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Az alábbi szöveg első bekezdéseiben magá-
ban hordja indoklását. Bár a színházzal
kapcsolatos gyakorlati és mindennapi gon-
dolkodás, illetve a színházelmélet konfron-
tációját végzi el, s ez ebben a tiszta formá-
ban nálunk aligha reális, lévén, hogy kifejlett
színházelméleti tudat Magyarországon - a német
kultúrával ellentétben - nem létezik, ami gondol-
kodásunkban is keverednek elméleti elemek és
egyszerű, mindennapi reflexiók. Ha például a
színház autonómiáját kívánjuk hangsúlyozni, ak-
kor szinte természetes gesztussal nyúlunk a va-
lóság és a színház elvi különbségének, másságá-
nak elméleti színezetű tételéhez, viszont ha egy
színházi produkció értékét akarjuk kifejezni,
ugyanilyen természetességgel használjuk a való-
ságosság, hitelesség minősítését, s még csak fel
sem rémlik bennünk, hogy a két reflexió nemigen

A színházi gyakorlattal kapcsolatos, illetve
programszerű kontextusokban gyakran
találkozunk azzal a diszkurzussal, mely szerint
a színész vagy a színésznő a szín-padon
valószerűnek vagy igaznak hat; a diszkurzus
sok helyütt szerves része a színházi
szakzsargonnak. A következőkben azt szeretném
kifejteni, hogy a színészi ábrázolásnak ez a sokat
hivatkozott valószerűsége mennyiben érdekes a
színházelmélet szempontjából.

Ez az eljárás, amelynek keretében a művé-
szettel kapcsolatos közkeletű nyelvi fordula-
tokból jutunk el, elemzés és tisztázás útján,
művészetelméleti megállapításokig, az újabb
angolszász esztétika egyik irányzatán alapul;
ezt az irányzatot gyakran nyelvelemző esztéti-
kának nevezik. A színháztudomány mostanáig
nem élt ezzel az eljárással: a gyakorlati szak-
emberek és a teoretikusok diszkurzusai túl-
nyomórészt kapcsolódás nélkül állnak egymás
mellett. Mindaz, amit a gyakorlati színházi embe-
rek mondanak vagy írnak, betagolódik ugyan a
színházi koncepciók és formák tudományos le-
írásába, ám - amennyire megállapíthatom -
mindmáig nem vált a módszeres-színháztudo-
mányi tevékenységnek sem kiindulópontjává,
sem tárgyává. Reményeim szerint a „színpadi
valószerűség" diszkurzusának példájából kitet-
szik majd, hogy a két diszkurzus konfrontálása

egyeztethető össze. Ebből a problémából indul ki
Siemke Böhnisch elemzése, mely azt az angol-
szász világban népszerű módszert követi, hogy
a mindennapi szóhasználatból kiindulva végzi el
a fogalomtisztázásnak éppen a mindennapi gon-
dolkodás és nyelvhasználat elmosódottsága, in-
koherenciája miatt nem mindig egyszerű műve-
letét. Ez a fajta „szőrszálhasogató", de egyátalán
nem skolasztikus fogalomtisztázás mifelénk igen
elhanyagolt eljárás, de éppen ezért talán nem
minden tanulság nélkül való minálunk sem, ki-
váltképpen nem egy olyan területen, amelynek
gondolatisága, fogalmisága annyira cseppfo-
lyós, mint a színházé.

Siemke Böhnisch szövege egyébként eredeti-
leg előadás volt, mely a német Színháztudomá-
nyi Társaság 1992-es kongresszusán hangzott
el.

mindaz elmélet, mind a gyakorlat szempontjából
termékeny lehet.

