
jú ni us ele jén Veszp rém ben tar tották a 
XVII. Or szág os Szín há zi Talá l ko zót.  
Az elô adá sok ról vi tá kat, bes zél ge té se -

ket is ren dez  tek. Ez ek egyi kén Sánd or L. Is tván ja va -
 sol ta, ho gy a be szél ge tés té má ja a szín ész mun kája 
le gyen. A ja vas la tot sen ki nem vet te kom o lyan. Pedig 
tal án a szín mû vé szet nek egyik leg fon to sabb mai 
kér dé se. Ter mé sze tes en nem „szta nyisz lavszkiji” 
ér te lem ben ér de kes és lé nye ges. Nem is ab ból a 
meg kö zel í tés bôl, ami re a haz ai ren de zôk és szí né -
szek tö rek sze nek: a szit u á ci ók lét re ho zá sának és 
hit e les sé gé nek a szem szö gé bôl.  

Ha konk rét an kel le ne meg ha tá roz ni, mi lyen 
megk ö ze lí tés bôl és mi lyen mû vé szi lá tás mód ból le -
het ne a szín é szi ala kítá sok prob le ma ti ká ját ma nap -
ság meg ha tá rozni, za var ba jö het ünk. Az el sô pil la -
nat ban csak tag adá s sal (mi lyen bôl nem) és/vagy 
me ta for a fü zér rel vá la szol hat nánk. 

Köz tu dott, sôt köz hely, hogy az iro da lom ban, a 
kép zô mû vé szet ben, a ze né ben nagy vál to zás ok 
men  tek vég be a 20. sz á zad ban. A drá ma i rod a lom -
ban – pe r sze ko ránts em összes sé gé ben – is új meg -
ol dás mó dok, besz éd mó dok szü lettek. A szá zad 
mûvé szet tel kap csola tos igén yei, a mû vés zek nek 
az él e tva ló sá g ra vagy a ré geb bi mû vek re va ló re a -
gá lá sai a szín ját ék mû vek egy ré szé nél is tö bb módo -
su lást ered mé nyeztek. Más fé le lett a dísz let, a lát -
vány egy éb as pek tusa, a szín pad és a né zô tér il let -
ve a színj á ték mû és a né zô kap csol at rendsz e re. Leg -
fel tû nôb ben azon ban a ren dez ô nek a szö veg hez 
való vi szo nya il let ve a ren de zô mûv é szi tev é keny -
sége, mun ká ja válto zott. 

De al ig-alig vál to zott a szín ész munk á ja. 
A lát ha tó – el sô so r ban ha zai – elô adás ok zö mét 

Szta nyisz lavszk ij me tód u sa hat ja át. Kis sé pon tat -
lan fo ga lom mal ne vezhe t jük eze ket „poszt re a lis ta” 
szín játé kok nak. Még az olyan elô adás o kat is jel -

lem zi, am e lyek es e mény men e te vagy tör té nés-mo -
zaik jai nem ok sá gi össze füg gésben ha lad nak. Iga -
zán rit ka az az elô adás, amely ben sem mifé le nyo -
ma nincs a Szta nyisz lavszk ij-fé le „át élés” va la mily 
fo ká nak vagy va la mely vált o za tá nak. 

De le het sé ges-e más képp? Bárm ily érte l mû 
„absztra k ci ó nak” a leg na gyobb aka dál ya, ho gy a 
szí nész élô em ber. Ô a szín pa don ugya núgy néz ki, 
mint az élet ben a ma ke up tól, a kosz tüm tôl és a vi -
lá gít ás tól füg get le nül. Még ak kor is úgy néz ki, ha 
meg va lósí t ja Gro towski kí váns á gát, mely sze rint a 
szí nész nek „kép es nek ke ll len nie han go kon és moz -
gás o kon ke reszt ül ki fej ez ni azo kat az im pul zu so -
kat, ame lyek az álom és a re a li tás ha tár von alán hul -
lám za nak”.1 

A szí nész ré vén az élô em ber nek nem csak tes ti 
mi volta je lenik meg a szín pa don. Szük ség sz e rû, 
hogy az élô em ber ben sô vil á gá nak me cha nizm u -
sai és dina miz mu sai is megj e len je nek a szín ész ál -
tal el játs zott alak ban; leg alább is egy bi zo nyos fo -
kig. Az élô em ber az élet való ság hely ze te it így vagy 
úgy át éli. Még az az élô em ber is, aki csak „je len 
van” az él et hely zet e i ben lát ja, ér zi, hall ja, ta pasz -
tal ja a hely zet et, fel fogja, hat rá, még ak kor is, ha 
ész lel hetô mó don nem re a gál. Mennyi ben kép zel -
he tô el, hogy az élô szí nész eze ket az ál tal á no san 
ér vé nyes em be ri té nye zôket ké pes az ál tala me g -
for mált alak ból mel lôz ni, ab ból „ki ik tat ni”; és mi 
az, amit he lyébe tud ten ni? 

A kér dés nek van egy má sik, mell ôz he tetl en as -
pek tu sa. Az ún. nagy köz ön ség. Szük sé ges le ír ni a 
köz he lyet: min den szín házat lá to ga tott ságg al is el 
kell tar ta ni. A haz ai kö zön ség el sô sorb an a szó ra -
koz  ta tó elô adá so kat lá to gat ta, és nem sze ret te-sze -
re ti a „re al is ta” meg ol dásmó dok tól alapo san el té rô 
szín há zat. Az ún. nagy kö zönsé g re gon do lunk, hi -
szen vé gül ôk töl tik meg a né zô teret. Azt még el -
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fo gadják, ha egy-egy elô adás né mi képp át ve szi az 
el múlt év ti zed ek újítá sa it. Ter més ze te sen ol yan né -
zôk is van nak, akik mind ig a le gú jabb tö rek vé seket 
akar ják lát ni. Föl teh e tô en a né zôk nek ez a per sze 
csak nagy ál tal á nos ságb an meglé vô két cso portja 
ér telme zi, hogy ma napság egy re gyak rab ban halla -
ni „elit szín ház ról” és „szór a koz ta tó szín ház ról”.  
A szín mûve ket, drá mákat elô adó „po szt re a lis ta” 
szín ház nyil ván a ket tô kö zött van.2 

