történelmi folyamatból kirobbantott, 

elfeledett tárgyak, a fogyasztói kultúra törmelékeinek a jelenben, a jelennel alkotott 

montázsszerű konstrukciója. Az olvasás/ befogadás pillanatában, múlt és jelen 

villanásszerű konstellációjában a tárgy felismerhetővé válik; ez a fel- és ráismerés 

egyben a kapitalista történelmi fejlődés álmából való ébredés záloga. (A befogadás e 

dinamikus pillanatát Benjámin Jetztzeit-nek nevezi.) A dialektikus képek nem 

ontológiai státuszuk miatt semmisítik meg a történelmi fejlődés mítoszát, hanem mert 

mi magunk vonjuk kétségbe azt. Az aura lerombolása voltaképpen tapasztalatok 

(érzelmek, megértések, kapcsolatok) kiszabadítása/ kioldása jelenben való 

felhasználásuk végett; ennek révén az előadás a transzformáció és felismerés terepévé 

válik, anélkül, hogy valamiféle utópisztikus teleológiai távlatot ígérne vagy jelölne ki. 

(Diamond, 1997: 147) Bár a kapitalista fejlődés ideájának eltűnésével annak mítoszként 

való lerombolása korunkban naiv projektnek bizonyulna, a fogyasztói kultúra kritikus 

olvasása és az annak való ellenállás jelenleg is sokak számára érvényes program.

Robbie McCauley, Peggy Shaw, Deb Margolin önéletrajzi ihletésű, 

egyszemélyes, a történetmesélés struktúrájára épülő performanszaikban a személyes 

tapasztalat artikulálására és az amerikai történelem egyes részeinek újramondására 

tesznek kísérletet. A You 're just like my father (Shaw, 1994), az Indián Blood 

(McCauley, 1987) és a Carthieves! Joyrides! (Margolin, 1995) című performanszoknak 

az előadás jelenidejébe megidézett kontextusa a háború utáni, negyvenes és ötvenes 

évek amerikai társadalma, melynek fő elemei a fogyasztás, a szigorúan elkülönített és 

szabályozott nemi szerepek (a háború során munkába állt nőket a háború után -  részint a
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háztartásbeli életforma favorizálásával - arra késztették, hogy adják át helyeiket a 

hazatért férfiaknak), a nukleáris család, valamint a homofóbia és nőgyűlölet.

Shaw performansza azzal foglalkozik, hogy milyen volt butch-ként felnőni az ötvenes 

évek Amerikájában. A performansz elején Shaw egy férfiboxerban van; mellei 

elkötözése után „férfivá” vedlik: előbb egy második világháborús amerikai egyenruhát, 

majd egy korabeli öltönyt vesz fel, továbbá a kor férfiénekeseinek slágereit dúdolja. Az 

általa alakított katona auratikus képe eltolódik és új fénybe kerül, hiszen egy elkötözött 

mellű leszbikus nő testesíti meg; ezzel Shaw kisajátítja a maszkulin uralom és hatalom 

ikonját, sőt az azt egyes elemeiben parodizáló camphagyományt is. Ezt erősíti a 

performansz verbális rétege is, amely folyamatosan a lánya homoszexualitását 

percipiáló és kommentáló anya alakját idézi meg, ezenkívül Shaw egy nőgyógyászati 

vizsgálatáról is beszámol. Az előadás a nézőt az anya pozíciójába helyezi: a nézők 

profilból látják a performernőt, amint egy képzeletbeli tükör előtt öltözik, mint ahogyan 

a szöveg tanúsága szerint az anyja a szobája küszöbéről nézte őt öltözködés közben. 

Tehát a leszbikus test -  második világháború utáni homofób amerikai kultúra 

montázsszerű összeillesztése mellett a másik sokkhatást, a dialektikus kép másik rétegét 

az anya tekintete és a performanszapparátusba beivódott fallikus tekintet 

összeütkőztetése adja.

Robbie McCauley Indián Blood című, jazz-zenével, dalbetétekkel és 

diavetítésekkel tűzdelt performansza narratív töredékekből áll, melyek részint saját 

élettörténetét a rasszizmus kontextusában beszélik el (az afro-amerikai szerzőnő 

gyermekkora a szegregáció idejére esett), ezenkívül vérvonalával, valamint apjának és 

nagyapjának az USA háborúiban való részvételével is foglakozik. A családi hagyomány 25 26

25 A perfomianszokat Kiin Diamond nyomán ismertetetem. Diamond, 1997
26 A katona illetve rendőr figura a melegkultúra ikonjai.
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szerint apai vonalon egy indián felmenővel bírnak; ennek dacára apja és nagyapja részt 

vettek az őslakos indiánok elleni hadjáratban (az előadás végén McCauley fel is olvassa 

az ezért kapott elismerést). A performemő auratikus testét a rasszizmus történelmi 

keretének verbális megidézése (egy másik idősík mozgósításával és a tapasztalat 

sokkszerűségének nyilvánossá tételével), a magára öltött katonai egyenruha, valamint a 

nézői tekintet rasszistává (a rasszjegyeket kutató pillantássá) alakítása27transzformálja 

dialektikus képpé.

Deb Margolin a családi autót állítja középpontba, amely a háború utáni Amerika 

exponenciálisan növekvő fogyasztásának és az amerikai álom egyik legfontosabb 

szimbóluma volt. A személyes emlékek és a fogyasztói kultúra azáltal kapcsolódnak 

össze, hogy autók strukturálják Margolin élettörténetét (pl. a szüzesség elvesztése egy 

autó hátsó ülésén, vagy egy barát halála). Szövegében (minthogy nem idősorrendben, 

hanem az autók külseje, márkája, teljesítménye szerint halad) ironikusan egymás mellé 

helyeződnek régi és új autók, érzékeltetve a fogyasztói kultúra gyors amnéziáját, ami 

Benjámin szerint annak egyik legfőbb működési elve. Ezenkívül az előadás egy pontján 

egy régi autóreklám modorát idézve az egyes márkák életveszélyes hátrányát ecseteli, 

megszentségtelenítve a fogyasztói kultúra egyik legjelentősebb fétisét.

Tanya Augsburg Orlan egy korai performanszáról, Rebecca Schneider az 

amerikai performansz-művészet post-pom-modemista vonulatáról értekezve fordul a 

dialektikus kép koncepciójához, azon belül kiemelten a prostituált alakjának Benjamin- 

féle értelmezéséhez. A prostituált a modernizmus és modernizmusról értekezők által 

egyaránt gyakran megidézett (Christine Buci-Glucksman egyenesen a modernség 

allegóriájaként értelmezi). Minthogy közszemlére tett árucikk és az eladó egyben, a

21 „Azt szokták mondani, van bennem indián vér (széttárja karját a közönség felé), hogy a bőrömnek 
narancsos,árnyalata van, és hogy jól áll nekem a zöld.” (id: Diamond, 1997: 171)

60



kapitalizmus materialista feminista kritikájának fontos eleme lehet. Susan Buck-Morss 

megfogalmazása szerint: „Az önmagát túlélése érdekében eladó prostituált a bérmunkás 

ősformája. A prostitúció a kapitalizmus objektív emblémája, a társadalmi valóság igazi 

természetének hieroglifája abban az értelemben, ahogyan a reneszánsz látta az 

egyiptomi hieroglifákat, és ahogyan Marx is értelmezte: ’Az érték minden 

munkaterméket társadalmi hieroglifává alakít. Az emberek aztán próbálják megfejteni a 

hieroglifa értelmét, hogy felfedjék saját társadalmuk titkát (...)’ Az utcalány ezt a titkot 

fedi fel, mint egy rébuszt. Míg az árucikket létrehozó munkás nyoma teljesen eltűnik, ha 

az árut közszemlére téve kimozdítják a kontextusából, a prostituált esetében mindkét 

momentum látható marad.” (id. Schneider, 1996: 158). Az efféle mozzanatok 

megsemmisítik a kapitalista fejlődés, társadalmi rend, természet, érték mítoszát.

(Mán pályáján a Le baiser de l ’artiste című performanszban a művészet 

kommercializálódását kvázi a művész prostituálódásaként mutatta be, feltárva a 

művészeti élet piaci logikáját. A későbbi plasztikai műtétek -  sokkoló hatásuk és 

művészettörténeti gyökerük miatt -  ugyancsak értelmezhetők dialektikus képként. 

Schneider számára a fentiek mellett döntő szempontot élvez a dialektikus képek azon 

sajátsága, hogy köztes helyet alkotnak, mely egyszerre radikálisan magánjellegű, 

személyes és nyilvános. Az általa elemzett performanszokban a performemők személyes 

élettörténetüket és a történelem és társadalmi intézmények által formált női test jeleit 

kombinálják, eltűntetve a szakadékot aközött, ahogyan a társadalom szimbolikus 

rendszerei viszonyulnak az ő társadalmi nem szempontjából meghatározott testükhöz, és 

ahogyan ők megélik ezt a testet.
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A brechti elmélet kisajátítása

Az elemzők többsége a male gazé kijátszásához a brechti teória alkalmazását 

látja legmegfelelőbb eszköznek, mivel ez az imaginárius identifikáció elleni támadáshoz 

a fegyverek egész arzenálját kínálja. A Brecht-írásokban kibontakozó színház 

megvilágított nézőterén szivarozva ülnek a nézők, akik számára egy sor technikai 

“trükk” (a cselekménymenetet megakasztó epikus betétek, maszkok használata stb.) 

lehetetlenné teszi, hogy a színpadi perszonázzsal való naiv és kritikátlan azonosulás 

bűnébe essenek. Ezenkívül (s ez szempontunkból talán még fontosabb) az elidegenítő 

effektusok csapást mérnek “megrögzött” elveinkre is, amennyiben egy sor, “a 

természettől rendeknek elgondolt/érzékelt tényt” (így például a társadalmi nemet 

[gender]) ideológiai - történeti konstrukció ként lepleznek le. Noha a legtöbben 

megelégednek a V-effekt nagyszerű találmányának ünneplésével, az identifikációt és az 

ideológiamentesség naiv feltételezését ért támadás nyugtázásával, a brechti elmélet - 

mint arra Elin Diamond rámutat - ennél többet kínál(hat2S) a feminista kritika számára. 

Intertextuális olvasata a brechti Gestus - elméletet a feminista kritika elveivel 

kombinálja, teret nyitva a női test olyan reprezentációjának, melyben az a kijelentésnek 

alanya és nem tárgya, valamint egy nézőnői perspektíva (sőt a női szerzőnek az 

előadásszövetbe való beíródása) számára (is). Azaz míg az elidegenítő - effektus 

“pusztán” a színpadi prezentáció reprezentáció voltára hívja fel figyelmünket, valamint 

ideológiai előfeltevéseink kritikai felülvizsgálatára késztet (csupa elbizonytalanítás és 

tagadás), a “gesztikus feminista kritika ” (gestic feminist criticism) a női testet 

“szólaltatja meg”, teszi olvashatóvá (artikuláció, megszólalás). 28

28 Elin Diamond szerint a feminista kritika szempontjából határozottan külön kell választanunk a brechti 
elméletet Brecht drámáitól: míg az elmélet rendkívül hasznos stratégiákat kínálhat, addig “drámái tipikus 
marxista vakságot mutatnak a nemi szerepek és viszonyok tekintetében.” (Diamond, 1996a: 122)
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Brecht színpadán a színész kettős “funkcióval” bír, kettős feladata van, amelyek 

a történetiesítés kettős értelme/alkalmazása mentén fejthetőek ki. A színész szerepe, 

feladata egyfelől az, hogy a színész - perszonázs “varratot” (Schechner) érzékeltesse, 

(többek között) a perszonázs történetiesítése révén: a színész a perszonázst egy elmúlt 

történelmi-társadalmi konfigurációhoz tartozóként idézi, akire/amire egyfajta 

többlettudással és kritikával tekint vissza (ezt a színész “esztétikai” funkciójának 

nevezhetjük). Másrészt viszont a Gestus révén maga a színésznői test 

történetiesítődik/történetiesítődhet, mivel az felnyitja az előadás határait azon társadalmi 

és diszkurzív ideológiák felé, amelyekbe az előadás beíródik/amelyek beíródnak az 

előadásba: “ [a Gestus] tisztán felismerhetővé teszi az egyén mögött az osztályt, a naív 

tárgy mögött a kritikát, a kijelentés mögött az értelmezést, a megmutatott dolog mögött 

a megmutatás magatartását (...) Ugyanaz a jelölő (gesztus, színpadi jel, narratív epizód) 

‘kettős megjelenést’ kap, két jelöltre hasad szét: egy konkrét naivul ábrázolt tárgyra (Kis 

Organon 22.§ és 76.§) és egy, a megismerés absztrakt, kritika alá vett és elidegenített 

tárgyára (Kis Organon 21-22.§).” (Pavis, 1998a: 60)

A színésznői test történetiesítése nem jelen és múlt elválasztását, különbségük 

érzékeltetését szolgálja, mint a perszonázs történetiesítésekor (amikor is a színész 

egyfajta (színpadi) jelen(beli)létet és öntudatot képvisel a perszonázs viszonylatában), 

hanem a jelent történetiesíti, a színészt önmagától különbözteti el. A “gesztikus 

feminista kritika” alkalmazásával a közszemlére állított női test immáron “nem a 

‘nézettséget’ (to-be-looked-at-ness) - a tökéletes fétist - konnotálja, hanem ‘a 

nézettséggel való szembenézést’ (looking-at-being-looked-at-ness), avagy röviden csak 

a (szembe)nézést (looking-ness)” (Diamond, 1996a: 129)

A reprezentáció hasadozottsága (Pavis, 1998a: 60) természetesen nem hagyja 

érintetlenül a befogadó pozícióját sem. A Gestus (mivel egy dialektikus viszonyt állít fel
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a perszonázs/színpadi színész/a színész mint történeti szubjektum viszonylatában) 

eltörli az egységes szubjektum képzetét; másrészt a nézőnő immár nem egy 

mazochisztikus identifikációra kényszerül, hanem önmaga is történetiesítődik - a saját 

testét átitató ideológiára reflektál.

A leszbikus bár és & butch -  fémmé duó

A leszbikus színház és a leszbikus bárkultúra szintén fontos szerepet kaphat a 

male gazé struktúrájának szubverzálásában, valamint a társadalmi nem kategóriái 

mentén szerveződő testképek és viselkedésmódok (performatív aktusok) 

“elidegenítésében”, természettől való rendeltségük megkérdőjelezésében. Sue-Ellen 

Case érvelése szerint a butch - fémmé pár a (megteremtendő) feminista szubjektum és a 

politikai ágencia pár excellence példája lehet (Case, 1989: 282-283).

A nyolcvanas évek feminista kritikája számára az egyik alapvetés a női 

szubjektum létével és egy heterogén (az osztály, faji, szexuális különbségekkel is 

számoló) feminista szubjektumpozíció megalkotásával kapcsolatos kérdések 

körbejárása volt. A leszbikus feminizmus ennek kapcsán azt veti fel, hogy a feminista 

szövegek kimondatlanul egy heteroszexuális kontextus előfeltevésére épültek, éppen 

ezért az általuk célzott feminista szubjektum szakadatlanul visszaíródik a maszkulin 

érdekeket szolgáló domináns ideológiába, anélkül, hogy lehetőség nyílna a fennálló 

helyzet megváltoztatására. E logika szerint a feminista szubjektum megalkotására 

stratégikusan alkalmasabb lehet a leszbikus feminizmus csak női közege, mivel a nemi 

különbség ideológiáján és az ehhez tartozó heteroszexuális intézményrendszeren kívülre 

helyezkedik. A butch-femme duó e tekintetben még speciálisabb helyzetet jelöl, mivel 

egyszerre áll kívül és belül a domináns ideológia rendszerein.
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A butch -  fémmé páros tagjai dinamikus szubjektumpozíciót képviselnek, 

melyek a kölcsönviszonylat miatt nem gondolhatok el egymástól elkülönült 

entitásokként (Case, 1989: 283). A női néző kapcsán már idézett maszk - elmélet az ő 

esetükben is alkalmazhatónak tűnik: “Riviére betegétől eltérően ezek a nők ahelyett, 

hogy a fallikus ökonómiának játszanának, inkább játszanak vele. (...) A bárkultúrában 

ezeket a szerepeket [a férfi és női pozíciót a fallosz strukturálta viszonylatban] mindig is 

szerepnek tekintették”. (Case, 1989: 300) A hetvenes évek fehér burzsoá feministái 

(minthogy a férfit még “férff’-ként sem tűrték meg soraikban, továbbá a butchok 

többsége a dolgozóosztályból, a feministák pedig a középosztályból kerültek ki) a 

butchok minél teljesebb visszaszorítására törekedtek. A butch -  fémmé szerep pár és 

minta azonban új erőre kapott a nemi identitás posztmodern fordulatával, melynek egyik 

következménye a szerepjátszás előtérbe kerülése és a camp diszkurzusának felerősödése 

volt.29

Azok a leszbikus előadások, amelyek a butch - fémmé párost léptetik színpadra, 

a “férfi” és “női” szerepeket, viselkedésmódokat idegenszerűségükben mutatják fel. A 

butch esetében egy női testhez kapcsolódnak a hagyományosan a “férfi” társadalmi 

nemhez (gender) rendelt társadalmi markerek, míg a páros “fémmé” tagja által játszott 

“nő” szintén referencia nélküli szerep marad csupán, mivel azt nem egy “férfinak” 

“játssza el”, hanem a butchnak, azaz egy férfit játszó nőnek. A technika ismerős lehet 

számunkra az angol reneszánsz színházból, ám nem kerülheti el figyelmünket egy 

fontos különbség. A leszbikus színházban a perszonázs és színész viszonylatában többé- 

kevésbé meglévő ikonikus azonosság a butch esetében szubverzálódik: amennyiben 

továbbra is a hagyományos nemi kategóriákban gondolkodunk, csupán maga az 

antropomorf lét alkotja. Mondhatnánk, hogy az Erzsébet és Jakab - kori színházban

29 A camp fogalmának a kortárs magyar diszkurzusba áramoltatásához vő. Süvecz, 2002 és Jagose, 2003
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ugyanez állítható a női szereplőről, ám ezek a drámák többnyire patriarchális 

perspektívában születtek. Azaz éppen a Másikat (a női/kolonializált perszonázst) 

marginalizáló szubjektum esetében színész és peszonázs ikonikus azonossága adott volt, 

a fallikus hatalom összekötődik a “valódi” férfi nemi szervvel.

A Split Britches Beauty and the Beast című előadását a campre jellemző 

műviség és irónia teheti példaértékűvé (Case, 1989). A Beauty and the Beast a populáris 

kultúra elemeit felhasználó jelenetek töredékeiből áll; az egyikben a két főszereplő saját 

(a nézők többsége számára a színpadon kívüli világból is ismert30) butch - fémmé 

viszonyáról kezd beszélni. A fikciós keretek között maga a (a férfit és nőit már eleve 

csak szerepjátékként használó) butch - fémmé liaison hatványozott szerepjátékká válik. 

Olyan “női” szubjektumpozíció jön létre, amely a bináris oppozíciókon kívül 

helyezkedik, mivel nem a hagyományos férfi - nő viszonylatban határozódik meg, 

hanem a fallokrata rend által konstruált női szerep hiperszimulációjává (Baudrillard) 

válik. Olyan reprezentációvá, mely a reprezentáció és a heteroszexuális ideológia terén 

belül áll, de kívül is marad annak rendszerén.

Az első leszbikus társulatok működése kapcsán kiemelt szerepet kapott a 

kollektivitás: részint az előadások próbafolyamatában, részint a nézőtér -  performerek 

viszonylatában. Mivel a domináns kultúra dramatikus (és egyéb) szövegei semmilyen 

teret sem nyújtottak a leszbikusok örömeinek, problémáinak, vágyainak artikulálására, e 

csoportok tagjai saját élményeik felhasználásával együttesen hozták létre műveiket. A 

leszbikus előadások többsége az adott város vagy városrész leszbikus közössége 

számára, az általuk látogatott helyeken valósult meg. Ez az ideológiai és kulturális 

kontextus átalakítja a néző és a megnézett viszonyát: noha itt is van aki néz, és van akit

30 A megfogalmazásban impliciten tételeződik egy intra- és extrateátrális megkülönböztetés (sőt 
oppozíció), ami kétesnek tűnhet. A Split Britches és néhány további leszbikus társulat esetében a

66



megnéznek (még akkor is, ha a nézőnőket gyakran szereplőként az előadásokba vonták), 

a leszbikus előadásban mindkét pozíciót nők foglalják el. A male gazé más 

kontextusban való működtetése kiiktatja a tekintet tárgyiasító hatalmát “Sundahl maga 

is különbséget von előadásainak helyszínei között. Rámutat, hogy a heteroszexuális és 

leszbikus kontextus eltérő kulturális hatalmat ad, ami a performativ csere feltételeit 

nagyon eltérő teszik; még akkor is, ha a bemutatott képek vagy eljátszott szerepek 

ugyanazok. (...) A kölcsönös szubjektivitás felismerése hozzájárul a tekinteten való 

közvetlen osztozáshoz.” (Dolan, 1993: 127-128)

A leszbikus színház történetének kezdeti szakaszát jellemző kollektivitás 

elgondolása (amely implicit módon a fenti idézetben is megtalálható) a jelen horizontból 

némiképp paradoxonnak tűnik. A leszbikus hang megteremtésének / megszólalásának 

vágyát a heteroszexuális feminizmus célkitűzéseivel és megnyilvánulásaival való 

elégedetlenség hívta elő, mivel nem vették figyelembe a nők egymás közötti 

különbségét; de a heteroszexuális feminizmustól való elkülönülés kezdeti szakaszában a 

leszbikus pozíción belüli különbségek szintén nem vétettek figyelembe, a leszbikusok 

közötti osztály- és kulturális különbségek kifejezésének igénye csak a nyolcvanas évek 

második felétől fogalmazódik meg. Éppen ezért fontos rögzítenünk: a leszbikus nézőség 

fent vázolt elemei kimozdítják a male gazé szerkezetébe vésődött heteroszexuális 

“munkamegosztást”, de önmagában véve nem járul hozzá egy/a leszbikus szubjektivitás 

megszólaltatásához, nem tekinthetjük “a” leszbikus vágy reprezentációjának, (de 

Lauretis, 1990: 31)

heteroszexuális színházi normákhoz képest sokkal hangsúlyosabban jelenik meg a közéleti/magán, 
szinház/élet oppozíció tarthatatlansága és kiiktatása.
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Butler a Gender Trouble utolsó fejezetében a drag3'jelenségét az idézésben rejlő 

szubverzív erő példájaként elemzi. Ám egy másik társadalmi nem jelmezének teátrális 

felöltése önmagában kevés a feminizmus politikai céljainak elérésére; éppen ezért maga 

Butler is jónak látta külön hangsúlyozni: a drag csupán a társadalmi nem kategóriájának 

destabilizálását példázza (Butler, 1993: 230-233, Osborne -  Segal, 1994). A drag és 

camp szociológiáját, esztétikáját vizsgáló szöveg is bizonyítja: a feminista elmélet 

szempontjából óvatosnak kell lennünk politikai hatékonyságát illetően. A meleg 

közösségek és a jelenségről értekezők olykor a kifejezetten nőgyűlölő 

megnyilvánulásoktól sem tartózkodnak; a drag queenek többsége élvezi, hogy drag 

queenként, a “nőiség” jegyeit parodisztikusan eltúlozva lép a nyilvánosság elé, de 

elviselhetetlen lenne számára, hogy nőnek nézzék; továbbá pszichoanalitikus 

szempontból sokkal inkább a fallikus anya, mintsem a kasztrált nő pozícióját 

reprezentálják maguk és a közösség számára (Tyler, 1999: 371-375). Másrészt az 

átöltözés színháztörténeti hagyományban való alapos vizsgálata azt bizonyítja, hogy ez a 

szcenikai eszköz a görögöktől napjainkig meglehetősen változatos formákban és 

műfajokban bukkant fel, de csak töredék része az, ami a feminista érdekeket támogatna 

(Senelick, 2000). A színháztörténetben (ideértve a nem európai tradíciókat is) 

összehasonlíthatatlanul több példát találunk arra, hogy férfiak játsszák a nőket, mintsem 

fordítva; ez az aszimmetria a kutatásokban is megnyilvánul (Solomon, 1993: 144). A 

témával foglalkozók többsége különbséget von a másik társadalmi nem ruháiba való 

öltözés (cross-dress), és a megszemélyesítés (impersonation) között. Az előbbi esetben a 31

31A drag szó arra az aktusra utal, amikor valamely személy az ellenkező társadalmi nem ruháit ölti 
magára. A megjelölés nem utal az átöltözés céljára és az átöltöző nemére, tehát a transzvesztiták (előadás 
vagy puszta szórakozás kedvvért átöltöző, akár heteroszexuális személyek) és transzszexuálisok (aki úgy 
érzi, nemi identitiásával ellentétes testbe született), drag kingek (férfinak öltözött leszbikus nők, akik 
leszbikus bárokban lépnek fel) és drag queenek (a nőiség túlzó, szatirikus jegyeit felöltő meleg férfiak, 
akik meleg klubokban lépnek fel és/vagy a társaság középpontjai) valamint a butchok egymástól 
szociológiailag, történelmileg, kulturálisan különböző öltözködési gyakorlatát egyaránt jelöli.
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műfaji tradíció vagy a parodisztikus célzat szavatolja, hogy a nézők számára nyilvánvaló 

legyen az átöltözés ténye. Az ebben az értelemben vett átöltözésre több példát találunk, 

és csupán a tizenkilencedik század néhány évtizedében akad példa a nők (és néhány 

esetben gyermekek) játszotta férfi -  szerepekre. Ebben az aszimmetriában ismét a 

fallikus ökonómia működésére ismerhetünk (Phelan, 1993b). A megszemélyesítésre 

(mindkét társadalmi nem esetében) a tizenkilencedik század második felétől találunk 

példákat. A nők átöltözése esetében a kontextus vizsgálata gyakran azt bizonyítja, hogy 

annak semmilyen felforgató vagy a társadalmi nem dichotómiáit kimozdító ereje nem 

volt. A tizenkilencedik században például a francia ballett színpadon megjelent a 

fiúszerepeket játszó balerina, de a lábak formáját kiemelő nadrág és a fűző formálta alak 

biztosította, hogy fiúszerepet játszó balerinát lássanak a nézők (és nem férfit); ráadásul 

gazdasági körülményeik a balerinák többségét gazdag szeretők tartására késztette, a 

mutatvány többnyire kifejezetten az ő felcsigázásukat célozta (Garafola, 1993).

A tekintet biztonságának megzavarása -  a néző feminizálása

A kísérletek egy része az érzékszervi és motorikus passzivitásra ítélt sötét 

nézőtér / világos színpad dichotómia, valamint a lineáris narratíva által biztosított 

meglesés helyzetét a néző (be)biztos(ított) állapotának felszámolásával piszkálja.

Randi S. Koppén (Koppén, 1995: 51 -  56) a feminista dramaturgiákban implicit 

működő elméleti feltevéseket veszi célba. Megállapítása szerint e drámák többsége és a 

színházi üzemmenetét feminista nézőpontból tanulmányozó teoretikusok nagy része úgy 

kívánják az imaginárius identifikáció effektusát kivédeni, hogy a tekintetet, a látás és 

identifikáció folyamatát a tudattalanból a tudat zónájába helyezik át. Ez az erőfeszítés 

azonban naivnak és hiábavalónak bizonyulhat a tekintet és látás lacani elmélete felől.
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Lacan a tekintetet (gazé) “objet a” -ként határozta meg; a látás tudatos 

megragadása (“seeing oneself seeing oneself’) az önmagát elgondoló gondolkodás 

kartéziánus szubjektumának illúziója csupán, amely önmagát a látás forrásának és 

centrumának véli. Lacan több példán keresztül is bizonyítja, hogy a tekintet, mint a 

tudatalatti része, mindig a Másik felől strukturálódik. E példák egyike a voyeuri tekintet 

sartre- i analízisének felülbírálása: a kulcslyuknál leselkedő kukkolót megzavarja a 

közeledő léptek zaja - nem a másik (személy) mint olyan okozza a megszégyenülést, 

hanem az a tekintet, amelyet a szubjektum a Másik helyén képzel, a Másik felől gondol 

el. Ez a tekintet nem a centralizált szubjektum önmagára reflektálása, aki leleplezve érzi 

magát, hanem a szubjektum decentralizálódását eredményezi, megosztottsága önmagára 

mint tárgyra vonatkozik. Koppén javaslata szerint ennek megfelelően kell 

újragondolnunk a tekintet feminista politikáját is: a brechti kritikai tekintet, az önmagára 

reflektáló tekintet nem bizonyulhat megfelelő stratégiának, mivel a látás pszichikai 

folyamata nem ragadható meg a tudat talaján, csak ha továbbra is a kartéziánus 

szubjektumot vesszük alapul, ami meglehetősen kétes vállalkozás. Megállapítása szerint 

a reprezentációt uralni vélő szubjektum (re)decentralizálása a fallikus tekintet Másik)a 

révén valósulhat meg: az onírikus, a hallucinatív, az álom(szerű) révén, amelyek 

mindegyike a látvány (szubjektum általi) uralhatatlanságából eredeztethető.Ez a felvetés 

a Wilson, Foreman, Le Compte nevével fémjelzett előadásokra irányítja figyelmünket.

A színházi képek koherens, lineáris és kauzalisztikus történetmondást nélkülöző áradata 

kimozdítja a befogadót szimbolikus rögzítettségből: “olyan ’szemmuzsika’ 

(Augenmusik) keletkezik, ami a nézőt (...) kiragadja saját, önmagát identifikáló 

magatartásából. Ez a ’zene’ a nézőt is kioldja megfagyott önmagából, miközben 

önmegértésének folyamata is hozzáférhetővé válik.” (Finter, 1998: 7) Az “attrakciók 

montázsa” (Finter im.) feloldja a szubjektum/objektum (hommo - szexuális, vö.
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Irigaray, 1985: 101-103) dichotómiáját, de önmagában niég semmilyen politikai cél 

elérését vagy megfogalmazását nem teszi lehetővé. Ezért a “víziók színháza” a feminin 

és feminista kategóriák fontos különbségének példája. Jellemző módon Koppén idézett 

munkája feminista drámák elemzése kapcsán veti fel és alkalmazza a lacani 

gondolatokat, Pintér pedig (mivel a közismerten depolitikus posztmodem színházzal 

foglalkozik) eleve lemond az általa tárgyalt szcenikai sajátosságok politikai 

dimenziójának vizsgálatáról.

Jill Dolan viszont Foreinan korai rendezései kapcsán azt elemzi, hogy azokban a 

male gazé miként sző át bizonyos képeket és jeleneteket (Dolan, 1991: 41-58). Nem 

egyszerűen arról van szó, hogy Foreman a fallogocentrizmushoz húz; maga a 

patriarchális kultúra kondicionálta (kondicionálja) látásunkat úgy, hogy a képek 

ideologikus volta fel sem tűrnie - e ponton lép közbe a feminista kritika. Vajon a nyugat 

tradíciójával a hátunk mögött deszemiotizálódhat-e egy meztelen női test, s ha igen, 

milyen feltételekkel? Hasonló kérdéseket vethetünk fel a nézőket a kukucskaszínháztól 

eltérő módon mozgósító színházi akciók kapcsán. A néző voyeurisztikus helyzetében 

fontos szerepet kap az érzékszervek (pl ízlelés, tapintás, szaglás) és a motorikus 

tevékenységek kikapcsolása -  mindez a test materialitásának elfojtását célzó kulturális 

jelenségek színházra jellemző megjelenési formája. Persze a színháztörténetben akadnak 

korszakok, rendezők és csoportok, amelyek ezzel ellentétes testkoncepciót alkalmaztak 

a nézők (illetve a színház) szerepe kapcsán. Ezek az előadások (különösen a hatvanas 

évek performanszai és happening)ei), noha radikálisan szakítanak a test materialitásától 

megfosztott és kimerevített “én” képzetével, nem egyszer a nők számára kifejezetten 

káros ideológiai előfeltevések táptalajává lettek/válnak. Itt említhetjük meg a 

centrálperspektívikus látványszervezés szerepét is. Lacan a centrálperspektíva 32

32 Vö. Pavis, 1998b: 21; Finter, 1998
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reneszánsz kori előretörését és alkalmazását a descartes-i egoképzethez köti. Az 

anamorfikus művek szemléletének élvezete viszont Lacan szerint azt bizonyítja, hogy a 

szubjektum szerveződése nem feleltethető meg az önmagát a látvány forrásának 

elgondoló ego imaginárius önbecsapásának. A nem centrálperspektivikus látvány nem 

ad vizuális fogódzót a téries identifikációhoz, a látvány teljességének uralásához. A 

nézőnek tekintete kasztrált voltára kell reflektálnia, ami a spektakuláris 

megalapozottságú és rögzítettségű nyugati kultúra fallogocentrizmusával való szakítás. 

(A spektakularitás és failogocentrizmus öszefüggéséhez vö. Irigaray, 1985: 47, 147-151, 

191-203. A tekintet lacani analíziséhez vö. még Rose, 1991).

A feminista kritika szempontjából úgy fogalmazhatunk, hogy a néző helyzetének 

optikus vagy motorikus és érzékszervi destabilizálása, vagyis a néző feminizálása csak a 

valamely feminista értelmezői keretet támogató előadásokban tekinthető politikailag is 

hasznosnak.

A realizmus történeti kontextusa

Elin Diamond elemzése (Diamond, 1997: 5-41) amellett érvel, hogy történeti 

kontextusában szemlélve és történeti példákat vizsgálva a realizmus akár szubverzív 

potenciállal is bírhat. Két fő tétele szerint 1. az ibseni realizmus legitimációját abból 

nyeri, hogy a melodrámák bukott nőit a hisztéria tüneteivel és etológiájával ruházza fel, 

és 2. a realizmus maga is a hisztéria egy formája. 33

33 Példaként idézhetjük Zsótér Sándor két rendezését: a Phaedra szerelme című előadásban csak az utolsó 
jelenet játszódott centrálperspektivikusan; a Szétbombázva színpadán a történet színhelyéül szolgáló 
hotelszoba két példányban (egymás fölött) lett berendezve a színpadon. Számos jelenetben a szereplők 
úgy viselkedtek, mintha egy közös térben lennének, de egyikük a fölső, másikuk az alsó szobában volt. A 
nézők számára így lehetetlenné vált a történet egyetlen pozícióból való nyomon követése, a teljes 
színpadkép egyetlen tekintettel való át- / befogása. (Sarah Kané: Phaedra, MU Színház, bem. 2003. 
február; Sarah Kané Szétbombázva, Thália, bem. 2002. március)
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Az első tételt a pszichoanalízis és az ibseni analitikus drámaszerkesztés 

szerkezeti azonosságával bizonyítja. Amellett, hogy Londonban nagyjából egy időben 

tört utat magának az ibsenizmus és a pszichoanalízis, mindkettő a hisztérikus tünetek 

olvasásával, a női test diszkurzív értelmezésével alapozza meg igazát. Freud és Breuer 

azzal forradalmasították a hisztéria évezredekre visszamenő orvosi értelmezését, hogy 

azt egy múltbéli trauma következményének tulajdonították, melyet a terapeutával 

folytatott beszélgetés során ez utóbbi felgöngyölít, megszüntetve ezzel a tüneteket. Az 

Ibsen -drámák egy része (kíméltén a hisztériás nőalakokat középpontba állító darabok) 

lényegében hasonló mozzanatot tartalmaznak: egy vallatási jelenet során 

kulcsfontosságú, magyarázó erővel bíró, ok-okozati logikába beíródó részleteket tudunk 

meg a nőalak múltjáról, akit kezdettől fogva valami furcsa megszállottság és 

boldogtalanság tart fogva. Diamond melodrámák sokaságának cselekménymenetét 

vizsgálva megállapítja, hogy bár a drámatörténet cezúrát helyez a melodráma és a 

realizmus közé, a kettő lényegében hasonló szerkezetre épül, a melodráma (azon belül 

kiemelten a magánélettel foglakozó domestic drama -k  többsége) a realizmus feledésbe 

merült, „sötét” múltja. A gyónás beiktatásával változik a melodrámák egysíkúan 

ábrázolt bukott nője olyan alakká, akinek múltja van, és a patriarchális/kulturális 

tekintély képviselőinek alávetve magát hagyja, hogy leleplezzék hazugságait. A 

realizmus és a pszichoanalízis azt ünnepük, amit a melodráma, farce és méhelmélet 

figyelmen kívül hagy: a motivációt, melynek eredője az egyéni, elfeledett traumák és a 

társadalmi kontextus. (Diamond, 1997: 15)

A melodráma és realizmus közötti kapcsolat nemcsak a drámák, de a színházi 

előadások felől is alátámasztható (ez utóbbihoz Diamond próbanaplókat, 

rendezőpéldányokat, visszaemlékezéseket és az előadásokról szóló beszámolókat 

használ). A hisztériás és a melodráma színésze ugyanazon jelrepertoáron osztoztak:
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arcgrimasz, szemforgatás, fogcsikorgatás, sóhajtás, ájulás, sikoltozás, remegés, 

fuldoklás. A realista előadások annyiban változtatnak ezen, hogy a színész (lényegében 

a melodrámáéhoz hasonló, de kevesebb számú) testi jelei a cselekménymenetnek 

megfelelően a múlttal, motivációval, pszichével felruházott perszonázs aktuális 

lelkiállapotának jeleként állnak. Ehhez a korszakhoz kötődik a drámaszöveg státuszának 

megváltozása is: az ibsenizmussal a szöveg alapos tanulmányozása, a szereplők 

személyiségének, múltjának „tanulmányozása” (megkonstruálása) veszi kezdetét, amit 

az is támogat, hogy a drámaszöveget önálló, egységet alkotó és tekintéllyel bíró szellemi 

alkotásnak és tulajdonnak tekintik (amiről egyébként az 1891-ben életbe lépő amerikai 

copyright törvény is árulkodik), s mind gyakrabban jelentetik meg azokat. Elizabeth 

Robins naplójából megtudhatjuk, hogy a színészek ekkoriban (pszichológiai értelemben 

vett) esettanulmányokat készítettek az általuk megszemélyesített perszonázsról.