Akik valaha színházban dolgoztak, jól ismerik
az effajta ítéleteket: ez vagy az a színészi alakítás
tisztességes, igaz, őszinte, hiteles, avagy ellen-
kezőleg, hazug, hamis, tisztességtelen, valósze-
rűtlen. Színészek, rendezők, színházpedagógu-
sok beszélnek így. A „színpadi valószerűség" e
diszkurzusának egyik legtekintélyesebb forrását
Sztanyiszlavszkijnak a színművészettel kapcso-
latos szövegei szolgáltatják. E szövegek vezér-
motívuma a hitelességre való igény; alapkövetel-
ménynek számít a „valószerű cselekvés", az
„őszinte átélés", a „szenvedélyek hitelessége", a
„fizikai cselekvések igazsága és hitelessége", a
színészi ábrázolás „őszintesége és igazsága". A
színészi alakítás valószerűségének követelmé-
nyét nem Sztanyiszlavszkij találta ki (az igény a
XVIII. századba nyúlik vissza), de a követelmény
népszerűsítéséhez kivételes mértékben járult
hozzá, hiszen színházművészeti tárgyú fejtegeté-
sei mindmáig alapvető jelentőségűek a színész-
képzésben. A diszkurzus időszerűsége azonban
akkor válik igazán érthetővé, ha figyelembe
vesszük, hogy a hitelesség követelménye Szta-
nyiszlavszkij óta más színházi koncepciók kon-
textusában is központi helyre került. E helyütt
nincs mód ennek a fejlődésnek nyomon követé-
sére, ezért példaként hadd utaljunk csupán

Artaud-ra és Grotowskira, valamint a rájuk ket-
tőjükre hivatkozó színházi alkotókra. Az egysze-
rűség kedvéért ezeket a színházi koncepciókat -
Brauneck nyomán - a „tapasztalat színházának"
címszavával foglalom majd össze.

Ha szembeállítjuk egyfelől Sztanyiszlavszkijt,
másfelől Artaud-t és Grotowskit, már ebből is
kitetszik, hogy a hitelesség követelményének a
különféle színházi koncepciók kontextusában
más és más a jelentése és a szándékolt hatása.
Már első pillantásra is megállapítható például,
hogy Sztanyiszlavszkij a valószerűséget az ábrá-
zolás eszközének fogja fel, míg a „tapasztalat
színházában" ugyanez az ábrázolás céljává lép
elő. Mielőtt azonban megvizsgálnánk ezeket az
eltérő jelentéseket és egymásra gyakorolt hatá-
saikat, először azt kell megnézni, miféle elméleti
következményekkel jár minden olyan igény,
amely a színészi alakítástól a hitelességet kéri
számon. A következőkben ezzel kívánok foglal-
kozni.

A színpadi valószerűség diszkurzusa azért je-
lent kihívást az elméleti gondolkodás számára,
mert a színpadi hitelességet követelő szerzők
határozottan tiltakoznak a színházi terminológia
ellen, amiből aztán paradox megfogalmazások
adódnak. Sztanyiszlavszkij például így ír: (Azt
szeretnénk feltárni), „miként sajátíthatjuk el an-
nak a módját, hogy a színházból (...) kiirtsuk a
»színházat«". Még számos példát idézhetnénk
erre a paradoxiára való hajlamra, amely a hite-
lesség követelésével oly gyakran együtt jár; hogy
mondanivalónk világosabb legyen, álljon itt még
egy további. Peter Brook mondja a maszkokról:

„Nyilvánvaló, hogy maszk és maszk között
különbség van. (...) A hagyományos maszk lé-
nyege szerint egyáltalán nem »maszk«. (...) Más
szóval a hagyományos maszk egy maszk nélküli
ember portréja. (...) Rugalmas a végtelenségig -
de csak a maszk nélküli ember tisztaságán és
érzelmi erejének határain belül. (...) Nézetem
szerint az első alapvető paradoxon abban rejlik,
hogy az igazi maszk a maszk nélküli ember kife-
jezése."

Es így jut el Brook a következtetésig, miszerint
„azt, amit maszknak hívunk, voltaképpen anti-
maszknak kellene nevezni". Brook tehát megkí-
sérli, hogy a paradoxonból terminológiai követ-
keztetést vonjon le, ám ez a következtetés aligha
megnyugtatóbb, mint a paradoxon maga, lévén
hogy megmarad az antifogalmiság szintjén. Úgy
látszik, a hitelesség követelménye fogalmi senki
földjére tereli a maga képviselőit. E terminológiai
nehézségek magyarázatért kiáltanak.