A né zô be fog adói pozí ci ó já nak hor i zont jáb an 
csak bizo nyos mér tékig ké pes el vo nat kozta t ni a 
szín pa di al ak mi né mû sé geit az élô em ber ismérvei -
tôl; csak rész ben tud ja el fo gad ni az élô em ber le szû -
kí  tett att ri bu tuma it, és még ke vés bé ké pes ezeket 
vala mi más sal he lyet te sí teni a sa ját jel en tés kép zé -
sé ben. Va ló szí nû leg nem csak a szim bó lum ra ér vé -
nyes Mal lar mé meg áll apí tá sa: „Egy szel le mi tény -
nek, a szimbó lum nak az elô kés zí té sé re, ki boml á -
sá ra és vir ág zá sára más hely sz ük sé ges, mint az a 
fik ci o nál is csarn ok, amely nek lát vá nya a tömeg sze -
mén ek van alá vet ve. A szen tek szent je szel le mi”.3 

A leg na gyobb baj, mint utalt am rá, ho gy az új 
já ték mó dot nem vagy alig-al ig leh et meg hat á roz ni 
vagy akár csak kö rül ír ni. Er re már töb ben vál lal -
koz  tak; pl. Ar ta ud, Gro tows ki, Bar ba, Bro ok, 
Schechner stb. Azon ban az ô kö rül írá sa ik vagy 
meg hat á ro zá saik nem ép ül tek ma gyar ha gyo mány -
ra. Már ped ig a ha gyomá ny nak – gyak ran nem tud -
ván is – na gy ere je van. Ta lán még a szín ház épü -
let bôl is sugá r zó dik. 

Kö zis mert, hogy nál unk egyet len szín ház nak 
volt ön ál ló stí lusa, a Víg szín há z nak, tud ható az is, 
ho gy ez a fran cia ún. „jól meg csi nált” és az ún. „té -
zisd rám ák hoz” iga zo dó mû vé szi meg for mál ás mód 
vo lt. Az 1920–1930-as évek ben kez dô dött a ma -
gyar szó ra kozt a tó víg já ték ok so ro za ta, ame lyek ha -
tá roz ot tan kö tôdt ek fran cia elô de ik hez. Csak tárgy -
kö rükben kü lönb öz tek: te kin té lyes ré szük kar rier -
tör té net. Eb bôl köv et ke zô en já tékmó d juk is nagy -
já ból ug ya no lyan vo lt; még ak kor is, ha a Ma gyar 
Szín ház ban, a Re nai s san ce Szín ház ban, a Be lvá rosi 
Szín házban, a Bud ai Színk ör ben vagy ép pen a 
Nem ze ti Szín ház ban (Ka ma ra szín ház ban) ad ták 

elô. A szín já ték be li ala kok kelle mes vi sel ked é se, a 
min den na po kat idé zô be szédstí lus, ill et ve a bol dog 
vég gel bef e je zô dô tört é net nek könnyed „ki ej té se” 
jel le mezte ezt a játé k mó dot. 

Szük sé ges azon ban meg je gyez ni, hogy ezek nek 
a da rab ok nak az alak jait is hit e le sen kel lett meg -
for mál ni. Vagy is itt sem volt eleg en dô csak a jó 
meg je le nés, az el e gáns-fi nom mo dor, a könnyed 
be széds tí lus. Az 1920-as év ek tôl Sh a kes pe are, 
Molière, Ib sen, Ha upt mann, Pi ran dello stb. is ment. 
A kor a be li kri tik u sok (Kosz to lányi De zsô, Har sá -
nyi Kál mán, Se best yén Káro ly, Biszt ray Gyu la, 
Kárp á ti Au rél) ar ról is meggyôz het nek, ho gy lé lek -
tani fi noms á go kat is lát hat tak a sz í né szekt ôl, hogy 
ki vá ló an for mál tak meg em be ri sor so kat stb. Vagyis 
volta képp már Szta nyisz lavsz kij móds ze ré nek el -
ter jed é se elôtt (Eu ró pá ban kb. az 1930-as évek tôl, 
köny vei nek meg je len é sé tôl kez dô dô en alk al maz -
ták mód szer ét) meg je lent ná lunk a „lélek ta ni re a -
liz mus”.4 Et tôl füg get le nül mond hat ni, hogy ha a 
szí nész élô em ber, a könnye den szó ra koz tató da -
ra  bok al ak ja i nak a meg for mál á sá ban is meg je le ní -
tet te az em ber ben sô vilá gá nak is mér ve it. 

 
••• 

 
Ugyan akk or ki ál lít hat ja, hogy a „lé lek ta ni realiz -

mus” meg fe le lô len ne a 20. szá zad végé nek új tö -
rek  vé se it meg va ló sí tó színj á ték mû szá má ra? 

A 20. szá zad ban min dig is vol tak – nem csak a 
már em lí tett rende zôk nél – kí sér le tek, tör ek vé sek 
a „szín há zi és lé le kta ni” re a liz mus meg ha lad á sá ra; 
az ún. av ant gárd szín ház lét re hoz á sá ra. Ná lunk az 
ilyen jelle gû pró bál ko zá sok sem mifé le nyo mot nem 
hagy tak. A szín ját ék mû lén ye ge sebb, al a po sabb 
mó do sulá sa az ut ób bi négy-öt év ti zed ben volt ta -
paszt al ha tó. Eh hez – Euró pá ban, de nem nál unk! 
– hoz zá jár ul tak az iro da lom, a nyel vés zet, a kom -
mu  ni ká ció, a sze mi o tika és szem an ti ka új el mél e -
tei is. Ezek nyo mán a szín já ték mû egé szé rôl is más 
né ze tek ala kul tak ki. 