A pszichoanalízis perspektívájában úgy fogalmazhatunk, a realizmus a nézőt a 

terapeuta szerepébe helyezi: az alany, akiről feltételezik, hogy tud (sujet supposé 

savoir), a tüneteket hordozó testet szemlélve felfedezi a titkot, kiegészíti a narratívát. 

Emellett a realista színház az áttételnek és viszontáttételnek is teret ad. Az érzelmi 

emlékezet mozgósításával a színész korábbi érzelmi konfliktusait éli újra a perszonázs 

viszonylatában (áttétel); a vele azonosuló és azt saját életére vonatkoztató néző pedig 

egy viszontáttételt hoz létre.

1893. májusában Londonban két hasonló szüzséjű darabot mutattak be. A St. 

James Theatre-ben Arthur W. Pinero The Second Mrs. Tanqueray című, az Independent 

Theatre-ben pedig Elizabeth Robins és Florence Bell Alán ’s Wife című darabját (mely 

utóbbi a szerzők társadalmi nemi előítéletekkel kapcsolatos elővigyázatosságából név 

nélkül jelent meg). Míg Pineronak az ibsenizmus jegyében fogant darabja óriási sikert és 

hosszú szériát élt meg, Robins (akinek Pinero darabjában a címszerepet eredetileg
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szánták) és Bell művét mindössze két délután játszották. Elin Diamond elemzése szerint 

ennek az az oka, hogy bár mindkettő a hisztérikus magatartás reprezentációjával 

foglalkozik, az előbbi a korban megszokott módon narrativizálja azt, az utóbbi viszont a 

hisztériából íródik. „Robins és Bell a kortárs feminizmusnak a realizmusnak a realizmus 

nevében való megsemmisítését kínálják fel.” (Diamond, 1997: 37)

Robins és Bell darabjának első felvonásában egy vonzó, fiatal lány, Jean Creyke 

anyjának áradozik férjéről, akit a vacsorát előkészítve vár. Anyja rosszallva hallgatja őt, 

részint mivel szívesebben adta volna feleségül egy gazdagabb emberhez. A felvonás 

vége felé megtudjuk, hogy Jean terhes; a férjét viszont holtan hozzák meg, széttépte az 

új malomfűrész. A második felvonásban Jean, mikor egyedül marad nyomoréban 

született fiacskájával, hallucinációk és gyötrelmek közepette megfojtja a fiút, hogy ne 

kelljen nyomorékon és árván felnőnie. A harmadik felvonás a bíróságon játszódik. Jean 

nem szólal meg, amikor a törvény előtt faggatják, ám paradox módon a nyomtatott 

szövegben olvasható, hogy mi az, amit nem mond. A bíróság ítélete értelmében 

felakasztják Jeant, akit a mennyországban végül egészségesen vár férje és kisfia.

Diamond a londoni Ibsen-előadások és Robinsék előadásának recepcióját 

összehasonlítva bizonyítja be, hogy az utóbbi a realizmus egy szubverzív verzióját 

képviseli. Míg az előbbi rendre nemi szegregációt teremtett (a nők könnyeztek, és pl. 

Heddával való azonosságukat hangoztatták, a férfiközönség ellenben fintorgott és 

távolságtartó volt); azAlan’s Wife esetében a felkínált identifikációs lehetőségeknek 

köszönhetően (halott, megsebzett férj, megfojtott gyermek) a férfi néző került a 

hisztériás pozíciójába. Az azonosulások megszokott sémájának felforgatásán túl a 

bíróság előtt némán álló női perszonázs és a perszonázst reprezentáló színésznő paradox 

helyzete 3 fontos örökséget hagy a feminista színház számára:
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1. a főszerepet alakító Elizabeth Robíns teste egyszerre reprezentálja a perszonázst 

a színpad terében és bizonytalanig a el ezt az azonosítást, a 20. század feminista 

performanszainak álmát valósítva meg.

2. a szöveg betolakodása az előadásba -  ez az 1970-es és 80-as években kap fontos 

szerepet a feminista színházban, amikor is a perszonázs textuális és kulturális 

referenciák kereszteződéseként jelenik meg (pl Cixous Dórája). Tehát a referens nem 

tűnik el, hanem különböző elemekből újrakonstruálódik.

3. Mivel a pszichológiai motiváció re/konstruálása nem lehetséges, a néző 

értelmezése a történelmi motiváció irányába terelődik. Robins 1907-es darabja, a 

Választójogot a nőknek! a hisztériás magánjellegű lázadását a közélet irányába tereli. 

(Diamond, 1997: 37)

Gay Gibson Cima(Cima, 1993: 1 -  19) Butler performativitás - elméletét a 

kuhni paradigmaváltás koncepciójával vegyíti, és felteszi a kérdést, vajon a dramatikus 

szöveg realista struktúráinak megtörése, illetve a realista játékstílust ellehetetlenítő 

drámaszövegek “gyártása” megfelelő módszer-e a feminista színház számára. A 

színházi előadás mindig egyúttal az illető korszak kulturális és társadalmi kontextusának 

része, a színházi előadás kölcsönös viszonyban áll az adott korszak kulturális és 

társadalmi kódjaival: egyfelől azokat működteti, illetve azok irányítják a befogadás 

folyamatát;34másrészt viszont a színház újraírhatja ezeket a kódokat oly módon, hogy 

például bizonyos viselkedésformákat pellengérre állít, és helyette másokat kínál (vö. 

Fischer-Lichte, 1989). Cima megállapítása szerint minden egyes új színpadi játékstílus 

megjelenése, azaz a színháztörténet paradigmaváltásai lehetővé tették/teszik, hogy

34 Marvin Carlson éppen ezért cáfolja az olyan színházi előadás vagy performansz lehetőségét, amely 
teljes mértékben értelem nélküli marad a befogadó számára: saját kulturális kódjainak nem adjuk le a
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elvitatod]anak a (színész)(női)test percepcióját irányító kulturális beidegződések. A 

színpadon álló test ezen esetekben két kód (a bevett kulturális kód és az új játékstílus 

megteremtette kód) csatájának (szín)terévé válik, ez pedig azt tudatosítja a nézőben, 

hogy a test nem tagozódhat be egyetlen adott (korporális) stílusba sem, másrészt a 

“nő(i)”-ről és a nemiségről alkotott koncepciók revíziójára és újrafogalmazására készteti 

a befogadókat. Erre a feladatra a tanulmány szerint akár a női szereplőket áldozati 

pozícióban felléptető realista narratívák is alkalmasak lehetnek, illetve a realizmus 

visszautasítása önmagában véve még nem lehet elegendő. Hogy állítását bizonyítsa, 

Cima néhány olyan dramatikus szöveget vizsgál, amelyek - elsősorban a színésznők 

esetében - új játékstílusok megjelenését, illetve a kulturális kódok elvitatását 

provokálták ki a modern színpadon. Noha tagadhatatlan, hogy könyve figyelmet 

érdemlően írja újra a színháztörténet néhány olyan fejezetét, ahol a korábbi feminista 

olvasatok “csupán” a női nem patriarchizmus általi elnyomását mutatták ki, kételyeink 

lehetnek azt illetően, hogy a kortárs feminista színház és dráma mennyiben képes 

profitálni valamicskét is ebből a belátásból (bár Cima ennek a reménynek ad hangot 

bevezetőjében). A stílus szerepének megváltozása,35illetve a posztmodem 

stíluspluralizmusa ellehetetleníti annak reményét, hogy a test percepcióját szabályozó 

diszkurzusok felülvizsgálatát egy radikálisan új színpadi játékstílus megjelenésétől 

várjuk.

ruhatárban, ennek köszönhetően mindig valamiféle értelemképző eljárás kíséri, amit a színházban 
tapasztalunk, legfeljebb nélkülözi az egy-séget, koherenciát, totalitást, vö. Carlson, 1990: 3 - 10
35 Luhmann megállapítása szerint korunkban a stílus egyre inkább a divat sajátosságaihoz közelít, és ez 
azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a művészet autopoietikus rendszerré válik, társadalmi funkciója pedig 
úgyszólván a nullához közelít, vö. Luhmann, 1996
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II. A test

A női test reprezentációs formáinak radikális felforgatására és 

újrafogalmaztatására tesznek kísérletet a meztelenség, pornográfia, obszcenitás 

eszközeivel manipuláló előadások. Ezen a ponton a megnevezés nehézségével kell 

szembenéznünk. A nehézség részint abból adódik, hogy definiálhatatlan, mit is ért(s)ünk 

pornográfián, mi az, ami túllépi kereteit. Másrészt az itt megemlítendő előadók és 

előadások meglehetősen heterogén módon használják ki a társadalmilag ezen célra nem 

legitimált terekben megjelenő szexualitással és meztelenséggel kapcsolatos gátlásainkat, 

ezért nem feltétlenül célravezető egyetlen, homogenizáló megnevezés használata. Mivel 

a következőkben részletesebben is szót ejtek néhány olyan előadóról, akik a 

(pornográfiával [is] asszociált) meztelenséget kifejezetten az undorkeltés esztétikájával 

kombinálják, és ennek kifejezésére kevésnek érzem a “pornográfia” szót, az alábbiakban 

azt olykor az undOrground kifejezéssel fogom helyettesíteni.

A színpadi pornó a Luce Irigaray propagálta mimikrit idézi, amely “az alárendelt 

szerkezet kijelentő formulává alakítását, vagyis annak kijátszását jelenti. (...) ha egy nő 

mimikrit játszik, ezzel tulajdonképpen kísérletet tesz arra, hogy meglelje azt a helyet, 

ahol kizsákmányoltként van jelen a diskurzus működése által, és ezt anélkül teszi, hogy 

hagyná magát egyszerűen alávetettként értelmezni.” ( Irigaray, 1997: 230) A mimikri 

stratégiája szerint a nők és a nőiség számára a fallocentrikus kultúrában kijelölt helyek 

és nézetek rendszerét a tagadás helyett azok játékos, túlzásig vitt, más (női) pozícióból 

való (meg)idézése ássa alá, megzavarva az adott struktúrát.

A női performerek és body art művészek műveiben az undOrground esztétikája a 

nyolcvanas évek elején körvonalazódik. Jól példázza ezt két tanulmány, Jeanie Forte és
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Elinor Fuchs írásainak36egymás mellé helyezése: míg Forte elsősorban a hetvenes és 

nyolcvanas évek performanszait tárgyalja és sajnálkozik a nyolcvanas években 

bekövetkezett változásokon (így például a performansz helyett a performansz - színház 

és a film műfajához való fordulás), addig Fuchs a nyolcvanas évek előadásaival 

foglalkozik, és a cikk elején Carolee Schneeman egy korai perfoimanszát mint 

“ellenpéldát” idézi, hogy a meztelen női test inszcenírozásának megváltozott szerepét és 

jellegét érzékeltesse.

A korábbi hullámok feminista performereinél gyakran visszatérő motívum a 

művek autobiografíkus jellege, a tabuként kezelt női élethelyzetek tematizálása (pl. 

menstruáció, szülés), vagy éppen fájdalmas megidézése olyan helyzeteknek, 

amelyekben a nők alávetettként és kiszolgáltatottként jelennek meg. Úgy gondolták, 

hogy “az igazi női tapasztalat” artikulálására elsősorban a test alkalmas, melyet a 

túlintellektualizált patriarchális kultúra mindaddig csak egyetlen, maszkulin 

perspektívában szemlélt, és a saját céljaira használt. A test női szempontból történő 

szóra bírásának zálogát a női szexualitás és női test saját maguk által való ünneplésében 

látták. Ezzel szemben a nyolcvanas évektől fogva a test és szexualitás tematizálása már 

nem mint “az igazi női tapasztalat” nyilvános reprezentációját garantáló tényező jelenik 

meg, hanem inkább ezek percepciójának kiiktathatatlan kulturális és pszichoanalitikus 

összetevőit vizsgálják. Az önazonos, önmagát birtokló és “teremtő” szubjektum 

megkérdőjeleződése, valamint a test hatalmi technikák által való meghatározottságának 

nyilvánvalóvá válását követően új stratégiák jelentek meg a művészetben: “Egy olyan 

korban, melyet a médiumok, a szimultaneitás és a szimulakrumok uralnak, az identitás 

megkonstruálása, a biopolitika segedelmével, a testmanipulációk, a szerepjátszások, az 

új personák produkálása, valamint a sztereotípiák reprodukálása felé fordult.” (Bán,

36 Forte, 1990 illetve Fuchs, 1996: 108 - 128
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1996: 55) A művek egy része a (női? sok esetben ez is kétséges) testet olyannyira 

dehumanizáltan és undort keltőén jeleníti meg, hogy az lehetetlenné teszi a néző 

számára a nyugodt szemlélődést (gondoljunk csak Cindy Sherman biológiai 

manökenjeire). A feminista művészet e vonulatával foglalkozó szakirodalom 

(Kristevának a bevezetőben idézett tanulmánya nyomán) az abjekt-művészet 

gyűjtőkategóriával fogja egybe (és írja le) a jelenséget, (vő. pl Tímár, 1999) A testiség 

szerepének megváltozott volta jól érzékelhető az obszcenitás újraértelmezésének két 

legradikálisabb (és leghírhedtebb) képviselője, Annié Sprinkle és Karén Finley előadásai 

kapcsán, valamint Orlan plasztikai műtét - performanszaiban. A Sacred Naked Natúré 

Girls nevű feminista performanszcsoport, noha művészetük nem sorolható az abjekt- 

művészet kategóriájába, a test és faj kategóriának poszt/feminista újragondolására ad 

alkalmat.

ANNIÉ SPRINKLE

Annié Sprinkle, aki a hivatalos életrajz szerint prostituáltból vált ünnepelt 

pornósztárrá miután 1973-ban New Yorkba költözött és hardcore filmekben kezdett 

szerepelni, mind a szexipar egyes műfajait, mind a feminista performanszok megszokott 

kereteit kitágította a kettő egymással való keresztezésével. Ehhez az első lépést 

sztriptíztáncosnőként való fellépéseinek újítása jelentette: a Strip Spécik, című sorozatban 

oly módon mutatott be vetkőzőszámot, hogy közben cseppet sem zavarba jőve, 

magabiztos pozícióból beszélgetett a nézőkkel. Sprinkle ünnepelt sztárrá vált, akit a 

hetvenes évek második felétől már mint különleges művészt hívtak meg, nem csupán 

lokálokba, hanem színházi fellépésekre is. A pornóipar posztfeminista (vagy a 

posztfeminizmus pomóipari) átértelmezése mellett pályája másik meghatározó
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mozzanata a szexipart övező titkok/tabuk/mítoszok/gátlások ledöntése (2002-ben 

elnyert PhDjének témája is a szexmunkások érdekeit védő felvilágosító munka). Club 

90 néven érdekvédelmi szervezetet hozott létre, mely szalonjában gyülésezett; ez volt az 

alapja a Deep Inside Pornstars címmel 1984-ben (a Second Corning címen futó 

feminista performansz - sorozat részeként) bemutatott előadásnak. A Franklin Fumace 

színpadán Sprinkle szalonjának pontos mását rendezték be, a fellépő szexmunkások 

először munkaruhájukban voltak, majd az előadás során, miközben gyermekkoruk és 

civil életük részleteit osztották meg egymással és a hallgatókkal, fokozatosan 

szabadidőruhába, utcai ruhákba vedlettek át.

Sprinkle előadásaiban tehát a pomófilmek, peepshow-k, sztriptízbárok 

műsorának koreográfiáját alkalmazza. Mindez nem csupán a vetkőzést, hiányos 

öltözetben való sürgölődést, nyíltan vállalt meztelenséget, színpadi maszturbálást 

foglalja magába, de gyakran a nézőközönség aktivizálását is. Néhány eset (valószínűleg) 

egy átlag sztriptízbár látogató (ha van ilyen) kedélyét is felborzolná: például amikor 

Sprinkle önként jelentkezőket vár a színpadra, hogy partnerei legyenek egy-egy felláció 

erejéig, vagy az érdeklődők nagyító és zseblámpa segítségével testközelből 

vizsgálhatják szeméremajkait (cserébe viszont mindeközben fennhangon beszámolót 

kell tartaniuk az általuk tapasztaltakról), illetve a vaginájában elhelyezett hüvelytükör 

biztosította látványt szemlélhetik (szintén hangos élménybeszámoló kötelezettségével 

egybekötve).

Ez utóbbi aktus a Fost Porn Modernism címmel, 1989-1995 között három 

változatban játszott előadás egy jelenete volt, melynek kiinduló helyzete az önéletrajzi 

történetmesélés. A fejlődés sémáját használó narráció szerint Sprinkle addigi életének

17 Az előadás felvételekkel és a felhasznált segédeszközökkel és diákkal illusztrált forgatókönyve (a 
korábbi változatokkal együtt) olvasható a http://www.bobsart.org/sprinkle/menu.html oldalon.
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három fő stádiuma van: a félénk Ellenből Annie-vá, merész pornósztárrá válik, majd az 

AIDS válság kitörésekor (miután szerelme megbetegedett és elhunyt) a szexualitás 

spirituális technikáit (pl. tantra) kezdte tanulmányozni, s Anya néven új, a biztonságos 

szexet gyakorló perszónát dolgozott ki a maga számára. Sprinkle ironikus, szatirikus 

hangvételű előadásának része a szexuális segédeszközök (magas sarkú cipő, dildo, stb.) 

és vicces grafikonok (az egyik pl. azt szemlélteti, hány liter ondót nyelt el pályafutása 

során) bemutatása, a tabuk áthágása (pl. diavetítés segítségével megidézi kedvenc 

kuncsaftjait, köztük testi fogyatékosokat). Az előadás leggyakrabban idézett és elemzett 

momentumai azok a testi akciók (hüvelytükör felhelyezése, irrigálás, maszturbálás), 

melyek nyilvános kivitelezése az érvényes normák szerint elképzelhetetlen a pomóipar 

berkein túl. (A hüvelytükör a patriarchális medikális gazé technotudományos 

láncolatának egy eleme, konnotációinak részletesebb elemzéséhez vö. Haraway, 1998). 

Sprinkle ezen akciója értelmezhető arra való rámutatásként, hogy az “igazi” “belső” 

“női” lényeg csak szimulakrumként létezik, és az akció értelmezői keretéül a már idézett 

mimikri kínálkozik.

Irigaray mimikri -elmélete kapcsán Toril Moi és Shoshana Felman arra a 

veszélyre hívják fel a figyelmet, hogy mivel Irigaray a Speculumban nem fogalmazza 

meg saját pozíciójának elméletét, eltűnni látszik annak lehetősége, hogy különbséget 

tegyünk a patriarkális diszkurzust imitáló és a patriarkális diszkurzust beszélő szövegek 

között. (Moi, 1985: 143 és Felman, 1997 : 3 85) 38 A pornográfia és undOrground 

meghatároz(hat)atlan státusza ehhez hasonló problémát vet fel. Amennyiben a 

pornográfiát úgy értelmezzük, hogy az teljes mértékben a női test male gazé konstruálta

38 Moi szerint talán a Speculum eme hiányosságának köszönhető, hogy Irigaray később a patriarkális 
diskurzus által elfojtott femininitás meghatározásával és körülírásával (lásd pl. a Ce sexe qui n ’en est pás 
un kötet szövegeit) kezdett foglalkozni. (Moi, 1995: 250)
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reprezentációjára épül,39aggályaink lehetnek a pomószínház és undOrground 

(sokk)terápiáját illetően. De vajon a színházban megjelenő obszcenitás - pornográfia 

státusza nem változik-e meg az áthelyezés révén?

A válasz attól függ, hogy miként látjuk a sztriptízbárok/peepshow-k és a színház 

közötti viszonyt. Négyféle lehetőség adódik. Amennyiben semmiféle különbséget sem 

látunk az említett helyek között, akkor áthelyezés sem történik, és ezek az előadások 

továbbra is fennakadnak “a kantekintetek szociális hálóján.” (György Péter, 1995: 107) 

Elgondolható ez a viszony hasonlóságként is; ez esetben a meztelen test színházi 

normáktól elütő akcióinak és manipulációinak színházi keretek közé állítása 

metaforaként értelmeződik, amely a peep-show típusú műintézetek és a színház közötti 

hasonlóságra mutat rá: mindkettőt a male gazé irányítja, a közszemlére állított női testtel 

szemben a nézők itt is-ott is a voyeur pozícióját birtokolják. Vagyis a női test színházi 

reprezentációjával kapcsolatos kritika megfogalmazása történik. (A metafora alapja 

tulajdonképpen egy anyagbeli érintkezésen alapuló metonimikus viszony - ez az anyag 

nem más, mint a női test.) Amennyiben viszont két teljes mértékben idegen közegről 

van szó, akkor a más kontextusban idézés esetével találjuk szembe magunkat, amelynek 

szubverzív erejét Derrida iterabilitás-fogalma világítja meg. Butler az Excitable Speech- 

ben arra bátorít, hogy az anti -  pornó aktivistáktól eltérően (akik a pomóipart a nőket a 

társadalomra és kultúrára kihatóan degradáló tevékenységnek tekintik, és a pornó 

betiltásáért harcolnak) ne tulajdonítsunk az isteni szóhoz hasonló performatív erőt a 

pornográfiának, inkább Derrida Austin-kritikája felöl közelítsük meg a kérdést (Butler, 

1997a: 65-69). Ebből következően nem adható végső válasz arra, hogy az iménti 

értelmezések közül melyik a helyes, hogy a női test reprezentációjának eme

39 A pornográfiát néhány értelmező a női test szabadságának ünnepléseként értelmezi, mely szembeszegül 
a patriarchális társadalom ál szemérmével. Jill Dolan a leszbikus pornográfia szubverzív erejét
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társadalmilag elkülönített terei milyen viszonyban állnak egymással. Ez minden kétséget 

kizáróan nem csupán befogadónként,40de előadónként4'is változik, s valószínűleg az 

sem elhanyagolható szempont, hogy mindez éppen hol történik. A kételyek és 

problémák ellenére az éjszakai lokálok és a színház világát hagyományosan elválasztó 

határvonal eltörlése/tudatosítása számos tekintetben elmozdítja a színházzal és a 

szexualitás reprezentációjával kapcsolatos nézeteinket. Annié Sprinkle tevékenysége 

értelmezhető úgy, hogy aláássa a magas kultúrához tartozó színház és a tömegkultúra 

részét képező peep show-k, sztriptízbárok közötti bináris oppozíciót - a teátrumot saját 

Másikjával szembesíti.42 A “színház” szocializált normáinak, határainak próbálgatása 

(transzgresszió révén történő tudatosítása) a magas kultúra színháza által “kiszolgált”/ 

formált/ fenntartott identitást teszi próbára, s talán ez a pornószínházi előadások legfőbb 

hozadéka. A nézőnő szituációja itt különösen fontos számunkra. A pornográfia egy 

megosztottságot jelöl/teremt, mivel a “nő(i)” (szexualitás) ikonikus reprezentációját két 

részre hasítja, és egy oppozíciós-párba (szocializált, “tisztességes” nő versus 

“rosszlány”) rendezi. A pornográfiát és obszcenitást propagáló előadások a nézőnőt saját 

Másikjával szembesítik, illetve - mint például Sprinkle dia-akciója során43- mivel az 

ikonikus reprezentáció két pólusa “ugyanazon” testben manifesztálódik, erre a 

szembenállásra kérdeznek rá. Nem árt megjegyezni, hogy a kétpólusú reprezentáció 

ilyetén megkérdőjelezését nem az egységesítés, “összefogás” motívuma vezérli, mintha

hangsúlyozza, mivel az nem a male gazé, hanem női tekintetek számára készül, illetve nem szorul a 
heteroszexualitás keretei közé. Dolan, 1991: 59
40 leanie Forte Karén Finley kapcsán arról ír, hogy egy vendégszereplés alkalmával a nézőközönség olyan 
tagokból verődött össze, akik Finley előadását hétköznapi pomómutatványnak tekintették. Vö. Forte, 
1990: 269
41 Fuchs megállapítása szerint részint Sprinkle személyiségének (beleértve a színpadon kívüli 
tevékenységével kialakított imidzset) köszönhető, hogy előadásai megzavarják a male gazé logikája 
szerinti reprezentációt. Vö. Fuchs, 1996: 119
42 A színház deszexualizálása a polgári illúziószínházhoz kötődik.
43 Sprinkle dia akciója során néhány pornósztárról (köztük magáról), valamint a pomóiparral nem 
foglalkozó nőkről készített felvétel - párokat: az egyik képen szolid, mindennapos öltözetben, a másikon
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a cél a megosztottság eltüntetésével egy univerzális, minden nőt lefedő reprezentáció 

megteremtése volna ( “ Világ női, egyesüljetek! ”). Sokkal inkább annak tudatosítása a 

cél, hogy ez a megosztottság nem egy cwreprezentáció eredménye, mivel kereteit a 

patriarchális rendjelölte ki, és hogy ez a rend megzavarható.

KARÉN FINLEY

Karén Finley előadásaiban visszatérő motívum lemeztelenített testének (étellel és 

egyéb anyagokkal történő) beszennyezése, miközben a testi akciókat kísérő “obszcén” 

monológokban a beszélő “Én” férfi, női, gyermek szereptöredékekre bomlik, 

incesztusról nemi erőszakról beszámoló/fantáziáló hangok szövedékévé válik. Az 

előadásairól író kritikusok mindegyike sokkról, megdöbbenésről beszél; és arról, hogy 

az előadásokról szóló legprecízebb beszámoló sem képes annyira felkavaró lenni mint 

“maga” az előadás.

Herbert Blau az obszcenitás sokkterápiája kapcsán Finley előadásainak az 

artaud-i és brechti elmélettel való kapcsolódási pontjaira hívja fel a figyelmet, és 

megállapítása szerint testének étellel történő beszennyezésével Finley olyan metaforákat 

tesz explicitté, mint a “fogyasztás” (vagy, kihasználva a magyar nyelv adta lehetőséget, 

utalhatunk a “befogadás” művészeti, gasztronómiai és genitális konnotációira), a 

látottak “megemésztése”. (Idézi: Geis, 1993: 162) Amennyiben az étel szennyező 

anyagként való megjelenését (Lynda Harttal, vö. Hart, 1996: 115) a kristevai abjektálás 

felől értelmezzük, akkor mindehhez még a “katarzist” is hozzá kell számítanunk. Az 

abjekttól való megtisztulás, az abjekttól minket elválasztó határvonal meghúzásának

viszont a pomómagazinok beállításainak megfelelően voltak láthatók, majd a diák a Post Pom Modemism 
című előadás részeként kerültek bemutatásra.
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letéteményese évszázadokon keresztül a vallás volt; a huszadik századtól több

kevesebb sikerrel a művészet vette át ezt a funkciót.

A változás a színházban és drámairodalomban is érzékelteti hatását: az artud-i 

színházkoncepció és Génét drámái például értelmezhetők úgy, hogy az abjekt színpadi 

alkalmazására épülnek.44 Az abjektálás mint a testhatárok és/vagy a self saját/tiszta 

testének felboml(aszt)ása a posztmodem irányába mutat, előestéjét pedig a reneszánsz 

drámában és színpadon találhatjuk meg. Karén Finley előadásaiban az étel szennyező 

anyagként való megjelenése az abjekt kultúrtörténeti és színháztörténeti hagyományába 

és aspektusaiba illeszkedik. Lynda Hart a The Theory o f Totál Blame című előadás 

kapcsán ezt az anyaság “intézményének” dramatizálásaként / teatralizálásaként 

értelmezi, mivel a darab a tipikus “amerikai családi darabokkal” mutat (részleges) 

hasonlóságot, illetve a Finley játszotta anya - szerep révén (az élelmiszerek undort keltő 

katyvasszá keverése, valamint a gyermekei arcába és saját testére borítása) az étel 

szennyező anyagként megjelenése az anyaság diszkurzív rendjével kötődik össze. Hart 

megállapítása szerint az előadás erénye, hogy Finley nem egyszerűen felmutatja az 

undort keltő Másikat (ami csupán a bináris oppozíció megfordítása, s egyúttal 

megerősítése volna), hanem a mocsokká válást mint folyamatot, történelmi konstrukciót 

mutatja be. És mivel a self saját/tiszta teste a maszkulin, koherens identitással 

egyenértékűnek tekinthető, Finley előadása lebontja az egységes humanista (maszkulin) 

szubjektum és test képzetét”. (Hart, 1996: 113, 115)

Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, hogy ez a mozzanat Finley több 

előadásában, sőt már egészen korai perforinanszaiban (vö. Fuchs, 1996: 119) is 

megjelenik, és hogy maga az abjektálás, illetve ezzel összefüggésben a homogén,

44“Az összes modem drámaíró közül egyedül Génét agyában született meg annak a színháznak a képzete, 
amely a pusztulás érzetének ideografikus ragyogása, az emberi fertőzés és annak lehetetlen bűze, mocska,
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egységes szubjektum, és az áthatol(hat)atlan felszínként megjelenő testkép nem csupán 

a szubjektum kialakulásának egy fázisára utal, de társadalmi jelenségként is 

értelmezendő. Kristeva az abjektálás elméletének kidolgozásakor Mary Douglas 

strukturalista antropológus kutatásaira támaszkodott, aki a test “kontúrozását”, a test 

lezárt határvonalát veszélyeztető testnyílásokat szabályozó rítusok kapcsán rámutatott, 

hogy ezek elsődleges szerepe és célja a kulturális koherencia kódjainak megalapozása; 

maga a test szünekdéchoszerűen modellálja a társadalmat és bármely más 

határvonalakkal rendelkező rendszert, ahol a határ meghúzása egy bináris oppozíciót 

(Külső/Belső) alapoz meg. A határvonalakat átlépő, vagy azon kívül álló személyt, 

viselkedésmódot (stb.) a határvonalon belül állók úgy tekintik, mint aki/ami saját 

identitásukat veszélyezteti, illetve az egész társdalomra veszélyes. Júlia Kristeva, Iris 

Young, Simon Watney és Judith Butler az abjektálás kristevai modelljét olyan kulturális 

jelenségek megért(et)éséhez használják, mint a nacionalizmus, az AIDS-től való 

rettegés, a homofóbia, a rasszizmus, a szexizmus, az öregedők hátrányos 

megkülönböztetése , a test- és egészségkultusz... (vő. Kristeva, 1980: 80-86, 1997d, 

illetve Butler, 1990a: 131 -  134) 45

Butler megállapítása szerint a társadalmon belül számos olyan “abjekt - zóna” 

létezik, amelyet a szubjektum saját integritására nézvést fenyegetőnek érez. Ez a 

társadalmi nem, szexualitás, és/vagy bőrszín tengelye mentén végrehajtott differenciálás 

mellett (amelyet a kilökés majd megbélyegzés követ, és amely a Másik 

konstruálásával/gyártásával, kizárásával, legyűrésével a kulturális hegemónia 

megalapozását célozza -  vő. Butler, 1990a: 133) akár bizonyos viselkedésmódoktól való

romlott hite, egyszóval az egész nyugati kultúra bűze közepette, legmélyrehatóbban közelíti meg az 
Artaud-féle kegyetlenség színházának korlátlan abjectioját.” (Blau, 1994: 34)
45 Watney megállapítása szerint a meleg férfiakkal kapcsolatos társadalmi el nem fogadás egyik oka, hogy 
két olyan testnyílás jelenik meg velük kapcsolatban a behatolás helyeként és szexuális örömforrásként, 
amelyek mindeddig tabunak, áthatolhatatlannak számítottak.

87



idegenkedés formájában is jelentkezhet ( “Inkább meghalnék, mintsem ilyet tegyek, vagy 

azzá legyek!” Butler, 1993: 243. 2ff). Ezenkívül az abjektálásnak gyakran téries jellege 

van, sőt ez az első megnyilvánulási formája a szubjektum fejlődése során - nem épp az 

abjektálás ezen aspektusait teszik-e próbára Annié Sprinkle pomószínháza és Karén 

Finley előadásai?46

Az abjektálás társadalmi dimenzióit boncolgató írások mindegyike figyelmeztet 

arra, hogy az abjektálás folyamatának első láncszeme mindig egy eredetileg hozzánk 

tartozó kilökése, kiöklendése ... (Butler, 1993: 243. 2ff) Karén Finley előadásaiban a 

test határvonalainak megzavarásával, “a szubjektum felbomlasztásával” nem csupán a 

male gazé - 1 zavarja meg, nem csupán az anyaság diszkurzusát teátralizálja, de a 

társadalmunkban működő abjektálást is próbára teszi. Előadásaiban egy olyan színházi 

aktusra ismerhetünk, amely a „női test” kategóriáját politikai tetté képes alakítani.

ORLAN47

(Mán pályája kezdetén a francia fluxushoz kapcsolódott (ezt a kötődését később 

sem tagadta meg), galeristája Ben Vautier volt. Szobrászként, festőként, zenészként 

működött, első performanszait a 60-as évek elején St. Etienne utcáin hajtotta végre. 

Egészen korai munkáiban is megfigyelhető a női társadalmi nemi szerepek és a 

hagyomány szubverzív vizsgálata, valamint a test kiemelt médiumként való használata.

46 “Van-e visszataszítóbb és egyúttal baljósabb, iszonyúbb látvány, mint egy rendőrkordon? (. . .) A 
rendőri razzia előtti néhány perc szakasztott olyan, mint valami táncjáték. Egyenruhások futkosnak fel - 
alá, időnként hátborzongató füttyszó hasítja át a levegőt. Minden mozdulatban fájdalmas ünnepélyesség. ( 
...) Egy semmitmondó külsejű ház az. Egyszer csak feltárul az ajtaja, s odabentről nők tódulnak ki, 
nyájban, mintha a vágóhídra vinnék őket. Komolyra fordul a dolog, a karhatalom nem holmi csőcselék 
ellen vonult fel, csupán néhány fehérszemély ellen. A torkunk elszorul, meghökkenésünk tetőfokára hág. 
Soha ilyen pazar rendezést, soha ilyen végkifejletet! Mi is vagyunk olyan bűnösek, mint ezek a nők, de 
oly kegyetlenek is, mint e rendőrök. Nincs ennél tökéletesebb látvány. És ez a látvány az. eszményi 
színház. ” (Artaud, 1985: 48)
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Utóbbira példaként idézhető Marches au ralenti című első performansza, melyet 1964- 

ben hajtott végre: Orlan a lehető leglassabban sétált végig Saint Etienne egy olyan 

részén, amelyet két tömegközlekedési megálló között átszállók sokasága szokott sietve 

megtenni naponta. A női társadalmi nemi szerepek vizsgálatára példa a Tableaux vivants 

című fotósorozat, valamint a Baiser de l ’artiste és az A poil/sans poil című 

performanszok. Ezenkívül első munkáihoz az édesanyjától kapott fehér lenvászon 

anyagot használta, mely a kor szokásainak megfelelően kelengyéje elkészítéséhez lett 

volna az alapanyag. Orlan azonban a szabás - varrás helyett inkább festővászonként, 

szobrok elkészítéséhez illetve szexuális kalandjai megörökítésére használta azt; ez 

utóbbi esetben a lepedőül szolgáló darabon kihímezte a spermafoltokat.

A Tableaux vivants (1967) című fotósorozatban Orlan a nyugateurópai festészeti 

kánon olyan képeit veszi alapul, melyek középpontjában egy-egy nőalak áll. Az élőkép 

műfaji hagyománya nyomán (amely részint 17.sz-i színházi gyökerekkel rendelkezik, és 

megtalálható a fotográfia kezdeteinél is) Orlan gondosan beállítva, az adott festményen 

látható pózba helyezkedve látható pl. Ingres Grande Odalisque -jaként, vagy Botticelli 

Vénuszaként. Ezenkívül elkészítette Manet Reggeli a szabadban című munkájának 

inverzét: Orlan a meztelenül megjelenített nőalak helyén ruhában van, a festményen 

felöltözött férfiakat pedig meztelen modellek helyettesítik. Orlanéhoz hasonló, de 

ellentétes előjelű gesztust Drozdik Orshi munkái között is találunk: az Individuális 

mitológia sorozatban (1975-77) egy lehetséges pro(to)feminista tradíció alakjaiként 

tekintett táncosnők fotóiba (pl. Isadora Duncan) helyettesíti be magát. Drozdik és Orlan 

e két sorozatában a hagyomány feminista perspektívában való vizsgálata a közös 

mozzanat. 47

47 Orlan müveinek ismerettéséhez és kontextualizálásához a következő művekre támaszkodom: Site 
Oficiel d’Orlan (Hugues Marcbal szövegei); Augsburg, 1998
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Az első nagyobb figyelmet (és felháborodást) kiváltó, Baiser de l ’artiste (1977) 

című performanszában (Mán a nyugati hagyományban szentesített dichotómikus 

nőábrázolás, a szűz és a szajha figuráit, valamint a művészet áruvá válását tematizálja.

A performanszot először Portugáliában, majd Párizsban egy nemzetközi művészeti 

vásáron mutatta be. Az akció alatt a performemő egy dobogón, széken ül, jobb oldalán 

fotó formájában önmaga látható fehér liliomok között, Szent OrIánként. Bőrruhás 

testére egy, önmaga meztelen testét ábrázoló fotóból készült papírtorzó van erősítve, 

középen átlátszó csővel: a cső tetején öt frankot bedobva látható a pénz útja, ahogy 

megérkezik a nemi szerve előtt található, háromszög alakú perselybe. Miután 

megérkezik a pénz, (Maii felpattan a székről, és adott idő alatt meg lehet csókolni; a 

rendelkezésre álló idő alatt Bach szólt, leteltét viszont éles szirénahang jelezte. Emellett 

ugyancsak öt frankért Szent Orlannak gyertyát lehetett felajánlani.