Íme egy kezdeti magyarázatkísérlet. Nem ma-
guk a fogalmak szülik a zűrzavart, hanem a
használatuk. A paradoxonok abból fakadnak,
hogy a színházi terminológiát hol szó szerint, hol
metaforikus értelemben alkalmazzák, és mind-
járt feloldhatóvá válnak, ha a metaforikus alkal-
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mazást különválasztjuk a nem metaforikustól. A
színjátszás metaforikus értelemben véve álcá-
zás, hazugság, őszintétlenség. „Ne játsszál ne-
kem színházat" - szoktuk mondani, ha valamit
hiteltelennek tartunk. A fentebb idézett szerzők
olyankor használják ezeket a színházi
metafórákat, ha arra utalnak, amit le akarnak
küzdeni - amint ez nyomban kitetszik, ha a
metaforát nem csupán a rossz színházra
alkalmazzuk, hanem kiterjesztjük értelmét a nem-
színházra, a mindennapokra. A hitelességre
irányuló követelések mind ilyen módon állítják
szembe a hamis - álcát viselő - mindennapi
viselkedést a hite-les színpadi viselkedéssel. A
színésznő ne csak tehetségtelen kolléganői
„hazug" komédiázásától óvakodjék, hanem még
inkább és kiváltképpen a hétköznapi emberétől;
így válhat „igazi" emberré, aki nem csupán
embert ábrázol, hanem azt mintegy példaszerűen
meg is testesíti. „Legyenek igazak!" - buzdította
1929-ben Max Reinhardt a schönbrunni színész-
és rendezőszeminárium kezdő színinövendék lá
nyait.

„Mutassák meg bátran arcukat a kisminkel-
teknek, és bízzák a hamis pózokat, a konvencio-
nális hazugságokat, a hamis pátoszt és az előre
csomagolt érzelmek gyári termékeit azokra, akik-
nek sem hivatástudatuk, sem idejük nincs rá,
hogy magukra eszméljenek. (...) Önök ma nem a
látszat, hanem a lét világába lépnek be."

A színész valószerűségének és a mindennapi
ember hiteltelenségének ellentétét a legnyoma-
tékosabban Grotowski hangsúlyozza: a „totális
aktust", a „meztelen" színészt, az önkinyilvání-
tást, valamint az „élet maszkjának" letépését
minta játék tulajdonképpeni célját egyaránt kizá-
rólag a mindennapi hiteltelenség leküzdéseként
definiálja. „Azért küzdünk, hogy megtudjuk ma-
gunkról az igazat, széttörjük a maszkokat, ame-
lyeket a mindennapi életben hordunk."

Ha a metaforát különválasztjuk a terminológia
szó szerinti használatától, feloldódnak a hiteles-
ség követelményével első látásra karöltve járó
paradoxonok, egyszersmind pedig kitűnik - és ez
a színházelméleti következmények feltárása
szempontjából sokat nyom a latban -, hogy a
hitelesség követelménye korántsem valamilyen
általános színházfogalomban érdekelt. A hiteles-
ség követelménye ábrázolásbeli minőségeket
érint, tehát a jó színház fogalma érdekli. A határ-
vonal tehát nem színház és nem-színház között
húzódik, hanem a jó színház (hiteles kifejezés),
illetve a hiteltelen kifejezés között, amely utóbbi
egyaránt kiterjed a színházra és a mindennapi
életre. Szögezzük le tehát, hogy ebben az össze-
függésben nem színházspecifikus kérdésekről
van szó. A színlelés, a megtévesztés, a hiteltelen-
ség problémája a mindennapi kommunikáció
problémája. És ugyanígy: a kifejezés hitelességé-
nek ismérveit, a hiteles kifejezés diszkurzusának

értelmét firtató kérdések sem színházspeci-
fikusak, hanem antropológiai természetűek.

Mindez azonban korántsem teszi fölöslegessé
a színházelméleti vizsgálódást - épp ellenkező-
leg. Már az a körülmény, hogy a színészi ábrázo-
lás hitelességének diszkurzusa csupa nem-
színházspecifikus kérdéshez vezet, színházelmé-
leti problémát rejt magában. Felmerül a kérdés,
vajon a mindennapi kommunikációnak ezek a
kategóriái egyáltalán alkalmazhatók-e jelentő-
ségteli módon a színházra. A fentebb idézett
paradox diszkurzusformákból az következhetne,
hogy itt a színésztől olyasmit követelnek, ami a
színházzal elvi ellentmondásban áll.