Új abb an me tat ext nek, mi se en scène-nek va gy 
insz ce nír o zás nak neve zik a sz ín já tékmû egé szét, 
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4 Bá nos Tib or Re gény a pes ti sz í nhá zakr ól cí mû köny vében id éz egy meg le pô szö ve get, saj nos a fo r rás meg je lö lé se nél kül. 

Lengyel Józ sef, Len gyel Meny hért test vé re írt egy da ra bot, s ezt „Ren dez te Szta nyisz lavsz kij mo do rá ban Bár sony Ist ván…” 
(Bp., Magve tô, 1973. 434.) Azért va lá szí nû, hogy en nek a rend e zés nek nem lehe tett sok kö ze Szta nyisz lavsz kij hoz.



vagy is a me ta text egyen lô az eg ész elô adás ver bális 
és nem ver bál is je le i vel, te ré vel, ide jév el, rit mu sával, 
ezek együtt-lé te zé sév el és az egész nek a „ki ej té sé -
vel”. A met a text nem az élet va ló ság gal va la mily 
mód on kapcs o lat ba hoz ha tó üze net. Ha il yen köz -
lést kívá n nak az elô adás ré vén lé t re hoz ni s a né zô -
vel er re vo natk oz tat ható je lent és há ló za tot ki al a kít -
tatni, ak kor ezt kí vül rôl, az élet va l óság ból ki in dul -
va szer ve zik meg. A me ta text az elô adásn ak be lül -
rôl szer ve zett sa ját vi lá ga, amely az ös szes je lö lônek 
il let ve a szö veg je löltje i nek egy másra va ló vo nat -
kozt a tá sa ré vén sa ját be széd módd al te rem tett sa ját 
mû vé szi vi lág. A meta text cs ak ak kor jön lé t re, ha 
a be fog adó-né zô al ko tó mó don akt ív és létre hozza. 
Ez an nyit is je lent, hogy je lent és há lóza ta min dig 
csak hi pot e ti kus le het, hi szen min den egyes né zô-
be fo gadó a ma ga be fo gadói há ló zat á nak me gfe le -
lô en al kotja meg az egyi ket, ami az egyik hi po té -
zis. Ezál tal a szö veg bo nyo lult, ért he tet len vol ta el -
tû nik, hisz en ki-ki azt al kot ja meg ön ma gá nak, 
ami re ké pes. A me ta text ak kor ala kul hat ki, ha a 
konk rét an ér zék el he tô for mák ban sok a meg ha tá -
ro  zat lan ság, az el lent mon dás, a hi ány stb. Az így 
ér tel me zett met a tex tet sem mi képp nem le het az 
élet va l óság gal össze kap csol ni, his zen be lül rôl szer -
ve zô dött és csak a szín játék ben sô vi lá gára érv é -
nyes. Mes ter ség es „szer keszt mény nek” ke ll fel fo g -
nunk, ahol a mes ter sé ges fo gal ma nem elí télô, ha -
nem jel lem zô. A ben ne-lé vô ségnek ni ncs csel ek -
mé nye, nincs elôre hal adás, ok ság stb. A me ta text 
csak mint egész ajánl ja ön ma gát a be fog ad ó nak. 
(Ha az „aj ánl ja ön magát” egyál talán jó kif e je zés er -
re.) Nincs sz ócsô, nincs jel lem, sz e mé lyi ség, al le -
go  ri kus, me ta fo ri kus, me to nim i kus al ak, és ni ncs 
hie rarch ia sem az „ele mek” kö zött. 

Azt vi szont ig en ne héz fo gal makb an meg mo n -
da ni, hogy mi van ez ek hely ett, akár tel jes en új -
ként. A poszt mo dern szín ház zal és drá ma i ro da lom -
mal kap csola t ban ol vas ha tunk arr ól, hogy van – az 
el ô zô é rte lem ben ért ve a me tat ex tet – text-pan to -
mim, van „hang sú lyo san fe lé pít ett alak”; van per -
son nage, aki-ami nem sze mély, ha nem az al ak-tér-
idô-dísz let-kosz tüm-fény-ze ne-zö rej-kel lék-bes zéd 
és más tex tek ko n tex tu sa ál ta li össze tett ség; to váb -
bá van rit mus, „vers tan”, rím; van az, hogy má st 
mon d a nak és má st mu tat nak és van az egész nek 
„ha tá sos csapdá ja”, már ami a be fog adó ál lás fog la -
lá sára von at ko zik. 

Az nyil ván ter mé sze tes, hogy a poszt mo dern el -
mé leti írá sok meg le het ô sen bo nyolu l tak, ne hezen 
ér he tôk. Vol ta képp min den el mé let il yen. Ami a 

leg ne he zebb kér dés, az a né zô. Nem csak annyi ban, 
hogy el fog ad ja-e – és nem mell é ke sen: él ve zi-e – 
eze ket az új szín játé k mû ve ket, ha nem – fô ként – 
annyi ban, ho gy ké pes-e a b efog adói at ti tû dön oly 
nagy mér ték ben vál toz tat ni, ame nnyit az el mé let a 
mû vek kel va ló vi szonyban kí ván ah hoz, hogy bár -
mi kép pen is, de a sa ját ma ga szá má ra va ló je lenté -
se it az ed di gi tôl me rô ben el té rô mó don lét re hoz -
has sa. És ne mint meg old ha tat lan enig mát va gy ér -
tel  met len ség-hal mazt ér zé kelje. Ké pes-e a be fo ga -
dás so rán ön ma gát alá vetni ön ma gá nak, vagy is 
sem mi más ból – az élet va l óság gal va ló bár mely 
össze ve tés tôl függ et le nül – lét reh oz ni a színj á ték -
mû ve zé relte je lenté s há ló zat ot? Ké pes-e az ér zel mi 
vi szo nyul á son túl al ko tóan, kog ni tí van stb. új vi -
szonyt ki ala kí ta ni? 