A Szent Orlan figura először 1978-ban jelent meg Orlan életművében: hasonló 

címmel egy márványbüsztöt készített önmagáról, melynek redőzése és a beállítás a 

barokk szobrokat (különösen Bemini Szent Terézt ábrázoló szobrát) idézi; a büszt arca 

extázisbán, az egyik melle szabadon van hagyva. Ezt követően egészen a nyolcvanas 

évek végéig számos fotó, szobor, performansz és installáció variálta a témát. A 

prostituált figura viszont soha többet nem jelenik az oeuvre-ben; egyes feltevések 

szerint azért, mert a recepció túlságosan is szó szerint és készségesen fogadta azt. A Skai 

and sky et videó című sorozat oly módon tematizálja a dichotómikus nőábrázolás 

hagyományát, hogy Orlan a prostituált helyett egy „fekete madonna” bőrébe bújik; ez 

utóbbi fekete bőrruhájától eltekintve a fehér madonnához (vagyis a korábban Szent 

Orlan néven szereplő alakhoz) hasonló beállításokban jelenik meg.

Szempontunkból fontos megemlíteni még az A poil/ sans poil (1978) című 

performanszot, melynek során Orlan kabátban, egy ecsettel a szájában érkezik Jacques
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Blanchard Vénuszt és a gráciákat egy halandó meglepi című festménye elé. Miután 

kioldja kabátját, láthatóvá válik, hogy ruháján meztelen testének képe van. A művésznő 

kitépi a ruháról a fanszőrzet helyét, majd csomókban „kitépi” a korábban levágott és 

összegyűjtött igazi szőrt is, melyet egy festőpalettára helyez, ragtapaszokból alkotott 

keresztek közé, így nemi szerve a képen ábrázolt nőalakokéhoz hasonlóan csupaszon 

látható; ezután az ecsettel újrafesti a szőrt szeméremtestén. A performansz egy másik, a 

Louvre-ban bemutatott verziójában a palettát fugelevélként a nemi szervére festett 

festmény elé helyezte. Orlan e művében, bár a vaginális geometria központi elem, a női 

nemi szerv nem a tudás forrásaként jeleníti meg, hanem a nők és a fallikus rend, a nők 

és a festészeti hagyomány feszült viszonyának jelzésére használja. Performansza e 

tekintetben eltér a vaginális ikonológiát használó kortárs művektől (Augsburg, 1998: 

296).

A posztfeminista testértelmezések szempontjából Orlan pályájának 

legjelentősebb darabja az Image(s) nouvelle(s) images(s) ou Re-Incarnation de Saint 

Orlan címmel összefoglalt multimediális projekt, mely Orlan testén végrehajtott 

plasztikai műtétek performanszként tekintett sorozatából és dokumentációjából áll. Bár 

a műegyüttes a kilencvenes évek során valósult meg, Orlan életművében egy korábbi, 

ezt sok tekintetben megelőlegező performanszot is találunk: 1978-ban egy Lyonban 

rendezett performansz-szimpóziumon rosszul lett, kórházba szállították, és méhen kívüli 

terhességgel azonnal megműtötték. Orlan csak helyi érzéstelenítést kért, és követte az 

eseményeket; valamint filmre vetette az operációt, és az elkészült felvételt visszaküldte 

a szimpóziumra, hogy tervezett előadása helyett mutassák be azt. Az Image(s)... 

sorozat első operációit 1990-ben hajtatta végre: négy zsírleszívást a módszer 

feltalálójával Ezt követően olyan műtétek következtek, amelyek a nyugati festészeti 

kánon egy-egy részletének mintájára készítették el Orlan homlokát, szemét, száját. A
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legnagyobb figyelmet a sorozat hetedik darabja az Omniprésence címmel 1993. 

november 21-én New Yorkban végrehajtott hetedik műtét váltotta ki (melyet a 

korábbiakkal szemben női plasztikai sebész végezett). Ez alkalommal került testébe a 

legtöbb implantátum, köztük a szemöldöke fölötti két dudor vagy szarvacska, melyet 

eredetileg a járomcsont körüli rész pámássá tételére használnak. A műtőben zajló 

történéseket egyenes adásban közvetítették egy New York-i galériába, valamint egy 

párizsi, banffí és torontói helyszínre; a műtét során Orlan beszélgetett a távoli helyeken 

lévő nézőkkel. New Yorkban az eseményt egy azonos című installációsorozat kísérte, 

mely negyvenegy darab fémtáblából állt, amelyek egy falon voltak elhelyezve. A táblák 

alsó részén egy -  egy (számítógép segítségével készített) önarckép volt látható, 

melyeken Orlan arca és a nyugati festészeti kánon egy-egy híres (és azonosítható) 

darabja volt egymásra montázsolva. Az operációt követően napról-napra haladva a 

lábadozó Qrlanról készült egy-egy aktuális kép került a táblák felső részére; mikor az 

utolsó kép is a helyére került, a kiállítás bezárt.

Orlan performanszsorozata a női testre vonatkozó társadalmi diskurzusokat 

vizsgálja és mozdítja ki az idézésben rejlő szubverzív potenciál révén. A kimozdítás 

egyik eleme, hogy Orlan nem válik passzív, engedelmes, az orvostudomány előtt fejet 

hajtó pácienssé: a műtét környezetét gondosan megtervezi (pl. az orvosok futurisztikus 

ruháit, a műtő színét és berendezését), az operáció közben hangosan olvas, figyeli ami 

történik, vérével önarcképeket rajzol. A műtétek után a menet közben keletkező (a test 

materialitására emlékeztető és arról tanúskodó) relikviákat összegyűjti és kiállítja: a 

leszívott zsírt és eltávolított szöveteket (melyek kvázi ereklyetartókban kerülnek 

installálásra), a bemocskolódott orvosi ruhákat, a véres gézeket. Ez utóbbiakra Orlanról 

a műtét közben készült fotóarcképek nyomata kerül; a gesztus és a mű címe (Saint 

Suairé) a turini lepelre való utalás. Orlan pályáján nem ez az egyetlen alkalom, mikor
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Krisztus passiójára illetve kereszthalálára történik utalás. A Marches au ralenti-hoz 

hasonlóan tér és test kapcsolatának vizsgálatára épül a MesuRages című 

performanszsorozat is, melynek során Orlan megmért bizonyos intézményeket; mércéül 

saját földön fekvő testét használta, úgy, hogy a kiindulóponthoz feküdve hosszúságát 

krétával jelölte a földön, ezután felállt, és a bejelölt helyet újabb kiindulópontként véve 

újra lefeküdt. A perormanszokat fehér lenruhában hajotta végre, melyet a performansz 

végén nyilvánosan kimosott; a piszkossá vált vizet, palackokba töltötte és ereklyeként 

állította ki.

Orlan szerző -  alannyá válik egy, hagyományosan inkább a nők 

eltárgyiasításának és kiszolgáltatottságának példájaként tekintett szituációban: e nézet 

szerint a médiaképek és a női testre nehezedő társadalmi elvárás arra készteti őket, hogy 

engedelmesen és passzívan alávessék magukat a sok tekintetben patriarchálisán 

konnotált orvostudomány késének. Orlan e performanszok révén minden korábbi 

művésznél közelebb jut a műalkotás alanya és tárgya közötti dichotómia 

felszámolásához, önmaga és élete műalkotássá változtatásához, ami a modernségtől 

fogva számos művész álma volt. Ezenkívül a műtétet kísérő előkészületek és az azt 

követő installációk révén a hagyományosan diszkréten kezelt orvosi aktust nyilvános 

eseménnyé teszi, ami tipikus feminista stratégiának tekinthető abból a szempontból, 

hogy a magán/nyilvános oppozíció vizsgálata és kritikája a feminista kritika kezdetektől 

fontos eleme. A táblafestészet nőábrázolásainak játékba hozása pedig „a szépség”, „női 

szépség” elgondolásának, az elgondolás lehetőségének adott fricska: bár az idézetek 

forrásai időről időre a női szépség illusztrációjául (is) szolgáltak, az idézet kontextusa 

miatt az eredeti és a másolat nem identitkus volta, mint ahogyan a szépség 

természetesként tételezésének lehetetlensége is fölöttébb szembeötlő.
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Orlant gyakran kérdezték a műtétek fájdalmassága felől, illetve a 

performanszokkal foglalkozó szövegek gyakran próbálták taksálni az általa kényszerűen 

elviselt fájdalmat és szenvedést; Orlan azonban minden ilyen esetben hallgatással 

válaszol, sőt az operáció során készült képek (legalábbis a nyilvánosság elé tártak) 

egyike sem mutatja őt fájdalomtól eltorzult arccal. Tanya Augsburg szerint e hallgatást 

és a fényképeken Orlan arcáról sugárzó nyugalmat Foucault -nak az önmagaság 

technikáiról szóló gondolatai felől ellenállásként is értelmezhető. „Az önmagaság 

technikái (...) az egyén számára lehetővé teszik, hogy egyedül vagy mások segítségével 

a saját testén és lelkén, a saját gondolatain, viselkedésén és életmódján, különböző 

műveleteket végezzen el, megváltoztassa önmagát, hogy ezáltal elérje a boldogság, a 

tisztaság, a bölcsesség vagy a halhatatlanság valamilyen állapotát.” (Foucault, 2000b: 

346). Ilyen volt pl. a kereszténység számára a mártíromság, a teátrális penitenciatartás, 

illetve az önvizsgálat, majd a gyónás. Ez utóbbi kettő a szexualitás és a test -  lélek 

viszony szempontjából évszázadokon keresztül meghatározó volt a keresztény 

kultúrkörben, mígnem a tizennyolcadik század végétől más diszkurzusokba tevődött át; 

eltűnt az önlemondás mozzanata, ám az aktus struktúrája lényegében hasonló marad: 

egy diszkurzív hatalommal felruházott személynek (pl. orvos, pszichoterapeuta) tett 

részletes beszámoló/beismerés. Ezt a diszkurzív változást és robbanás a női test és 

psziché medikalizálása és patologizálása kísérte (vö. Foucault, 1996: 39-78.), mely 

kísérlet/kísértet egyébiránt az Image(s) ... sorozatot is végigkísérte: egyes írások kétségbe 

vonták Orlan beszámíthatóságát. Ebből a szempontból Orlan hallgatása egy patriarchális 

hatalmi technikának, a test és psziché rezdüléseiről tett gyónás gyakorlatának való 

ellenszegülés. Másrészt felvethető, hogy kultúránkban a társadalmi neme szempontjából 

meghatározott én képzete a nők többsége számára efféle, a test formáját - megjelenését 

alakító gyakorlatok és műtétek révén konstituálódik, melyeket kitartó
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végrehajtásuk/idézetük normatív hatalommal ruház fel; ez esetben a szubverziót inkább 

az aktusok nyilvános voltában és a szépségeszmény(ek) kifordításában láthatjuk.

Orlan projektjének egy további lehetséges kontextusa a Donna Haraway 

írásaiban megfogalmazódó cyberfeminizmus. Haraway Cyborg Manifesto néven 

emlegetett (eredeti címe: A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist- 

Feminism in the laté Twentieth Century) írásában a szocialista feminista analízis akkori 

módszereit illette kritikával, melyek szerinte a körülmények megváltozása miatt 

alkalmatlanná váltak a feladat elvégzésére: 1. a marxizmus nem veszi figyelembe a 

(kulturális, nemi és egyéb) különbségeket, és az én nyugati képzetére hagyatkozik; 2. a 

pszichoanalízis a nukleáris család modelljére épít és az ödipális drámával foglalkozik, a 

freudi és lacani elmélet a nőt a férfi másikjaként lokalizálja, ezenkívül a pszichoanalízis 

is univerzalizál; 3. a feminizmus a kulturális, szexuális, stb. különbségekről tudomást 

sem véve feltételezi, hogy a nőket valamilyen közös kötelék fűzi egybe. Ez azzal a 

veszéllyel fenyeget, hogy bár soha ennyire nem lett volna szükség az összefogásra, az 

esetleges ellenreakció szélsőséges elszigetelődéshez és elkülönüléshez vezet. A 

marxizmus, pszichoanalízis és feminizmus univerzalizmusuk mellett elavulttá váltak 

azért is, mert a technika robbanásszerű fejlődésének köszönhetően „Egy organikus, ipari 

társadalomból egy polimorf információs rendszerbe való átmenetet élünk meg.” 

(Haraway, 1991: 161)

E változás kapcsán idézi meg és használja metaforaként a szöveg a cyborgot. Ez 

a sci-fik lapjain oly gyakran szereplő lény, „a patriarchátus, kolonializmus, kapitalizmus 

törvénytelen gyermeke” nem organikusan szaporodik és nem a nukleáris családi modell 

kötelékében él. Haraway az univerzalizáló kategóriából kiszorultak politikai identitását 

a cyborghoz hasonlítja, mely: „kijelöl egy öntudatosan konstruált teret, amely nem a 

természetes azonosuláson, hanem a tudatos koalíción, politikai rokonságon alapuló
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cselekvés képességét állítja.” (Haraway, 1991: 156) A manifesztum részletesen elemzi a 

technotudományos fejlődés jeleit és következményeit, ezenkívül egy táblázatban olyan 

fogalompárokkal érzékelteti az átalakulást, mint pl. reprezentáció /szimuláció, elme / 

mesterséges intelligencia, kolonializmus / transznacionális kapitalizmus (stb.). A 

Manifesto és Haraway más szövegei a testtel kapcsolatos diszkurzusok 

technotudományos változataival is foglakoznak: hogyan jelenik meg a posztmodem, 

nagyon sok tekintetben poszthumán test koncepciója a kortárs kultúrában, illetve hogyan 

nem veszünk róla tudomást olyan helyzetekben, amikor igen is tetten érhető. Egy 

interjúban a cipőket hozza például: míg a polgárháború előtt nem létezett külön jobb és 

ballábas cipő, jelenleg a különféle tevékenységekhez különböző cipőket használunk. A 

sportolók cipői éppúgy a teljesítményt befolyásoló szervetlen protézisek, mint a 

doppingteszteken mért anyagok, amelyeket azonban tiltanak. A telefont, számítógépet, 

autót, faxot használva mindannyian technikai segédeszközökkel pótoljuk ki testünk 

képességeit.

A protézisek és a plasztikai műtétek tehát korántsem egyedülálló példái annak, 

széles körben való elterjedésük mégis a technotudomány által lehetővé tett átalakulás 

leglátványosabb eredménye/kísérője. Orlan performanszainak testpolitikája a Haraway 

által detektált változásokra (is) reflektál. Mikor Orlan szerzői helyzetben használja 

ezeket az eljárásokat, mintha csak Haraway felszólításának engedelmeskedne: a nőknek 

szoros barátságot kell kialakítaniuk a legújabb technikai jelenségekkel; éppen ezért ér 

véget a Manifesto a következő mondattal: „Inkább lennék cyborg, mint istennő”.

Az operációk után, a kilencvenes évek második felétől Orlan a. Self-hybridations 

és az Hybridations africaines című sorozatokban a nyugati kánon szépségeszménye

felől a prekolumbiánus, majd az afrikai kultúrák felé fordult A két sorozat fotókból áll,
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melyeken az Orlan arcáról készült felvételek és az egyes kultúrákra jellemző, 

torzításokkal és deformálásokkal együtt járó eljárások végeredményeként elnyerhető női 

szépséget reprezentáló antropológiai felvételek illetve régi szobrok vagy maszkok 

számítógépes eljárás segítségével készült hibridjei láthatók.

SACRED NAKED NATÚRÉ GIRLS

A Sacred Naked Natúré Girls egy négy tagból álló amerikai performansz csoport, 

mely 1994 és 1997 között működött; ezt követően a tagok külön utakon folytatták 

pályájukat. Dániellé Brazelle, Laura Meyers, Akilah Olivér, Denise Uyehara három 

közös projektet hoztak létre: Untitled Flesh (1994), Home. The Last Piacé IRan to Just 

About Killed Me (1996) és a The Party (egy meghívott rendező, Elia Arcé bevonásával 

1997-ben). A csoport működését erőteljes feminista érdeklődés határozta meg: 

workshopokat tartottak nők számára, előadások utáni közönségtalálkozókat szerveztek, 

és kőrútjaikon legalább egy előadást csak női nézőközönségnek mutattak be. Az 

Untitled Flesh című előadásban a tagok mindvégig meztelenül voltak a színpadon. Ez a 

momentum lehetővé teszi, hogy az általuk használt stratégiákat más feminista 

performerek hasonló munkáival vessük össze.

Az Untitled Flesh a feminista performanszok és előadások módszereivel él: 

rituális elemek (kör formálása és közös éneklés, testfestés); a feminista hagyományba 

tartozó nőalakok megidézése (neveik felsorolása révén); kollázsszerű építkezés; a 

patriarchátus nagy elbeszéléseinek (az Untitled... esetében elsősorban a Biblia) 

paraffazeálása; a nők között lehetséges kapcsolatok széles skálájának bemutatása 

(támogatás, szerelem, szado-mazo szex stb.). Fontos eltérés azonban, hogy esetükben 

meghatározó szerepet kap egymástól való különbségük hangsúlyozása: a tagok eltérő
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faji és etnikai hátérrel (japán, affoamerikai, lengyel, orosz, ír felmenőkkel), valamint 

szexuális orientációval (heteroszexuális, leszbikus és biszexuális) bírnak, melyek közül 

előadásaikban különösen az első szembeötlő és meghatározó a percepció számára (az 

utóbbiakat az előadások tematizálják). Vagyis a kollektív meztelenség esetükben az első 

generációs művekkel szemben nem a nagy istennő kultusz és a „sisterhood is power” 

kontextusában, hanem faji elkülönböződésként jelenik meg.

A meztelen testek faji, szociológiai különbséget propagáló artefaktumként való 

értelmezése láthatóság, láthatatlanság és hatalom kapcsolatának problémáját veti fel. 

Peggy Phelan Unmarked. The Politics ofPerformance (1993) című könyvében amellett 

érvel, hogy a politikai korrektség ideáljával szemben a láthatóság, a nem domináns 

csoportok vizuális megjelenítése nem minden: ebben az esetben hiányos öltözetű fehér 

bőrű sovány nők uralnák a világot és birtokolnák a politikai hatalmat. „A láthatóság 

csapda (...) a törvényt és a felügyeletet idézi meg; voyeurizmust, fetisizmust, a 

tulajdonlás kolonialista/imperialista vonzalmát vonja magával. Mégis őriz némi 

politikai csáberőt.” (Phelan, 1993a: 6) Phelan meglátása szerint ez a csáberő (tévesen) 

azzal kecsegteti az alárendelt csoportokat, hogy láthatóságuk egyben politikai 

felemelkedésüket és emancipációjukat eredményezi; valójában azonban éppen az 

képviseli a hatalmat, aki láthatatlan marad és (Mulvey szavaival szólva) a tekintet 

birtoklója.48

Michele Wallace (Wallace, 1990a) az affoamerikai kultúra recepcióját vizsgálva 

azt állapítja meg, hogy az affoamerikai zene sokkal erőteljesebb kölcsönhatást és 

intertextuális viszonyt épített ki mind az amerikai, mind az európai zenei világgal; ezzel 

szemben a vizuális művészetekben és kultúrában nyoma sincs efféle hibridizációnak,

4S Phelan egy magyarul is olvasható esszéjében pszichoanalitikus interpretáció segítségével bizonyítja, 
hogy a magzatot középpontba állító abortuszellenes tüntetések miként szolgálják fehér keresztény férfiak 
érdekeit és vágyait. (Phelan, 2003)
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talán azért, mert maga a faji különbség, pontosabban annak elsődleges jegye, a bőrszín, 

vizuális jellegű. Invisíbility Blues: From Pop to Theory című könyvében (Wallace, 

1990b) az affoamerikai nőknek a kortárs vizuális kultúrában való reprezentációját is 

elemzi, némiképp Phelanéhoz hasonló következtetésekkel: bár egyfelől nem 

mondhatjuk azt, hogy alulreprezentáltak lennének, megjelenésük mégis néhány tipikus 

helyzetre redukálható (topmodellek, zenei előadók), amelyek egyáltalán nem 

produktívak abból szempontból, hogy a látványhoz nem tartozik hang, legalábbis nem a 

saját hangjuk. A hiphop zene fekete női előadói által megteremtett, az erős fekete nő 

mítoszát posztmodem gesztussal reciklikáló golyóálló díva szerepmodellt pl. az a bírálat 

érte, hogy ez a fajta hiphop feminizmus nem vet számot a hiphop kultúra 

önreprezentációját övező erőszakos kontextussal (fegyverkereskedelem, kábítószerek, 

stb.), nem foglakozik a gazdasági helyzet elemzésével, sem az elnyomás elleni 

küzdelem tematizálásával. (Zotter, 2003)

Peggy Phelan gondolatmenetével polemizálva, Wallace felvetéseit 

továbbgondolva Meiling Cheng az „out of sight, out of mind” formulához tér vissza.

Bár a láthatóság önmagában véve szerinte sem vezet ágenciához, amennyiben a látvány 

megszólal, a kép hangot kap, megnevezi magát, a helyzet megváltozik. Ezt a tételt 

részint a SNNG mitikus eredetéről szóló beszámolóval és az Untitled Flesh egy 

jelenetével támasztja alá: a tagok - akik előadásaik egyes jeleneteiben mintha nem 

különálló, identikus testek, hanem egy hidraszerű lény részei lennének - egy 

improvizáció alkalmával a tengerparton, a víz és a homok találkozásánál ledobták 

ruháikat, ezután nyerte a csoport hivatalos nevét; az Untitled Flesh már idézett 

zárójelenetében pedig a meztelenül kört formáló tagok női elődök neveit recitálják. 

Cheng érvelése szerint az eltérő rasszjegyekkel bíró testeknek egy feminista előadás 

kontextusában oly módon való megjelenése, hogy ezek a testek a látványosságon túl



hangot (nevet) adnak (maguknak), a marginalitás politikáját működtetve olyan 

azonosulási lehetőséget teremtenek a nézők számára, amely csapást mér az anglo- 

amerikai férfiközpontú status quo-ra (Cheng, 1999: 205).

Phelan és Cheng (akárcsak a rasszjegyek és identitáspolitikák összefüggéseivel 

foglakozó teoretikusok többsége) idézett szövegeikben példaként Adrián Piper 

performanszaira is hivatkoznak. Piper önéletrajzi ihletésű performanszaiban saját 

identifikációs problémáját és a faji kategóriák tarthatatlanságát tematizálja: a művésznő 

egy afroamerikai felmenőkkel bíró család tagja, afroamerikainak tekinti magát, ám 

bőrszíne alapján gyakran fehérnek hiszik. A Political Self -Portrait #2 (race) 49című 

plakátja erről a szürke tapasztalatról (Grey Experience) beszél. A plakát egy három 

tagból álló sorozat része, melyek közül az első a nemi, a második a faji, a harmadik 

pedig a társadalmi osztály hovatartozásának perspektívájában narrativizálja Piper 

élettörténetét. A plakát az egyes szám első személyű elbeszélés narratológiai formáját 

használva többek között azt idézi fel, hogy Harlemben a többi fekete gyerek megverte 

Pipert, és sápadtarcúnak csúfolták; a jobb környéken lévő (és kevesebb színesbőrű 

gyerek által látogatott) iskolában viszont társai azzal szórakoztak, hogy a Pipert nem 

ismerőknek az ő faji hovatartozását kell kitalálniuk, ami rendszerint nem sikerült. A 

plakáton az írás háttere egy Piperről készült fotó, melyen arca és haja egyik fele fehér, a 

másik fekete; alatta (ugyancsak kétféle színnel szedve) PALEFACE, azaz sápadtarcú.

A szürke tapasztalatot járja körbe az 1988-ban bemutatott Cornered című 

videoperformansz is, mely a „fekete” és „fehér” faji kategóriákat problematikus, a 

bőrszíntől független ideológiai konstrukciókként mutatja be. A performansz színhelye 

egy kiállítási tér, ahol egy tévémonitor van elhelyezve, és egy élére állított asztallal van 

(szószerint) a sarokba szorítva. A helyiség két falán Piper apjának bekeretezett születési
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bizonyítványai láthatók, amelyek, bár egyformán hivatalosak, mégis ellentmondanak 

egymásnak: az egyiken faji hovatartozása nyolcadvérü színesbőrűként van megjelölve, a 

másikon viszont fehérként. A monitoron a tévéhíradókhoz hasonló beállításban jelenik 

meg Piper, és mintegy hivatalosan bejelenti, hogy bár fehér bőre miatt bármikor 

„elmenne” fehérnek is, színesbőrű felmenői vannak, színesbőrűnek tekinti magát, és 

hogy a nézőknek el kell gondolkodniuk ezen a tényen. A performansz végén arra szólítja 

fel a befogadókat, hogy fontolják meg: becslések szerint a fehér amerikaiak 5-20% - 

ának vannak fekete felmenői, majd néhány lehetséges forgatókönyvet vázol fel, hogy 

hogyan viselkednek a performansz után a fehér bőrű befogadók. (Pl. titkos családfa 

kutatásba kezdenek; úgy tesznek, mintha ez nem érintené őket, de önkéntes munkát 

vállalnak az aforamerikaiakért, stb.) A performansz a születési bizonyítványokon is 

megjelenő kettős történelmet bontja ki, melyek éppoly inkongruensek egymással, 

akárcsak Piper fizikális megjelenése és bejelentése, a látható testfelszín és a testhez 

tartozó narratíva; impliciten azt mondja ki, hogy a testi jegyek és a faji identitás teljesen 

függetlenek egymástól. Piper a nézőhöz tartozóként definiálja újra a passingot49 50, mint 

ami a percepció függvénye és az alkalmatlan rasszkategóriák következménye (a passing 

a regényekben és filmekben mindig a túloldalról jelenik meg: a tragikus mulatt, aki a 

gazdasági és társadalmi előnyök érdekében próbálja fehérnek kiadni magát). Ezenkívül 

a performansz a befogadót olyan mentális térbe vezeti, ahol a másikat magábafogadja / 

felfedezi önmagában, önmagát tapasztalva meg másikként (Drake, 2002: 229-230)

1990-ban Piper a videoperformansz folytatásaként Out o f Corner címmel 

készített installációt. Ezúttal a kiállítótérben tizenhat darab monitor lett elhelyezve,

49 a mü reprodukcióját közli Drake, 2002
50 a „passing” arra az aktusra utal, amikor valaki „elmegy”, „átcsúszik” az emberek tekintetén, anélkül, 
hogy környezetének feltűnne, hogy másnak adja ki magát, mint ami: pi. egy butch esetében, ha nem tűnik 
fel, hogy férfinak öltözött, elkötözött mellű leszbikus nő; Piper esetében az, ha fehérnek gondolják; egy
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melyeket felfordított székek vettek körbe. A képernyőkön fehérbőrű nők és férfiak 

jelentik be, hogy feketének tekintik magukat; először egymás után, majd hangjuk végül 

egyetlen hanggá olvadt össze, miközben a Sister Sledge We are Family című dala szól. 

Az installáció (egy hosszú feminista hagyományt folytatva az etikai és társadalmi 

normák utópikus újragondolásával) az 1988-as videoperformanszban felvetett faji 

előbújás (coming out) vágyott pillanatát jeleníti meg. Drake értelmezése szerint az 

installáció a Piper korábbi műveire jellemző higgadt, racionális hangvétel intellektuális 

hatalmát a mítoszok érzelmi hatalmával ötvözi. (Drake, 2002: 231)

Meiling Cheng kevésbé derűlátó Piper performanszait illetően: feltevése szerint 

Piper csak azért érvelhet performanszáva! a rasszjegyek és identitás diszkrepanciája 

mellett, mivel fehérbőrű, és ezért privilégiumokkal bír; a fordított helyzet, az egy fehér 

bőrű felmenővel bíró színesbőrű, aki részt kér magának a fehérségből, elképzelhetetlen 

lenne. „Csatlakozom Phelan és Piper a faj és bőrszín közötti egyszerű egyenlőségtételt 

illető tiltakozásához, de szeretnék rámutatni, hogy a bőrszín bír vizuális információval 

és hogy társadalmi és pszichikai következményei vannak (...) újra kell gondolnunk a 

társadalmi konstrukciók korporeális eredetét. (Cheng, 1999: 210-211).

Chengéhez hasonló álláspontot fogalmaz meg a társadalmi nem kapcsán Reena 

Mistry a Madonna-jelenségről szóló elemzésében. Mint azt számos elemzés 

bizonygatja, a Madonna - klipek és termékek a gender bendig és a társadalmi nem 

performativitásának iskolapéldái lehetnek; viszont Madonna éppen azért játszhatja a 

leszbikust, a szadomazodívát, a campyt, mert mindenki tudja: fehér, heteroszexuális, 

felső tízezerbeli nő. Akcióival nem szolgáltat igazságot azoknak a szubkultúráknak, 

amelyektől kölcsönöz. (Mistry, 2000)

transzszexuális esetében, ha ahhoz a nemhez tartozónak gondolják, mint amelyiknek érzi magát, és 
amelyet megpróbál magára ölteni (vagy inkább megtestesíteni).

102



A faji jegyek és faji identitás radikális diszkontinuitását taglaló teoretikusok 

között a legradikálisabb hang talán Anthony Appiah-é. Szerinte az etnicitás és faj 

közötti különbségtétel egy metafizikus tévelygés része, amely az előbbit valamelyest 

választhatónak tekinti (nem sújtják szankciókkal a közösséget elhagyót), az utóbbit 

viszont esszenciálisnak tételezi (és árulónak tekintik azt, aki nem vállal közösséget az 

„övéivel”)- Az etnicitás -  faj fogalompár egymás fényében való vizsgálatán túl Appiah 

másik példája a társadalmi nem - biológiai nem különbségével való összevetés. Míg 

egy transzszexuálist (legalábbis mindaddig, amíg nem operáltatja át magát) úgy 

definiálunk, hogy férfi testbe született nő, vagyis a látható testfelszínt és a biológiai 

jegyeket tekintjük másodlagosnak, és elfogadjuk egy attól független és annál 

megalapozóbb erejű nemi identitás létét, meghökkenés fogadná pl. azt az aboriginalt, 

aki azt állítja, hogy ő „valójában” „belül” egy fehérember, aki a sors fintorából más 

testbe született. Michael Jacksont sem tekintjük fehérnek, érvel Appiah, hanem egy 

olyan afroamerikainak, aki kifehéríttette és „europizálta” magát. Szövege olyan 

jövővíziót vázol fel, melyben az emberek megszabadulnak rasszista előítéleteiktől, és a 

faj fogalmát az etnicitáséhoz hasonlóan értelmezik: „Egy valóban nem szexista, nem 

rasszista társadalomban a társadalmi nem, a nemi különbségek alapján konstruált etikai 

identitás radikálisan máshogy alakulna, és talán, mint ahogyan a „faj” is, egészen 

eltűnne; ellenben az etnikai identitások -  amivé az affoamerikai identitás válhat -  

valószínűleg mindaddig létezni fognak, amíg emberi kultúrák és szubkultúrák vannak, 

azaz mindaddig, amíg az emberek családban nőnek fel.” (Appiah, 1990: 499) Végső 

soron Cheng esszéje sem áll távol hasonló következtetéstől. Az SNNG előadásáról 

értekezve látvány és a bőrszínek orgiája kapcsán úgy fogalmaz, hogy a kortárs 

kultúrában adott faji kategóriák alkalmatlanok a testek konceptualizálására Bár a 

kijelentés vészesen közel kerül a test biztosította közvetlen tapasztalat ideájához (amivel
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nem értek egyet), impliciten az fogalmazza meg, hogy a faji szempontból meghatározott 

testek rendje pozitív elemeket nélkülöző különbségek rendszereként, 

elkülönböződésként írható le.

Az SNNG idézett előadásában az eltérő faji, etnikai és szexuális identitás 

tematizálása mellett a szado-mazochista rítus előadásba emelése a másik olyan elem, 

amely a feminista performanszok első hullámához, az annak sarokkövét jelentő 

univerzális, kollektív női szubjektum képzetéhez képest radikális eltérést képvisel, és a 

queer elmélet kontextusában nyerik el szerepüket. A meleg felszabadítási mozgalom 

alapját képező egységes meleg és leszbikus szubjektum ideáját előbb a rasszra épülő 

szexuális identitások láthatóvá (és hallhatóvá) válása kezdte ki (az válik kérdéssé, vajon 

egy fekete leszbikus nőnek valóban a leszbikusokhoz van-e több köze mint a 

feketékhez); majd a pusztán a tárgyválasztást alapul vevő osztályozást is támadások 

érték. „Az etnikai modellt követő meleg és leszbikus identitás sikeres megszilárdulása 

után sokan azt követelték, hogy ugyanígy ismerjék el a nem-normatív 

identitáskategóriákat is. Ez esetenként ahhoz a felismeréshez vezetett, hogy maguk az 

identitáskategóriák elégtelenek, s nem elég hatékonyak a társadalmi és politikai 

változások elérése céljából.” (Jagose, 2003: 73) Ebben a folyamatban a szadomazochista 

szex elismertetéséért folytatott polémia volt az egyik állomás. Míg a posztmodern 

teoretikusai a szerepjátszás, a szerepek szubverzív megfordításának példaszerű 

eseteként értelmezték a szadomazo rítusokat, ahol is a bántalmazásnak kitett fél irányítja 

a feltételeket (pl. Zizek, 2001), a feminista csoportok sokkal inkább a patriarchális 

normák káros átvételét és másolatát látták abban. A változás akkor történik, mikor a 

hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején a meleg és leszbikus körökben zajló viták 

a heteroszexuális/homoszexuális identifikációs készlet szűkös voltát és a 

melegmozgalmon belül szőnyeg alá söpört gyakorlatok (pl. butch-femme duó,
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pornográfia) kérdését járták körbe. „Gayle Rubin [1981-ben megjelent] 

szadomazochizmus-pártoló esszéjének a ’ Bőrös veszély’ címet adta (felidézve a 

'levendula veszély51’ vitát) s ezzel azt sugallta, hogy a leszbikus feministák éppúgy 

vétkesek a normatív identitáskategóriák fenntartásában, mint annak idején a feminizmus 

második hullámának hangadói voltak a leszbikusokkal szemben.” (Jagose, 2003: 66)

(Összegzés)

Ebben a fejezetben a poszt/feminista performanszok azon vonulatát vizsgáltam, 

amelyek a női testhez nem mint a tudás forrásához térnek meg, hanem patriarchális 

sémák szerint való reprezentációját veszik célba, méghozzá éppen e sémák 

megidézésével. Ez a fogás az idézett példákon keresztül öt különböző kontextusban 

értelmezhető: az anyai funkció politikai konnotációinak kinyilvánítása; a női testnek a 

nyugati történelem vizuális reprezentációiban betöltött szerepére való reflektálás; a női 

test technotudományos meghatározottságának feltárása; rámutatás, hogy a test nem lehet 

esszenciálisán elgondolt faji kategóriák végső referenciája. Mindezek révén e 

performanszok a női testről szóló, a nyugati kultúrában fallocentrikusan ránk 

hagyományozott pszichoanalitikus, kultúrtörténeti, szociológiai, biológiai diskurzusok 

újragondolására késztetnek.

51 A levendula veszély a leszbikusok azon törekvésére utal, hogy a feminizmus ismerje el őket a 
mozgalom részeként. E cél elérése érdekében az amerikai leszbikusok egy csoportja betört az 1971-es 
NOW gyűlésre, és felolvasták Levendula Veszély című kiáltványukat.
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III. A nyelv

Feminista dramaturgiák

Amennyiben a feminista drámák néhány jellemző dramaturgiai sajátosságát 

szeretnénk megragadni, ennek egyik lehetséges módja, hogy a “törés”, “vágás” 

metaforája mentén fejtsük ki azokat. A “törés”, “ vágás” többnyire ott kísért a 

dramatikus szöveg egy, vagy akár több eleménél is: a perszonázs(ok), a lingvisztikái 

elemek, a dramatikus struktúra, a tér, az időviszonyok, a látható és hallható koherens 

egységének megbontásaként.

A törés dramaturgiai eszközként való használata többféle értelmezési módot is 

lehetővé tesz, az egyes drámák a feminista kritika más - más aspektusával 

összefüggésben fordulnak eme dramaturgiai fortélyhoz, különböző értelmezési kereteket 

jelölve ki a szövegek számára. Legyenek bár e “célok” egymástól különbözőek, abban 

mindenképpen megegyeznek, hogy a realista dramaturgia és szcenika konvencióinak 

megtörése közös kiindulási alap számukra.

A realista dramaturgia ellen megfogalmazott érvek egy része a befogadót érinti: 

a realista színház és dráma olyan értelmezői pozíciót kínál az olvasó/néző számára, 

amely az illúzió lakkjával fedi el azt az ideológiai apparátust, amely a (színházi és 

életvilágbeli) reprezentációt és percepciót működteti. Ezzel szemben a feminista kritika 

egyik célja - á la Brecht - feltevéseink, előítéleteink ideológiai dimenzióinak 

tudatosítása, az “ártatlan nézői tekintet”- be vetett hit elbizonytalanítása (mert az bizony 

male gazé), a kritikai távolságtartás kiprovokálása. A realizmus kritikájának másik része 

az ezt működtető reprezentációs logikára kérdez rá: a mimetikus reprezentáció nem 

hagy “teret” és lehetőséget egy/a speciálisan “nő(i)” szubjektum és/vagy tapasztalat 

artikulálására. A reprezentáció terét vágások teremtik meg: Barthes a reprezentációt

106



découpage - ként, a vágás művészeteként és aktusaként definiálja, amely révén a 

kép/jelenet mindazt, amit magába foglal létezőként és láthatóként lépteti fel, és a 

semmibe taszítja mindazt, ami keretén kívülre esik (a szegmentáció és izoláció ezen 

aktusa egyúttal a szubjektum egységének megerősítését szolgálja) (Barthes, 1998); 

Kristeva pedig a szimbolikus megjelenését a (képzetes vágások alkotta) kasztráció 

konstrukciójához köti. (vő. Kristeva 1997a: 245) A feminista kritika feladata rámutatni 

azokra a vágásokra, ahol a “nő(i)” kizáródik és kizáródott a reprezentációból és a 

szimbolikus mezőből.