Ezt a feltételezést az elfogadott színházelmélet
egyik központi tétele is alátámasztja; hadd nevez-
zem „mintha"-tételnek. A szóban forgó tétel bi-
zonyos variációin alapul a szisztematikus szín-
háztudomány minden ez idő szerinti koncepció-
ja, azaz minden olyan kísérlet, amely egy általá-
nos színházfogalom kialakítására törekszik; hogy
ennek során valóban egyetlen tétel variációiról
van-e szó, avagy különböző tételekről, amelyek-
nek közös az alapmodelljük, azt ez esetben nyitva
hagyhatjuk - a lényeg az alapmodell. Hogy ezt
világosabbá tegyem, hadd idézzem Lazaro-
wiczot, aki a tézis megfogalmazása érdekében
több fogalomhoz is visszanyúl, hogy a közös
modell érvényre jusson: „Kezdetben (tudniillik a
színház kezdetekor) feltalálták a színészt, amire
azonban csak akkor kerülhetett sor, amikor az
ember már megtanulta, hogy különbséget tegyen
létezés és jelentés, kép és dolog, valóság és
fikció, »mint« és »mintha« között."

A mintha-tétel alapmodellje a különbségre és a
távolságra épül. A különbség és a távolság
azonban nem hozható közös nevezőre a hiteles-
séggel, mivel a. hitelesség azonosságot és köz-
vetlenséget jelent. Ha a mintha-tételből indulunk
ki, a hitelességigény újfajta elemzésére nyílik
mód, és ezáltal második magyarázatot találha-
tunk mindama paradoxonokra, amelyek ebből az
igényből adódnak. Ez után a második magyará-
zat után többé már nem látszólagos, hanem
tényleges és nyomós paradoxonokról lesz szó,
amelyek nem a fogalmak eltérő használatából
következnek, hanem tárgyi ellentmondást fejez-
nek ki - tudniillik a színház téves értelmezéséről
tanúskodnak. A mintha-tételből ugyanis egyene-
sen következik, hogy az, aki a színpadon hiteles-
séget követel, nem veszi észre vagy nem veszi
tudomásul, „hogy a színpad deszkái csak jelentik
a világot, de nem azonosak vele". A mintha-té-
tellel tehát kihúzzuk a talajt a jó színháznak a
hitelesség követelői által kidolgozott fogalma
alól, amennyiben tudniillik bebizonyosodik, hogy
ez a fogalom összeegyeztethetetlen a színház
általános fogalmával. Ezzel - úgy tűnik - le is
zárhatjuk a hitelesség programatikus követelmé-
nyével foglalkozó színházelméleti reflexiót.

Ez a következtetés azonban elhamarkodott.
Igaz, a gyakorlati színház képviselőinek itt tár-
gyalt programatikus elképzelései nem járnak
együtt explicit módon egy általános színházfoga-
lom meghatározásával, ám implicite mégis an-
nak létezéséből indulnak ki, úgy is mint a jó
színház általuk vázolt fogalmának előfeltételéből.
Es ez az implicite létező általános színházfoga-
lom, amely mintegy üresen hagyott helyként áll a
jó színház fogalma mögött, kérdésessé teszi a
mintha-tételt. A hitelesség programszerű köve-
telésének a színházelméleti mintha-tétellel való
konfrontálódása során már nem a jó színház
fogalmának kidolgozásáról van szó, hanem két
szögesen eltérő általános színházfogalom szem-
bekerüléséről. A gyakorlati színházi emberek az
elmélet képviselőivel az utóbbiak terepén kíván-
nak megütközni.

Néhány színháztudós ellentámadással reagált
erre a kihívásra. Igy tett például Lazarowicz és
Sasse a rivalda funkciójának szentelt dolgoza-
taiban. Mindketten azokat a színházi kísérleteket
veszik célba, amelyekben a XX. század színházi
reformerei a rivalda meghaladására vagy meg-
szüntetésére törekedtek, és ennek során többek
között kitérnek a tapasztalat színházának állás-
pontjaira is. Lazarowicz és Sasse felfogása sze-
rint a rivalda nem más, mint létezés és jelentés a
színház szempontjából meghatározó különbsé-
gének a metaforája, ennek megfelelően pedig a
rivalda elleni támadások egyértelműek a színház
mintha-létmódja elleni támadásokkal. E tekintet-
ben figyelemre méltó, hogy a teoretikusok, főleg
Lazarowicz, a különbség minőségét védelmezve
éppoly heves és ellentmondást nem tűrő módon
járnak el, mint azok a programalkotók, akik a
szóban forgó különbség meghaladására töre-
kednek. Lazarowicz például irracionalizmussal,
civilizáció- és emberellenességgel vádolja a re-
formereket:

„A rivalda lebontásának jelszava (...) barbár
gladiátor- vagy bikaviadal-mentalitás termékének
bizonyul, azaz olyan mentalitást hordoz, amelynek
szenzációszomját csak »igazi vér« olthatja el."