A poszt mo dern tex tek ug yan is ol yan mû vé szi 
vi lá gok at, ez en be lül ol yan ala ko kat pre zen tál nak, 
ame lyek köz vetle nül nem vagy nem így ta paszt al -
ha tó ak az élet ben. Ezek a mû vé szi vi lá gok a szá zad 
fil o zó fi ájá nak és el mé le tei nek a mai él et va ló ság lé -
nyeg ét je lö lô fo galm a i ban ol vas ha tóak. Ugya ne zen 
fi lo zóf i ák ban és el mé le tekb en rög zí tik a mai em -
ber is mér veit, jel lem zôit, hely ze tét, áll apo tát stb.; 
és az em ber nek ezen fo gal mi is mér vei szeri nt va -
lóak ezen mû vek ala k jai. (Pl. az egyé ni ség-szem é -
lyi ség el tû né se, a maszk, az em ber szét tört sé ge, ket -
tôs-hár mas mi vol tunk, a mu ta tott-lát szó lagos és 
va ló dis á gunk, a nar cisz ti kus öni mád at, a kü lön bö -
zô pszi chik ai kom pen zác i ók, ell en sé get stb.-t te -
rem tô pro ji ci ál á sok stb.) A 20. szá zad má so dik felé -
ben élô em ber az on ban a ma ga szo ká sos mó d ján éli 
át, még hozzá köz vet lens ég ben a ma ga nyo morú sá -
gát, fruszt rált-fel es le ges miv ol tát, cél- és ér te lemnél -
kü li ség ét, ki szol gál ta totts á gát, a fon tos dolgo k ból 
va ló ki szo rí tott sá gát stb., stb. Min dezt ér zése i ben 
éli át és éli meg, a kín, a kes erv, az el ke se re dett ség, 
a ki lát ás ta lans ág, a dep resszió, a kü lön bözô ne u -
róz i sok ér zé séb en, vagy akár an nak az áté lé sében, 
hogy „ez a vi lág min den vo nat ko zás ban tel je sen el -
rom lott”. Az is ta pasztal ha tó, hogy ez ek igen er ô -
tel jes ag resszi vi tást vált hat nak ki, de bru tá lis ke -
gyet len sé get is. 

Kü lönb ség van teh át akö zött, aho gyan az em -
ber közv et le nül át éli és me géli ön ma gának 20. szá -
zad vé gi hely ze tét-áll apo tát és akö zött, aho gyan en -
nek lé nye gét a fi lo zó fi ák és el mé letek köz vet le nül 
meg ha tá roz zák és le írj ák; il let ve aho gyan a poszt -
mo dern mû vek közv et le nül pre zentá l ják. Ne legyen 
té ve dés: a fi lo zó fiák és elm é le tek, il let ve a poszt -
mo dern mûvek – le galább is egy ré szük – nem ha -
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mi sak, nem „ki agyaltak”, mi nt aho gyan hi te les és 
ér vé nyes a 20. száza d vé gi em ber ön ma ga éle té nek 
a meg élt sé ge is. Csak ép pen en nek a kett ô nek a 
közve t le nül ta pasz tal ha tó miv ol tá ban van nagy kü -
lönbs ég. Cs ak a ta nul ás köz ve tett sége tud ja a be -
fog ad ó nak köz ve tí te ni és így szám á ra össze hoz ni, 
egy sé ges en ér tel mezh e tô vé ten ni a mai él et va ló ság 
köz vet len á tél t sé gét-meg élt sé gét, il let ve a poszt mo -
dern mû vek köz vet len sé gé ben me gje le nô em ber 
mai ál la pot á nak is mér ve it. A ta nu lás kö z ve tí tése 
nél kül, csak a köz vet len egyé ni – rend sze rint ér -
zel mi – ta pasz ta la tokra ha gyat kozva a fi lo zófi ai-el -
mé le ti meg ha tá ro zott sá gok és a mû vé szi megf or -
mált sá gok nagy táv ol ság ban ma rad nak az élet va ló -
ság köz vetl en meg él t sé gé tôl. 

De el vár ha tó-e ko moly ta nu lás a nagyk ö zön ség -
tôl? El vár ható-e, hogy fi lozó fi ák és el mé le tek el sa -
já tí tá sa ré vén ala kítsa ki a poszt mode rn mû vek hez 
adek vát be fo gadói at titû döt, is me ret e ket és ez ek 
háló  za tát? E lvár ha tó-e kü lö nösk ép pen Ma gyar or -
szá gon, ah ol a hi va tás os szín ját szás kez de te óta a 
szín ház ba já ró nagy kö zön ség meg le he tô sen kon -
zer vatív? 

Ha még az avantg árd szín ház ra sem ala pul hat, 
il letve ha a lé lek ta ni real iz mus és az egy ér tel mû en 
poszt mo dern szín ház – no ha kü lön bö zô ok ok miatt 
– nem iga zán meg fe le lô a ma gyar szín ház kö zön -
sé ge és szí né sze szá má ra – hát mi lyen lehe t ne, eset -
leg, az új szín é szi test bes zéd mód? 

 
••• 

 
Az ut ób bi év ti zed ek egyik új szín há zi tre nd je az 

ún. tánc szín ház; a moz gás sal, rit mus sal, ze né vel, 
ha n gok kal fel épü lô szín já ték mû. Va g yis az a színjá -
ték mû, amely a szín pa don ki zá ró lag a nem ver bális 
jel ek kel ope rál. 