A realista “gépezet” ellen indított dramaturgiai támadás két aspektusa 

természetesen számos esetben összefonódik egymással: a színházi illúziót leleplező 

fogások az adott dráma keretén belül - mint azt a későbbiekben néhány példa mutatja - 

gyakran nem csupán a reprezentáció reprezentáció voltát hívatottak érzékeltetni, de 

ennek kizáró törvényeit is. A feminista drámák bizonyos dramaturgiai eljárásai (pl. a 

vizuális és verbális jelrendszerek viszonyának destabilizálása, a perszonázs képviselte 

szubjektumforma koherenciájának felbontása) a posztmodem színház és dráma 

technikáit idézik; de a posztmodem művekkel szemben a feminista dramaturgia ezeket 

az eszközöket ideológiai célzattal használja. További jellegzetes vonásként 

határozhatjuk meg a teátralitásnak jutatott kitüntetett szerepet (noha ez szintén nem 

kizárólagosan a feminista drámákra jellemző): e drámák nagy része a színházi előadás 

recepciós folyamatát kívánja újraalkotni,52és az ezzel kapcsolatos kalkulusban a 

színházra speciálisan jellemző sajátosságokat (pl. a jelrendszerek heterogenitása, a 

vizualitás kitüntetett szerepe) teszi meg kiindulópontjául.

52 Ebből a szempontból a feminista kritika a színházi avantgárddal érintkezik, hiszen Artaud, a Bauhaus, 
Craig, Brecht stb. programjának egyik legfontosabb célja a színházi és dramatikus jelrendszereket 
(perszonázs, színészi játék, színpadi tér, nézőtér stb.) érintő átalakítás révén a színházi recepció bevett 
formáinak drasztikus átformálása volt. Igaz, a posztmodem színház esztétikai sajátosságai szintén a 
befogadás folyamatának átalakulását vonhatják maguk után (vő. többek között Pintér, 1998)

107



A feminista dramatikus szövegek egy része az écriture féminine koncepcióját 

annak “eredeti” közegére, a nyelvre alkalmazza, és a lingvisztikái elemekkel 

kísérletezik. Megtalálhatjuk ezt a mondat szintaktikai és lineáris szerkezetének 

felbontásaként, a szöveg fragmentálásának formájában (pl. Ntozake Shange afrikai- 

amerikai írónő szövegeiben), illetve (hasonló eredménnyel járó) keresztdialógusokként: 

az egyes szereplők szimultán, illetve egymás szövegeibe (nem szavába!) “vágva” 

mondják szerepeiket (példaként ídézhetők Shange mellett Adrienné Kennedy és Caryl 

Churchill bizonyos drámái, valamint Rose Leiman Goldenburg Letters Home című 

műve).

Amennyiben Genette nyomán minden elbeszélést egy mondat kiterjesztéseként 

fogunk fel (Genette, 1996: 66), az előbbi technika (valamelyest nagyobb léptékű) 

alkalmazását ismerhetjük fel a dramatikus szöveg narratív rendjének, az események 

lineáris sorának megzavarásában. Míg egyes feminista drámák lemondanak a kerek 

történetté összeálló cselekményről, más művek megtartják azt, de gyakran a brechti 

technikát kisajátítva (appropriation) songokkal szakítják meg (pl. Churchill Vinegar 

Tom]a), illetve a tér és időviszonyok összezavarásával billentik ki.

Caryl Churchill több drámájában (pl. Top girls, Cloud Nine, Az Iglic) is 

alkalmazza a “szerepösszevonás” “szerep - megosztás” illetve “cross-gendering” 

eszközét: “ugyanaz,on” testhez több perszonázs, vagy egy perszonázshoz több test 

kapcsolódik, illetve a perszonázs “neme” eltér a perszonázst alakító színész nemétől. A 

perszonázs - színész identifikálásának ilyetén megzavarása részint a színházi 

szituációra, a színházi keretre való rámutatás tipikus eszköze, emellett szubverzálja a 

perszonázs individualitásával és integritásával kapcsolatos (tév)képzeteket. Churchill 

mindezek mellett a “nő(i)” reprezentációjával kapcsolatos kritika képpé fogalmazásához
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is használja; erre példaként idézhetjük Cloud Nine című művét, melynek első 

felvonásában a dráma Betty nevű perszonázsa egy férfitestben “realizálódik” . Ennek a 

Betty- férfinak bizony férje is van (ezt a perszonázst szintén férfi színész játssza), az ő 

szavaival kezdődik a darab: “My wife is all I  dreamt a wife should he, /  And everything 

she is she owes to me. ” Betty pedig imigyen mutatkozik be: “Ilivé far Clive. The whole 

aim o f my life /  Is to he what he looks far in a wife. / 1 am a mán ’ s creation asyou see, /  

And what mén want is what Iwant to be. ” A szöveg ironikus megerősítése annak, amit a 

színpadi előadás esetében a látvány még erőteljesebben megfogalmaz: a “férfi” vágya és 

akarata alakítja (ki) a “nő(i)”-t, a “nő(i)” nem létezik a maszkulin diszkurzusban; Betty 

és Clive házassága pedig akár az Irigaray - féle hom(m)osexualité (Irigaray, 1985: 101- 

103) megidézésének is tekinthető.

A perszonázsok homogén, stabil egységes identitása csaknem a szó szoros 

értelmében megtörik Adrienné KennedyH bagoly válaszol5' című drámájában. Ezt 

érzékeltetik már a perszonázsok nevei is: “Ő, aki Clara Passmore, aki a Szűz Mária, aki 

a Fattyú, aki Bagoly”; “Istenverte Apa, aki a Város leggazdagabb Embere, aki a Halott 

Fehér Apa, aki Passmore Tiszteletes”(stb).53 54Nem csupán jelenetről jelenetre változik a 

szereplők identitása, de korábbi önmaguk maradékát “hurcolják” magukkal, illetve a 

változást szaggatottá, érdessé teszi a látvány vizuális sokkja: “A szereplők lassan 

változnak át egyik identitásukból a másikba, mindig magukon hagyva néhány 

rugadarabot előző alakajaikból (...) A Halott Apa leveszi a haját és fehér arcát, majd a 

székről leemel egy fehér templomi öltözéket és felveszi. Fehér haja alatt fekete néger 

haja van.” (stb) (Kennedy, 1994: 23,25). Az “egyes” szereplők szerepek montázsaivá 

válnak, sőt ősszeollózott montázsként épül fel maga a tér is (new yorki metrókocsi

53 Adrienné Kennedy, 1994
54 A drámában szerepei például egy madár is: “A Fehér Madár, aki Passmore tiszteletes kanárija, aki isten 
Galambja” néven.
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ajtaja, a Szent Péter katedrális kupolája stb.). A dráma az “Én” elbeszélésére, a narratív 

identitás felépítésére tett kísérlet drainatizálásaként értelmezhető: Clara újra és újra a 

múlt emlékmorzsáiból próbálja megteremteni, felépíteni az “Én”-t.

Hang és színpadi test az előbbieknél erőteljesebb, és lényegében ellentétes 

előjelű használatára épül a The Singular Life o f Albert Nobbs, Simoné Benmussa 

drámája. A darab címszereplője egy nő, aki férfinek álcázva, “Albert” néven éli életét. 

Benmussa szerepeltet egy színpadon kívüli férfi hangot, amely folyamatosan “jelen van” 

- “Alberthez” beszél, megvető megjegyzéseket fűz kinézetéhez, ott van “Albert” 

álmaiban, gondolataiban. Ez a hang vezeti be “Albert” történetét, és zárja azt le halála 

után - “Albertnek” nincs helye a saját történetében, illetve nincs saját története - csak a 

patriarchális rend kijelölte szerepbe léphet be, a patriarchális rend írja és mondja el 

történetét.

A feminista dramatikus szövegek egy része a fabula és identitás koherenciája 

megzavarása mellett a nyelvvel és a nyelv hangzóságával (is) kísérletezik. Ntozake 

Shange darabjaiban például annyira fontos szerepet kap a nyelv zeneisége, hogy a 

szövegeiről értekezők egyöntetű megállapítása szerint a műfaji és műnemi határvonalak 

(dráma-líra, drámaszöveg/mondóka/dai) eltörlődnek, értelmezhetetlenné és 

alkalmazhatatlanná válnak. Caryl Churchill Az Iglic című dramatikus szövegében a 

címszereplő (a darab koherenciáját építő) monológjaiban nem csupán a nyelv 

hangzósága és zeneisége kap fontos szerepet, de azok szerkezeti sajátossága egyúttal a 

szimbolikus működésmódját is finoman kimozdítja.

A nyelv zenei összetevőként való használatával a feminista dramatikus szövegek 

Artaud színházi elveivel érintkeznek. Artaud a színpadi jelrendszereket egyenrangúvá és 

egymástól függetlenné kívánta tenni, megvonva így a szövegtől az isteni szó szerepet. A 

nem teologikus (Derrida, 1994) modellt alkalmazó színházi reprezentációban a test sem
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rendelődik alá a szónak; meghatározóbbá válik a kimondás aktusa, a hangoztatás, tehát a 

test kvázi hangszekrényként funkcionál. így voltaképpen a bahtyini groteszk test (a 

modern -  posztmodem paradigmaváltás művészete kapcsán fontos szerephez jutó) 

koncepciója felől válik értelmezhetővé, (vő. Bahtyin, 1982)
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Az IglksS

Kezdjük a prológussal. A dramatikus szöveg megnyitásának egyik hagyományos 

módja, hogy a darab kezdetén valamely szereplő (gyakran olyan szereplő, aki a 

dramatikus világ történéseiben nem vesz részt, funkciója csupán a 

megértéshez/értelmezéshez szükséges információk közvetítése) ismerteti velünk a darab 

perszonázsait, a cselekményt, vagy a történetet. Funkciója szerint a prológus az 

előszóhoz hasonlít, amely “összefoglalja, bemutatja és elhelyezi a szöveget - esetleg a 

szerzőt - egy kontextusban. (...) szövegszerű határt von a szövegnek a szövegben, és 

megpróbálja a szövegen kívüli valósággal is összekötni az olvasó által még nem 

olvasott, de már az előszó által kontúrozott szöveget.” (Orbán Jolán, 1994: 177) A 

dramatikus/színházi prológusok nagy része55 56annyiban különbözik az előszótól, hogy 

“önreflexívek”, azaz elsősorban a fikció labirintusába próbálnak becsalni minket; de 

még ezen prológusoktól sem vitathatjuk el az elváráshorizont strukturálását, az 

elkövetkezendő szöveg olvasásának/értelmezésének irányítását.

Derrida A Disszemináció Könyvkívületében az előszó és szöveg viszonyát 

vizsgálja, illetve olyan irodalmi és filozófiai példákat hoz fel, amelyek tagadják vagy 

megzavarják az előszó és szövegtest te(le)o-logikus - kauzális rendjét és értelmét. 

Churchill drámájában a pro - logosz funkció, az első szó, első értelem paródiáját 

találjuk, hiszen csak a darab újraolvasása során válik felismerhetővé, hogy Iglic első 

monológjában “szétszórattak” bizonyos szavak, tematikus magok, amelyek a dráma 

“egészének” szempontjából relevánsak, mint például a „(...) Tomi tamtam! Tomi 

tombola totó tutitipp! És kibújik incifinci ajkán a nevem kalamajkán, elixírem

55 Caryl Churchill, 1995
56 Ellenpéldaként Plautus műveire utalhatunk, aki a dramatikus szöveg prológusát a szerző- és előszó- 
funkcióval kapcsolja össze
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virágszirom balsorsom balzsama, kibújik pontban éjfélkor indul útjára a gyönyörgöm 

alássan.” részek.

A prológus és a dramatikus szöveg egészének szokásos hierarchiája ím 

megfordul: ezúttal nem a prológus szolgál a darab megértésének alapjául, hanem a darab 

felől válik “értelmessé”, értelmezhetővé a prológus. E csavar ellenére természetesen 

továbbra is megmarad a prológus olvasatot irányító szerepe, részint az olvasás 

folyamatának temporalitása miatt (vő. Calinescu, 1991), részint a prológus 

nyelvhasználatnak köszönhetően. Iglic szövege egy olyan nyelvhasználatot képvisel, 

amely a különbséget játssza ki - a hangalakilag közel álló szavakat használja a 

szituációba “illő” szavak helyett, egy összjátékot, kettős olvasatot, kettős érzékelést 

vezetve be. A különbözőség játéka nem csupán Iglic ezen első monológjában és 

kommentárjaiban érvényesül, hanem a dramatikus szöveg szerveződésének átfogóbb 

szintjén is.

A prológus - dramatikus szöveg viszonyának felforgatása mellett Churchill 

drámája a szerzői utasításoknak a dramatikus szövegben betöltött hagyományos 

funkcióját is szubverzálja. A szerzői utasítás többnyire a dialógusokban kibontakozó 

cselekmény idejérőj és teréről, a környezetről, miliőről tájékoztat, valamint a 

perszonázsok külső megjelenésére, térbeli mozgására, gesztusaira, viselkedésére utal. A 

Dialógus és a szerzői instrukciók közti viszony meghatározására több javaslat is 

született, melyek a szerzői utasításokat rendre a másodhegedűs szerepére kárhoztatják, 

például mint “mellékszöveget” (Ingarden) “alárendelt szerepűt” (Veltrusky) határozva 

meg (id. Aston - Savona, 1991: 71-75). Nos, Churchill drámájában a szerző 

utasítások57többé nem rendelődnek alá a Dialógusnak, sokkal inkább egy a Dialógussal 

párhuzamos, azzal egyenrangúként olvasható szöveggé állnak össze; e szerzői
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utasításokban egy másik “világ” bontakozik ki, amely nem szolgai kiegészítése a 

Dialógusban kibontakozó fikciónak, pl.

“LILY (...) Nem akarlak látni soha többet

Iglic kimegy. Lily kimerültén ül. Később ő is kimegy.

Egy családpiknikezik a tengerparton. A parton végig Kékemberek. A Járókelő

tovább táncol.

Josie és a Fekete Kutya egy kicsiny szobában, látogatóban náluk egy 

tiszteletreméltó férfi, viseltes ruhában. (...) "(Churchill, 1995: 297)

Az Iglic ezen álomszerűén felépülő rétege akár a kristevai értelemben vett 

écriture féminine - ként is meghatározható: olyan szöveg, amely a fennálló 

diszkurzusban a marginális pozíciót (a szerzői instrukcióét) foglalja el. Noha léteznek 

olyan darabok, amelyek kizárólag szerzői utasításokból állnak (pl. Beckett Némajátékai, 

vagy Kandinszkij A Sárga hangzása), ezek a darabok a Dialógus - instrukció 

viszonyának szélsőséges megfordításával legfeljebb az instrukcióra ruházzák át a 

hagyományosan a Dialógushoz kötődő lehetőségeket, de nem képesek a dramatikus 

szöveg eme “kisebbségijét” revelatív szerepbejuttatni. Churchill drámája összjátékot 

hoz létre a kétféle szövegtípus között, amely játék alapja (lehetne-e más?) a másikhoz/a 

másikban artikulálódó különbség. Ez az összjáték, ez a különbség teszi lehetővé, hogy a 

szerzői utasítás önálló, egyenrangú szerepre tegyen szert: kísér(t)ve a Dialógust és a 

Dialógussal kísér(t)ve, hol azzal párhuzamosan, hol összefonódva vele.

Az Iglic szerzői utasításai másként is összekötődni látszanak a női írással. A 

nyelv Szimbolikus rendje bináris oppozíciókból épül fel, és strukturálja 57

57 A drámában találhatunk példákat a szerzői instrukció “hagyományos” változatára is.
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világértelmezésünket, gondolkodásunkat - Cixous ezt halálterhes bináris 

gondolkodásnak nevezi, mivel az oppozíciós párok mindegyike hierarchikus viszonyban 

áll egymással, ahol a feminin mindig a maszkulinnak alárendelt. Ezért az écriture 

féminine koncepciója részint egy olyan szöveg megteremtésére irányul, melynek nyelve 

az Imagináriust idézi (vissza). Churchill darabjában ezt egyfelől az Iglic nevű 

perszonázs látszik képviselni; monológjainak nyelvhasználata mellett erre predesztinálja 

őt alakváltásainak sora is. Iglic különféle alakokban bukkan fel: boszorkány, öreg nő, 

kisgyerek, férfi, fiatal lány stb. - folyamatosan változtatja nemét és személyiségét. A 

hagyományos dramaturgiával felépülő perszonázsok ilyesmire legfeljebb álöltözet révén 

képesek, de ezen esetek egy döntő vonásban különböznek Iglic alakváltásaitól: a 

perszonázs az álöltözet alatt továbbra is őrzi “eredeti” nemét és személyiségét, s ez a 

befogadók és a perszonázsok eltérő informáltságából adódóan többnyire komikus 

szituációk forrásává válik58(hiszen a befogadó a dráma szereplőivel ellentétben továbbra 

is képes azonosítani a perszonázst) illetve az álöltözet álötözet voltában válik 

jelentésessé.59Iglic esetében viszont hiányzik a stabil viszonyítási pont, az álruhába 

öltözött eredeti személy: Iglic azonosításának egyetlen eszközévé a Név válik, amelyet 

azonban a szereplők sohasem mondanak ki (illetve Iglic egyetlen egyszer, de ekkor 

harmadik személyben beszél magáról, elkülönítve a kijelentés alanyát a kinyilatkoztatás 

alanyától.) Identitásukat vesztett vagy cserélgető perszonázsok bőven akadnak a 

posztmodem drámákban, de Iglic még tőlük is különbözik: nem a különböző szerepekbe 

való beleveszés, a szerepek mint merev maszkok váltogatása (mint pl. Kennedynél) 

működik itt, hanem a folyamatos átalakulás, az átalakulás folyamata válik fontossá. Az 

Iglic képviselte szubjektumforma az Imaginárius preszubjektív állapotát idézi: egy, a

58 vö. pl. Synge: A nyugati világ bajnoka
59 vö. pl. Brecht: A szecsuáni jólélek
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nemi különbségeken és elkülönüléseken inneni polimorf, fluid, áramló “identitást”. íglic 

nem neveztetik meg, mert az “iglicség” nem mondható a nyelv Szimbolikus rendjében, 

kategóriáiból (köztük a nemi kategóriákból, gender trouble - perszonázs trouble) 

kipereg. íglic azonosításának egyetlen eszköze a Név, azaz egy textuális elem, így 

elkerülhetetlenné válik annak (f)elismerése, hogy “a perszonázs nem valós, hanem 

textuális élőlény. Csak a szövegben és csakis általa létezik. (...) Pszichológiáját 

életszerűségét az olvasó alkotja meg a perszonázs cselekedetei közötti ok - okozati 

viszony megteremtésével.” (Jákfalvi Magdolna, 2001: 12) íglic a darab narrátoraként/(a 

brechti értelemben vett) kórusaként funkcionálva folytonos alakváltásaival egyúttal 

törlésjel alá helyezi a kórus szerephez kötődő metapozícionáltságot, illetve “saját” 

homogenizáló, hegemonizáló, egy-ségesítő szokásrendszerünk felülvizsgálatára késztet.

Nem feledkezhetünk meg íglic “udvartartásáról” sem, Kiszőce Bubusról, 

Víziluluról, meg a többiekről. Ezek a perszonázsok, akikből/amikből a dramatikus 

szöveg textúrájának “álomfonala” összesodródik - pödörődik egyetlen jelenetben 

szólalnak meg, mikor Josie az Alvilágba kerül.

„ (...) Fény, zene, dúsan terített hosszú asztal, pompásan öltözött emberek és 

egyéb teremtmények, mint Kiszőce Bubus, Rőfkarú Nelli, Zápfog Janka (...) Minden 

lenyűgöző, igézete azonban megtörik itt - ott: az étkek között gallyak, falevelek, 

bogarak, a ruhák olykor cafatokban lógnak, a csodaszép emberek kezén karmok, mások 

arca undorító. (...)

SZELLEMEK Üdvöz földi faramuci

hörpints szörpincs ideál közénk

garnéla makréla kaviár és zanzibár

vörösbor vagy fehérfolyás

sampányer kampányer és veszít a szüzességéből
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fülemilefilé csücsülök felsál felsül falsul

oranzsután csokoládémasszázs 

feketebkaverna habcsók habzsol brokiöntet.

( . . . )

A Szellemek étellel traktálják Josie-t, a Lányt odébb lökdösik. Sikerül 

visszafurakodnid’ (Churchill, 1995: 278-279)

Az Alvilág hangulata, jellemzői a romlás, az enyészet, illetve a haláldimenziója 

a kristevai elmélet szerint mind olyan minőségek, amelyek az Imagináriusba juttatják 

vissza a szubjektumot (vö. Júlia Kristeva, 1997b), a sikoltozva berontó banya és 

kigúnyolása pedig akár a Tükörfázis előtti “testkép darabokban” állapot megidézésének 

is tekinthető60.

A Kiszőce Bubus - féle kompánia a kristevai szemanalízis figyelembevételével 

nem csupán tematikusán, de a dramatikus szöveg szerkezete szempontjából is az 

Imagináriushoz kötődnek. Az Iglic álomrétege a szemiotikusnak feleltethető meg, mivel 

ezek a jelenetek újra és újra megtörik, tagolják a szöveg “tudatos” diszkurzusát, újra és 

újra eltolják, áthelyezik a befogadói szubjektumot. Érdemes kitekintenünk a darabban 

hipotetikusan megfogalmazódó színházi előadásra is. Churchill drámája túllép a Derrida 

által logocentrikusnak nevezett színházi hagyományon: a szerzői instrukció képekben 

fogalmaz, amelyek nem rendelődnek alá a szövegnek, nem illusztrálják azt, nem 

hozzáadódnak, hanem azzal egyenrangúan, saját “törvényeik” szerint szerveződnek. A 

darab álomrétege azt az elsősorban Róbert Wilson nevéhez kötődő színházi irányzatot

60 “Egy Banya ront be sikoltozva. Felragad valamennyi ételt, szétszórja, lázasan keresgél. Énekel 
BANYA Hol a fejem? Hol a szívem? Hol van a karom? Hol van a lábam? Ez itt az ujjam? a szemem 
valahára!
A Szellemek nevetnek rajta csúfondáros képpel, énekelve ismétlik a szavait 
SZELLEMEK Fej adó... szívverés... karvaly... lábatlan... ujjé... szemfelszed...
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képviseli, am ely a  „hieroglifa m intázatú  értelem terem tés” révén  a  néző t “kiragadja saját,

önmagát identifikáló magatartásából (...) kioldja megfagyott önmagából”. (Finter, 1998: 

3, 7; valamint Kristeva, 1997b) S mivel a szöveg az álomréteg mellett egy szimbolikus 

szálat is tartalmaz, kikerülni látszik a “víziók színházának” csapdáját is: nevezetesen azt 

a - főként Wilson ellen felhozott - vádat, hogy a vizualitás felértékelésével a nyelven 

kívülre próbálna kerülni.

BANYA Adjátok vissza a csontjaimat.” Churchill, 1995: 279.
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Megtisztulva

Kané műve a szubjektumot megalapozó kasztrációs trauma szimbolikus 

átdolgozásaként, azaz katartikus eljárásként értelmezhető - ennek kifejtéséhez a 

narratológia és a pszichoanalízis értelmezői keretét használom, ezért első körben a 

katartikus eljárásról és a kasztrációs szorongásról fogok beszélni.

Sigmund Freud és Ottó Breuer 1880 és 1895 között új módszert dolgozott ki a 

hisztériás nőbetegek kezelésére, melyet katartikus terápiának neveztek el. A katartikus 

eljárás célja a lereagálás, “a tévútra került [és beszorult] affektus felszabadulása és (...) 

levezetése (.. .)”volt (Laplanche -  Pontalis, 1994: 248). Ezt a terápiás beszélgetés, a 

nyelv szimbolizáló átdolgozása és az ismétlés teszi lehetővé. A kóroktanra és a 

kezelésre vonatkozó felfogás megváltozásával, az ellenállás és az áttétel elméletének 

kidolgozásával a lereagáláshoz kötött katartikus hatás jelentősége csökken. Mégis, 

nyelvi természete és ismétlő jellege miatt a terápiás beszélgetés továbbra is katartikus 

eljárásnak, a patogén affektusok szimbolizáló átdolgozásának tekinthető. Freud 1909-től 

dolgozta ki és formálta a kasztrációs szorongásra vonatkozó nézeteit. Tézise szerint a 

nemek közötti anatómiai különbség mentális feldolgozása alapvető jelentőséggel bír a 

pszichoszexuális fejlődés, az identitás kifejlődése szempontjából. Forgatókönyve szerint 

a fallikus szakaszban a fiú- és lánygyermek a nemi szervek különbségét percipiálva 

másként tapasztalják / látják saját testüket, ennek következtében más helyet foglalnak el 

a család Ödipusz - háromszögében. Az egyikük azt látja, hogy van pénisze, akárcsak az 

apának, az anyja viszont kasztrálva van; a másik azt, hogy ő maga, akárcsak az anyja, 

kasztrálva van, az apa viszont rendelkezik ezzel a szervvel. A felfedezést követően -  

legalábbis Freud szerint -  a fiú retteg, hogy az apa esetleg őt is kasztrálja az anya iránti 

vérfertőző törekvését büntetendő, ezért feladja anyja iránti szerelmét. Ezt követően a 

kasztrációs szorongás tiltások rendszerévé fejlődik, melyeknek a szubjektum aláveti
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magát; ezzel készen áll arra, hogy a kultúra tagja legyen. A lány, kasztráltnak ezért 

csökkent értékűnek érezvén magát, háromféle módon reagál a helyzetre: tagadja, 

kompenzálja, vagy elfogadja kasztrált voltát. Freud a három verzió közül ez utóbbit 

normatív rangra emeli, s a nőiség kifejlődésének zálogát látja benne. Ebben az esetben a 

lány áhítozni kezd a saját testéről hiányzó péniszre, szeretné azt a maga számára 

megszerezni. A kasztrációs szorongás a fiúk esetében az Ödipusz-komplexus lezárása, a 

lányok esetében épp ellenkezőleg, annak nyitánya. Ezenkívül a leánygyermekre a 

fiúkhoz képest az Ödipusz-komplexus még egy plusz terhet ró: az elfojtott és megvetett 

anyai/női pozícióval kell azonosulnia.

A freudi forgatókönyv meglehetősen kétes szerepet oszt a nőkre, ami nem 

maradt reflexió nélkül. Az érvelés alapja nem a két szerv kétféle morfológiája, minthogy 

a kasztráció logikája csak egyetlen szervet vesz figyelembe. Freud az egy-ből, az 

önazonosból vezeti le a nemi különbséget: egy nárcisztikus, a különbség tolerálására 

képtelen jelenet elszenvedése vezetné be az alanyt az emberi kultúrába. A kasztrációs 

szorongás freudi sémájának további kritizált momentuma a látásnak juttatott kitüntetett 

szerep. A nézés, meglesés motívumát Freud a tárgy szadisztikus uralásának vágyaként 

definiálta, s mint Irigaray rámutat Freud szövegei maguk sem mentesek ettől a 

törekvéstől. Végül a kételyek egy része arra irányul, vajon a kasztrációs szorongás 

hasonló módón játszódik-e le mindannyiunk esetében, vagy a pszichoanalízis apja saját 

komplexusát próbálta általánosítani?

Innovatívabbnak tűnhetnek számunkra a kasztrációs szorongás eredetét kutató 

egyéb magyarázatok, melyek a veszteség traumáját az apai fenyegetés helyett az anyai 

testre vezetik vissza. Elvégre a lánynak, miután kasztráltként észleli magát, már nincs 

mit elveszítenie, így nincs mitől félnie sem. Eszerint a freudi levezetés logikai hibába 

csúszik. August Starcke szerint az anyamelltől való elválasztás az első veszteség, amely
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a hiány átélésére kényszeríti a csecsemőt. Csak ez bírhat mindkét nem számára adódó 

hatóerővel. Ottó Ránk az anyától való elszakadást, a születést jelölte meg a kasztrációs 

szorongás forrásaként. Mégis, a terápiás beszélgetésben újra és újra a ffeudi koreográfia 

tér vissza. (Kristeva, 1997a: 245)

A kasztrációs komplexus dramaturgiája vagy drámája univerzális hatóerővel bír 

a szimbolikus kapcsán. Minthogy a nők számára politikailag hatékony cselekvés csak a 

szimbolikus mezőben képzelhető el, a helyzettel való elégedetlenség artikulálásának 

egyetlen lehetséges módja a szimbolikus belülről való kimozdítása. Ezen a ponton 

érdemes visszatérnünk Kané művére. A mű 18. jelenetében Cári és Grace rémülettel 

vegyes megdöbbenéssel fedezik fel, hogy nemi szerveiket Tinker felcserélte, átoperálta. 

Legalábbis Grace kapott egy futyit.

“Grace eszméletlenül fekszik egy ágyon. Meztelen, az ágyéka és mellkasa körül 

kötés, a melle helyén vérfolt. Cári eszméletlenül fekszik a közelében. Meztelen, az 

ágyéka körül véres kötés.''’

“Grace a tükörbe bámul. Cári felül az ágyban, kinyitja a száját. Grace-re néz. 

Grace ránéz. Cári némán felsikolt."

Ez a jelenet, kép a kasztrációs félelmet kiváltó pillantás és rémület freudi 

dramaturgiája parafrázisaként értelmezhető. A nemi szerveket kutató tekintet ott, ahol 

’nem kéne lennie semminek’, lát valamit, s nem lát semmit ott, ahol látnia kéne. Kané 

deformálja, karnevalizálja a freudi szcénát, vagyis a nő számára a szimbolikusban a 

szimbolikus kimozdítására adott kevés lehetőségek egyikét választja. Ezenkívül a 

jelenet áthelyezhető pótlékként mutatja be a nemi szerveket. Ebben a freudi tétel egyik
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elemének megismétlését láthatjuk: Freud szerint a gyermek a kasztráció elméletét annak 

analógiájára dolgozza ki, hogy korábban más részlettárgyak leváltak testéről (pl. az 

ürüléke). De ez az ismétlés éppen az eredeti jelenet élét veszi el -  itt a péniszt nem csak 

el lehet veszítem, de szerezni is lehet egyet. A narratívum a freudi jelenet logikáját 

követi, csak éppen a visszájáról olvassa és írja minden elemét. A karnevalizáció és az 

ismétlés arra utalnak, hogy Kané szövege a francia feminista pszichoanalízis értelmezői 

keretét használva női írásnak tekinthető. A karnevalizáció, a társadalmat megalapozó 

kódok fejtetőre állításának destabilizáló erejére Bahtyin nyomán Kristeva mutatott rá, az 

ismétlés szubverzív erejére pedig Irigaray hívja fel figyelmünket.

Kané szövegének női írásként való értelmezéséhez további belátásokat 

nyerhetünk a feminista narratológia révén. A feminista narratológiának a patriarchátus 

szövegeivel szemben megfogalmazott egyik fontos kritikai észrevétele, hogy azokban az 

ágencia a férfi szereplőhöz vagy szereplőkhöz kötődik, míg a nő passzív és akarat 

nélküli lényként jelenik meg, aki vagy a férfi hős cselekedetének tárgya, vagy csak az ő 

közvetítésével képes cselekedni. Külön tanulmány tárgya lenne, hogy a domináns sémán 

fordító történetek illetve feldolgozásaik közül melyek azok, amelyek nem csupán a 

szokott rendet erősítik. Teresa de Lauretis 1984-es, vágy és narratíva összefüggéseit 

tárgyaló írásában (De Lauretis, 1984) a cselekménymenetben rendre visszatérő nemek 

közötti egyenlőtlenségnek ered nyomába. Megállapítása szerint a patriarchátusban a 

keresésre épülő történetek az Ödipusz- történet dramaturgiáját követik: a női szereplő 

röghöz kötött, térbeli helyek jelölője, a férfi főhős kiváltsága a történet terében való 

mozgás, a térbeli határvonalak átlépése. Az asszimmetria pszichoanalitikus gyökere a 

preödipális anya-gyermek viszonyban keresendő. A gyógyírt nem a narratíva elvetése, 

hanem női perspektívából való átdolgozása jelentheti.
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Ha az iménti szempontot vesszük fontolóra, első pillantásra úgy tűnhet, a 

Megtisztulva fabulája a Propp -  féle varázsmese morfológiáját követi, egy fontos 

változtatással. Felcserélve a nemi szerepeket, egy nő az, aki útnak indul, átlépi a kint- 

bent határvonalat, míg a keresett személy egy férfi, Grace bátyja. A határvonal 

hangsúlyosan megjelenik a szövegben: Rod és Cári a kerítésnél játszódó jeleneteiben a 

válaszvonal vizuálisan jelenik meg, a hangdramaturgia révén (miközben a szín egy 

utópisztikus kampusz, kintről mindennapos zajok hallatszódnak, pl. focimeccs), Tinker 

és Robin csokoládédrámájában (amely azt bizonyítja, a bonbon itt elérhetetlen árucikk).

De vajon beíródnak-e a jelenetek egy teleologikus sorba, célelvű-e a történet? 

Tézisem szerint a szöveg lehetővé tesz egy olyan értelmezést is, amely a legfőbb 

szövegszervező eljárásnak az ismétlést tekinti, és a cselekmény - egységeket nem fűzi 

fel egy lineáris sorba. Ezt a gondolatmenetet abból bonthatjuk ki, hogy a darab Tinker 

nevű szereplője újra és újra testi és mentális kínzásoknak veti alá környezetét -  de a 

halál nem, pontosabban nem mindenkinek adatik meg. Ez engem arra sarkall, hogy a 

cselekményt az ismétlési kényszer és a halál-ösztöntörekvés alapján értelmezzem. A 

továbbiakban a halálösztöntörekvés freudi és lacani koncepcióiról ejtenék néhány szót.

Freud 1920-as Az örömelven túl című írásában fejti ki a halál-ösztöntörekvésre 

vonatkozó nézeteit. Következtetése szerint az alany számára a halálba való átsiklás 

vágya még a kín kerülésénél és az örömszerzésnél is megalapozóbb erővel bír. Ezt a 

korábbi ökonómiai modellhez képest elmozdulást jelző állítást a neurotikus betegek 

ismétlési kényszerét kutatva fogalmazza meg. Az alany számára kínos események 

ismételgetése nem magyarázható az örömelv alapján, hiszen semmiféle vágyát nem 

teljesíti. Freud arra a következtetésre jut, hogy az ismétlés egy korábbi állapot 

fenntartását biztosítja; az erre irányuló törekvést nevezi el halál-ösztöntörekvésnek. 

Ökonómiai szempontból a halál-ösztöntörekvés két fajtája különíthető el. Az egyik a
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feszültség állandó szinten tartását célozza, egy állapot kimerevítésével az ismétlésékben; 

a másik a feszültség nullára csökkentését egy korábbi, a szerves élet kialakulása előtti 

állapot megismétlésével. (Freud, 1991: 53) Freud egy további szempontból is 

differenciát von: az izomrendszer fejlettségének egy fokán az alany halál- 

ösztöntörekvését immáron nem maga, hanem környezete ellen fordítja.

Lacan többször is interpretálta a halál-ösztöntörekvés freudi hipotézisét. Ezúttal 

csak az elemzés szempontjából jelentős gondolattal foglalkozom, amit Lacan “az örök 

büntetés elve”-ként illetve a “Másik elpusztíthatatlan vonásaiként emlegetett.61 A 

halál-ösztöntörekvés itt egy speciális képzettartamban kristályosul ki: az alany 

feltételezi, hogy a Másikban van egy elpusztíthatatlan mag, amely traumatikus 

másságának esszenciája. Ez a képzet működteti a két halál között való megrekedés 

fantáziáit, mint például a pokol elgondolása, vagy éppen a katolikus mise. Lacan az örök 

büntetés elvét a szeminárium Sade -dal foglalkozó fejezeteibe is beleszövi: a Juliette 

története című műben a hősnő kegyetlen kínzásokat szenved el -  mégsem hal meg, sőt 

továbbra is a világ legvonzóbb teremtményének írja le a narrátor. Lacan azért említi egy 

lapon Juliette történetét, a pokol-képzetet és a misét, mivel mind a három esetben a 

kínzás aktusa ismétlődik, a szenvedés állapotát tartja fenn, merevíti ki az ismétlés.

Ebből következően mindegyik narratíva a halál-ösztöntörekvést képviseli.

Kané szövegében a halál-ösztöntörekvés részint a cselekményben 

reprezentálódik: Tinker agressziója a környezete ellen irányul, Robin, Graham és Rod 

öngyilkosok lesznek. Emellett átfogóbb szinten, a narratív szerkezetben is tetten érhető 

a halál-ösztöntörekvés, az “örök büntetés elve” megismétlésében. A szöveg női írásként 

való értelmezése kapcsán ez utóbbi fontos számunkra. A narratívum halál-

61Lacan ezt A pszichoanalízis etikája címmel 1959 telén és az azt követő év tavaszán tartott 
szemináriumában dolgozta ki. Lacan, 1986: 225-257 és Lacan, 1992: 191-218
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ösztöntörekvés indukálta fantáziaként való elemzése melletti egyik érv, hogy az első 

jelenettől csaknem a történet végéig jelen van egy halott. Graham, bár a nyitójelenetben 

összeesik, és innentől fogva mint halottról beszélnek róla, nem tűnik el a történet 

teréből. Mi több, még csak nem is szellemként jár vissza, hanem Grace-t kíséri. A 

megjelenés alkalmait és gyakoriságát tekintve szerepe leginkább a klasszicista 

drámákban a főhőst kísérő bizalmas szerepköréhez áll közel -  de talán még annyi 

dramaturgiai funkció sem rendelődik hozzá, mint azokhoz. “Elveszik az életedet, de 

nem adnak helyette halált.” -  mondja Rod Cárinak. Ez a megfogalmazás szintén a 

pokol-párhuzamot erősíti. A leglátványosabban Cári története kínálja a lacani 

értelmezéssel való analógiát. Miután elárulja szerelmét, Rodot, Cári elveszíti nyelvét, 

kéz- és lábfejeit, majd kasztrálják -  de semmiféle információt sem kapunk arra nézvést, 

hogy meghalna. További érv lehet, hogy Robin fuldoklása közben, pontosan a két halál 

között pillantja meg Grahamet, aki Tinker, Grace és a befogadó számára mindvégig 

látható. A halál és a sebek ellenére nem halad tovább a történet.