Még problematikusabb azonban az elemzés
végeredménye: a, XX. század színházi avantgárd-
ja legtöbb képviselőjéről, illetve megnyilatkozá-
sáról (többek között Fuchsról, Craigről, Appiáról,
Mejerholdról, Artaud-ról, Grotowskiról, Nitschről,
a Living Theatre-ről, a happeningről, az
environmental theatre-ről, az utcaszínházról) el-
hangzik az ítélet, miszerint ezek nem fogták fel a
színház lényegét, mi több, reformkísérleteikkel
annak végső felbomlasztására törnek: „Aki a ri-
valdát ledönti, a színházat semmisíti meg."

Más teoretikusok megkerülik ezt a konfrontá-
ciót, s vele azt a tarthatatlan konzekvenciát is,
hogy a színházi) avantgárd jelentékeny részét
színházrombolónak kelljen minősíteni; ennek ér-
dekében azon színházi formák és programok
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jellemzéséhez, amelyek a mintha-tétellel nem ír-
hatók le megfelelően, bevezetik a „határérték-
színház" vagy a „paraszínház" fogalmát. Ez azon-
ban csupán látszólagos megoldást hoz a leírás
problémájára; a határ- vagy küszöbterület képe
ugyanis, amelyen a paraszínház és a határérték-
színház fogalmai alapulnak, nem egyeztethető
össze a mintha-tétellel, amelyhez pedig ez utóbbi
szerzők is ragaszkodnak. Fikció és valóság, kép
és dolog, lét és jelentés között nem létezhet
köztes terület. A leírás problematikáját azonban
nem ismerik fel, mégpedig azért nem, mert he-
lyette a jelenségeket nyilvánítják problematikus-
nak. Igy sáncolja el magát a mintha-tétel mód-
szeresen minden irritáció elől.

Ha tekintetbe vesszük a mintha-tételből követ-
kező nehézségeket, amelyekre itt fény derült,
voltaképpen semmi sem indokolja, hogy a hite-
lesség követelménye alól ki kellene húzni az el-
mélet talaját. Ez pedig egyszersmind azt jelenti,
hogy a hitelesség követelményéből eredő elmé-
leti irritációt igenis komolyan kellene venni. Igaz,
az irritáció még nem kínál kész alternatívát. A
színpadi hitelesség követelőinek nincs olyan ál-
talános színházfogalmuk, amelynek alapján lebe-
tűzhető volna a jó színházról alkotott fogalmuk
előfeltétele; továbbra is fennmarad az üres hely,
amely betöltésre vár, és amelynek meghatározá-
sa mindmáig csupán negatívumként létezik. Egy
szó, mint száz: olyan elmélet kerestetik, amely
nem tesz egyenlőségjelet a színpadi ábrázolás,
illetve a mintha és a fikciószerűség közé.

Az eddigiekben arra próbáltam rámutatni,
mennyiben lehet termékeny az elmélet számára
a két diszkurzus - a gyakorlati és az elméleti -

Az OPERAÉLET május-júniusi számából

Albert István: Németh Mária emlékezete
Dalos László: Egy majdnem-operaénekes (Nagy Lajos)

Szomory György: Beszélgetés Takács Tamarával
Solymosi-Tari Emőke: A kék kalap

Lajtha László vígoperájának színpadi világpremierje Kolozsvárott

Ménes Aranka: Látogatóban Antalffy Albertnél

Jálics Kinga: Beszélgetés Metzger Mártával

Koltai Tamás: Beszélgetés Szikora Jánossal, A varázsfuvola rendezőjével

Galántai Csaba: Márkus László emlékezete

The last weeks having brought a plethora of new
productions, the bulk of this issue is devoted to
reviews. That's why in her leading article Judit
Csáki, responsible for our reviews column, ex-
plaining some motivations informing the selection
of productions to be reviewed, sums up the policy
and some of the more urgent problems of our
editors' board in this matter.