A tre nd lét re jött é nek ok ai kö zött nyil ván ott 
funk ci o nál a ny elv nek, a fo galm ak nak a bi zony ta -
lan sá ga, ami a je len té se ket, az ér tel me zé seket min -
den össze füg gés ben bizo ny ta lanná te szi. A szín ház 
sa ját, ön álló mûv é sze te a nem ver bál is jel e ken ala -
pul. Min den va ló szín û ség sze rint ez az egyik oka 
an nak, hogy a 20. szá zad má so dik fe lé ben – no ha 
van egy-két alap mû – ha táro zot tab ban a szín ház 
vált fon to sab bá az ír ott drá mánál. Ez utób bi nyelv -
ben lé te zô mû al ko tás vi lág, az az fo gal makkal ope -
rál. A b efog adók ál tal létr e ho zandó jel en tés hál ó za -
tot a ny elv, a fo ga lom – min den több ér tel mû sé ge 
melle tt – hat á ro zot tab ban vez ér li, mint a ne mver -
bál is je lek há ló za ta. A nem ver bá lis jel há ló zat a je -

len tés ek lét re hozá sá ra ink ább cs ak irá nyok at, kör -
vo nal a kat ve zé rel. A ve zér lô nem ve rbál is jel ek kö -
zött al ig-al ig van ok sági va gy köz vet len össze füg -
gés, lo gi kai kap cso lat. Itt azon ban nem szán dék o -
san lét re ho zott el lentm on dás, diszk re pan cia, vagy 
bi zony ta lanság van; ez a nem ve rbál is jel há ló zat 
egyik ter mé sze te. Job ban meg fel el teh át az em ber -
ben és az emb er kö rül lé vô zûr zav a ros hely zet nek, 
és ann ak is, ho gy a be fo gadó-né zô a ma ga szá mára 
ér vé nyes je len té se ket lét re hoz has sa.  

A tánc szín ház nem tá vo lo dik el oly an na gyon a 
színj á ték nak az is mert mû vé szi vi lá gá tól és a be -
foga d ói at tit ûd oly nagy mér vû meg vált oz ta tását sem 
igény li, mi nt a posztm o dern szí nház, Hi szen en -
nek je len tôs elôz mén yei is van nak: a szín ját ék ban 
min dig is je len vo lt a moz gás, a tánc, a tes tek tér -
beli el he lye zé se, egy más hoz va ló vi szo nya, a be szé -
d et kí sé rô, vagy et tôl el té rô gesz tus ok stb. Ugyan -
ak kor a tán cos ta pasztal ha tó an em ber ma rad, és itt 
a tán cos nem oly an va lak it-va lam it for mál meg, aki-
ami az em ber nek a 20. szá zadi fi lo zóf i ák, el mél e -
tek ál tal ado tt lé nyeg be li is mérv e i nek fe lel meg. 

Az utób bi idôk ben ma gyar szín pa dok on is lát -
hat tunk ol yan pró zai elô adá so kat, és eze ken bel ül 
ol yan szí nészi meg for málá s mó do kat, ame lyek ben 
a moz gás és a gesz tus do mi nált. A XVII. Or szá gos 
Szí nhá zi Ta lál ko zón lát ható volt a Bud a pes ti Kama -
ra szín ház el ôadá sa, A ve lencei kal már Al földi Róbert 
rend e zé sé ben, va lami nt a Mis kolci Ne m ze ti Színház 
Re vi zor ja amely ben Ser ess Zol tán ját szot ta Hlesz -
ta kovot.  

A ve len cei kalm ár a más ság elfo ga dá sát, a mai vi -
lág nak zûr za var os sá gát, keg yet len bru ta li tá sát je -
löl te. Az elô adás vé gén a férf i a la kok ret te net e sen 
meg verik Shyloc kot. Úgy, ah o gyan ma nap ság 
szoko tt több em ber egyetl en eg yet; azok kal a moz -
d u la tok kal, moz gá sokk al, ame lyekk el a pénz behaj -
tók az adó st, a ti ze né ves lá nyok a taxi so fôrt, a ré -
sze gek csak úgy, „azért” a járó ke lôt. A hat-hét em -
ber egyet len el le ni el kép esz tô ke gyet len sé ge nem -
csak a dur va ság mi att for dí tot ta a sz á mbe li fö lény -
ben lé vô el len a be fog adó in dul a ta it. Fe li dézte a fair 
play, a férf i as ság és a tisz tes sé ges küz de lem he lyébe 
lé pô rom lott gyáva ság meg lé tét is. Leg inká bb 
azonb an azt, hogy ez a ke gyet lens ég az él e tbe li 
nyomo rú ság nak olyan kom pen zác i ó ja, ame ly növe -
li az élet nyo mo rú sá gát. A más sá got el nem foga -
dók ra von at koz tat ot tan hoz hat ta meg a né zô ezt a 
jele n tést. 

Egy más faj ta más ságot a lát vány for mált meg. 
Sha kesp e a re drá má já ban Anto nio és Bas sa nio kö -
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zött mély barát ság, sz e re tet van. Az ezek re vo nat -
ko zó szö veg más ér tel met kapo tt a lát vány ál tal: a 
két fér fi ho mo szex u á lis eg yütt létét je lölte. Eze ken 
kí vül a mai él et va ló ság bi zony os ele me i nek a szín -
já  ték mûbe va ló be vé te le más kon tex tus ba he lyez -
te az ír ott szö veget. Nagy dis co-mu ri val in dul; 
Portia mai üz let asszony, aki nek tév én mu tat ják be 
ké rô it és azok nak a há rom lá di kát; stb.  