A célelvü cselekménymenettel való szakítás a maszkulin vágyat és pozíciót beíró 

ödipális logika strukturálta történetmondással való szakítás is egyben. A Megtisztulva a 

törvény, az apai tiltás elé tér meg. A diakron történetfonal elvágása mellett ennek 

további bizonyítéka Grace és Graham vérfertőző kapcsolata, valamint Tinker deficites 

Apa - figurája. Az Ödipusz - struktúrában Tinker lenne a Másik, a szimbolikus tiltás 

ágense, aki a kasztrációs fenyegetés révén megszabja a többi szereplő vágyának 

kerülőútjait és történetét. És bár egyfelől Tinker valóban effajta hatalmat gyakorol a 

többi szereplő felett (ezt leginkább Cári esete bizonyítja), mégsem mindenható. Például 

a 9. jelenetben elfogy a zsetonja, ezért nem kukkolhat tovább a peepshow-vá alakított 

zuhanyzóban, ezenkívül szerelmes lesz.
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Amennyiben a halál-ösztöntörekvésben jelöljük meg a cselekmény szervező 

elvét, és tagadjuk a narratíva teleologikus voltát, ezt a mű egy további szerkezeti 

jellemzőjével is alátámaszthatjuk. Kané szövege tizennyolc jelenetből áll, amelyek 

meglehetősen laza logikai és okozati kapcsolatban állnak egymással. Ezenkívül a 

szerzői utasítások és a szereplők dialógusai meglehetősen kevés információval 

szolgálnak a darab világáról. Talán az egyetlen orientációs pont, hogy Grace kívülről 

érkezik -  ilyesmi többnyire a szövegek elején vagy a darab kezdete előtt szokott 

történni. A kritikusok a szerkezeti lazaság kapcsán a szöveg pretextusát Büchner 

Woyczek című művében látják, továbbá gyakran hasonlítják a művet egy nyomasztó 

vízióhoz vagy rémálomhoz. A teleologikus-kauzalisztikus cselekménymenettel való 

szakítás a tekintet feminista kritikája kapcsán megfogalmazódó dilemmára kínálhat 

megoldást.

Alighanem a cselekményben többször visszatérő, önmagában álló brutalitás az 

egyik oka annak, hogy a művet látomáshoz hasonlítják. A már említett csonkolásokon 

kívül Grace-t az egyetem tornatermében láthatatlan hangok megverik és 

megerőszakolják, Tinker arra kényszeríti Robint, hogy felzabáljon egy doboz 

csokoládét, majd a vizeletébe nyomja az orrát (stb). A szerzői utasítás egy egyetemi 

kampuszt jelöl meg a történet teréül, ám az események finoman szólva nem erősítik ezt 

meg. Véleményem szerint, ha a cselekményt és a teret egymás perspektívájában 

olvassuk, a történet az intézmény episztemikus erőszaktétele allegóriájaként is 

értelmezhető. Ebben a freudi kísértetiesre, az ismerős és mégis idegen érzetére 

ismerünk: “a kísérteties (unheimlich) az az otthonos, meghitt (heimlich-heimisch), 

amely az elfojtás után tér vissza és ennek a feltételnek mindenfajta kísérteties eleget is 

tesz.” (Freud, 1997b: 76-77) Ami esetünkben az elfojtást követően visszatér, az a 

diszkurzus rendjének kizáró mechanizmusai, és akiket kizártak.
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A történet térszerkezete a kristevai abjekt kategóriájával is megragadható. Az 

abjekt mindazon jelenségek, minőségek, tárgyak és élőlények összefoglaló neve, 

amelyek köztes vagy kétszeres státuszuknál fogva nem sorolhatóak be a szimbolikus 

mező bináris oppozíciókra épülő kategóriáiba. Kristeva szerint is mindezek közül a 

legnagyobb hatással az élet és halál minőségeinek egymásba csúszása bír. Az abjekttel 

való szembesülés a szimbolikus rögzítettséget megelőző állapotba való visszatérést 

eredményezi.

Ennek kapcsán utalhatunk egy drámatörténeti párhuzamra, Szophoklész 

Antigonéjára. A drámában Théba a halállal fertőzött élet, Antigoné sziklabörtöne pedig 

az élettel fertőzött halál terévé válik. A Megtisztulva és az Antigoné a térszerkezeten 

kívül a szituációt és cselekménymenetet tekintve is párhuzamosak: mindkét drámában 

egy nőalakhoz kötődik az ágencia, mindketten a számukra megfelelő gyászt próbálják 

kicsikarni fiútestvérük halálát követően. A kétféle cselekménymenet a halál- 

ösztöntörekvés korábban említett két fajtájának feleltethető meg: a szervetlen állapotba 

való visszatérés Szophoklész, a homeosztatikus ismétlés Kané esetében.

A cselekménymenet halál-ösztöntörekvés felől való értelmezését látszólag 

gyengíti, hogy Grace és Cári neme a 18. jelenetben felcserélődik. Eszerint Grace 

történetében (akiijeién értelmezés a főhősnek tekint) kirajzolódik valamiféle fordulat 

és a változás közvetlenül a szexuális különbséghez kötődik. Továbbá ugyanezen 

jelenetben Graham eltűnik a történet teréből, ami szintén a linearitás felé kanyarítana 

minket. Ám -  mint az a mű alábbi részletéből is kiderül -  Grace -ben voltaképpen 

Graham (is) tovább él:

Tinker Helyes fickó vagy.

Mint a testvéred.
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Remélem -

Amit akartál.

( . . . )

Hozzá fogsz szokni.

Többé nem hívhatlak Grace -nek.

Mondjuk ... Graham. Graham -nek foglak hívni.

{kifelé indu l)

Graham Tinker.

Tinker {m eg fordu l és G race -re  n éz)

Grace

Graham Éreztem.

Tinker Sajnálom. Nem vagyok igazi doktor.

{nagyon g yen g éd en  m eg csó ko lja  G race -1)

Tinker

Graham Viszlát Grace.

T inker és G raham  m eg fordu lnak .

E lm ennek,

Állításomat, miszerint ebben a jelenetben Grace Grahammé válik, alátámasztja 

az is, hogy a szöveg további részében a G ra ce /G ra h a m  megjelölés szerepel a perszonázs 

neveként. Minthogy az idézett jelenetben Grace saját bátyjává válik, Grace és Cári 

nemének62chiazmatikus cseréjében a melankóliára ismerünk: az alany az elveszett 

tárggyal azonosítja magát (Freud, 1997c). Ez az élőhalottság állapota: a melankóliában a

62 a francia nyelv itt egyetlen szóval lenne képes leírni azt, ami történik: a sexe szó egyszerre a szaporító 
szervek gyűjtőneve és a biológiai értelemben vett nem megjelölésére szolgáló szó.
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halál-ösztöntörekvés az élőt holttá merevíti. Kristeva a depresszió és melankólia 

strukturális azonosságát az Ödipusz komplexusban elveszített anyai tárgy (ami megfelel 

a lacani Dolognak) gyászolásában látja, amelyet a nyelv nem képes ellensúlyozni a 

melankóliás számára. A jelölőknek a veszteség kompenzációjára való képtelensége 

vezet az üresség és értelmetlenség érzetéhez, amire szintén találunk példát a drámában.

GRACE Éreztem.

Itt. Belül. Itt.

S ha nem érzem, értelmetlen.

Gondolj a felkelésre semmi értelme.

Gondolj az evésre semmi értelme.

Gondolj a felöltözésre semmi értelme.

Gondolj a beszédre semmi értelme.

Gondolj csak a halálra végképp kurvára semmi értelme sincs

Az elveszett anyai tárgy gyásza kapcsán Kané szövegét az Ödipusz-narratíva női 

oldalról való olvasatának tekinthetjük.

A darab nyelvezetét vizsgálva megállapítható, hogy a dialógusok fő jellemzője a 

kihagyás és az ismétlés. A két retorikai eljárás alkalmazásával a dialógusok drámákban 

szokásos közlő-funkciója csökken. A hiány egyfelől az információk elhagyásában 

manifesztálódik (csak nagyon keveset tudunk meg például a szereplők élettörténetéről, 

hogy honnan és miért kerültek ide). Ezenkívül a mondatok szerkezeti szempontból is 

lyukasak, többnyire hiányoznak a szintaktikai kapcsolóelemek. Az ellipszisek
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burjánzása eredményeként fellazulnak a logikai viszonyok, így a befogadó kilökődik a 

realista reprezentációkban adódó pozíciójából - nincsen (meta)tekintetünk a 

cselekményre. Ennek a történetben megfeleltethető Tinker már említett deficites hatalmi 

pozíciója. Másrészt a jelentés helyett a szöveg hangzósága, a vokalizáció válik 

meghatározóvá.

Záróakkordul néhány szó a halál-ösztöntörekvés női konnotációiról. A korábbi 

állapothoz való visszatérés vágya három szempontból is az anyai testhez kapcsolódik: a 

születéskor elveszített anyai test, a fallikus anya reprezentálta teljes test képzete, 

valamint a halottat befogadó anyaföld trópusa révén. A nőt csupán reprodukciós 

szerepkörben figyelembe vevő nyugat reprezentációs rendszereiben ezért a Nő és a 

Halál egymás szinonimájaként szerepelt. Az összefonódás kortárs olvasatai a kapcsolat 

szubverzív vonásait emelik ki: a Halál és a “Női” a kultúra reprezentációs rendszereinek 

alapjaként és feltételeként működnek, mint cél és mint eredet, de maguk nincsenek e 

rendszerbe foglalva vonatkoztatási pontként (Wright, 1992: 52-59). Sarah Kané 

szövegében a halál-ösztöntörekvés formálta narratíva a maszkulin pozícióból való
rí

történetmondástól eltérő cselekménymenetet tesz lehetővé.

Ez utóbbi tételt kiterjeszthetjük Churchill Az Iglic és Kané Szétbombázva című 

művére is. Churchill művében a reális szférát három szereplő interakciói jelenítik meg: 

Lily és Josie (a gondoskodó anya és lánya viszonyra haj azó) szimbiózisát a címszereplő 

közbelépése töri meg; ám a kettejük kapcsolatára és saját magukra új perspektívát nyitó 

harmadik, az Iglic nevű perszonázs hangsúlyosan feminin princípiumokat (vagy 

pozíciót) jelenít meg. A Szétbombázva három szereplője megfeleltethető az ödipális 

háromszögnek: a külvilágból a szobába betörő brutális Katona a szimbolikus kasztráló 

Apa, Cate a másik/ az anya [(m)other], lan az alany helyzetét foglalja el. A
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cselekménymenet azzal írja felül az ödipális nairatívát, hogy részint az alany számára 

visszafelé, részint a társadalmi nemi szerepek strukturális funkcióját felcserélve pereg le 

a történet: lan a dramatikus szöveg zárójelenetére kiszolgáltatottá, magatehetetlenné 

válik, akár egy csecsemő, a szeme helyén meredő sebhely testét az abjekt zónájába 

rántja vissza; a történet elején lan pszichikus játszmáinak és saját epileptikus 

rohamainak kiszolgáltatott Cate pedig úgy válik a gondoskodás, táplálék forrásává, hogy 

(az ödipális történetvezetés férfi főhőse helyett) ő az, aki átlépi a kint /bent határvonalat. 

Egy új korszak protagonistája?
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Cixous esete (Héléne Cixous: Dóra portréja)

A francia feminista pszichoanalitikus elmélet teoretikusának Dóra portréja 

címmel 1976-ban (a darab bemutatójához kapcsolódva) megjelent drámája Freud Egy 

hisztéria analízis töredéke című, különösen gyakran idézett esettanulmányának 

feminista átirataként készült.

I. Az esettanulmány

Ida Bauer 18 évesen került Freudhoz analízisbe. A lányt kiskorától fogva 

migrénes rohamok, ideges köhögés, időlegesen fellépő némaság gyötörte; mindehhez 

később akut életuntság társult. Miután szülei az éjjeliszekrényén egy öngyilkosságra 

utaló búcsúlevelet találtak, az apa, aki korábban maga is járt hozzá terápiára, Freudhoz 

vitte lányát. Ida 1900. októbertől decemberig (három hónapig) járt Freudhoz; az utolsó 

terápiás ülés 1900. december 31-én zajlott.

Freud az esettanulmányt csak öt évvel később, 1905-ben publikálta. A 

késlekedés fő oka, hogy Freud számára meglehetős dilemmát jelentett, vajon 

nyilvánosságra hozhatóak -e  az analizált magánjellegű közleményei; ezenkívül egy 

teljes analízist lehetetlen tanulmány formájában visszaadni. Az Egy hisztéria-analízis 

címmel közreadott esettanulmány öt részre tagolódik: előszó és utószó keretezi, 

melyben Freud részint saját tudományos kételyeivel és aggodalmaival vet számot, 

részint pedig a szövegre irányuló lehetséges ellenvetéseket veszi sorra; az előszót a 

klinikai kép ismertetése követi (azaz Dóra élettörténete és a betegségei pszichoszexuális 

kontextusban értelmezve), valamint két álom részletes elemzése a freudi módszerekkel.
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A Freud számára az analízisben kibontakozó történetnek négy fő szereplője van: 

az apa, K. úr és K. asszony, a család közeli barátai és Dóra maga. Az analízisben 

feltártak két kulcsjelenet köré összpontosulnak: Dórát tizennégy éves korában egy 

alkalommal K. váratlanul magához szorította és szájon csókolta -  a lány heves undort 

érzett, de az analízist megelőzően senkinek nem beszélt az esetről. A másik jelenet 

tizenhat éves korában történt: K. úr ajánlatot tett neki, hogy legyen a szeretője (az ún. 

tóparti jelenet). Ezt az eseményt követően Dóra beszámolt családjának a történtekről, és 

követelte, hogy szakítsák meg a kapcsolatot K-ékkal, de -  mivel a férfi tagadott -  végül 

úgy könyvelték el, hogy a lány fantáziáit. Dóra számára az analízis időszakában a fő 

konfliktust apjával kapcsolatos kételye jelenti. Meglátása szerint az apa évek óta K. 

asszony szeretője, s hogy a férj, K. úr e viszonyt elnézze, lányát cseretárgyul ajánlja 

neki. Az analízis célja, hogy Dórából a helyzet elfogadását csiholják ki. Freud Dóra 

feltételezését megalapozottnak látja, s semmiképpen sem akart társ lenni a játszmában. 

Ám szerinte nem ez az egyetlen, sőt nem is a legfőbb oka Dóra szenvedéseinek. 

Értelmezése szerint a lány titkon szerelmes K. úrba, s azért utasította el ajánlatát, mert a 

tóparti jelenet előtt lévő nap megtudta, hogy K. úr elcsábította a K. család háztartásában 

szolgáló lányt, és derogálónak érezte, hogy K. úr úgy bánna vele, mint egy cseléddel 

(Freud azt olyan érvekkel támasztja alá, mint pl. a tóparti jelenetet kilenc hónappal 

később követő vakbél gyulladás). Hogy Dóra a K úr iránti szerelemtől óvja magát, apja 

iránti ödipális szerelmét éleszti újjá (ezt az esettanulmányról értekező egyik elemző úgy 

nevezi, hogy „Ödipusz erőltetése”). December 31-én Dóra megszakítja az analízist. 

Freud számára ez kudarcot jelent, és úgy értelmezi, hogy a gesztus az áttétel tipikus 

példája: eszerint Dóra a K. úrral és saját apjával kapcsolatos indulatait vezette le rajta 

azzal, hogy faképnél hagyta, s megtagadta tőle azt a kielégülést, hogy betegségétől 

megszabadítsa.
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II. Az esettanulmány feminista interpretációi; hisztéria, feminizmus és

pszichoanalízis

Hisztéria, feminizmus és pszichoanalízis sajátos módon egybeszövöttek. Maga a 

pszichoanalízis 1895 és 1900 között a hisztériás betegek másként gyógyításából 

született. Mégis, mint azt feminista elemzések sora bizonyítja, mivel Freud nem vetett 

számot az őt körbevevő és pozícióját meghatározó kulturális miliővel, a pszichoanalízis 

általa kidolgozott elmélete patriarchális előfeltevések foglya marad: „Valójában 

Freudnál a női szexualitás csakis egyetlen nemhez, a férfinemhez viszonyítva definiált. 

Freud számára nincs két nem, melyek különbségei kifejeződhetnek a szexuális aktusban, 

és általánosabban a társadalmi és kulturális működést szabályozó képzetes és 

szimbolikus folyamatokban. (...) a Freud -  féle diskurzus része egy meg nem vizsgált 

hagyománynak (...)” (Irigaray, 1997: 226-227)

A feminista elmélet számára rendkívül fontos a nemi szerepek konstrukcionista 

felvetése, de a pszichoanalízis alapító atyáitól ránk hagyományozott tételeit külön-külön 

radikális kritika alá kell vonni. Az Egy hisztéria analízis töredéke című Freud -  szöveg 

kapcsán született feminista tanulmányok64nem elszigetelt egyedi klinikai esetként 

kezelik a szöveget, hanem a pszichoanalízis és patriarchátus intézményének politikai 

erőszaktételét és vakfoltjait vizsgálják az eset kapcsán.

Freud interpretációja a patriarchátus elfojtásai szempontjából túldeterminált. 

Dóra anyjával nem foglalkozik, mivel értelmezése szerint személye indifferens a lány 

betegsége és pszichés konfliktusai szempontjából. Dóra K. asszony iránt érzett 

homoszexuális szerelmének lehetősége lábjegyzetbe és egy rövid kitérőbe szorul. Freud 

szerint Dóra már a csókjelenetnél hisztériásként reagált, mert nem keltett benne

! 34



szexuális izgalmat, mikor az idősödő K. úr dohányszagú szájával váratlanul 

megcsókolta. Feltételezése szerint Dóra titkos vágya a K. -val való házasság; ez lenne a 

fiatal lány számára megnyugvást és gyógyírt hozó narratív zárlat. Noha Freud a kezelés 

megszakítása kapcsán az indulatáttételre hivatkozott, szövege inkább az orvostól a beteg 

felé irányuló viszontáttétel sarkított példája. Dóra köhögését Freud úgy értelmezte, hogy 

azzal a lány az impotens apával való orális közösülés iránti vágyát képezi le. Pedig egy 

ilyen helyzetben valószerűbb, hogy az impotens férfi jobb híján orálisan közeledik 

partneréhez, és nem fordítva. Vagyis (mint arra 1951-es tanulmányában Jacques Lacan 

rámutat) itt Freud Dórára irányuló vágyára figyelhetünk fel. Az esettanulmány 

részleteiből arra is következtethetünk, hogy az áttétel során Dóra esetleg nem K.-val, 

hanem a lány számára anyai és szerelmi tárgyul szolgáló K. asszonnyal azonosította 

Freudot -  de ez a lehetőség nem vetődik fel a szövegben. Úgy tűnik Freud csak a 

szexuálisan aktív K-val való azonosítását fogadta el, és irtózott saját femininitásának 

lehetőségétől. (A Freud módszereire irányuló kritikák megfogalmazása mellett e 

szövegekben kirajzolódik az esettanulmány egy alternatív értelmezése, mely a 

szövegben fellelhető preödipális nyomokra koncentrál; ám ez szempontunkból kevésbé 

lényeges, ezért nem foglalkozom vele.)

Az esettanulmány nem csupán a femininitást és a nők egymás közötti 

kapcsolatait következetesen elfojtó félreolvasat, de egyben a fallogocentrikus 

episztemológia példája. Dóra szexualitásra vonatkozó tudása szétszórt, orális, eredete 

bizonytalan -  mindez zavarja Freudot, mivel nem jut elég információhoz, hogy egy 

összefüggő, minden részletet megvilágító magyarázatot nyújtson. Az elő- és utószóban 

újra és újra mentegetőzik a szöveg töredékes és hiányos volta miatt, és Dórára adja az 

utat, aki megszakította a kezelést. Ezenkívül azzal védekezik, hogy esettanulmányát 64

64 Vő. Bemheimer -  Kahane, 1990
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csupán kiegészítésnek szánja az Álomfejtéshez (1900) -  e sikert, hírnevet, elismertséget 

hozó művéhez.

A freudi esettanulmány feminista szempontból való újrafelnyitását célzó 

szövegek egyike Cixous műve.

III. Cixous drámája

Cixous szövege számos ponton kapcsolódik az eredeti esettanulmányhoz. A 

darabnak öt szereplője van, Dóra, Dóra apja (aki Monsieur B. néven szerepel), K. 

asszony és K. úr, valamint Freud. (Tehát Cixous sem foglalkozik Dóra anyjával -  ez 

később még fontos lesz az elemzés szempontjából.) Ezenkívül a színmű több pontján 

egy narrátor beszél, melyet a szöveg a „a darab hangjaiként jelöl meg („la voix de la 

piéce”). A szereplők egymás közötti interakciói szinte kizáróan verbálisak, melyet erős 

hangdramaturgia támogat. Csak Dóra esetében találunk olyan szerzői utasításokat, 

amelyek térbeli mozgásra utalnak; ezenkívül egyetlen szereplőnél sem találunk arra 

utalást, hogy belépne a színpadra, vagy távozna onnan. Mindannyian a darab elejétől a 

végéig a színpadon vannak, Dórát leszámítva mozdulatlanul. Mondhatni, Cixous 

becketti dramaturgiát használ.

A darab első olvasatban zavarosnak tűnhet, mivel a szereplők egymás utáni 

megnyilatkozásai gyakran nem egyetlen párbeszéd részei. Egyazon perszonázs egyetlen 

megnyilatkozáson belül akár három -  négy különböző helyzetben beszél, anélkül, hogy 

a szöveg erre külön utalást tenne. (Ez más, mintha négy párbeszéd zajlana egymás 

mellett.) A dramatikus szöveg tehát különböző időpontokban és ktilönböző személyek 

között zajló párbeszédeket és eseményeket montíroz egymásra. Nem csak a párbeszédek 

részletei, de az egyes megnyilatkozások elhangzásának időbeli sorrendje is össze van 

keverve a szövegben. így például előbb hallhatjuk K. úr mentegetőzését az abúzus
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vádjával szemben, mint azokat a mondatokat, amikor Dóra apja számon kéri rajta a 

történteket. A szereplők diszkurzusának további eszköze az ismétlés: bizonyos 

helyzetek, kulcsszavak újra és újra felbukkannak megnyilatkozásaikban; nem egyszer 

más perspektívából idézve, vagy más szereplőre vonatkoztatva a történteket, pl.:

„Dóra: mikor megértettem K. úr szándékát, félbeszakítottam és pofon vágtam. Mikor K. 

asszony megértette apám szándékát félbeszakította és pofonvágta.” (Cixous, 1976)

Máskor a megnyilatkozások szinte ráolvasásszerűen variálnak egyetlen kijelentést:

„Ne t’aie-je pás écrit d’innombrables lettres?

N’ai-je pás adoré tes pás?

N’ai-je pás ouvert mes portes?

N’ai-je pás décomposé mon coeur pour tói?”65 (Cixous, 1976: 41)

A színpadon lévő szereplők hangja gyakran máshonnan hallatszik, mint ahol ők maguk 

vannak, olykor pedig mások hangján szólalnak meg. A történet széttöredezése mellett 

tehát a kép és szöveg, hang és test viszonya is destabilizálódik. Ez az eljárás az olvasó 

/néző számára megnehezíti az identifikációt. E stílusjegyek kapcsán Cixous műve az 

écriture féminine koncepciójához kapcsolható: a szintaxis zsarnokságával való szakítást, 

a változó szubjektumpozíciókat, a lineáris és globális kohézió mellőzését Cixous, 

Clément, Irigaray és Kiisteva egyaránt mint a női írás egy lehetséges útját jelölték meg.

65 „Nem írtam neked számtalan levelet?/ Nem imádtam a lépteidet?/ Nem adtam meg magam? / Nem 
bomlott meg a szívem érted?”
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Ha a pszichoanalízis kontextusában vesszük fontolóra, a darabon végig vonuló 

alaphelyzetként az analitikus terápia kommunikációs helyzetét ismerhetjük fel. A Dóra 

által felidézett emlékek egy része, továbbá néhány általa fantáziáit jelenet egy külön 

oldalsó színpadon eljátszva, megtestesítve jelennek meg. A Dóra által verbálisán 

felidézett helyzetek többsége pedig jelen idejű párbeszédként, de több részre választva 

és a szövegben diszperzálva illesztődnek be. Ez megfeleltethető annak a freudi 

nézetnek, miszerint a neurózist az okozza, hogy a beteg képtelen bizonyos traumatikus 

eseményeket elfelejteni, és azokat jelen idejű zárványként őrzi emlékezetében illetve -  a 

konverziós hisztéria esetében -  testében, és ennek megfelelően azokat az analitikus ülés 

során jelen idejűként ismétli. Cixous szövegében olyan dialógusok is megjelennek, 

amelyeknek Dóra nem, csak Freud volt részese; vagy éppen egyikük sem, de Freud 

kispekulálta (pl. azt, hogy valószínűleg K. asszony árulta el, hogy Dóra titokban 

Montagezza-t olvasott). A szöveg tehát nem egyszerűen Dóra perspektívájából mutatja 

be vagy írja újra az analitikus helyzetet, hanem Dóra és Freud perspektíváját felváltva 

használja.

A Dóra portréja című dramatikus szöveg a hisztéria narratológiai formáját idézi. 

Freud a hisztéria egyik legfőbb tünetét a beteg elbeszélési nehézségeiben jelölte meg: 

„Egyik vagy másik életszakaszukról esetleg kielégítően és összefüggően tudják 

tájékoztatni az orvost, majd egy másik periódus következik, melyben a beszámoló 

felületessé válik, hézagokat és rejtélyeket hagy hátra; megint máskor tökéletes 

sötétségben tapogatózunk, olyan kevés használható adat áll rendelkezésünkre. Ha 

körvonalazódnak is bizonyos összefüggések, többnyire szakadozottak, a különböző 

események idői sorrendje bizonytalan (...) A kronológiai sorrend ti. a memória
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legsérülékenyebb eleme és igen könnyen válik elfojtás áldozatává.” (Freud, 1905: 6- 

7)66 67

A töredékesség mellett Dóra változó azonosulásai is arra késztetnek, hogy a 

hisztéria strukturális jellemzői felől közelítsünk a szöveghez. A freudi esettanulmányról 

értekezők lehetséges és elfojtott identifikációk sorozatát tárták fel a szövegben (pl. 

Freud Dórával, Dóra az apával, stb.). Cixous művében Dóra hol K. asszonyhoz, hol az 

apjához, hol K.-hoz fordul mint szerelmi tárgyhoz; ez három különböző azonosulást, 

vagyis három különböző szubjektumpozíciót jelent. (A férfi és női szubjektumpozíciók 

közötti ingadozást Freud és Lacan is a hisztéria fő jellemzőjének tartja.)

A hisztériás szerkezet egy másik (méta?) szinten is érvényesül a mű kapcsán. 

Cixous a Dóra történettel 1976 környékén drámaszövege mellett három további 

művében is foglalkozott. Ezekben a szövegekben újra és újra a múlt egy traumatikus 

eseményéhez, magához a Dóra-esethez tér vissza, és azt némiképp átalakítva idézi meg. 

A drámaszöveg a változó szubjektumpozíciók eszközével is él, hiszen Dóra és Freud 

perspektíváját (és talán egy harmadikat is) felváltva alkalmazza. (Vagyis újra a nemi 

különbséget átlépő identifikációhoz értünk vissza.)

Cixous szövegében a freudi esettanulmányhoz képest a legradikálisabb revízió 

Dóra és K. asszony viszonyát éri. A freudi szövegben csak lehetőségként felvetett 

homoszexuális szerelem itt meghatározó módon újra és újra visszatér. Ezenkívül több 

jelenetben K. asszony anyai tárgyként jelenik meg Dóra számára. A szerelmi viszony és 

az anya -  lány viszony a dialógustörmelékek mellett egy, az oldalsó színpadon játszódó 

jelenetben egymásra helyeződnek: K. asszony mint anya válik szerelmi tárggyá.

66 Ezért is mentegetőzik a szöveg elő- és utószavában Freud.
67 Cixous -  Clément 1986 (c. 1975); valamint Cixous Un K incompréhésible: Pierre Goldman (1975) és 
Portrait du Soleil (1974) című müvei
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Esettanulmányában Freud többször is visszatér arra a Dóra által elmesélt 

élményre, hogy egy alkalommal a drezdai képtárban két órát töltött a Sixtusi Madonna 

csodálatával. A motívum egy későbbi álomban is felbukkan; Freud ezt Dóra K. úr iránti 

szerelmének megnyilvánulásaként értelmezi: ahogyan Mária szűzen szülte gyermekét, ő 

is gyermeklányként szeretne gyermeket szülni K-nak. Cixous drámaszövege egy, az 

oldalsó színpadon vetített jelenetként idézi meg a történteket. Mária K. asszony vonásait 

viseli, Dóra pedig a háta mögött áll. A szerzői instrukció szerint talán mindenki számára 

észrevétlenül, a Mária ölében tartott gyermek Jézus voltaképpen a gyermek Dóra 

(Cixous, 1976: 37). A következő jelenetekben Dóra felváltva beszél Freudhoz a képről 

és K. asszonyról, illetve mindeközben az oldalszínpadon vetített jelenetben K. 

asszonyhoz, akit szeretne megölelni és megcsókolni, ám a nő finoman ellenáll.

Ez a jelenet a szüzességgel és Szűz Máriával kapcsolatos feminista revíziók 

sorába illeszkedik. Freud A szüzesség tabuja című munkájában azzal a szokással 

foglalkozott, hogy számos kultúrában a lányok házasságuk előtt nem férjük, hanem egy 

személy vagy eszköz közbeiktatásával veszítik el szüzességüket. Freud szerint ennek az 

az oka, hogy az első szerelmi aktus újra aktiválja a nő péniszirigységét és ezzel 

kapcsolatos indulatait; a fenti szokás elkerülhetővé teszi, hogy az indulat megmérgezze 

a házasságot. Ezt a fallogocentrikus magyarázatot már Freud kortársai sem támogatták. 

Lou Andreas -  Salomé egy Freudhoz írt levelében azt veti fel, hogy a szokás inkább egy 

korábbi matriarchális társadalmi rend nyoma lehet, melyben a nők szabadon 

rendelkeztek testük és szexualitásuk felett. Luce Irigaray szerint, bár a patriarchátusban 

a szüzesség a nők csereértékéhez kötődik, annak korábbi, archaikus jelentése a nők 

önállósága volt. Egy másik szövegében amellett érvel, hogy az atyai logosz hús -  vér 

megtestesüléseként született Jézus a legnőibb valamennyi létező között, és a 

misztikusok extázisát pár excellence női szövegként értelmezi. Kristeva a kereszténység
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Mária kultuszát vizsgálva megállapítja, hogy az törékeny egyensúlyt teremt: bár 

lehetővé teszi bizonyos elfojtott anyai minőségek megjelenését a patriarchátusban, de 

ezt annak árán teszi, hogy nem foglalja magában a nőnek a másik nőhöz való viszonyát, 

a szexualitás, születés és halál testiségét. (Kristeva, 1994) Gayatri Chakravorty Spivak a 

szeplőtelen fogantatás koncepciója kapcsán a fétis pszichikus struktúrájára utal: maga az 

anyai test válik fétissé, amit a férfi alany féltékenyen őriz az apai fallosszal szemben. 

(Spivak, 1983: 177) Más elemzők a Mária -  történet kapcsán az apa nélküli fogantatást 

úgy értékelik, hogy az megfordítja az anyát száműző freudi perspektívát.

Cixous műve K. asszony és Mária, illetve a gyermek Jézus és a gyermek Dóra 

egybemosásával, valamint a képben önfeledten elmerülő Dóra képével az idézett 

gondolatokhoz kapcsolódik. A jelenet három kritikai mozzanatot foglal magába: Mária 

anyai teste szexualizálódik, Dóra extázisa egy nő képére irányul, valamint a gyermek 

Jézus egy nő, maga Dóra. Amennyiben a jelenetet Dóra megelőző és utána következő 

megnyilatkozásaival együtt vizsgáljuk, további feminista revíziók nyomára bukkanunk.

E revízió magva a tükörstádium, illetve az azonosulás, különbözés és szeparáció 

drámája, melynek a pszichoanalízis klasszikus szövegeiben fiúgyermekek a főszereplői. 

Egy megelőző dialógusában Dóra úgy beszél K. asszonyhoz, mint a fallikus anyához; 

szövegében a leendő szubjektum imaginárius fallosszal kapcsolatos szorongására 

ismerhetünk:

„Ön a mindenség. És én semmi, semmi. Senki.

Nézze! Úgy szeretem, mintha isten lenne. Valaki.

Aki számára nem létezem.

Akiért élek. Senkiért” (Cixous, 1976: 35)
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Ezt követően imádattal nézi az asszonyt, aki fésülködőasztalának tükrében nézi őt -  

gondolatmenetünket folytatva ez a lacani (mé)connaissance pillanata.

Freud kérdésére pedig, hogy mit bámult két órán keresztül a Sixtusi Madonnán, ezt 

válaszolja:

„Megmutatta magát nekem. A mosolyát. Úgy mosolygott rám, mintha saját magára 

mosolyogna.” (Cixous, 1976: 37; kiemelés tőlem).

Ezenkívül a lány egy közös tradíciót és vérvonalat próbál támasztani maga és K. 

asszony között:

„Beszéljen még, mondjon el mindent, mindent.

K. asszonnyal szemben, vele együtt

Mindent, amit a nők tudnak; lekvárt csinálni, szerelmeskedni, kifesteni magukat, 

süteményt sütni, kisbabákat örökbe fogadni (...). Amikor kicsi voltam, a nagyanyáimat 

néztem, amint ezeket a dolgokat teszik. De meg tudom én csinálni? Tudni kéne.” 

(Cixous, 1976: 40)

Bár az idézett rész a nőiség esszencialista körülírására hagyatkozik, K. asszony 

válaszában mindezt munkának, illetve leckének nevezi, mely nem magától adott a nők 

számára, hanem meg „kell” tanulni (Cixous im. ih.).

A K. asszonnyal való boldog azonosulás és egybeolvadást követően Dóra 

elhagyatását és megsemmisülését veti az asszony szemére

„Megölt engem! Elárult. Becsapott!” (Cixous, 1976: 41)
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illetve szemrehányásokat zúdít egy harmadik személyre (az igealakokból 

következtetethetően valószínűleg K.-ra).

Összefoglalva úgy fogalmazhatunk, hogy Cixous művében a Mária -  történet az 

anyai leszármazás, az anya lány viszony dinamikája és a preödipális szerelem 

példájaként idéződik meg. Esszenciális kivonataként mindannak, aminek hiányát 

Kristeva jelzett szövege rögzítette.

K. asszony szerepének újraértékelése mellett Freud pozíciója a másik olyan 

elem, mely az esettanulmányhoz képest a dramatikus szövegben deformálódik. Freud a 

hisztéria kapcsán az analitikus feladatát az emlékezeti hézagok kitöltésében jelölte meg, 

s maga is erre törekedett esettanulmányaiban. Ezzel összefüggésben az elemzők müvei 

irodalmi dimenziójára figyelmeztetnek, és helyzetét a modem próza elbeszélési 

nehézségeihez hasonlítják. A feminista olvasatok a lineáris, koherens, mindent 

megvilágító olvasat kényszeréhez az erőszak motívumát kapcsolják (vö. pl Irigaray 

megjegyzésével: pszichoanalízisnek alávetni egy nőt azt jelenti, hogy a patriarchátus 

normáit erőltetjük rá.68 Nem azért, mert a nők esetleg szeretik a káoszt, hanem mert a 

Freud által használt értelmezői keret maszkulin/fallikus érdekeket szolgál. Dóra 

esetében a tünetek ödipális nairatívába való asszimilálása lenne a normalizáló gesztus.) 

Cixous szövegében Freud a másik négy szereplőhöz hasonlóan egyszerű szereplőként 

jelenik meg, a narrátori pozíció pedig „a darab hangjaiként jelölt megnyilatkozásokra 

hárul. (Ezek közül az első és részben az utolsó is Freud művéből származik. Az első az 

emlékezeti csalódásokkal foglalkozik, az utolsó pedig egy, az analízis befejezése utáni

68 „Ezek a bizonytalan kérdések ahhoz a következtetéshez vezetnek, hogy ha pszichoanalízisnek vetünk 
alá egy nőt, akkor ezzel tulajdonképpen egy férfi típusú társadalomhoz próbáljuk illeszteni.” Irigaray, 
1997: 228
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eseményt idéz fel: Bécs egy kereszteződésében Dóra szeme láttára K. urat elütötte egy 

autó.)

Esettanulmányában Freud olykor megjegyzi, hogy Dóra nem akarta elfogadni az 

általa adott interpretációkat, ám egyáltalán nem foglalkozik Dóra tiltakozásával, amit 

néhány elemző egyenesen úgy értékelt, hogy Freud elnémítja ifjú betegét. Cixous 

szövege hangot ad a lány ellenvetéseinek, aki több jelenetben visszafelesel Freudnak. 

Példaként idézhetjük a retikül jelenetet. Freud esettanulmányában leírja, hogy egy 

alkalommal Dóra új, divatos retiküllel jelent meg, és a terápiás ülés során olykor 

belerakta az ujjait. Freud ezt a maszturbálás reprezentációjaként értelmezi, amit 

infantilis szexuális viselkedésként értékel. Cixous drámájában Dóra a maszturbálással 

kapcsolatos megjegyzésére úgy reagál, hogy Freud tolla felől érdeklődik, melyet a 

terapeuta a vele való beszélgetés közben babrál. Freud mester -  pozíciója, 

metaelbeszélői pozíciója az effajta jelenetekben erőteljesen felfüggesztődik Cixous 

szövegében.