Critics of the month are Dezső Kovács, Viktó-
ria Radics, László Zappe, Judit Szántó, András
Forgách, Judit Csáki, Tamás Koltai, Sándor Lajos,
Tamás Liszka, Béla Bíró, Noémi Marik and István
Sándor L., who saw for us, respectively, Bulga-
kov's Ivan the Terrible, Ferenc Deák's Tamping,
Victor Yerofeiev's Walpurgis Night and Nikolai
Koliada's Murlin Murlo (all at Kaposvár's famed
Csiky Gergely Theatre), Nikolai Leskov's Lady
Macbeth in the Province adapted by Csaba Kiss
(The Chamber), Miroslav Krleža's Agony(Radnóti
Theatre), Arthur Miller's The Crucible (Comedy
Theatre), Per Olov Enquist's The Night of the
Tribades and The Image Makers (Studio of the
Madách Theatre, resp. the Thália Company),
García Lorca's The Tragicomedy of Don Cristobal
and Dona Rosita (The Ark), Sándor Lajos's
Screening Test (Studio K.), Moliére's Don Juan
(Sepsiszentgyörgy / Sfintul Gheorghe, Rumania),
Gogol's The Government Inspector (Miskolc) and
Bertolt Brecht's The Threepenny Opera (New
Theatre, Budapest and Szeged).

In a conversation with Katalin Róna Péter
Léner, managing director of Budapest's József
Attila Theatre talks about the way he now con-
ceives his professional task and chances and
about the challenges of a so-called suburban
theatre and its public.

Sándor Lajos sums up his taste of the Czech
theatre as experienced at Plzeň's Divadlo '97
Festival. This account is followed by two reviews
on three books. Beja Margitházi read for us the
collected reviews of critic Tamás Tarján, and Ta-
más Gajdó introduces two biographical works:
the autobiography of actor Ádám Szirtes and the
volume Gábor Szigethy devoted to Éva Ruttkai,
the „Fairy Queen" of Hungarian stages.

The issue closes with a new item published
and introduced by Géza Fodor in his series on
contemporary theatre research; this time Siemke
Böhnisch disserts on „Reality in the Theatre".

The playtext of the month is Linesman Márton
Shivers, by young Hungarian author Kornél Hamvai.

Koncz Zsuzsa: Hegedűs D. Géza
A Vígszínház legutóbbi bemutatója Arthur MillerA salemi boszorkányok című drámája. Rudolf Pétert elsősorban nem a lányok„ boszorkányosdija" s
nem is a kivizsgálás koncepciósper-jellege érdekelte, nála az előadás középpontjába John Proctor egyéni drámája került, amihez természetesen
hozzájárult a szerepet játszó Hegedűs D. Géza erőteljes alakítása is. Koncz Zsuzsa felvétele azt a színészileg plasztikusan ábrázolt pillanatot
ragadja meg, amikor Proctornak döntenie kell becsület és becstelenség között. (A kép hátterében a Parris tiszteletest játszó Vallai Péter látható.)

konfrontálása. Végezetül röviden még utalnék rá,
miként nyerhetne ezen a konfrontálódáson a
gyakorlat is. Elemzésemből kitűnt, hogy a hite-
lesség követelménye híján van az elméleti alap-
nak. Korábban elhangzott, hogy ez a követel-
mény fogalmi senki földjére vezet; ez a megálla-
pítás most helyesbítésre szorul. Nem senki föld-
jére vezet, hanem megszállt területre. A színház-
fogalmat a mintha-tétel tartja megszállva. A hite-
lesség követelménye nemcsak a metaforikus ér-
telemben vett színháztól határolja el magát, ha-
nem a mintha-tétel értelmében vett színháztól is,
mégpedig azért, mert a mintha-tétel lényegét
tekintve megegyezik a színház-metaforával. A
színházmetaforának a színházelméletre való ilye-
tén és - szerintem - reflektálatlan visszamenő-
leges átvitele kelti azt a látszatot, mintha a hite-
lesség követelménye létében fenyegetné az -
ezúttal a szó tényleges értelmében vett - színhá-
zat. E tévedés tisztázása messzemenő következ-
ményekkel járna mindazon programalkotókra
nézve, akik a rivalda lerombolására, azaz a mű-
vészet és az élet közti határ megszüntetésére
törekszenek. Ha létezne olyan általános színházi-
ábrázolás-elmélet, amely a színpadi ábrázolást
nem fikció és valóság, jelentés és létezés, „mint"
és „mintha" ellentétére vezeti vissza, kiderülne,
hogy a törekvés, amely a művészet és az élet
közti határ megszüntetését célozza, nem azért
értelmetlen, mert a művészetet rombolja le, ha-
nem azért, mert ez a határ nem más, mint elmé-
leti illúzió. A mintha-elmélet és a hitelesség kö-
vetelése egyazon elméleti tévedés foglya. A szín-
házelméletnek végre meg kellene szabadulnia a
színházmetaforától.