Vé gül azon ban nem ez ek azok a té nye zôk, ame -
lyek mi att fon tos nak tart hat juk ezt a sz ín já tékm û -
vet. Al ig-al ig volt olyan pil la nat, amely ben ne let -
tek vol na lát ha tó ak igen erôs, ha tá ro zott moz gá sok 
és gesz tu sok. Ha hi te lesen igyeke z nénk a színé szek 
szö veg mon dá sa és a gesz tus ok-moz gá sok kö zött itt 
ér vé nyes vi szonyt meg ne vez ni, neh e zen tal ál ha -
tunk sza va kat. El ôször is: nem mond ha tó; hogy a 
moz gás kí sér te a szö ve get; má so dszor, hogy il luszt -
rál ta; har mad szor, hogy „le for dí tot ta” vol na, aho -
gyan bi zo nyos pan to mim pro duk ci ók ban ész lel -
het jük. Még az sem mond ha tó, hogy a szö veg gel 
együtt meg je lenô gesz tus ok-mozgá sok egy-egy alak 
ben sejé bôl, az ép pen ben ne meg lé vô in du lati, ér -
zelmi, han gu lati, stb. ál la po táb ól fa kad tak vol na. 
Ta lán azt leh et ne áll í tás sal mond a ni, ho gy a szín -
já ték mû ál ta lá nos di menz i ó ját és – hadd nyo ma -
téko sít sam – nem egy-egy al ak egyé ni ben sô ál la -
po tát je lölt ék. A sz ín já tékmû egé sze mint di men -
zió az összes akt u á lis for ma egy szerre lé te zô 
viszony rend szer-szö ve te, amely be az ala kok ben -
sô vi lága is hozz á tar to zik.5 A moz gá sok-geszt u sok 
olyannyi ra felt û nô ek vo l tak, hogy a di menzi ó ban 
dom i náns sá vált ak; el sô sor ban azokb an a kit er je -
dé sek ben, ame lyek ben Bas sanio, Grati a no, Salari -
no, Lo ren zo, Lanz e lo vis zony hál óza tai je lentek 
meg. A moz gások és gesz tu sok va la mi féle ál ta lá no -
san iz ga tott gyor sa sá got, zak la tott sá got ér zé kelt et -
tek; to váb bá a hely ze tek „érde s sé gét”, ami a „sima -
ság gal”, „csi szoltsá g gal” áll hat op po zíc i ó ban. A szín -
ját ék mû ezen is mér ve meg fe lel mai hely ze tei nk, cse -
lekvé se ink je l leg ze tes sé gé nek.  

Közt u dott, hogy a moz gás, a gesz tus nem ké pes 
le he tô sé get te rem te ni dif fe ren ci ál tan pon tos je len -
té sek lét reh o zá sá ra. Miv el itt a test bes zéd mód ja 
do mi nált, több né zô érez te úgy – per sze a shakes -
pea re-i sz ö veg gel va ló kon text us ban –, ho gy ez le -
egy sze rû sö dött, ho gy mind en egyér telmû vo lt. 
Szabó Ste in Im re for dí tá sa is meg leh e tô sen le egy -
sze rû síti a sha ke ape a re-i mé ly sé ge ket és össze fü g -
gé se ket. Ké t ség te len, kü lön kér dés le het ne, mil yen 

gon do lat nak, ér zés nek, mi lyen ben sô ál la pot nak a 
me gér zé kíté sé re ad le he tô sé get csak a geszt us és a 
mozg ás; mi nek a diff e ren ciál á sá ra és ezt mi lyen 
mért é kig ké pes.  

En nek az elô ad ás nak az össze füg gés rend sze ré -
ben vé gül nem ez a lé nyeg. Ha nem a mozg á sok és 
gesz tu sok új fajta, a szín ját ék mû dim en zi ó ját meg -
ha tá ro zó miv ol ta.  

Mind e zek to vább gon do lása, a má hoz ad ek vát 
szí né szi testb e széd mód o kat ill e tô en két ir ány ba tör -
tén het. Az egyik: a szí nészi al a kí tá sok szö veg mon -
dá sa dif fe ren ci álá sá nak irá nyá ba, il let ve, hogy a 
mozg á sok–gesz tus ok egy ér tel mû en csak mû al ko -
tás vi lág ban le gye nek lé tez he tô ek; és az ala kok még -
se tá vo lod ja nak el az em ber att ri bu tu ma i tól.  

Ami az el sô irányt il le ti: az el ôbb em lí tett öt alak 
mint sze rep lô cso port szö veg mon dá sán ak meg for -
mál á sa – szán dé ko san nem mon dok jel lem megfor -
má lást – egy azo nos jel le gû volt. Gyak ran ug yan -
ilyen vo lt An to ni oé és Shyloc ké; kivé tel Port i áé és 
egy-egy ki sebb al a ké. A szö veg mon dás egy azo nos -
ság á nak és a moz gás ok-gesz tu sok dif fe ren ci á latl an 
gyors iz ga tott sá gá nak a me taj e len tése le het az is, 
hogy élet va ló sá gunk ban min dig mind en egy for ma, 
lén ye gé ben azon os. Ez épp úgy el fo gad ható, hi szen 
alap je l lem zô je éle tünk nek, mi nt az egy azon os sá -
gon be lü li dif fe renc i ált ság, hi szen ez is je lö li mai 
élet val ó sá gun kat. Az egy azo nos ság és az ezen be -
lüli dif fe ren ciá lt ság a poszt mo dern ál la potb an nem 
el lent mon dás, ha nem az egy ség nek eb ben a vo nat -
koz ás ban is meg lé vô hiá nyát va gy az ugy an csak 
álta  lá nos an, min den ben meg lévô diszk re pan ciát 
jelö li. Ez a szín já tékmû a ma ga je lhá ló zatá val az 
egy azo nos sá got és egy forma sá got je lö li. A kü lön -
bö zô sé get a szö veg megf or má lás és a moz gások-
gesz tu sok – nem jel le mekre sza bott!, de még is 
megv a ló sí tott – más-más jell e ge idéz het né.  