Ehhez kapcsolódik az a jelenet is, melynek során a darab hangja elmeséli nekünk 

Freud egy álmát, melyet a Dórára irányuló viszontáttétel, a Dórával való azonosulás és a 

K. asszonnyal kapcsolatos elfojtás manifesztációjaként értelmezhetünk. A Cixous 

drámájába illesztett álom strukturális helyzete megegyezik az Alomfejtésbe iktatott Irma 

áloméval. Az Irma álomban Freud az általa feltárt módszert saját álmán mutatja be, 

melynek egyik hisztériás betege a főszereplője. Shoshana Felman elemzése szerint az, 

hogy Freud saját tudattalanját teszi tudományos értekezés tárgyává, és hogy az álomból 

felfejthető a viszontáttétel és a beteggel való azonosulás, megtöri azt a patriarchális 

orvostudományi keretet, amely strukturálja és szabályozza Freud elbeszélését. „Az 

orvos többé nem mester -  nem ura a beteg ineggyógyításának, sem a betegségnek vagy a 

betegség „megoldásának”. Az analízis termékenysége pont abból ered, hogy az orvos
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meg van fosztva attól, hogy mester legyen. (...) Az orvos nem a beteggel való 

szembenállása vagy a tőle való különbsége révén, hanem saját magától való 

különbségének erénye folytán kommunikál (gyümölcsözően) a beteggel. Az orvos és 

beteg mindketten önmagukban megosztottak, és önmegosztottságukban 

kommunikálnak.” (Felman, 1993: 111)

IV. Cixous színházkoncepciói a

Cixous színházkoncepcióját a darabjait kísérő esszékből, illetve a bemutatók 

kapcsán vele készített interjúkból rekonstruálhatjuk. A nyolcvanas évek elejétől fogva 

határozott változás figyelhető meg a színházzal kapcsolatos nézetei, valamint a drámák 

témaválasztását és dramaturgiai stratégiáit illetően. Első szövegeiben Cixous a színházi 

tradíció narratív és domináns formáit kritizálja, melyek a női perszonázsoktól 

megvonják a cselekvés lehetőségét, és passzív, a tekintet tárgyául szolgáló tárgyakká 

degradálják őket. Ennek analógiáit ekkor írt dramatikus szövegeiben is megtaláljuk: a 

Dóra portréja (1976) illetve az Ödipusz neve (1978) egyaránt szakít a lineáris és 

kauzális cselekményvezetéssel, valamint női szereplők a főhőseik. Későbbi elméleti és 

dramatikus69műveiben (a nyolcvanas évektől fogva) Cixous a személyestől a történelmi, 

a szubjektumon belül húzódó törésvonal analízisétől a politikai és etnikai másság 

vizsgálatának irányába mozdul el (Dobson, 2002: 47). E második színházi korszakának 

teoretikus szövegei szerint a színház az interszubjektivitás, az én és másik viszony 

minden más intézménytől és műfajtól eltérő megtapasztalását teszi lehetővé. A tétel

69 La Prise de l’école de Madhubai (Madhubai iskolájának bevétele, 1984); L’Histoire terrible mais 
inachevée de Nordom Sihanouk roi du Cambodge (Nordom Sihanouik borzalmas, ám befejezetlen 
története, 1985); L’Indiade ou l’Inde de leurs reves (Indiába, avagy az álmuk Indiája, 1987); On ne part 
pás on ne revient pás (Nem megyünk el, nem jövünk vissza, 1991); La vilié parjure ou le réveit des Erinys
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szoros kapcsolatban áll Cixous munkamódszerével: darabjai egy-egy színházi műhellyel 

folytatott közös próbák során alakulnak, és csak a bemutatót követően nyerik el 

végleges formájukat.

A csak rá jellemző sajátosságok miatt a színház az én kitörlésének és mássá 

válásának helye, ahol más szubjektumpozíciók, kultúrák és életek válnak elérhetővé. 

Nemcsak az író számára, hiszen a próbák és az előadás során a színész és a néző 

(passzívan) ugyanebben a tapasztalatban részesülnek. Ezzel összefüggésben 

L ’Incarnation című szövegében Cixous a színházat alapvetően feminin műfajként 

határozza meg. Mivel e második korszak szövegei impliciten a nemi, kulturális és 

osztálykülönbségek meghaladását tételezik, meglehetősen sok kritika érte azokat. A 

színházi műfajhoz kapcsolódó perspektívaváltással együtt a darabok tematikája is 

megváltozott: az 1982 után írt szövegeiben Cixous elsősorban olyan történelmi 

témákkal foglalkozik, amelyek a kulturális hegemónia elbeszéléseihez képest 

marginálisak (pl. Kambodzsa háborúja a hetvenes években, India újrafelosztása Gandhi 

idején). E szövegekben a színház mint a személyes és kulturális emlékezet helye válik 

fontossá, ahol a múlt hangsúlyozottan nem eurocentrikus perspektívában való 

újrajátszatása és vizsgálata válik lehetővé. Ez az elmozdulás egybevág a nyolcvanas 

években a hisztéria kapcsán lefutott elméleti kör konklúzióival: az elnyomást és 

alávetettséget a családi körbe visszavezető hisztéria politikai hatékonysága kétes, (vö.: 

Cixous-Clément, 1986; Moi, 1997; Showalter, 1987)

(Az esküszegő város, avagy az Erinnüszök ébredése, 1994); L’Histoire (qu’on ne connaitra jamais) (A 
Történelem (amit nem ismerünk meg soha) 1994); Tambours sur la digue (1999) (Dobok a gáton)

146



RÉGI ÉS ÚJ FEJEZETEK A KÁNONBAN

A feminista kritika a kánon újragondolása kapcsán három eljárást alkalmaz: a 

kánont szervező ideológiai helyzet elemzése és tudatosítása, a patriarchális kánon 

műveinek a feminista kritika szempontjából való új ráolvasása, valamint új művek és 

szerző(nő)k kánonba emelése. Ebben az alfejezetben a két utóbbi szemponthoz 

csatlakozva a magyar színház- és drámatörténeti kánon néhány „on” (Bánk bán) és „off ’ 

(Ladik Katalin, avantgárd) fejezetével foglalkozom. Célom a dolgozatban használt (a 

poszt/feminista színházi események és dramatikus szövegek pszichoanalitikus 

értelmezéseiben kirajzolódó) fogalmi háló és kritikai szempontok produktivitásának 

bizonyítása.

Ladik Katalin performanszairól

Az alábbiakban Ladik Katalin performanszait vizsgálom, performansz és színház 

egymáshoz való viszonya, valamint a női performansz-művészet kontextusában. Az 

előbbi vizsgálati keretet az implikálja, hogy a művész előadásainak többsége 

performansz-művészet és színház határvonalán egyensúlyoz: performanszaiban a 

hangköltemények előadását a test teátrális akciói kísérik, továbbá az esetek egy részében 

maga a térkörnyezet is a színházban megszokott módon strukturált. A Ladik-versekről 

értekezők rendszerint utalnak azok fonikus előadásaira, ám a performanszok 

dramaturgiai saiátosságaival, valamint a költemények és a performanszok során használt 

további jelrendszerek viszonyaival eleddig senki nem foglalkozott részletesen. A női
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performerek kontextusként való választását pedig az indokolja, hogy Ladik 

performanszaiban saját testét és személyét használja saját művei médiumaként, ami a 

nyugati művészet történetén belül egy speciális helyzetet jelöl.

Performansz, színház, performansz-színház

A performansz-művészet és happening hatvanas évekbeli fejleményei a polgári 

illúziószínház tradíciójával való radikális szakításként illetve annak válságára adott 

válaszként is értelmezhetők. A realista színház performansz általi deformációjában a 

teatralitás négy alkateleme játszik fő szerepet: a szöveg, a színházi jel szemiotikája, a 

színpadi test, és a színpadi beszéd megváltozott szerepe és felfogása. A dramatikus 

szöveg és a színpadi beszéd esetében a változás az előre írott szöveggel való szakítás 

formájában jelentkezett, ami “(•••) az én felfedésén és ezzel egyidejűleg a szöveggel 

szembeni gyanakváson alapult. Az improvizációnak, a közönség bevonásának, a 

mítosznak, a rituálénak és a közösségnek tulajdonított pozitív értékkel szemben a 

szerzői szövegre úgy tekintettek, mint politikailag elnyomó jellegű betolakodóra, amely 

a szerző hatalmának [authority] való alávetettséget követel. A lélek mélyéről feltörő 

beszéd hitelesebb volt, mint az idegen írott szó, és sokan közülük igyekeztek kibújni a 

nyelv szorongató csomói közül. Arra vágytak, hogy az emberi megismerés 

középpontjához minél közelebb kerüljenek, olyan intenzív önfeltárás révén, amely 

újradefiniálja magát az ént is.” (Fuchs, 1998: 3) A színházi jel szemiotikája kapcsán a 

cél a színházi jel kettősségének lerombolása volt: így például -  minthogy a színpad már 

nem szolgálta valamely fiktív világ illuzórikus megjelenítését -  a színész/szerep kettős 

viszonylat helyét az “önmagátjátszó” performer akciói vették át. A színpadi test újszerű 

felmutatása és cselekvései révén egy új testkoncepció alapjai körvonalazódtak: a test 

alakíthatósága, sebezhetősége, anyagisága, és a performer testének személyes története
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vált hangsúlyossá. Teoretikus előzményként csaknem mindannyian Antonin Artaud 

színházi eszméire (is) hivatkoztak. Ezzel szemben a nyolcvanas -  kilencvenes évektől 

fogva mind a színház, mind a performansz-művészet esetében számos példát találunk 

olyan előadásokra (performanszokra), amelyek a performansz-művészet 

előfeltevéseihez képest már számot vetnek a nyelven, tradíción, reprezentáción kívülre 

lépés gondolatának naivitásával, radikális kétellyel illetik az önnön tudata számára 

transzparensen megmutatkozó és ilyenként megnyilatkozó szubjektum kategóriáját, 

ezenkívül tematizálják és láthatóvá teszik a test percepciójának társadalmi, nemi, 

pszichoanalitikus, kulturális és szociális meghatározottságát. Ezek az előadások sok 

tekintetben magukba olvasztják a performansz-művészet megváltozott testkoncepcióját 

és az általa provokált, a polgári illúziószínházétól eltérő percepciós mechanizmusokat, 

valamint a színházi jelrendszerek felszabadítását a szöveg illusztrálásának kényszere 

alól. Éppen ezért megjelölésükre a jelenséget vizsgáló és leíró teória a performansz- 

színház megnevezést alkalmazza. (A fogalmat Michael Vanden Heuvel nyomán Kékesi 

Kun Árpád vezette be a magyar színházelméleti diszkurzusba. )

Ladik Katalin performanszaiban a hatvanas -  hetvenes évek performansz- 

müvészetének és a következő évtizedek performansz-színházának elemei sajátos módon 

keverednek. Egyfelől performanszaiban meglehetősen nagy teret hagy a véletlennek és 

esetlegességnek; például több esetben megfigyelhető, hogy mikor azt hinnénk, vége a 

performansznak, hirtelen ötlettel tovább folytatja az akciókat. Egyes müveinek 

visszatérő, a hatvanas évek performansz-művészetre hagyományosan jellemző eleme a 

rituálék használata és a kollektív mítoszok megidézése (tej, bor, kenyér). Ezenkívül 70

70 vö. Kékesi Kun, Árpád (2000) A modem -  posztmodem paradigmaváltásnak megfeleltethető 
átrendeződés példákon keresztül való áttekintéséhez a színház esetében lsd. Kékesi Kun im. 11-70, a 
performansz-művészet esetében lsd. Forte, 1990
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Ladik is többször hivatkozik Artaud-ra, mint teoretikusra a vele készült interjúkban.71 A 

S eraph in  T anz  című performansz címe Artaud S éra p h in e  sz ín h á za  című, 1948-ban írt 

szövegére utal; a L  ’a g n ea u  de d ieu  e t le doub le  Artaud egy szövegének (L’agneau de 

Dieu -  Istenítélet) és egy, elméleti manifesztumait egybegyűjtő kötetének (Le théátre et 

són double -  A színház és hasonmása, 1938) szavait kombinálja.

Mindezekkel együtt viszont Ladik már első fonikus performanszaiban a vokális 

és gesztikus improvizációkkal párhuzamosan alapzajként/kíséretként saját, 

magnetofonra vett és manipulált hangját is használja. Márpedig a performer saját 

mediatizált hangjának az előadás idejébe és terébe való bevonása, test és a testből 

feltörő hang egységének feltörése/megszakítása a performansz-művészetre jellemző 

fonocentrizmussal való szakítás, még akkor is, ha a művész saját művészetével 

kapcsolatos megnyilatkozásaiban ezzel nem vet számot.72 A performansz-művészetre 

jellemző fonocentrikus előfeltevések kimozdításának egyik eleme a színpadi test 

jelenlétével kapcsolatos képzet megingatása. A színpadi beszéd kapcsán a Jelenlét 

kategóriájának dekonstrukciója színpadi test és hang szétválasztásaként, a hang 

mediatizálásaként, valamint az elhangzó szöveg diszkurzív szerepének redukálásában 

érhető tetten, (vö. Finter, im.; Connor, 2001; Prinz, 2002)

Ladik performanszainak jelzett kettősségét jól példázzad h e lye tte s ítő  a sszo n y  

címmel Zebegényben bemutatott performansz, melynek elejét és végét sajátos közjáték 

alkotja. Az esemény helyszínéül szolgáló térbe Ladik Katalin érkezik, aki a helyettesítő 

asszonynak adja ki magát: csak törve beszél magyarul, de annyi kivehető szavaiból, 

hogy Katalin nem ér rá, ezért őt kérte meg, hogy helyettesítse. E célból a helyettesítő 

asszony többször is bekapcsolja a magával hozott magnót, melyen Ladik Katalin mond

71 Pl. “Gyere velem a mitológiába” -  az Újvidéki Televízió portréfilrnje Ladik Katalinról, 1988
7! ibid.
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balladát, az asszonyáldozatra épülő Déva váráról és a három árváról. Eközben a 

helyettesítő asszony cekkerjeiből kipakolja a maga “jugó” piaci portékáit is, melyeket 

egyesével megvételre kínál a teremben lévőknek. Ezután “az asszonykáról lekerül a 

kendő, a jogging, a haja lebomlik, fekete csipkeruhát visel. Mintha a falból szólna, 

mintha a föld alól szólna, fehér fátylak kötik gúzsba, fehér fátylak kötik be a száját. Hát 

ezért nem jöhetett. Ezért küldte maga helyett azt az asszonyt.” (Nádudvari, 1994) A 

performansz végén Ladik visszavedlik a helyettesítő asszonnyá, majd (szirénaszót 

követően) távozik, s egy palack vizet hagy hátra az egybegyűlteknek. E performansz 

ironikus viszonyba állítja a színpadi jelenlét és önazonos szubjektum kategóriáit. Ha egy 

szerkezetben akarjuk leírni, úgy fogalmazhatunk, a performer a Ladik Katalint játszó 

helyettesítő asszonyt játszó Ladik Katalin.

A Ladik-performanszok dramaturgiája

Ladik performanszai saját költeményeinek fonikus előadásaiból nőttek ki. Első 

kötete Ballada az ezüstbicikliről címmel 1969-ben jelent meg Újvidéken, és kislemez

melléklet formájában néhány vers hangkölteményként való interpretációját is 

tartalmazta; első performanszai 1970-re datálódnak. Eleinte csupán egy magnót használt 

kellékként, ám műveinek saját előadásai idővel olyan multimediális performansz- 

színházi eseményekké nőttek, amelyek a mozgás, díszlet, kellékek, jelmez, fény (stb.) 

eszközeit is használják. Verseinek gyökere az erotika, népköltészet és szürrealizmus, 

mely 1990-től mítosztöredékek fragmentumává alakul, miközben a versbeszéd 

modalitása az erotikustól az apokaliptikus irányába mozdul el.(Vö. Bodor, 1998) Ezek 

az elemek részben performanszaiban is felismerhetőek: a nyolcvanas években gyakran 

használta a köcsögdudát, mely amellett, hogy népi hangszer, megszólaltatásának módját 

tekintve erotikus asszociációkat hordoz, a strukturált térkörnyezetben zajló
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perfomianszok színpadképe közül némelyik a szürrealizmus képi világára (pl. az Alice 

Országh Lili műveire) emlékeztet. E csak minimálisnak mondható egyezés fő oka, hogy 

Ladik performanszaiban a jelrendszerek nem az elhangzó szöveg illusztrációját, 

megjelenítését szolgálják, hanem komplex hálózatot alkotnak, melynek elemei csak 

lazán kapcsolódnak egymáshoz, éppen ezért meglehetősen tág teret hagynak a 

befogadónak arra, hogy pontosan hogyan rendezi sorba és vonatkoztatja egymásra 

(egyáltalán egymásra vonatkoztatja-e) azokat, illetve milyen értelmezői keretben 

interpretálja a látottakat, hallottakat.

Egy részükben felsejlik valamiféle narratíva és azonosítható esemény -  pl. az O 

Fortuna és az Alice esetében a lélek bolyongása a tibeti misztika bardojában, azaz két 

megtestesülés között. Ám a színpad még ezekben az esetekben sem válik egy zárt, fiktív 

világ illúziójának megjelenítőjévé: a történet minden esetben fragmentált, mivel olyan 

versek is az előadás részei, amelyek nem simulnak bele a történetbe, hanem 

folyamatosan megakasztják és felfüggesztik azokat a sorokat, amelyekben a fabula 

artikulálódik. Ugyanígy a performer akciói sem feleltethetők meg minden esetben a 

felsejlő történet eseményeinek; bár némely pillanatokban felfedezhetünk 

összefüggéseket, többnyire montázsszerüen rendelődik egymás mellé kép és hang.

Más Ladik-művek egy rituális eseményt konstituáló szimbolikus aktusok sorozatából 

állnak -  pl. a L ’agneau et le double című performanszban a performer előbb a plafonról 

lelógó nejlon mögött a magnóról bejátszott hangkölteményét kísérő fonikus 

improvizációkat hajt végre, majd késével lyukakat vág a nejlonba úgy, hogy az anyag 

palástszerűen fogja körbe. Ezt követően az asztalra készített harisnyát előbb karjaira, 

majd sapkaszerűen fejére húzza, és egy üveglap majd egy tükör segítségével 

grimaszokat vág. A feje fölött magasra tartva egy megnyúzott kecskefejet hord körbe, 

ezután borral locsolja le magát. Erika Fischer-Lichte szerint az  e fajta performanszok
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“lehetővé teszik a nézők számára, hogy nyilvánosan átlépjék (...) a gondosan őrzött és 

védett tabuterületeknek a határait, átadják magukat azoknak az érzéki benyomásoknak 

és testi tapasztalatoknak, amelyektől rendszerint elzárva és eltiltva élnek.” (Fischer- 

Lichte, 1999: 61) Meglátása szerint a hatvanas és hetvenes évek performansz- 

művészetének e vonulata a kultúra, a társadalom és az individuum elgondolásával 

kapcsolatban megfogalmazódott válságot artikulálja úgy, hogy egyben válaszol is arra. 

“Ahogy az egyén válságaiban és a társadalmi krízisekben azért kapnak helyet a 

hagyományos átmeneti rítusok, hogy a jelenlegi helyzetből az új felé tartó átmenet 

biztosan és veszélytelenül megtörténhessen, úgy az egyéni művészek alkotta, az 

átmeneti rituálékra épülő performanszok arra tesznek kísérletet, hogy biztosítsák és 

ezzel párhuzamosan elő is segítsék azt a kulturális mozgást, mely az elsődlegesen 

anyagi kultúrától egy új, performatív felé közeledik.” (Fischer - Lichte im.) Ladik 

performanszainak narratológiai szempontból harmadik csoportjában a színpadi 

eseményeket a fonikus teljesítmény konkrét létrehozása alkotja, anélkül, hogy sorozatuk 

mögé valamilyen történet lenne fikcionalizálható, vagy rituálék allúzióját ismernénk fel 

azokban. Ez utóbbi műveket a szemiotikus nyelv koncepciójával ragadhatjuk meg: a 

preödipális ösztönfolyamatok nem száműződnek az alanynak a szimbolikus rendben 

való konstituálódásával, hanem egyfajta genotextként áthatják azt. “A genotext jelenléte 

a fenotexten belül abban nyilvánul meg, amit én szemiotikus diszpozíciónak neveztem el. 

Egy olyan jelölési gyakorlat esetében például, mint amilyen a ’költői nyelv’, a 

szemiotikus diszpozíciót a nyelv grammatikai szabályaitól való különféle eltérések 

alkotják: az artikulációs hatások, amelyek a fonematikus rendszert visszaviszik az 

artikulációs, fonetikus alapja felé és következésképpen a hangképzés ösztönkésztetések 

által irányított alapjai felé; a lexéma túldeterminálása olyan többrétű jelentések által, 

amelyeket köznapi jelentésben nem hordoz, de amelyek hozzá csatolódnak más
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szövegekben való előfordulása miatt (...)”. (Kristeva, 1997e) Ladik performanszainak e 

harmadik csoportja a nyelv és test, vokalizáció és artikuláció jelzett viszonylatait teszik 

vizsgálat tárgyává. A testnek a hangok formálásában játszott szerepét, és a hangok 

fizikális minőségeinek olyan megtapasztalását teszik lehetővé, amely a szimbolikus 

rendben a mindennapi kommunikáció során nem lehetséges.

Ladik performanszait a térkömyezet szempontjából három csoportba 

sorolhatjuk, melyek egy képzeletbeli skála pontjait jelölik. A skála egyik végpontjához 

azok a művek tartoznak, amelyekben a performer a készen kapott teret érintetlenül 

hagyja, és az a performansz szempontjából semleges környezet marad (például a Váci 

expanzión 1993-ban, vagy a Marseille-ban 1995-ben tartott fonikus performanszok). 

Ladik egyébként ezekben az esetekben szokott fellépő ruháját, egy elegáns fekete 

csipkeruhát visel, amely -  eleganciája miatt, és mert más előadásaiból már kvázi 

jelmezként ismerjük, s ily módon nem tudjuk megfeleltetni egy utcai ruhának -  a 

semleges környezet ellenére ünnepi-rituális jelleget ad az eseménynek. A térhasználat 

kapcsán a másik végpontot azok a performanszok képviselik, amelyek nagy gonddal 

berendezett, kifejezetten a performansz számára megalkotott és beépített térben 

zajlanak. Ezen esetek mindegyikében a tér vertikálisan és horizontálisan is tagolt és a 

performerek által ily módon használt; e tekintetben tehát ezek a teátrális aktusok a 

fonikus perforaianszokhoz képest inkább a színházi előadások konvencióihoz 

közelítenek (például az Alice és a Fűketrec című performanszok). Képzeletbeli skálánk 

középpontját azok a művek alkotják, amelyekben a díszlet kevesebb elemből áll, a 

performer csak néhány tárgyat használ, amelyek viszont a néző- és játszótér közelsége 

miatt hangsúlyosabbá válnak. (Például a L ’agneau de Dieu et le double-bán a díszlet 

egy, a plafonról lelógó nejlonfuggönyből és egy üvegasztalból áll; a performer a 

következő tárgyakat használja: egy megnyúzott kecskefej, köcsögduda, egy kés,
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harisnya, üveglap, tükör, egy kancsó bor. A galéria közönsége karnyújtásnyi közelségből 

figyeli az eseményeket.) A színpadi tér e három féle módon való használata 

elsődlegesen a perforinansz helyszínéül szolgáló tér adottságaitól és az esemény 

kontextusát meghatározó intézményes kerettől függ. A tér eltérő elrendezése és 

használata viszont más színpadi akciókat hív, továbbá másként strukturálja a néző 

figyelmét.

Megfigyelhető, hogy még a díszletet és a tér direkt átrendezését nélkülöző 

előadásokban is a performer egy vagy több tárgy segítségével az amúgy semleges és 

statikus teret dinamizálja. Marseille-ban (1992) ehhez egy fehér esernyő szolgál 

eszközként (melynek fel- és lehúzása máris pulzálóvá teszi a teret), valamint egy, Ladik 

teste köré csavart, majd a keze meghosszabbításaként fel-le és átlósan mozgatott ernyőre 

húzott hatalmas fehér tüll. Vácon (1993) egy összegyűrt fehér kendőt mozgatva a 

performer a hold felkelését imitálja, ezt követően az anyag jelmezként fátyollá majd 

fejkendővé alakul, végül a mikrofonra tekerve torzítóként funkcionál.

Ladik performanszainak térkörnyezete a nyolcvanas évek közepétől fogva 

egyetlen díszletelemet variál, a plafonról lelógó egy vagy több nejlonfüggönyt. A 

nejlonok számától függetlenül a performer minden esetben interakcióba lép azokkal: 

gyűrőgeti, morzsolgatja, belecsavarja magát, szájába veszi. Megfigyelhető, hogy 

azokban az esetekben, amikor a performansz kisebb térben zajlik, és a nézők közelebb 

vannak a performerhez, a nejlonok anyagszerasége és a performer kiszolgáltatottsága 

válik dominánssá. Nagyobb terekben viszont úgy manipulálja a díszletelemeket, hogy 

akcióival nem ébreszt a testi épségével kapcsolatos veszélyérzetet a nézőkben. Például a 

Fűketrec című perfonnanszban (részint a performansz hangszövetét alkotó fonikus 

költemények tematikája révén) mitikus (nő?)alak asszociációját kelti, aki fluidumokat 

lövell ki magából, melyekből univerzumokat formáz. Az Alice-bán egy antropomorf
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alakot gyúr a nejlonból, “akit” szeretkezésüket követően bekebelez; az Angyal címűben 

a nejlon hatalmas vulvát formáz, amelyből a performer előbújik/megszületik, majd Orff 

Carmina Burana-]ára a karjaira erősített papírszámyakkal repdeső mozdulatokat végez. 

A fent jelzett tendenciáktól némiképpen eltérő módon alakul test, tér és díszlet viszonya 

a Mandora című performanszban. A teret mélységében és függőlegesen tagoló egyetlen 

térelemet fehér anyag borítja, melyre nejlon borul; bal oldalt tejjel töltött zacskó lóg alá. 

Ladik fehér inget és szőke parókát visel; a kezdőképben teste a tér egy pontjára van 

“szegezve”: a testétől a színpad különböző pontjaihoz vezető kötelek nem engedik 

elmozdulni. A performansz első részében láthatjuk, amint elszakítja ezeket a köteleket 

és kiszabadítja magát. Az ezután következő szekvenciában átlátszó nejlon overallt, 

alatta egy másik, fehér anyagból készült kezeslábast, ezüstös bukósisakot, valamint arca 

nagy részét elfedő preparált szemüveget visel; lábán csizma, mely a ráragasztott 

műanyagrétegtől ormótlannak tűnik, kezein gumikesztyűk. A többrétegű, egész testet 

páncélként elfedő, és a mozgást lassító jelmez miatt a test és személy azonosíthatatlanná 

válik. A performer leginkább egy űrhajósra hasonlít, aki (megismételve a performansz 

első részének motívumát) elszakítja az őt a Földhöz, emberekhez, világhoz kötő kötelet, 

s ezután az őt körbe vevő (szinte teljesen csupasz) teret kutatja és járja be. (A 

performansz szonorikus háttere a Homo Galacticus című ciklus verseiből áll.)

A test akcióit tekintve különbség vonható a kisebb, puritán terekben zajló 

performanszok és a performansz-színházi események között. Az előbbi esetben Ladik 

mozdulatai a felhasznált tárgyakra koncentrálódnak, a térben való mozgása pedig a 

díszletelemek köré szerveződik. Az utóbbi esetben viszont, bár találunk az imént leírt 

jellemzőket felvonultató szekvenciákat, a test mozdulatai, gesztusai és térben való 

mozgása többnyire lassított és dezorientált, emiatt a “reálistól”, a test mindennapok 

során végrehajtott akcióitól eltérő. Minthogy a néző ezekre csak részben alkalmazhatja
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saját kognitív sémáit, a színpadi test ez esetekben speciális helyzetet provokál a 

befogadó oldaláról: “a néző (...) a színészre épülő testi séma követésével újra tanul 

látni, a testiség modelljére kérdez rá (...)” (Pavis, 2003: 97)

Ladik performanszainak állandó eleme az erős arcmimika, mely elsősorban a 

kisebb terekben lezajló performanszok esetében érvényesül. Az intenzív mimika részint 

a hangok fonikus formázásából adódik; ám ettől függetlenül a performer időről időre 

groteszk grimaszokba merevíti arcát, miközben szemeit kidülleszti. (Ezt az elemet 

egyébként Ladik különösen gyakran használja a performanszok lezárásaként, ami a néző 

emlékezetének strukturálása szempontjából az előadás mint folyamat hangsúlyos 

temporális helye.) Az arckifejezések olykor a kellékekkel való fizikális interakció 

eredményeként formálódnak. Ilyen az a csaknem minden performanszban használt elem, 

amikor Ladik a nézőkkel szemben állva az arcát egy üveglaphoz szorítja, miközben 

(részint az anyag nyomásának engedve) torzan fintorog, orrlyukai függőlegesen 

kitágulnak, pofazacskója deformálódik, kivillan az ínye (stb.). Ennek révén a nézők egy 

emberi/női testhez illeszkedő szörnyeteg arcot (egy posztmodem Gorgo-főt) 

pillanthatnak meg. Néhány performansz az üveglap helyett vagy mellett egy, rézsútosan 

a performer vállának döntött tükröt (is) használ; ilyenkor bizonyos szögből a nézők egy 

trompe l’oeil révén úgy érzékelik, hogy kétfejű lényt látnak. Ezek a képek groteszkségük 

és dehumanizáltságuk miatt szinte beleégnek a néző emlékezetébe. Performanszai azon 

pillanataiban, mikor éppen semmilyen mimikus mozgást sem végez, Ladik arca intenzív 

befelé irányuló figyelemről és koncentráltságról árulkodik.

Ladik Katalin performanszaiban a nyolcvanas évek végétől visszatérő kellékeket 

használ: egy látványosan művi szőke paróka, egy kopasz babafej, egy pár harisnya (nem 

eredeti funkciójában, hanem kézre húzva, fejre húzva, szájba tömve), fehér esernyő, 

képkeretek, tükör. Bizonyos performanszok néhányat közülük, mások (pl. az Alice) egy
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időben az összesét használják. A kellékek rendre a test protéziseként funkcionálnak: 

Ladik nem élettelen tárgyként használja a tárgyakat, hanem animálja őket. Úgy lép 

interakcióba velük, hogy azok vagy maguk is szinte élőlénynek tűnnek, melyekkel hol 

meg kell küzdenie, hol pedig gyengéd érzelmekkel fordul feléjük (akár egyazon 

performanszon belül variálva a kétféle viszonyt); vagy a test meghosszabbításaként 

funkcionáló eszközök révén valamiféle (nyomokban antropomorf) meghatározhatatlan, 

mozgó lénnyé válik. Mi több, az Alice című performansz elején a performer a nézők 

perspektívájából nézve percekig nem jelenik meg a színpad terében, csakis e pótlékok. 

Az előadás e részében egy zsinórrendszer (mozgó ffegoliként) különböző magasságban 

balról-jóbbra, illetve jobbról balra mozgatja a döglött állatként lógó parókát, az élő és 

élettelen képzetét egybemosó babafejet és egy kalitkát, amely köré ballonkabát borul; 

ezen kívül a színpad terében függ még néhány képkeret és egy nejlonfüggöny-furt; ez 

utóbbi mögül lép'elő idővel Ladik. A performer hús-vér jelenléte az őt helyettesítő, 

müveire jellemző tárgyakba, és mediatizált (művivé tett) hangjába száműzetik. Ebből a 

szempontból az Alice e prológusa a Mandora című performansz párja.

A Ladik-performanszok tárgyainak mnemotechnikai funkciója van azok 

számára, akik nem az életmű egyetlen darabját, hanem nagyobb szekvenciáit vizsgálják. 

Számukra e tárgyak ismétlődő felbukkanása révén valamiféle magánmitológia szövődik; 

egy, csak a Ladik-performanszokra jellemző vizuális környezet, mely egyediségével 

individuálissá, össze nem téveszthetővé teszi munkáit. Emellett az újra és újra 

felbukkanó tárgyak az ismétlés mint retorikai fogás révén a nézés és befogadás 

ismétlődő folyamatát strukturálják, illetve az emlékezést szervezik.

Peirfformernők és a női body art
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A művészet története során (különösen a body artban) a férfiművészek felváltva 

használták a maguk és a nők testét. Megfigyelhető, hogy ez utóbbi esetekben a női 

testek többnyire a nőkre nézvést degradáló módon jelentek meg -  az 1970-es évektől 

fogva viszont számos olyan, nők által készített performansz, fotó, film készült, 

amelyekben a nők maguk kezdték saját arcukat és testüket médiumként használni. A 

gesztus kontextusa nem feltétlenül a feminista mozgalom művészeti szcénába való 

betörése, hanem az, hogy a férfiak uralta intézmény a nőművészek absztrakt, 

konceptuális és egyéb munkáit recepció nélkül hagyta, szemben a már megszokott 

szexuális tárgy képzet- és szerepkört továbbvivő body art munkákkal (legalábbis ez 

Lucy R. Lippard tézise, vö. Lippard, 1976). Mégis, maga a tény, hogy a nők 

alkotóként/szerzőként használják saját testüket, más pozíciót és perspektívát jelent, 

illetve az általuk használt stratégiák meglehetősen nagy eltérést mutatnak a patriarchátus 

hasonló műveihez képest.

A feminista performanszművészet korábban (jelen dolgozat A test című 

fejezetének bevezetőjében) vázolt hullámainak mindegyikére találunk példát Ladik 

életművében. Egyfelől az ő testét és arcát is használta a patriarchátus, mint azt a vele 

készült portréműsor inzertjei és Petre Nikolski Space című filmje bizonyítják. Ez utóbbi 

filmben az újságpapírokkal borított kopár térben Ladik Katalin Nikolski szobraival lép 

interakcióba részint úgy, hogy animálisan megjelenő, csirizes meztelen testére a kultúra 

konnotációját hordozó műalkotás - tárgyak kerülnek. A női test az esztétikus köret 

szerepére kárhoztatik, mely a művész-kreátor művének vonatkoztatási pontját adja, azt 

keretezi. Ebben nagyon pontosan felismerhetjük a nyugati metafizika inherensen 

maszkulin szubjektumát, annak spektakuláris viszonyát a nőihez, (vö. Irigaray, 1985a.) 

A hetvenes évek során Ladik olyan body art sorozatot készített, amelyet az első 

generációs feminista művek közé sorolhatunk: a tengerparton készült fotókon tökéletes
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harmóniában van az őt körülvevő természeti közeggel, a képek fókuszában meztelen 

testének szépsége áll. Ezenkívül ekkori performanszai részeként saját haján hegedült, 

amit akár Mán Ray Violon ’d Ingres című munkájának feminista felülírásaként is 

értelmezhetünk. (Mán Ray művének címe egy szójáték: a “violon” szó franciául hegedűt 

jelent, a “violon d’Ingres” kifejezés pedig valaki azon kedvtelését, amit az illető a 

legszívesebben űz hobbiból. A fotó egy ülő meztelen nőt ábrázol hátulnézetben, aki 

karjait összefonja maga előtt, a néző számára láthatatlanná téve azokat; arca oldalra 

fordítva, félprofilból látható. A nő torzószerű teste a ráfestett jelek segítségével egy 

hegedű vizuális asszociációját kelti a nézőben.) Ladik azon performanszai viszont, ahol 

a test teljesítőképessége és gyötrése, arcának különböző eszközökkel történő torzítása 

főszerepet kap, az abjekt art művészei közé sorolja őt.

A feminista szempont további megfontolásához érdemes Toril Moi felosztásából 

kiindulnunk, aki három kategóriát különít el: női, feminin, feminista (Moi, 1995) A 

“női” jelző a biológiai szempontra utal, s önmagában még nem garantálja a feminista 

szempont érvényesülését (számos olyan, női szerzőtől származó, a nőkkel és nőiséggel 

foglalkozó művet ismerünk, amelyek a patriarchátus sztereotípiáit ismétlik); a “feminin” 

szón a társadalmi nemi szerepek kulturális konstrukcióként való értelmezését, a 

feministán pedig politikai elvek és célok artikulációját értjük. Ha ezek mentén haladunk, 

első körben kijelenthetjük, hogy Ladik művei semmilyen feminista célzattal nem bírnak, 

mint ahogyan a nőként létezésre sem kulturális konstrukcióként (társadalmi és kulturális 

normák által szabályozott, és időben változó egységként) tekint, illetve nem így 

tematizálja. Ennek oka talán részint az, hogy a kommunista országokban a nyugati 

országokétól eltérően alakultak a társadalmi nemi szerepek; másrészt pedig mind ars 

poetica szerű megnyilatkozásaiban, mind verseiben a feminista és feminin szemponttal 

ellentétes forrásokra, például az androgün mítoszra tesz hivatkozásokat.
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Találunk példát azonban a női szempont érvényesülésére. Nő és férfi egymáshoz 

való viszonyát dramatizálja és teszi vizsgálat tárgyává két olyan performansz, amelyek 

mindegyikét egy-egy férfipartnerrel közösen készítette: a Seraphin Tanz (1990), és a 

Performancia (1994). A két performansz többé-kevésbé azonos dramaturgiát követ: 

mind a kettő elején (újjá)születésnek, a testben való ráeszmélésnek vagyunk tanúi; ezt 

követően férfi és nő egymásra találnak, gyötrelmeket szenvednek el a másiktól és 

örömöket élnek át együtt; a női princípiumot képviselő Ladik szimbolikusan életet ad (a 

Performanciában zsákoknak, a Seraphin Tanzban egy vekni kenyérnek, melyet 

széttépnek és megesznek); tejjel és borral itatják egymást; végül büntetést kapnak (a 

Seraphinban görcsöt és halált, a Performanciában kiűzetést). A vázolt struktúrában nem 

nehéz a férfi-nő viszonyt megjelenítő kulturális narratívák allúzióira ismernünk. 