A má sik ir ány az le hetne, ha a ki ne zikus ele mek-
es zkö zök csak mû alk o tá svilá g ban lét ez he tôkké for -
má lód hat ná nak, de úgy, ho gy meg fele l jen a magyar 
szín ház ha gyom á nya i nak. Hogy vi lág os sá teh es sük, 
mit érthe tünk ezen, meg kell vizs gáln unk Se ress 
Zol tán Hleszt a kov-ala kí tá sát. 

Se ress Zol tán test besz éd mód ja nem stil i zált, nem 
pro du kál di szí tô és/vagy pa te ti ku san de ko ra tív test -
be ál lí táso kat vagy moz gás kompo zí ci ó kat. A re a -
liszt i kus szí nészi test be széd mód mind ig be lül ma -
rad az em beri test tör vé nyei ad ta le he tôs é gek ben; 
szem ben az ar tis táé val, aki – le ga lábbis lát szó lag – 

70

5 A di men zió fo gal má nak rész le tes k ife j té se: Bécsy Ta más: A sz ín já ték lé tel mél e té rôl. Pécs, Di a lóg-Cam pus, 1997.



túl lép eze ken.6 Se ress Zol tán ugyan csak meg marad 
az em be ri test ad ta le het ô sé ge ken be lül, de ezek et 
fel fo koz za. Testbe széd módja va lami fé le öt vö zete a 
ka ba ré-színé sz, a pan tom i mi kus és a „re a lista” test -
be széd mód nak. Ebb en a veg yü let ben együtt van a 
ka ba ré szí nészre jel lem zô ak ro ba tik us ság, a rög tön -
zés – vagy en nek láts za ta – és a humo ros szat iri -
kusság, a gon dola to kat-ér zése ket jelö lô pan to mi -
mi kus moz gás és gesz tus, és a szín játé k mû hely ze -
te i nek jel ö lé sé re szol gá ló „re a lis ta” test be széd mód. 
Ugyan ak kor ez az öt vö zet ki emelte Hlesz ta kovot a 
hely zetbe va ló re ális be lesz ö vött ség bôl és el tá vo lí -
tot ta a va ló di jel lem tôl. Ezál tal csak szín já ték mû -
ben me gje le níth e tô ala kot láttu nk. Az ô moz gás -
kom po zíci ó i nak ez a be széd mód ja itat ta át a szín -
pa di fi gu rát.  

Ennyi bôl tal án lát ha tó, hogy A ve lenc ei kal már 
moz gás ai-gesz tu sai csak rész ben ha sonl ó ak a Se -
ress-Hleszta ko vé hoz. A színj á ték mû em lí tett öt 
alakj á nak test be szédm ód já ban – Al föl di Ró bert sa -
ját meg áll apí tá sa sze rint is – több a „re á lis”. Kü lö -
nö  sen azo k ban a ré szek ben, am e lyek ben az öt alak 
örül, vi dá man ját sza do zik, érezh e tô ek azok a meg -
ol dá sok, ame lyek a mai if jak ját é kos „mar hás ko dá -
sait” je lö lik. Eb ben vol tak ún. “blôd li” ele mek is. 
Az élet va ló ság gal még a kom pe nzác i ó ként létre ho -
zott ke gyet len ség ré vén is kap cso latba hoz ha tók. 

 
••• 

 
Köz tu dott, ho gy már a száz ad ele jé tôl kez dô -

dôen az eur ó pai szín já ték mód ba be é pültek a ka -
ba ré, a mu sic hall, a vari e té, a cir kusz, az ar tis ta, a 
bo hóc jell em zôi, il let ve meg ol dás módja i nak-be -
széd mód ja i nak jó ré sze. Ná lunk saj nos nem.  

A nyu gat-eur ó pai vár o sok ban a mú lt szá zad 
utol só évt i ze de i ben, ná lunk a szá zad ele jén al a kul -
tak ki ez ek a szó rak oz ta tó in téz mé nyek. Jele n le gi 
sz em pon tunk ból az 1920-as évek tôl vál tak je len -
tôs sé. Azál tal ugya nis, hogy új faj ta szín pa di, szí né -
szi besz éd mó dot fej leszt et tek ki. Ez en in téz mé nyek 
jó ré szé ben a vac so ra mel lé ad ták a mû sort, am ely 
rend sze rint röv id egy sé gek so ro zatá ból ál lott. Vers, 
dal, pár be széd, tré fa, pik áns vagy bur leszk kup lé, 
idôn ként ci ni kus zá ró po én nal, fri vol fran cia bo -
hózat, né hol Pár izs ból átp lán tált ap acs tánc és/vagy 
apacs jel e net, sz e lle mes vagy ér zelmes vagy pi káns 
san zon stb. sz e re pelt a mû soron.7 

A mû sor szá mok min de gyike rö vid volt, gyor -
san kö vett ék egy mást és az eg yes egy sé gek tem pó -
ja is gyors volt; az egé sz mar káns ér zel mek et su -
gár zott; ami pe dig a leg fôbb: sza ti ri kus-szar kaszti -
kus hu mor ha totta át. A mû sor eg é szét il le tô en ezek 
bizto sí tot ták, hogy a va csor á zó közö n ség a színpad -
ra fig yel jen.  