Kiinduló kérdésünk megválaszolása szempontjából (hogyan viszonyulnak Ladik művei 

a női performerek és body art művészek műveihez) további lehetőség, hogy 

feminizmuson nem valamely szubjektum és mozgalom öndefinícióját értsük, hanem 

kontextuális kategóriaként kezeljük. Ladik verseinek erotikus hangoltsága, a 

lemezborítókon, fotókon és a performanszok során formálódó imázsa meglehetősen 

eltért a hetvenes és nyolcvanas években e régióban jóváhagyott és megszokott 

verstémáktól és nőképtől; ebből a szempontból tehát mindenképpen profeminista 

műveket láthatunk azokban, (vő. Kádár, 2002)

A szövegben említett performanszok adatai

Mandora- 1985, Újvidék

Alice -  1988, Pécs

O, főituna -  1989, Újvidék
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Angyal -  Expanzió 1990, Vác 

Seraphine Tanz -  1990, Újvidék 

Fonikus perfomiansz -  Expanzió 1993, Vác 

A helyettesítő asszony -  1994, Zebegény 

A négydimenziós ablak -  1994, Pécs (Szalay Tamással)

Performancia -  1994, Szeged (Bitskey Lukáccsal)

Fonikus performansz Kassák Lajos kiállításának megnyitóján -  1995, Marseille C.l.P. 

L’agneau de Dieu et le Double -  1996, Marseille Galerié Meyer 

Fűketrec -  2002, Újvidék
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Jegyzetek a női test és a színházi tér szociológiájához

Az alábbi fejezetben magyar példákon vizsgálom, hogyan változik meg a női 

testhez mint szociológiai entitáshoz való viszony a huszadik század elején, a sport, a 

modem tánc, és az avantgárd kórusműfaj kapcsán. E két utóbbihoz kapcsolódva a 

színházi tér avantgárd újraértelmezésére is kitérek.

A sport és a nők73

„Megpróbáltunk már úgyszólván minden testgyakorlatot a nőkkel 

megkedveltetni, de nálunk a nők nem halásznak, kirándulásban nem gyalogolnak, nem 

labdáznak, nem vívnak, nem csónakáznak, nem tornáznak, alig egy keveset úsznak és 

korcsolyáznak, sokat tánczolnak” - panaszolja egy név nélküli cikkíró a Herkules egyik 

számában (id. Kozák, 2003 az előadáshoz tartozó brossúrában). Az első magyar 

sportláp, melyet 1884-ben alapítottak, több cikkében is próbálta a tomasportot a nőkkel 

megkedveltetni, sikertelenül. Ennek egyik fő oka a női társadalmi nemmel és a női 

testtel kapcsolatban a tizenkilencedik században kialakult nézetek rendszere volt (a 

témához bővebben vő. Miles, 2000: 253-280.).

Ebben az időszakban a sport elsősorban a mágnások szórakozása volt, és erősen 

tapadt a divat képzetköréhez, ennek megfelelően viszonyultak hozzá a témával 

foglalkozó kortársak. így például a sporteseményeket megörökítő leírások hosszasan 

elemzik, hogy milyen ruhában voltak a résztvevők; emellett -  mint a fenti idézet is 

mutatja -  mai szemmel nézve még differenciálatlan volt, mely szabadidő eltöltési 

formákat tekintsenek sportnak, és meglehetősen szűkös volt a hozzáférhető és itthon is

73 A nők és a sport viszonyának elemzésekor Bodnár Ilona és Kozák Péter előadásaira (Bodnár, 2003 és 
Kozák, 2003), valamint Hadas Miklós müvére (Hadas, 2003) támaszkodom.
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végezhető sportágak palettája. Bár a modernista nőeszménnyel ősszeegyeztethetétlennek 

tűnt a sport propagálása, néhány szerző e véleményének adott hangot /teret írásaiban. A 

nőt más testtel és céllal alkotta a természet, de ugyanolyan szerves és eszes lény, mint a 

férfi, ezért neki is sportolnia kell -  hirdette Turjay László. Bokelberg Ernő véleménye 

szerint, mivel a reprodukció fokozottabb terhet ró a nők szervezetére, a lányoknak 

sokkal inkább szükségük van a rendszeres testmozgásra, mint a fiúknak. Bokelberg az 

úszást, korcsolyázást, táncolást, lovaglást, tornát ajánlja, melyeket következetesen a 

gimnasztika gyűjtőnévvel illet, és véletlenül sem beszél sportról vagy atlétikáról a nők 

esetében. Mint kifejti, az egymással való versengés „már athletika”, mely semmiképpen 

nem egyeztethető össze a nők társadalmi szerepével, sem az illemmel. Hasonló 

véleményen volt Kovács István is, aki a nők nyilvános versenyét cirkuszhoz 

hasonlította, és társadalmi nemükkel összeférhetetlennek tartotta. Müller Lajos illem- és 

tánctanár könyve szerint a sportok közül a tánc kiemelt helyzettel bír. Míg a sportok 

csak az izmokat fejlesztik, a tánc a társadalom finomságaira, és esztétikumra is okít -  

ekkoriban a tánctanár illemtanárként arra is okította növendékeit, hogy hogyan kell 

társalogni, viselkedni társaságban.

A torna melletti érvek és ellenérvek mellett vita tárgya volt az is, hogy milyen 

mozdulatokat végezhetnek a tornázó nők, milyen ruhát viseljenek eközben, és ki oktassa 

őket. Tomamozdulatokat és testmozgást nem lehetett fűzőben végezni; ehhez speciális 

tomaruhára volt szükség. A témáról értekezők a sarkatlan cipőt, buggyos, bokáig érő 

nadrágot és a minden testrészt elfedő felsőrészt jelölték meg a kívánatos öltözéknek. A 

kor normái szerint még ez is óriási merészségnek számított, hiszen a tizenkilencedik 

századi divat férfiak és nők éles megkülönböztetését szolgálta, a nadrágot viselő nő (pl. 

George Sand) a tabu áthágásával botránykőnek számított. A mozdulatsorok kapcsán a 

vita arra irányult, vajon a férfiaknál megszokottak közül bizonyos testmozgások nem
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árthatnak-e a nők szervezetének? Úgy vélték, a nő teste és belső szervei sokkal 

gyengébbek a férfiakéinál, ezért egyes mozdulatok (például amelyek a test 

elcsavarásával járnak) illetlenek és károsak számukra. További probléma volt, hogy a 

testnevelő tanárok ekkoriban szinte kizárólag férfiak voltak. A korban érvényes 

illemszabályok szerint a táncos nem ragadhatta meg partnemője testét, márpedig sport 

közben gyakran csak így óvhatta meg a tanár a testmozgást végzőt -  vagyis a 

tornatanárok óriási kísértésnek voltak kitéve. A kérdéssel a már idézett Herkules is 

foglakozott.

A tiltások és intések dacára a nők mind nagyobb számban tornáztak, továbbá a 

témával foglalkozó cikkeket és könyveket jelentettek meg. így a századfordulóra maga a 

testmozgás, mint női szabadidős tevékenység, elfogadottá vált -  nem így a sportolás. Az 

egyenjogúság felé haladás szempontjából fontos szerepe volt annak, hogy 1921-ben 

Klcbclsberg Kúnó az oktatási reformok részeként egy, a sportra törvényt is hozott: a 

lányiskolákban is oktassák a sportot ugyanúgy, mint a fiúknál, hogy az a nemzeti kultúra 

része legyen. Ezzel együtt viszont faj egészségügyhöz kapcsolódva egészen a negyvenes 

évekig találunk olyan nézeteket, amelyek (elsősorban a reprodukciós képesség 

megőrzésére hivatkozva) ellenzik a nők versenyszerű sportját, különösen a 

hagyományosan férfiasnak gondolt sportágakban (pl. futás).

Témánk szempontjából fontos sporttőrténeti és sportszociológiai adalék, hogy az 

1896-ban útjára indult újkori olimpiák közül a nők az 1900-as olimpián vettek részt 

először (igaz, érmet ekkor még nem kaptak). Az igazi áttörést az 1936-os olimpiai 

jelentette, két szempontból. Egyrészt ez volt az első alkalom, hogy női edző vegyen 

részt az eseményen, egy amerikai úszó edzőnő személyében. Másfelől (a résztvevők 

számához képest) a magyar nők nagyobb arányban szereztek érmeket, mint a férfiak. 

Coubertin egyébként még egy 1935-ös rádióinterjúban is úgy nyilatkozott, hogy ellenzi
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a nők nyilvános sportversenyét. Szerinte a nőknek elsősorban olyan sportágakat kell 

gyakorolniuk, amelyek esztétikai élményt biztosítanak a nézőknek (pl. művészi 

szertorna); ezenkívül illendő, hogy ők nyújtsák a koszorút illetve érmet a győztes 

férfiaknak.

Táncművészet

A huszadik században a sport mellett a modem tánc vált a női test 

emancipációjának fontos terepévé. Magyarországon a mozgásművészeti törekvéseket 

összefogó, a modem tánc terjesztésének magját alkotó Mozdulatkultúra Egyesületet 

Madzsar Alice, Dienes Valéria és Szentpál Olga közreműködésével 1928-ban 

alapították. Mindhárman külföldi tanulmányok során elsajátított rendszerek 

továbbfejlesztésével alakították ki saját iskolájukat. Madzsar Alice Bess Mensendieck 

első magyar tanítványaként mesternője nyomán dolgozta ki rendszerét. Mensendieck 

1900-ban Körperkultur dér Frau címmel adta ki világszerte hatást kiváltó könyvét, mely 

a nők a férfiakétól eltérő anatómiai felépítésén alapuló speciális női torna- és testmozgás 

rendszerét ismerteti. Madzsar a nők egészségének megőrzését célzó gyakorlatsorok 

kialakításán fáradozott, valamint kidolgozta a terhes nők tornáját (ez kifejezetten 

forradalmi újítás volt, a terhes nőknek a koraszülés vélt veszélye miatt akkoriban a 

minél kevesebb mozgást ajánlották), a gyermek-, illetve a munka egyoldalú terhelését 

ellensúlyozó munkahelyi tornát, továbbá új szemléletet vezetett be a gyógytorna 

területén. Mindezekkel párhuzamosan a húszas évektől tanítványaival együtt részt vett 

Palasovszky színházi kísérleteiben. Dienes Valéria Kaymond Duncan görögtoma- 

tanfolyamaiból továbblépve dolgozza ki saját mozdulatművészeti rendszerét, melyet 

orkesztikának nevezett el. A Duncan- féle torna a görög vázák és reliefek (a jellemző 

felületek törvénye szerint: készült) emberábrázolásait geometriai formák összességének
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tekintette (például egy dárdát elhajító alakot egy szabályos nyolcszög formába lehet 

belefoglalni). Dienesnek a Duncan-íéle tornával való elégedetlenségét az okozta, hogy 

az a táncot és az emberi testet más művészeti ágaknak veti alá; átvette viszont a 

mozdulatok geometrikus rend szerinti szemléletét. Szentpál Olga Jacques Dalcroze 

ritmikus gimnasztikáját továbbfejlesztve alkotta meg a maga testképző rendszerét. 

Dalcroze a zenei hangoknak és ritmusoknak különböző mozdulatokat feleltetett meg; 

iskolájában a növendékek a zenét vagy a taktusokat követve mozogtak. Szentpál Olga 

nem értetett egyet a mozgás és mozdulatok zenének való alárendelésével (a tánc önálló 

művészetként való szemlélete mindhárom szerzőnőnél fontos szerepet kapott), részint 

ezért dolgozta ki saját rendszerét. A Szentpál -  féle torna rendszere négy kategória 

(formatan, funkciótan, kompozíciótan, kifejezéstan) alapján osztályozta a mozdulatokat, 

a cél a legmindennaposabb mozdulatok (pl. felállás) e rendszerben való szemlélete és 

gyakorlása volt.

A modern tánc világszerte a tizenkilencedik század legvégén, a balett 

ellenes törekvésekből indult. Irányzatait a természetes mozgás felfedezésének, a mozgó 

emberi test merev balett - sémáktól való megszabadításának vágya hajtotta. Képviselői 

túlnyomórészt nők voltak, részint mivel a tánc alapvetően női tevékenységként volt 

definiálva a korban, részint pedig azért, mert számos elemében kapcsolódott a 

megerősödő nőmozgalmakhoz. így például a mezítláb, fűző nélkül megjelenő női test 

(az alapító nők, Loie Fuller és Isadora Duncan fellépéseinek állandó eleme) 

normasértőnek számított a közízlést tekintve, de egybevágott a szüffrazsettek 

törekvéseivel. (Adair, 1992: 119-125) A balett elleni lázadás a Mozdulatkultúra 

Egyesület tagjainak önmeghatározásakor is fontos szerepet kapott (vő. pl. Szentpál,

1928: 12, 13), ennek megfelelően mindhárom magyar szerzőnő írásaiban a 

„természetesség” illetve az „egészség” a fő kulcsszavak. A természetre és egészségre
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való hivatkozás mint a rendszerek alapja (ahonnan/amiből kiindulnak) és célja (a testnek 

ilyen állapotba kell jutnia) egyaránt megjelenik, gyakran egyazon szövegen belül. A 

példákat hosszasan idézhetnénk, de elégedjünk meg egyetlen szöveghellyel: 

„Rendszerem felépítésében mindenekelőtt arra törekedtem, hogy természetes alapokra 

fektessem a mozgásokat. Az emberi test szerkezetét és élettani törvényszerűségeit 

vettem alapul, mert a művészet sohase mondhat ellent a természetnek. Igazi 

mozgásművészet csakis a természet által megszabott ősi törvényszerűségeken 

alapulhat.” (Madzsar, 1993a: 73)

A természetre való hivatkozás ideológiai hátterét támogatja a különböző 

rendszerek elvi alapjait ismertető munkák illusztrálása. Az egyes mozdulatokat, 

gyakorlatokat és mozgásetűdöket bemutató fotók a szabadban és/vagy meztelenül 

ábrázolják a gyakorlatokat bemutató férfiakat és nőket. Madzsar Alice A női testkultúra 

új útjai című, elsőként 1926-ban megjelent művének későbbi, 1977-es kiadásából - a 

szocialista szeméremnek engedve, mely a meztelen test nyilvános reprezentációját csak 

mint az Anya, Béke stb. allegorikus megjelenítését tolerálta - a fotókat kihagyták, 

helyette tomaruhás nőket rajzoltak. A húszas évek során kiadott könyvekben a 

fényképek a harmonikus emberi test dicsőségét és szépségét hivatottak szemléltetni. A 

test felszabadítását célzó rendszerek elsajátítása és alkalmazása a test legapróbb 

rezdüléseinek tudatosítását, valamint folyamatos kontrollt és gyakorlást igényel. „A 

tökéletes mozgáskészséget csak hosszú, kemény, következetes munka árán lehet 

kifejleszteni... Kell, hogy a mozgásművész mozdulatainak tudatában legyen, hogy 

pontosan számot adhasson magának afelől, mily általános és egyéni lehetőségek 

rejlenek az egyes izomcsoportok mimkakészségében.” (Szentpál, 1928: 36)

Az emberi test természetes állapotába való vezetésének igénye mellett mind a 

három szerzőnő szemléletében fontos szerepet kap az etikai dimenzió. írásaikban szoros
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kapcsolat feltételeznek a test és a lélek állapota között. „Az elhanyagolt test a lélek fölé 

kerekedik ... Képzett test híján a lélek nem tudja kiélni képességeit.” (Szentpál, 1928:

13) „A test művészi nevelésénél mindig tekintettel vagyunk a lelki összefüggésekre.

Mert külön a testet és külön a lelket nem lehet nevelni... Rendszerem tehát 

szükségképpen pszicho -  fizikai rendszer.” (Madzsar, 1993: 75)

A tánc- és mozdulatművészeti írások visszatérő eleme a műfaj többi művészeti 

ágtól való elkülönböződésének hangsúlyozása, az egyes médiumok egymásba való 

lefordításának képtelensége. „... sohasem szabad zenét, képet, szobrot drámát eltáncolni 

akarnunk. Csak táncot lehet táncolni ... csak akkor igazi művészet a tánc, ha a 

testmozgás sajátos, külön törvényeiből fakad”. (Szentpál, 1928: 22) Éppen ezért 

Szentpál Olga elveti azt a lehetőséget, hogy a szavakkal közvetíthető közlések 

gesztusokká tételét táncnak vagy mozdulatművészetnek tekintsük. (Szentpál, 1928: 23) 

Hasonlóképpen vélekedik Madzsar Alice is: „Törekvéseim értelmében a 

mozdulatmüvészet teljesen önálló új művészet. Nem interpretáljuk a zenét, a mozdulat 

semmilyen más művészetnek alárendelve nincsen, hanem magából a mozdulatanyagból 

alkotunk.” ( Madzsar, 1993: 73) Felfogásukban a táncot és mozdulatművészetet az 

emberi test nem más médiumokat illusztráló, hanem saját medialitását feltáró akciói 

alkotják.

A természetre/ természetességre, egészségre való hivatkozás, a test működésének 

kontrollja és a test mint a lélek állapotáért felelős tényező -  ezek a legfontosabb 

mozzanatok a XX. század eleji mozgásművészeti rendszerek testkoncepciójának 

történeti kontextualizálása szempontjából. Az elfűzött, az otthon belső terébe száműzött 

női test számára forradalmi jelentőségű a szabadságát és erejét deklaráló és előmozdító 

modem táncművészet. Ugyanakkor e szövegekben néhány, még a 19. századhoz kötődő 

testtel kapcsolatos értelmezést is felismerhetünk.
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Ebből a szempontból a Norbert Éliás kidolgozta civilizációs folyamat 

koncepciója, Thomas Laqueur a nemek biológiai különbségének történeti modelljeit 

leíró tézise, valamint Michel Foucault és Judith Butler a test regulázását célzó hatalmi 

stratégiákra vonatkozó elemzései bírnak különös jelentősséggel. Éliás A civilizáció 

folyamata című művében azt vizsgálja, hogy a nyugati történelemben a hatalmi 

berendezkedések változásával együtt hogyan változik az emberek pszichikai habitusa, 

az emberek viselkedésére, testére vonatkozó normák. Elemzése szerint az államformák 

változásának megfelelően a testtel kapcsolatos jelenségek egyre instrumentalizáltabbá és 

szimbolizáltabbá váltak. (Pl a közös tálból kézzel evést felváltja a saját tányérból 

evőeszközökkel való étkezés. A civilizációs folyamat nem célelvű fejlődésként értendő, 

hanem a testi folyamatok szigorodó normalizálásaként.) A civilizációs folyamat 

koncepcióját Fischer -  Lichte a színháztörténet szempontjából veszi fontolóra, és a 

színjátszással foglalkozó teoretikus műveket vizsgálja. Éliás nézetét megerősítve három 

'paradigmát különít el: a barokk -, a polgári színház, és a történeti avantgárd kódját. Az 

avantgárd színházban (a teoretikus művek tanúsága) szerint az emberi testet 

nyersanyagként értelmezték és használták, melyet a színésznek újjá kell rendeznie, és 

olajozottan működő géppé vagy műalkotássá kell alakítania. A neoavantgárd színház 

egymástól eltérő kísérletei viszont az emberi testnek a civilizációs folyamat által 

rákényszerített kötöttségek alóli felszabadításában hozhatók közös nevezőre (Fischer -  

Lichte 1989, 34). A mozdulatművészet teoretikusainak szemléletmódjában az avantgárd 

kapcsán jelzett mindkét igénnyel találkozunk. Az előadások és testgyakorlások fő tétje 

mindannyiuk számára az „új nő/ember” „kitermelése”, a kor felgyorsult tempójával, 

megváltozott életkörülményeivel lépést tartó nők és férfiak számának növelése volt. 

Szövegeiket emellett átszövik az olyan kitételek, amelyek az emberi testet 

nyersanyagnak tekintik, melyet a tomázónak a folyamatos gyakorlással és étkezési,
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öltözködési (stb.) elvek betartásával optimális állapotban kell tartania. E kétféle igény az 

előadásokban is megmutatkozik: több olyan jelenet leírása és fotódokumentációja is 

fennmaradt, amely a gépek mechanikus mozgását, élettelen jelenségeket állította 

színpadra; más koreográfiák viszont organikus jelenségeket (pl a tenger alatti flórát és 

faunát, a lélegzést), vagy a korszak vágyait és szorongásait transzponáló történeteket és 

történéseket jelenítette meg.

A mozdulatművészet teoretikusainak írásai (különösen Madzsar Alice szövegei), 

minthogy a kétféle társadalmi nem eltérő felépítésére és eltérő pszichikai-, testi-, és 

kulturális tapasztalataira alapoznak, a társadalmi nemek különbözőségét megalapozó és 

forgalmazó diszkurzusok közé illeszkednek. Éppen akkoriban, mikor azt -  a freudi 

elmélet részéről -  súlyos csapás érte: Freud e szempontból leginkább kárhoztatott műve, 

A nemek közötti anatómiai különbségek néhány lelki következménye című, a kasztrációs 

szorongás igen - nem logikáját forgalmazó írás 1925-ben jelent meg.

A test „felszabadítása” maximális odaadást, törődést kívánt a résztvevőktől. 

Foucault szerint a 18. század végétől, a kapitalizmus kialakulásától kezdődően egy sor 

olyan intézmény és szokás jelenik meg, amely lehetővé teszi az egyének magatartásának 

felügyeletét és ellenőrzését. Ezek a technikák azt a célt szolgálják, hogy az emberek 

hatékonyságát, tehetségét fokozva és karban tartva a termelés folyamatosságát és 

növekedését biztosítsák, (vő. Foucault, 2000a: 84 valamint Foucault, 1996 különösen a 

143 -  167). Foucault a szexualitást is ebben a képletben helyezi el; ehhez kapcsolódva 

Judith Butler több szövegében is azt elemzi, hogy a társadalmi nem kategóriái miként 

működnek e mechanizmus részeként. A társadalom és hatalom számára a 

heteroszexuális modell a norma, a női test a reproduktívitás felől értelmeződik. „Míg a 

férfi testkultúrája csak arra irányul, hogy a testet egészségesen megtartsa és képessé 

tegye testi és szellemi munkájának minél könnyebb és tökéletesebb elvégzésére, addig a
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női testkultúrának ezeken a feladatokon kívül még egy külön célt kell szolgálnia. Azt, 

hogy fenntartsa a női test alkalmasságát a szaporodás biológiai funkciójának minél 

simább elvégzésére és (...) a következő másállapot elviseléséire].” (Madzsar, 1977: 59 

kiemelés az eredetiben). Az idézet markánsan jelzi, hogy az elemzett szövegekben a női 

test a Butler által elemzett értelmezői keretben jelenik meg. Noha a női test 

reprodukciós szerepkörrel való azonosítása a patriarchátus akut tünete, elhamarkodott 

lépés lenne a mozdulatművészet magyarországi képviselőiben ennek követeit látnunk. 

Tevékenységük része volt, és sok tekintetben hozzájárult a női szerepek az emancipáció 

irányába ható formálódásához. Nem csupán szövegeikben tudunk rámutatni ezt célzó 

részletekre, hanem életművük is ennek bizonyítéka: mindannyian iskolát működtettek, 

előadásokat koreografáltak, és publikáltak (sőt, Dienes több előadást is tartott a nők 

társadalmi nemi szerepével kapcsolatban a Feministák Egyesületében).

Kórusok

A test, valamint a test mellet a hang anyagiságának tematizálása Palasovszky 

Ödön kórusműfajokkal való kísérleteiben is meghatározó szerepet kap. Palasovszky 

színpadi kísérletei a 20-as években, változatos formációkban valósultak meg. Ezekben 

az előadásokban a résztvevők a magyar színpadon új műfajokkal kísérleteztek: (a 

montázs elvére épülő) szimultán játék, parlandókórus, mozgáskórus, konferanszrevü, 

vitázó-dialóg-konferansz, szocialista kabaré; továbbá számos szcenikai újítással éltek: 

vetített díszletek, mechanikus álarcok, ámyjáték, bábok. A továbbiakban csak a modem 

tánc kapcsán jelzett konceptuális sajátságokkal érintkező kómsműfajjal foglalkozom.

Palasovszky számára a műfaj fő értékét kollektív volta adja, továbbá az, hogy 

művészi képzettséggel nem rendelkezők is részt vehetnek megvalósításában. A 

mozdulatművészet híveihez hasonlóan nála is megtaláljuk a mozdulat és test a szöveg
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uralma alól való felszabadításának igényét, pl.: „A mozgás legyen a szöveg 

megelevenítése, szerves kiegészítése, de ne legyen szolgai illusztrációja, vagy 

'dekoratív’ hangulati aláfestése, még kevésbé fölösleges színészkedés. A recitációt és a 

mozgást párhuzamosan kell fejlesztenünk.” (Palasovszky, 1980: 37). Palasovszky 

kórusműfajjal kapcsolatos kísérleteiben fontos szerepet kap a szöveg nem diszkurzív 

használata; a megnyilatkozás értelme helye a hangoztatás aktusa, a hangzás minősége 

válik fontossá. Ennek érdekében külön szövegmondási technikát dolgozott ki, továbbá 

elméletében kiemelt szerepet juttat a nem artikulált emberi hang szonorikus 

minőségeinek: „A szövegmondással párhuzamosan -  vagy a szöveg elhalkulásával és 

megszakadásával -  megszólaltatjuk a spontán tömeghangokat. A kacagás, jajszó, 

sikoltás, gúny, jeladás, a felcsattanó, harsanó kiáltások, panaszos morajok, a hívogató, 

játékos vagy ösztönző hangfoszlányok és zsivajok, melyek szavakat nem tartalmaznak, a 

kórus egyik legőszintébb, legerősebb művészi eszközét jelentik.” (Palasovszky, 1980: 

36)

Palasovszky számára cseppet sem tűnt paradoxonnak az, hogy mindeközben 

politikai üzenetek forgalmazását tűzte ki a színház céljául. Egyfelől a kórusban való 

részvételnek (a próbák és az előadás) közösségformáló ereje miatt performatív erőt 

tulajdonított, miszerint az hozzájárul a kórustagok helyes világnézeti formálódásához. 

Másfelől feltételezett egy olyan, minden ember számára adott (nemverbális) közös lelki-
l

tudati réteget, amely nem hagy kétséget az előadások politikai hatékonyságát illetően.

Ez a tétel egyébként a modem tánc németországi képviselőinél is fontos hangsúlyt kap; 

a kollektivitás, mozgósítás, felszabadítás eszméi miatt hatalomra kerülésükkor a nácik 

gond nélkül asszimilálták az irányzatot, szemben a többi -  degeneráltnak titulált -  

művészettel (vö. Manning, 1995). A kultúrákon átívelő univerzális értelemteremést
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posztuláló kitételekkel Madzsar Alice, Dienes Valéria és Szentpál Olga a 

mozdulatmüvészet elméletei téziseit tárgyaló műveiben is találkozunk.

Palasovszky a kórus műfaji sajátosságait és esztétikai - politikai hatásosságát 

firtató írásaiban bizonyos tekintetben a logocentrikus színház hagyományától eltérő 

irányvonalakat kutat. A nyugati színház történetét évszázadokon keresztül a Derrida 

által teologikusnak is nevezett modell uralta. A színházi előadások egy a színházi 

reprezentációhoz képest előidejűen adott szöveg fiktív világának illúziójába próbálták 

belehelyezni nézőiket; a dramatikus szöveg alkotta a reprezentáló struktúra 

középpontját. „A nyugati színház minden képi, zenei sőt akár gesztusformája -  bármi 

legyen is a jelentősége -  az esetek többségében nem tesz mást, mint illusztrálja, kíséri, 

szolgálja, díszíti a szöveget, a verbális szövetet, a logoszt, mely a kezdetekben kimondja 

magát.” (Derrida, 1994: 6) A logocentrikus struktúra működése nagyban összefügg 

színész és szerep egymáshoz való viszonyával is. A színész itt többnyire áttetsző 

közegként tételeződik, aki az általa megtestesített dramatikus szerep (perszonázs) 

jellemét, cselekedeteit, gesztusait közvetíti. Ez a mozzanat érzékiségétől próbálja 

megfosztani a színházat, igyekszik eliminálni a színpadon álló test anyagszerűségét. 

Palasovszky elképzelései szerint a kórusok résztvevői mozdulatlanul recitálják 

szövegeiket, vagy szukcesszíven különböző térbeli alakzatokba rendeződnek. A 

színpadon álló testek akciói egyik esetben sem egy dramatikus szöveg perszonázsainak 

cselekedeteit reprezentálják, inkább a test fizikalitásában, anyagszerűségében való 

megmutatkozását indukálják.

A logocentrikus színház modelljével való szakítás a posztmodern színházi 

előadások esztétikájában is markánsan megmutatkozik. Ezek egy részében - a Wilson, 

LeCompte, Foreman (stb) rendezte előadásokban -  az auditív és vizuális dimenzió már 

nem kapcsolódik össze koherens és logikus módon, és nincsenek egymással
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hierarchikus viszonyban sem. Ajelölő közegeknek a montázs elvén alapuló 

összerendezése másfajta befogadói munkát hív elő a nézőben; az Artaud nyomán 

hieroglif mintázatú értelemteremtésnek, nevezett percepciós tevékenység lehetővé teszi a 

néző szimbolikus rögzítettségéből való kimozdítását. (Finter, 1998: 7) Palasovszky 

kómsműfajjal kapcsolatos kísérleteinek és a posztmodem színház jelzett tendenciáinak 

legfőbb különbsége az, hogy míg a színházi avantgárd magyar kísérletezője explicit 

politikai üzenetek stratégikus közvetítését tűzte ki célul, a posztmodern színház eleve 

szkeptikusan viszonyul a nagy elbeszélésekhez, s inkább a différance mozgásaira figyel.

A színházi tér új koncepciója az avantgárd kísérletekben 

A színháznak a város terében (vagy azon kívül, mint a görögök esetében) elfoglalt helye, 

a színházépület tere (pl. a társas érintkezést szolgáló terek mérete és differenciáltsága) 

valamint a játéktér és nézőtér (pl. a színpad és nézőtér viszonya, a nézők egymáshoz 

képest elfoglalt helye, a fényviszonyok: látják-e egymást a nézők stb.) utalnak a 

színháznak az adott kultúrában betöltött szociológiai szerepére, egyben az adott kultúra 

nyomait is hordozzák az utókor számára. A színházi avantgárd szövegei a test új 

koncepciója mellett, azzal szoros összefüggésben a színházi, otthoni és városi teret is 

átértelmezik.

Elsőként és legfontosabb példaként ismét a mozdulatművészetre utalhatunk, mely a teret 

a test felől értelmezte újjá. Ez szakítást jelent a nyugati metafizikus gondolkodás egy 

meghatározó elemével, nevezetesen a tér passzív, semleges befogadóként való 

felfogásával. „Kant óta a filozófusnak az időn kell elmélkednie. Hegel, Bergson, 

Heidegger. A teret ezzel egyidejűleg kizárták, az értelem, az analitika, a fogalmiság, a 

halott, dermedt, tehetetlen dolgok világába száműzve.” Foucault e fontos megjegyzését 

Luce Irigaray elemzései nyomán azzal egészíthetjük ki, hogy már maga a platóm
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filozófia fontos részt vállal a tér semlegesítésében, és a modell a polgári illúziószínház 

szerkezetében is megfigyelhető. A lacanista gyökerekkel bíró francia feminista 

pszichoanalízis (különös tekintettel Kristeva chora -  fogalmára), illetve a Merlau-Ponty 

szövegek elméleti keretében viszont a tér nem gondolható el objektív, önmagában adott 

dologként, hanem csakis a szubjektum testével való kölcsön viszonylatban. (A kérdés 

részletesebb tárgyalásához vö. Grosz, 1995: 83-124.)

A mozdulatművészet képviselői a vázolt filozófiai és pszichoanalitikus 

kontextusba illeszkednek, hiszen a teret a test kölcsönviszonylatában értelmezték.

Ennek legteljesebb elméleti kifejtése Szentpál Olgától származik; a mozgás teljes körű 

megragadását és analízisét célzó rendszerének egyik alapkategóriája, a plasztika a test és 

tér egymásba fonódásával foglalkozik. „A tér önmagában semmi, csak azáltal válik 

elevenné, hogy a mozgó test viszonylatba lép vele. De az egyszer felébresztett tér 

követeli jogait, azt akarja, hogy a test ugyanannyi elevenséget adjon neki, mint amennyi 

támaszt kölcsönöz ő a testnek. A térritmust az üres térben a test teremti meg.” (Szentpál, 

1928: 86) (vö. még Madzsar, 1993: 74)

A színházzal foglalkozó írások (többek között) a színházi tér újraalkotása felől kívánták 

megújítani a színházat. A színházak tere a már jelzett funkcióin túl egyben a nézők 

elváráshorizontját, valamint a befogadás (fizikai és pszichikai) folyamatát is 

befolyásolják. A dobozszínpad megjelenése összefüggésbe hozható az alany -  tárgy 

dichotómiára és megfigyelésre, elemzésre épülő filozófia térnyerésével (Bécsy, 1979); a 

néző fizikalitásának kiiktatása (nem marad belőle más, csak egy megfigyelő szempár), a 

látás mindenhatóvá tétele a test materialitásának elfojtását célzó kulturális jelenségek 

egyike. Az avantgárd képviselői a dobozszínpaddal való leszámolást alapvető 

fontosságúnak tartották politikai és esztétikai céljaik megvalósítása szempontjából.
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Moholy Nagy László és Molnár Farkas a korabeli technika vívmányait felhasználva 

dolgoztak ki színházi előadásra szánt tereket (Moholy -  Nagy, 1978 és Molnár, 1978).

A mobilitás, a nézőtéri székek és a színpadtér szeleteinek a megszokottnál jóval 

erőteljesebb, szokatlan irányokba való mozgathatósága mindkettejüknél meghatározó 

szerepet kap. Szándékuk az volt, hogy a nézőtér és a színpad között közvetlen, akár 

fizikai kontaktus váljon lehetővé; ezenkívül megvalósulhatnak bizonyos, a filmre 

jellemző eljárások, például a tér egy szeletére való ráközelítés. Ez a felvetés a 

mozgásművészet idézett elméleteihez hasonlóan dinamikus képződménynek tekinti a 

teret.

Moholy -  Nagy a térre vonatkozó fejtegetéseit a színház és színész funkciójára 

vonatkozó nézetekkel is megtoldotta. Szerinte a színháznak egy történet megjelenítése, a 

néző logikai és/vagy érzelmi bevonása helyett inkább érzékszervi ingerek gerjesztése a 

feladata: „Amint képtelenség azt kérdezni, hogy mit jelent vagy mit ábrázol egy ember 

(mint organizmus), ugyanolyan értelmetlen dolog hasonló kérdést föltenni valamilyen 

mai, tárgy nélküli képpel kapcsolatban, amely hasonlóképpen tökéletes organizmus. (...) 

Ugyanígy kell a totalitás színházának fényből, térből, felületből, formából, mozgásból, 

hangból, emberből alkotott gazdag kapcsolategyütteseivel -  ezeknek az elemeknek 

összes egymás közti variációs és kombinációs lehetőségeivel -  művészi formának: 

organizmusnak lennie.”(Moholy -  Nagy, 1978: 50) Moholy-Nagy e cél 

megvalósításához javaslatokat tesz a felhasználandó eszközökre. A hatástörténet 

szempontjából legjelentősebb elemek az emberi test dehumanizálásának és az 

antropomorf arányok megzavarásának propagálása, melyre azért van szükség, mert az 

emberi alak színpadon való megjelenése a beidegződések miatt könnyen az elbeszélő

irodalmi színház irányába tereli az előadást. (A problémával Moholyéval megegyező 

keretben Artaud, Craig és Sclemmer szintén foglalkoztak. Artaud a színházi
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jelrendszerek egymástól való függetlenítésével, valamint az értelmi -  gondolati nyelv 

felszámolásával próbálkozott; a két utóbbi rendező viszont a színész élettelen bábuhoz 

hasonló engedelmességében kereste a megoldást.) Moholy -  Nagy a színész 

dehumanizálásán kívül a tér és a színész szokott arányának megzavarását és a színész 

hangjának gépesítését veti fel további lehetőségként. A filmnyelvi sajátosságok átvétele, 

a nem antropomorf léptékű terek, a mechanikusan manipulált hang a posztmodem 

színház esztétikájában is megjelennek (vő. Fuchs 1998 és Finter 1998). A színházi 

reprezentáció feminista értelmezésével való érintkezést az auratikus test (Benjámin) 

lerombolásában és a narratív azonosulás ellehetetlenítésében (de Lauretis és Mulvey) 

ismerhetjük fel.

Palasovszky Ödön írásaiban és színpadi kísérleteiben nem annyira az érzékszervek 

felcsigázása, hanem politikai üzenetek továbbítása végett kutatta a tér polgári 

illúziószínházétól eltérő változatát. Gépesítés helyett (saját épület és pénz hiányában) a 

konferansz és a kabaré műfajhoz fordult, melyeket hol betétként, hol az egész 

programon átívelő, koherenciát építő elemként használt. A konferansz műfaj direkt 

kommunikációs helyzetet épít ki a színpad és a nézőtér között: a konferáló levonja a 

látott -  hallott eseményekből a következtetést, kommentálja a következő jelenetet, 

továbbá közvetlenül reagál a nézőtérről érkező reakciókra. A magyarországi színházi 

kultúrában már Palasovszky előtt meghonosodott a kabaré a konferansszal együtt, sőt a 

politizálás sem volt újdonság. Beépített nézők alkalmazásáról viszont nincsenek korábbi 

feljegyzések, mint ahogyan a nyíltan agitatív célzatról sem. (A kabaré műfajjal való 

kísérletezés Brecht és Reinhardt munkásságában is helyet kapott.)

Palasovszky mellett Mácza Jánostól származik a legtöbb, a színház és a dráma elméleti 

kérdéseivel foglakozó szöveg. (Mácza rendezőként is részt vett az avantgárd 

mozgalomban, valamint dramatikus szövegeket is publikált.) írásait az elvi fejtegetések
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keretéül szolgáló megnyilatkozás -  típusokat tekintve három csoportba sorolhatjuk. Az 

első csoportba színikritikái kerülhetnek, melyeket a Tett és a Ma munkatársaként 

fogalmazott meg. Kritikáiban Mácza erősen bírálja a magyar színházakban játszott 

(többnyire a jól megcsinált darabok és az újromantikus dráma műfajába tartozó) darabok 

ideológiai bázisát, valamint a színházak gazdasági szervezetét. Ezekben a szövegekben 

is megfogalmazódik Mácza azon nézete, amely szövegeinek másik csoportjában explicit 

kifejtést nyer: a színháznak határozott ideológiai célokat kell szolgálnia -  az elnyomott 

osztályok öntudatra ébresztését, valamint az emberek kollektív tömeggé alakítását. 

Számára a színház értelme és célja performativitásában ragadható meg: ,,[a színház] 

akcióra ingerlő élet! (...) Pozitív eredményeket követelünk tőle. Tettre ingerlést. (...) itt 

van a mai színpad igazi hivatása a klasszikus színpadokkal szemben.” (Mácza, 1918:

11). A befogadás cselekvésben való meghosszabbításának igénye és a kollektivitás 

Palasovszky és Hevesy 1922-ben közösen megjelentetett manifesztumában is fontos 

szerepet kap: „A plakátban újjáéledt festészet parancsokat és tetteket fog szuggerálni a 

népnek. (...) a zene (...) tettekre lendítő aktivitás monumentális kórusait fogja dalolni a 

milliók szivébe.” (Hevesy -  Palasovszky, 1922: 10, 14). Mácza szövegeinek harmadik 

csoportjában a színház propaganda célokra való használatának pragmatikus kérdéseivel 

foglalkozik (pl. vidéki színházak centralizálása; előadástípusok a megcélzott rétegek 

szempontjából stb.). Mácza fejtegetéseit két szempontból kapcsolhatjuk a tér 

kérdésköréhez. Egyfelől a tér megszerzésének mozzanata kapcsán: a propagandisztikus 

elvek megvalósításának első lépéseként a színházi terek kisajátítását jelölte meg 

(Mácza, 1919 és 1921: 13). Másfelől meg akarja változtatni a színház mentális és 

szimbolikus helyét: legyen a dolgozó tömegek mindennapjának része (pl. az üzemekben 

munka közben vagy után szervezett akciók), nem pedig egy relatív szűk réteg számára 

fenntartott üimepi alkalom.
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Mint látható, Mácza, Palasovszky, Moholy -  Nagy tervezeteikben és kísérleteikben a 

nézők közvetlen aktivizálására törekedtek. A néző számára kijelölt hely (a sötétből 

mozdulatlanul és meredten figyelő voyeur pozíciójának) eltörlése egyben a kartéziánus 

én-képpel való szakítás. Ezen a ponton a történeti avantgárd színház törekvései az 

okulocentrizmus feminista pszichoanalitikus kritikájával (Mulvey, Irigaray) érintkeznek, 

s talán egy (a nyugati gondolkodást alapjaiban érintő) kulturális átmenet előjelei voltak 

(vö. Fischer- Lichte 1999a).

A tér kérdésköréhez kapcsolódóan érdemes egymás mellé helyeznünk Újvári 

Erzsi két jelenetét és Palasovszky Ödön Púnálua -  szövegeit. Az Izzólámpa -  Punalua 

és a Zrí -  Punalua (Palasovszky, 1926) szerkezetüket tekintve valamely kultusz 

ünnepére hasonlítanak. A legtöbb kultúrában megtalálhatók olyan kultikus szertartások, 

amelyek a kultúra szempontjából jelentős isten vagy hős életét vagy valamely 

cselekedetét elevenítik fel, játsszák el újra; az aktusnak a közösség identitását 

megerősítő szerepe van (vö Fischer -  Lichte, 2001: 24) Az Izzólámpa -  Punaluában ez 

a megidézett esemény Punalua fogantatása és megszületése, melyet az izzólámpa 

felgyújtása jelez. Ezt követően a résztvevők eltelve Punaluával táncolnak, áldoznak 

neki. A Zrí -Punalua Budapest közterein játszódik, például az egyik jelenetben a 

kórusok a hidakról felelgetnek egymásnak. A mű cselekménye szerint a Zrí gyermekei 

fellázadnak és kivonulnak Budapestről; de néhány utalás alapján akár Punalua halotti 

szertartásaként is értelmezhetjük a szöveget. Palasovszky Punaluáiban (melyeket 

performansz forgatókönyvként is olvashatunk) a monumentalitás és kollektivitás a 

meghatározó, továbbá a Zrí esetében a szabad, nyitott (a hagyományosan megszokott 

drámaterekhez képest szinte határtalan) tér. Ezenkívül mindkét szövegben fontos 

szerepet kapnak az artikulálatlan és/vagy halandzsa szövegeket skandáló kórusok.
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A Vándorlás (Újvári, 1918) és a Bábjáték (Újvári, 1921) című, markáns 

expresszionista jegyeket mutató jelenetek a MÁban jelentek meg. A Vándorlás 

színhelye egy polgári szoba, szereplői a Férfi, Asszony, Gyerek. A jelenet során a nő el 

akarja hagyni a férfit, aki, hogy a nőt maradásra bírja, ölébe rakja gyermeküket. Mikor a 

férfi távozik a szobából, a nő megfojtja gyermekét -  itt ér véget a mű. A Bábjátékban 

egy utcalány (Lány) fogad egy klienst (Fiú), az aktust sötét és a csöndben felhangzó 

távoli harangszó jelöli. A jelenet ugyanúgy ér véget, ahogyan elkezdődött: a lány 

énekelve kihajol az ablakon, feje fölött kigyullad a nyilvánosház piros lámpája. A 

szövegek azzal a két szereppel foglalkoznak, amelyeket a patriarchátus a nők kulturális 

reprezentációja kapcsán kizárólagossá tett: az anya és a szajha. A Vándorlás Ibsen 

Nórájával való párhuzama nyilvánvaló; de talán még érdekesebb lehet számunkra az 

attól való különbsége: Nóra elhagyja a polgári otthont, az Asszony a zárt térben marad. 

Újvári szövegeinek közös jellemzője, hogy zárt térben játszódnak, s e bezártság a 

cselekmény felől jelentésessé válik. Különösen, ha Palasovszky -  szöveg monumentális, 

nyitott tere mellé helyezzük.

Ernst Fischer tanulmánya (Fischer, 2001) a nyugati építészet történetét 

társadalmi nemi szempontból vizsgálja. Megállapításait a következőkben 

összegezhetjük: 1. az építészet a teret otthonra és köztérre osztja; a görögöktől fogva az 

otthon tere nőiként konnotált, és a patriarcha uralmának alávetett 2. a reneszánszban az 

otthonon belüli visszavonulásnak két fajtája alakul ki: az egyik a test, a másik az elme 

számára -- ez utóbbi viszont csak a ház urának járt ki. A kezdetben még az ágy mellett 

álló íróasztal idővel önálló szobát kap, melyet a 17. századtól fölöset’ névvel illetnek. 3. 

a vízöblítéses vécé (fölöset’) a homoszexuális kategória megszületésével egy időben 

jelenik meg a tizenkilencedik században, mindkettő értelmezhető az abjektálás 

megnyilvánulásaként. Ezenkívül a tizenkilencedik századot átszövi a női test és
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szexualitás patologizálása. 4. az otthonosság érzete (Heimlichkeit) az abjektnek a 

külvilágba való száműzése révén valósul meg. Az irodalomban ezzel egy időben jelenik 

meg a kísérteties (Unheimlich), amely értelmezhető az elfojtott visszatéréseként.

Újvári Erzsi és Palasovszky művei abból a szempontból chiazmatikus 

kapcsolatban állnak egymással, hogy felforgatják a terek 19. században specifikálódott 

társadalmi nemét: Palasovszky a közteret teatralizálja,74Újvári Erzsi pedig a polgári 

otthonba írja vissza az onnan abjektált jelenetet, illetve egy eleve kísérteties teret (a 

nyilvánosházat) visz színre.

74 A színház feminin térként való értelmezéséhez vö. Zeitlin, 1996 és Emst Fischer 2001
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A TÁRGY TITOKZATOS VÁGYA (Bánk bán recepciók /

M elinda recepciók)

I.

„HARMADIK KATONA: Szegény Don Sebastian.

ELSŐ KATONA: Ne említsd a neveket!

HARMADIK KATONA: Igaz, hogy piszok mód elárult bennünket.

MÁSODIK KATONA: Hát mit tehetett volna mást. Akkor, mikor ez a szuka 

Prouheze...

ELSŐ KATONA: Ne említsd a neveket.

MÁSODIK KATONA: Akkor, mikor az anyókánk férjhez ment az öregünkhöz, nem vót 

más hátra, odébb kellett állnia.”

Az idézet Claudel A selyemcipő című drámájából származik. A jelenet 

érdekessége, hogy miközben a dialógus révén tudomást szerzünk a hősnő sorsának 

fordulatáról, a szöveg a befogadói pozíció kiszolgáltatottságára is utal: arra, hogy a 

dráma világszerüségének megalkotásában milyen nagy szerepe van a szereplők 

dialógusaiba rejtett információknak. Katona József Bánk bán című drámájában több 

olyan cselekményrészlet van, amelyekkel kapcsolatban a szöveg nagyon kevés 

információt nyújt a befogadónak. A mű ezen sajátosságára kezdettől fogva reflektáltak a 

kritikusok, a találgatás egyik kedvelt tárgya Melinda Bánkhoz és Ottóhoz fűződő 

viszonya lett. Az alábbiakban a Bánk bán recepció Melinda -  értelmezéseinek 

kimozdítására teszek kísérletet.
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A Claudel -  idézet mottóul választásának másik oka az volt, hogy én sem fogok 

neveket mondani. Szembeötlő, hogy a Bánk bán recepció szövegei egy mozzanatban 

osztoznak, nevezetesen a társadalmi nemek közötti viszonynak a nő rovására történő 

hierarchizálásában. Melinda szempontjából úgy fogalmazhatunk, a kritikusok egyetlen 

szöveget írnak. Az alábbiakban a női margóra szorításának mozzanatait sorolom fel.

• A szereplők csoportosítgatása közben Melinda a hatalomból kizárt Tiborccal 

kerül egy pólusra: „A dráma szereplői közt ott láthatjuk a két személyt, akikért Bánk 

harcba száll a világ gonoszsága ellen: Tiborc az egyik, Melinda a másik. (...) Tiborc és 

Melinda ily módon kapcsolódnak össze a dráma mélyebb értelme szerint, s ők együtt 

nyújtják Bánk lelkének tükörképét s az ország sorsáét is. ”

• Melinda oldalborda, Bánkhoz való viszonyát rész -  egész viszonylatban,

nem ritkán a tulajdonlás kategóriáival ragadja meg a szöveg: „Bánk eddigi nyugalmának 

alapja a magánember boldogsága volt: szerelme, becsülete, legféltettebb saját kincsei. ”

• Melinda a mező virága, akit önnön ártatlansága sodor Ottó karmai közé. A 

Melindával kapcsolatban leggyakrabban előforduló jelzők: ártatlan, naiv, együgyű. 

Olykor azaz érzésünk támad, hogy idióta: „Melinda magát az életet képviseli, erők, 

célok és elvek elvontsága nélkül, a jelen önfeledtségével és a jóság igénytelen 

ösztönével. Egyszerű lénye távol áll a harctól, s így lesz ő az első, akit a két 

engesztelhetetlen szellem (ti. Gertrúd és Bánk)párviadala összezúz (...) ”

• Minthogy Katona szövege alulinformálja olvasóit arról, mi történt Melindával 

és hogyan éli meg a vele történteket, a drámáról értekezők a textusban elhintett 

adatokból kiindulva megírják Melinda élettörténetét és karakterrajzát is. 

Következtetésük: Melinda idős férje mellett kielégületlen, ráadásként tüzes spanyol vére 

is hajtja. „Melindát húsz -  huszonegy évesnek gondolhatni s eszerint igen ifjan, tizenöt -
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tizenhat éves korában lett Bánk nejévé. (...) Ily korkülönbség mellett, ily zsenge 

ifjúságában aligha szerelem vitte Melindát Bánk karjai közé. A hála volt az (...) Adjuk 

ehhez a heves déli vért, a spanyol származást s indokolva látjuk, miért nem hajlandó 

Bánk ifjú nejét az udvarhoz vinni. ”

® Melinda sorsa példázattá, ő maga jelképpé válik: „A haza és a becsület nem 

választható el Melindától, hisz Melinda még az előbbinek is jelképévé válik, 

meggyalázottságában. ”

II.

Némiképp más a viszonyom Bazsányi Sándor tanulmányához, mely arra csábít, 

hogy a Spivak által javasolt keretben vegyem fontolóra. „Hasznos lehet, ha 

felelősségteljesen vádat emelünk (accuse) a szöveg ellen, majd kiengedjük ezt az 

emelőt, és visszaélünk a vádemeléssel (abuse) a szövegben, inkább, mint hogy 

egyáltalán ne éljünk (use) ezzel a lehetőséggel (...)” (Spivak, 1998: 30)

Vádat emelek a tanulmány következő elemei ellen:

- a szöveg vészesen közel kerül ahhoz, hogy a nemi erőszakot mint a női vágy tárgyát 

tüntesse fel: „Hisz tán titkon minden nő titkon erre vár: a szabályokon és konvenciókon 

túli tiszta erőszakra, azaz a nyers férfierő némileg spiritualizált változatára. S ha ezt 

párjától/férjétől nem kapja meg, hát máshol keresi.” (Bazsányi, 1996: 187)

- a nőiség egy episztemológiai kétely metaforájává válik: „Bánk -  mint mindnyájunk -  

előtt megoldhatatlannak látszó nehézség tornyosul: elfogadni a realitás szubverzív, 

kiszámíthatatlan, költői-kacér, sőt feminin természetét, azt a rejtett krízis- lehetőséget, 

amely bármikor eszkalálódhat, csupán adandó alkalomra vár (mondjuk eltökélt 

magyarok összeesküvésére és satnya idegenek fondorlatára).” (Bazsányi, 1996: 196- 

197)
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- és a felkínált tanulság: „A kiinduló kérdés (Mi történt valójában Ottó és Melinda 

között?) megválaszolása helyett talán fontosabb a tanulság: Krízishelyzetben -  ami 

bármikor előállhat -  politizálni és nőt megtartani egyszerre nem lehet (a „politika” 

természetesen mással is helyettesíthető, noha remek metafora). A nagy szavak és a 

könnyek: két különnemű dolog.” (Bazsányi, 1996: 197)

Judith Butler szerint az, hogy bizonyos beszédaktusok bántóak lehetnek 

emberek számára, két dolog következménye: az egyik szubjektumságunk eredendően 

nyelvi dimenziója; másfelől a bántó beszédaktus sértő erejét korábbi aktusok idézése 

konstituálja (1997a). A tanulmány szempontjából a megidézett kontextusok, melyek a 

kijelentéseket bántóvá teszik:

- a görögökig visszavezethető patriarchális nézet, miszerint a női beszédet nem kell 

komolyan venni (Cameron, 1998; Séllei, 2004)

- az ugyancsak a görögségig visszavezethető másik nézet, mely egy bensőséges, intim, 

nőiként konnotált magánszférát és egy, a férfiak számára fenntartott közszférát különít 

el. Továbbá: bár minden megnevezés szükségszerűen tévnév, a politika „politikává” 

avanzsálása csak a kulturális hegemónia képviselője számára lehetséges (vö. Spivak, 

1996 és 1998) (A felvetést, hogy a politika mint metafora bármi mással helyettesíthető 

az idézett szerkezetben, jelenleg képtelen vagyok értelmezni.)

- A színlelő, kacér nő egy episztemológiai / ontológiai kétely metaforájaként való 

használatának75tekintélyes hagyománya van a patriarchátus szövegeiben: Nietzsche, 

Freud, Derrida (Spivak, 1983) -  mindazonáltal lehetséges feminista rekontextualizálása 

(Spivak, 1998)

75 Ez nem azonos a nő metaforaként való használatával.
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Persze az is lehet, hogy az idézett részeket, melyek számomra berzenkedtetőek, 

nem kell szó szerint értenünk, hanem ironikusan. Ez esetben egy viccről van szó: a szó 

szerinti és figurális értelem közötti cserét Freud a vicc egy verbális technikájaként írta le 

(Freud, 1982: 58). Freud tanulmánya egy másik helyen irányultságuk szerint 

tipologizálja a vicceket; eszerint vannak öncélú, illetve irányzatos (tendenciózus) 

viccek, amelyek valakire vagy valaki ellen irányulnak. Éppen ezért az utóbbiakat nem 

mindenki tartja egyformán nevetségesnek: „Csak tendenciózus viccek esetében áll fenn 

annak kockázata, hogy hallgatóságában olyanok is akadnak, akik nem kívánják 

végighallgatni.” (im.: 105) Az irányzatos viccek közül az obszcén viccek a nemi 

különbség alapján szegregálnak, mivel a nemi különbség feltárásához kötődnek. A 

csábítás, udvarlás, trágárság, obszcén vicc olyan beszédaktusok, amelyek egymás 

fokozatai, aszerint, hogy a maszkulin libidónak milyen gátakat kell leküzdenie és 

mekkora ellenállásba ütközik közvetlen kielégülése. „A trágárság (...) eredendően a nő 

ellen irányul, és tulajdonképpen a nő elcsábítására tett kísérletnek tekinthető.” (im.: 112) 

Freud szerint a trágárság illetve obszcén vicc ideáltipikus formájában a nő egy harmadik 

személy, egy férfi jelenléte miatt vonakodik az első személy közeledését fogadni. Tehát 

a két férfi a verbális tranzakció alanya, a nő pedig a tárgya. Az udvarlással a férfi azért 

önti szóba szexuális izgalmát, hogy egyfelől a nő számára megnyilvánulhasson, 

másfelől a nőnél is hasonló izgalmat váltson ki. „Az ilyen udvarlás még nem trágárság, 

de át is folyhat trágárságba. (...) A kővetkezőképpen írhatjuk le az eseményeket: amikor 

az első személy azt tapasztalja, hogy libidinális késztetéseit nem élheti ki, mert a nő 

ellenáll, ellenséges érzelmek támadnak benne a második személy, azaz a nő ellen, és 

szövetségeséül hívja az eredetileg jelenlétével zavaró harmadik személyt. Az első 

személy trágár beszéde a nőt e harmadik személy előtt leplezi le, akit mint hallgatóságát 

azzal veszteget meg, hogy ő ekképp külön fáradság nélkül elégítheti ki libidóját. (...) A
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vicc formai követelményei csak műveltebb társaságban jelennek meg. Itt a trágárság 

viccként jelenik meg, és csakis vicc formájában megengedhető.” (Freud, 1982: 114-116) 

Mint arra számos feminista elemzés felhívja figyelmünket (Doane 2000, Felman, 

1993), a vázolt jelenet struktúrája a nőiségről szóló előadás bevezetőjét idézi: „A 

nőiség rejtélyén minden időben sokat töprengtek az emberek (...) Bizonyára Önök is 

részesei e töprengésnek, már amennyiben férfiak. Az Önök közt lévő nőktől 

természetesen nem várjuk ezt, hiszen ők maguk jelentik a talányt.” (Freud, 1999: 127- 

128) Vajon ez azt jelentené, hogy a nők ki vannak zárva a humorból és a nőiségről való 

töprengésből? Kizárt dolog. Az idézett példák (Doane 2000, Felman 1993) azt mutatják, 

mindig lehetséges a vicc stratégikus megragadása. Például úgy, hogy a vicc további 

rétegeit is észre vesszük a szövegben: az üst -  logikát, hogy a szövegnek 

maszkulinizmusa dacára feminista szempontból továbbgondolható elemei vannak. Az 

Amikor egy nő sírva fakad című szöveg esetében a tanulmány következő elemeit tartom 

továbbgondolhatónak:

- a tanulmány maga is összegzi a patriarchális sémákat a mű recepciójában

- a mű értelmezése szempontjából fontos jelentőséget tulajdonít a sírásnak; ezért számba 

veszi, hogy ki, mikor miért sír. Eszerint „Katona a drámájában egy olyan világ/értékrend 

időleges, ám az érintett szereplőkre nézvést mégis maradandó megroppanását írja le, 

amelyben a sírás (: a nők kiváltsága) a kormányzó férfiak számára kerülendő gyengeség 

(...)” (Bazsányi, 1996: 192) 76

76 Az üst logika egy viccre utal, melyet Freud több helyütt is idéz. „A. egy rézüstöt kért kölcsön B.-től, 
majd amikor visszakapta, beperelte A.-t, mivel az üstön nagy lyuk tátongott s következésképp 
használhatatlanná vált. A . így védekezett: 'Először is soha semmiféle üstöt nem kértem kölcsön B.-től; 
másodszor, az üstöt én már lyukasan kaptam; harmadszor pedig én az üstöt hibátlan állapotban adtam 
vissza B.-nek’.” (1985: 79, kiemelések az eredetiben) Freud szerint így működik az álom, és a viccek 
egyes fajtái is: egymással összeegyeztethetetlen elemek állnak egymás mellett. „Úgy is mondhatjuk, A. 
’és’-t mond ott is, ahol csak a ’vagy-vagy’ lenne lehetséges.” (im.: 79)
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- Melinda neve jelszóvá lesz, mely szabadon idézhető és kisajátítható; részint az vezet a 

tragikus végkifejlethez, hogy Bánk számára elviselhetetlen a jelölés uralhatatlansága: 

„Talán a kétségbeesett nagyúr a Melinda nevet olyan jelként, netán szimbólumként 

kezeli, amelynek immár vajmi csekély köze lehet az élő személyhez, valamint a hozzá 

fűződő nehézségek és komplikációk természetéhez? Bánk számára ez a név olyan 

egységtudatot, mozdíthatatlannak hitt abszolútumot jelöl, amely nem számol a tények, 

helyzetekés érzelmek esetlegességével.” (Bazsányi, 1996: 191)

III.

Bánk szövegeiben Melinda egyre inkább valamiféle elvont eszmeként áll; olyan 

névként, melynek nincsen konkrét referenciája. Ebből a szempontból Melinda története, 

őrülete, és a narratívumból való kizáródása akár „a nő név katachrézis” tétel (vö.

Spivak, 1998) példázataként is értelmezhető.

Bánk és Mikhál aggodalma Melinda nevének kisajátítása kapcsán a jelölés 

uralhatatlansága okozta frusztráció: a jel jelként való működésének feltétele 

ismételhetősége, s minthogy a kontextus leírhatatlan, nem lehet gátat szabni a jel új 

kontextusba való illesztésének, kvázi ellopásának. Úgy tűnik, a leghatásosabb stratégia 

magunk számára is Melinda nevének ellopása, új kontextusba való átemelése lehet. A 

továbbiakban Melinda rekontextualizálásához, a név megeredeztetéséhez a dráma 

szövegében Melinda kapcsán megfogalmazódó testkoncepciók pszichoanalitikus 

olvasatát használom oltóágként.

Első lépésben egy testváladékról, nevezetesen a könnyekről kell szót ejtenünk. A 

dráma világában a sírás Melinda attribútuma, könnyezése (mint az idézendő

szövegrészietek bizonyítják) több szereplőt is a jelenség értelmezésére késztet.
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(Előversengés)

„OTTÓ: De sírt, midőn valék vele -  sírt Bíberách!

BÍBERÁCH: Nevetni, vagy pedig könnyezni; az mindegy az asszonyoknál.”

(Első szakasz)

Ottó és Bíberách

„OTTÓ: mért könnyezett hát, hogy velem beszélt?

BÍBERÁCH: Uram, hidd el, hogy asszonyink ravaszbak ily esetbe, mint az 

ördög, amidőn az elragadni egy bűnöst törekszik.”

Ottó és Melinda
„OTTÓ: Midőn Fülöp király ölettetése végett gyanúba jővén, szenvedésemet 

elébeszéltem, olly szerelmes érzés csillámla kedves könnyeidben.

MELINDA: Jaj, jaj tehát azon könnyeknek!

OTTÓ: Engedj meg! Vak valék, mivel szerettem. Ottó többé nem az ki volt (...) 

MELINDA: Ó, hogy én csak sírhatok!

OTTÓ: Melinda, kéméld könnyid záporát!”

Ottó és Gertrudis párbeszéde
„OTTÓ: De könnyeit tekéntvén -

GERTRUDIS: elkomorodik Sír is! És te rólla mégis le akarsz mondani? Nem 

ösmered tehát az asszonyi szív gyengeségeit? Sem a hanyatló virtusnak e fogásait? -  

Hiszen könnyezni kell, hogy áldozata színlett becsét nagyítsa, és a könny az a gyöngy, 

mellyel a halálos-ágyba fekvő szép virtus ékesíttetik!”

Melinda könnyei speciális jelentőséget és értelmet nyernek a Júlia Kristeva 

szövegei nyomán felvázolható értelmezési keretben. A könny a testen belül keletkezik, a
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test belsejéből jut kívülre, így egyike azon anyagoknak, amelyek átlépik a szubjektum 

testét a külvilágtól elválasztó határvonalat - abjekt. A könny kivételezett státusszal bír 

az abjektek között. A kereszténység a nőinek csupán egyetlen működési módját, az 

anyait fogadta be, ezt sem összes aspektusával; viszont még e cenzúrázott anyai révén is 

két abjekt, a tej és a könny elnyerték az ábrázolhatóság jogát.

A Bánk bán idézett szövegrészeiben, Bíberách és Ottó, valamint Ottó és 

Gertrudis párbeszédében a klinikai tekintet (vö. Foucault, 2000c) működésmódjára 

ismerhetünk. A Foucault által detektált klinikai tekintet a testet szimptómákból 

egybeszőtt felszínnek tekinti, amelynek jelei a felszín mögötti rejtett elváltozásra 

utalnak. A megfigyelő tevékenysége a felszín jeleinek olvasására és megfejtésére 

irányul. Az olvasat csak verbalizált formában legitim, vagyis az értelmezés 

szükségszerűen a testi tartományából a nyelvi regiszterbe lép. Bíberách, Ottó és 

Gertrudis szövegeiben Melinda teste mint olvasandó szöveg jelenik meg. Bár különböző 

módokon értelmezik ezt a testszöveget, a könnyeket mind a hárman jelnek tekintik, 

amely valami másra utal. Miközben Melinda testét olvassák, Bíberách és Gertrudis nem 

csupán Melindára vonatkozó következtetéseket vonnak le, de mindketten szükségesnek 

érzik azt is, hogy kategorikus kijelentéseket tegyenek a nőkről és a női nemről általában. 

Ezen a ponton felismerhetjük, hogy a kritikusok Melinda szerepét elemezve ugyanezt a 

gesztust ismétlik: Melindát olvasva a szöveg üres helyeibe saját, a nőiségről szőtt 

fantáziáikat szövik bele. Mi több, olykor a női nemre általában vonatkozó tanulság 

explicitté tétele éppúgy nem marad el, mint a szereplők már idézett szövegeiben:

„ (...) Ottó kedves faggatásai sokkal inkább látszanak őt megilletni, mint Bánk 

nejéhez illik. ”
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„ Minden fiatalsága mellett sem a feleségnek, hanem az anyának a típusa. 

Anyaisága elsősorban a világgal szemben elfoglalt álláspont: anyás hitében nem tud 

különbséget tenni jó  és rossz között, talán nem is keresi ezt a különbséget (...) ”(.stb.)

A könnyek és sírás ezektől eltérő értelmezését a harmadik szakasz 

nyitójelenetéből kiindulva bonthatjuk ki. A következő idézet Bánk és Melinda 

párbeszédéből származik:

„BÁNK: Sírsz? Felelj; de szóval, és ne így! Hiszen szép könnyid elbúsíthatnák 

az ég lakossait, s az angyalok magok szánnák kigördüléseit. Elveszek, s én így férfi nem 

vagyok.”

A jelenet során Bánk felszámolja Melinda hitvesi és anya - pozícióját. Ebből a 

szempontból nem mellékes, hogy a dráma folyamán Melindát Bánk, Mikhál és Simon 

korábban is elsősorban a családi kötelék felől definiálták, ahányszor csak szóba került.

A Bánkkal folytatott szóváltás végére, miután a feleség és anya státuszhoz való joga 

kétségbe vonódik, Melinda megőrül. Ezen momentumok felől a sírás mint a nem 

verbális kommunikáció formája Melinda és a szimbolikus problematikus viszonyára 

irányítja figyelmünket, és ezt az interpretációs lehetőséget Melinda korábbi könnyes 

jeleneteire is alkalmazhatjuk. Melinda nem tud megszólalni a szimbolikusban, mivel ott 

csak mint Bánk tulajdonát képező feleség és anya, vagy lánytestvér van helye (ha 

helynek lehet ezt nevezi egyáltalán). Melindának a jelenet során a szimbolikus rendből 

való kizáródását őrülete mellett Bánk búcsúszavaival is alátámaszthatjuk: „ Menj, menj 

hová a történet viszenl mondja a bán a távozó Melindának, akinek saját története, 

saját identitásáról szóló narratívuma ezen a ponton nagyjából véget is ér. Bár még két 

rövid jelenetben megjelenik, mindkettőben őrültsége dominál, végül koporsóját hozzák
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a színre. Mindezzel nem azt próbálom sugallni, hogy tekintsünk Melindára élő 

személyként, akit megfosztottak a narratív identitásától -  elvégre egy textuális elemről 

van szó. Amit mondani szeretnék, az az, hogy Katona szövege a női olyan 

reprezentációját és elgondolását adja, amely a nőt a patriarchális szimbolikus 

csererendszeren kívül a halálba taszítja.

A drámában Melindáé mellett még egy megjelölt testet találunk, Tiborcét. Ezt a 

testszöveget Bánk olvassa, a harmadik szakaszban, Tiborc keserve közben:

„BÁNK: haraggal teként reá, de szeme Tiborc homlokán lévő sebhelyen akad fel. 

TIBORC: észreveszi, s kevés hajával igyekszik eltakarni. Huszonhat esztendő előtt vala 

ez -  még gyenge ifjonc voltál -  Jáderánál egy rossz velencei akart tégedet s atyádat -  

Ej, hisz ’ az régen vala!

BÁNK Tiborc homlokát, megölelvén, mejjéhez szorítja, majd egy erszényt nyom a 

markába.”

A homlokseb és a könnyek szövegeit és olvasatait egymás mellé helyezve a testi 

és képi emlékezet különbségére ismerhetünk. A homlokseb révén a férfitest a 

monumentális emlékezet tereként, a könnyező női test viszont olyan képként áll, 

melynek értelme kétes, és a mindenkori interpretációnak kiszolgáltatott. Melinda 

pozíciója a hisztérikusé: egy test beszél, de nem értjük, amit mond.

Tegyük hozzá, nem Melinda az egyetlen olyan szereplő a drámában, aki 

könnyezik: időről időre sírva fakad Bánk, Mikhál, Tiborc és darab végén Endre is. Az ő 

könnyezésük mégis alapvetően különbözik Melindáétól; legfőképpen abban, hogy a férfi 

könnyek jelentése egyetlen egyszer sem válnak találgatás, reflexió tárgyává. Ezenkívül 

Mikhál könnyei kifejezetten a Mater Dolorosa korában említett könnyeit idézik,
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minthogy Melinda emlegetése illetve halott gyermeke felidézésekor fakad sírva. Az 

anyai jegyeket hordozó Mikhál inverze Gertrudis alakja, amit többek között a Gerturdis 

alakját körbefonó Nap -  metaforák elemzésével bizonyíthatnánk.

„[az affirmatív dekonstrukcióval élő kritikai magatartás] egy felmentés nélküli 

elismerés afelé, hogy belakjunk egy diszkurzust -  ami egy szóval kifejezve talán épp a 

'szeretet’.77 (...) ez az a 'szeretet', amellyel most a már olvasott szövegeket olvasom 

(...)” (Spivak, 1998:24)

77 A feministának szigorúan meg kell különböztetnie a 'szeretet’ szó paleonimikus terhét a 'szöveg iránt 
tanúsított szeretet’ 'úriemberi’ vagy szépirodalmi magatartásától. (Spivak jegyzete)
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KONKLÚZIÓ

Dolgozatomban a huszadik század hatvanas éveiben megerősödő nyugati 

feminizmushoz kapcsolódó színházi mozgalmakat tekintettem át, angolszász példákra 

koncentrálva.

A színházi reprezentáció feminista pszichoanalitikus értelmezése szerint a 

színház fallogocentrikus helyzetet tart fenn: a színpadon álló női test a vizuális mezőben 

a kasztráltságot konnotálva a rendszer alárendelt, passzivitásra ítélt támasztéka. A 

színház a férfi néző számára egy ideálképpel való azonosulást és a nézés örömét 

biztosítja, míg a női néző számára a mazochisztikus azonosulás vagy a stratégikus 

maszkviselés marad. A dolgozat célja a vázolt problémára ellenlépéseket kínáló 

feminista alternatívák számbavétele volt.

A hatvanas évek második felétől színre lépő feminista társulatok a kor kísérleti 

színházának létező színjátszási gyakorlatához kapcsolódva (de attól természetesen eltérő 

ideológiai- politikai pozícióból) elsősorban tematikai szempontból hoztak újat. Csak a 

nyolcvanas évek poszt/feminista színháza és poszt/feminista performanszai provokálnak 

játéktechnikáik révén olyan értelmezői lehetőségeket, amelyek kijáratot jelentenek a 

vizuális mező és színházi reprezentáció fallogocentrikus felépítéséből. Játéktechnikáik 

kapcsán öt plusz egy stratégia azonosítható:

- dialektikus kép (Walter Benjámin): a fogyasztói kultúra valamely elemének 

szcenikai montázsba építésével a nézői percepciót temporalizálja. A női test így 

nem a fogyasztás és élvezet passzív auratikus tárgya, hanem aktív, a fogyasztói 

kultúrával, történelemmel, és a társadalmi nemekkel kapcsolatos kritika 

megfogalmazója lesz.
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a brechti elmélet feminista továbbgondolása: a színészijei kettős voltát 

(perszonázs/színész-nő) hármas viszonylattá (perszonázs/színész-nő/színpadi 

test) bővítve ezek dinamikus kölcsönviszonylata révén lehetőséget nyújt a 

dramatikus szöveg fabulájának kontextusát és az előadás kontextusát alkotó, a 

társadalmi nemekkel kapcsolatos ideológiai helyzet vizsgálatára, 

a leszbikus bárkultúra és a butch-femme duó: a megjelenésében a 

heteroszexuális párokat imitáló leszbikus duó dinamikus duál -  

szubjektumpozíciót képvisel, továbbá (mivel a fémmé egy férfit imitáló nőhöz 

való viszonylatban veszi magára a nőiséget) a nőiséget stratégikusan idézhető 

mesterséges jellé alakítja, ellehetetlenítve bármiféle esszencializmust. Ezenkívül 

a leszbikus közeg nélkülözi a vágy és tekintet heteroszexuális (maszkulin - 

feminin) polarizációját és az ezzel járó hatalmi viszonyt, 

a tekintet biztonságát megzavaró eljárások: a sötétben ücsörgő néző motorikus 

passzivitása (amely természetesen nem fedi le a színház összes megjelenési 

formáját) a színházat a test materialitását elfojtó kulturális jelenségek egyikévé 

teszi. A néző pozíciójának megváltoztatását célzó eljárások kimozdítják ezt a 

szituációt. A maszkulin szkopofilikus élvezet néző oldaláról való 

lerombolásának másik mozzanata a tekintet „kasztrálása” lehet: az illogikus, 

hallucinatív -  álomszerű látványszervezés, mely nem biztosít fogódzókat a 

vizuális és narratív azonosulás társadalmi nem specifikus rögzült mintáihoz, 

obszcenitás: a női test patriarchális megjelenítésének és percepciójának túlzásba 

vitele és/vagy más kontextusban való megidézése aláássa a kultúrába ivódott 

fallikus tekintet ökonómiáját. A dolgozatban vizsgált poszt/feminista 

performanszokban ez a fogás négy különböző kontextusban értelmezhető: az 

anyai funkció politikai konnotációinak feltárása; a női testnek a nyugati
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történelem vizuális reprezentációiban betöltött szerepére való reflektálás; a női 

test technotudományos meghatározottságának jelzése; rámutatás, hogy a test 

nem lehet esszenciálisán elgondolt faji kategóriák végső referenciája.

- feminista dramaturgiák: a dramatikus szövegek egyfelől a nők és a patriarchátus 

viszonyával illetve a patriarchátustól független (utópikus) női lét 

megfogalmazásával foglalkoznak. Másfelől dramaturgiájuk révén a színházi 

reprezentáció fallogocentrizmusára is reflektálnak, vagy éppen feminista 

perspektívából fogalmazzák újra azt. A vizsgált szövegek alapján a következő 

dramaturgiai eljárások azonosíthatók: a maszkulin ödipális narratíva női 

szempontból való átdolgozása, a nyelv szemiotikus összetevőjének előtérbe 

kerülése, a feminista pszichoanalízis kontextusában értelmezhető 

identitásformák megjelenése, színész(nő)i test és szerep, színpadi test és 

színpadi szöveg vibráló viszonyának kiemelése.

A poszt/feminista színházak, performanszok és dramatikus szövegek feminista 

pszichoanalitikus értelmezése kapcsán kirajzolódó fogalmi háló és kritikai szempontok 

a patriarchális jegyekkel bíró kánon új ráolvasására és alakítására is használhatók. 

Dolgozatomban ezt Ladik Katalin performanszainak értelmezésével, a magyar 

avantgárd test- és térkoncepciójának vizsgálatával, és a Bánk bán recepciótörténetének 

kritikus továbbgondolásával bizonyítom. Ezek a szövegek, amellett, hogy a dolgozatban 

használt értelmezői perspektíva produktivitását bizonyítják, jövőben tervezett 

kutatásaim irányait jelzik.
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