Eh hez az alaph ely zethez sz ük ség sze rû en al -
kalma z ko dott a sz í nész. Éneke lt, tán colt, akr o ba -
ti kus mu tat vá nyo kat pro du kált, el e sett, ve rek e dett, 
cset lett-botl ott, mag ta nult gyors an és ér hetô en be -
szél ni, ki munká l ta a ma ga hu mor os po ént ech ni -
káj át. Emel lett ki fej lô dött a kü lön bö zô ált a lá nos 
hely ze tek hez és/vagy ese mé nyek hez va ló imp rovi -
 zá ci ós kész sé ge, az elô adás alat ti szín é szi ru galmas -
sá ga, az is, hogy azonn al re a gál jon a kö zön ségre, 
és hogy min den pil la natban össz pon to sítson. A re -
vü  sze rû ség sem csak a szó szo ros ér tel méb en vett 
re vü ket jel le mez te, ha nem át ha tot ta a ka ba ré e lôadá -
so kat is. Elsô sor ban az zal, hogy a szí nész a ma ga 
prod uk tu mát nem ap ró lé ko san, han em nagyv o na -
lú an és mar kán san ad ta elô, min dig a leg na gyobb 
ha tás elé rését cé loz va. A kab a rét ré fák és san zo nok 
né mely i ké nek zá róp o én ját nem szava k kal adt ák 
elô, ha nem nem ver ba li táss al: csönd del, ge sz tus sal, 
mi miká val. Vagy is alap ve tô en meg nô tt, ig en-igen 
lé nyeg es sé vá lt a mozg ás, a gesz tus és a mi mi ka, 
va la mint a sze lle mes-já té kos elô adás mód.  

A szí né szi ját ék mó dot az adott szí nész a sa ját 
egyé nis é gé bôl bon ta kozt at ta ki. Ál lan dó fi gu rák at 
alakí tot tak ki, akik mind ig ugya no lya nok vol tak, 
csak a hely ze tek és a tö r té net válto z tak. (Pl. Sa la -
mon Bé la, Herc zeg Je nô–Kom lós Vil mos, kés ôbb 
Al fon zó, Ben e dek Tib or és má sok.) Egyébk ént en -
nek bô ven van nak elô dei: a com me dia dell’ ar te, a 
né met lo vagd rá mák és a jól meg csi nált sz ín da ra -
bok sze rep kö re i ben.  

A pe s ti kaba ré nak vo lt egy speci á lis is mér ve: a 
ko n fe ran szié. A Na gy End re elind í tot ta ka ba ré szám 
ig en gyak ran po li ti kai cél za tú vo lt, amit szatirikusan-
szar kasz ti ku san-hu mo ros an ad tak elô. A pe s ti ka -
ba ré nak ez az is mérve azt je lente t te, hogy a mû sor -
ban he lyet kap ott a mo noló g sze rû ver ba li tás is; nö -
vel ve a ver ba lit ás ará nyát. Az 1920-as év ek ben sok 
olyan szer zô in dult, bon ta koz ott ki a kaba ré ban, 
akik mes te rei let tek a ka cag tató bo hó zat nak. Molnár 
Fe renc és Kar inthy Fri gyes mel lett pl. Nóti Ká roly, 
Zá gon Ist ván, Tö rök Re zsô, Em ôd Ta más, Lô rincz 
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Mik lós, Vad nai Lász ló. A rö vid pró zai jele ne tek 
alap hely ze tét rend sze rint fél re ér tés ad ta, amely bôl 
nem cs ak helyz et ko mikum ad ó dott, ha nem ver bális 
hu mo rú szó játék, gyakr an az ún. „blôd li” is. En -
nek leg is mer tebb kép vi se lôi a Ha csek és Sa jó-je le -
ne tek volt ak. A ma gyar ka ba rét a ver ba li tás és a 
nem ver ba li tás szo ros egy sé ge jel le mez te. Úgy tû -
nik, itt lel het jük föl a mai ma gyar szín ház és szí né -
szi me gol dás  mód szá mára az eg yik ha gyo mányt. 

A pes ti vicc nek ne ve zett mû faj ban ugyane zek a 
jel leg zete s sé gek lát ha tó ak. Két em ber di al ó gu saiban 
for mál ó dott meg sok pes ti vicc (Ariszt id és Ta szi -
ló; Ko hn és Gr ün; Mó riczka és egy fel nôtt stb.) 
Ugya nak kor ar ra is ut al nunk ke ll, ho gy a szat i ri -
kus-szark asz ti kus hu mor il let ve a blôd li Kar inthy 
Fri gyes mû ve i ben is me gje le nik; és hogy ma gas mû -
vé szi fo kon a szel le mes ség és já té kos ság Kosz to -
lányi De zsô mû ve it is át hatja. 

Még egy i smé rv re kell utal nunk. A ka bar é ban 
elôad ott mû sor szá mok pill a nat nyil ag ha tot tak; ép -
pen az ad ott szûk idô tar tamban. En nek a tényn ek 
na gy je len tô sé ge van. Ne úgy foga l maz zunk, hogy 
min dent az akt u á lis ság hi te les í tett; ne úgy, hogy az 
át me ne tis ég, ha nem úgy, hogy mind ent a pil lan at -
nyi ság hat ott át és hi te le sí tett. Ez ab ban is je lent -
ke zett, hogy egy-egy mû sor-eg észt nem a dha t tak 
elô so kszor. Nem kel lett te hát és nem is le he tett a 
be mu ta tó elô adás szintj ét-szín von al át hosszú so ro -
za ton fenn tart a ni. Ez a já tékm ód ra is ki ha tott; nö -
velte az imp rovi zá ció, a ru galma s ság, a gyors re a -
gál ás és a szí né szi össz pon tosí tás ké pes ség ét. A pil -
la nat nyi ság nak ne ga tív kö vet kez mé nye is van: a 
szí né szek át vitt ék a há rom fe l vo ná sos víg játé kok ba 
is; ám ott be kö vet ke zett a szín von al csökk e né se. A 
pil lana t nyi sá got nem le het a ma ga pri mér el e ven -
ségé ben száz as elô adásszé ri á kon át fenn tar ta ni. Ta -
lán en nek nyo ma ér zô dik a mai ko moly pró zai elô -
adá sok eset é ben. 

 
••• 

 
Mind e zek bôl ta lán le von hatjuk a mai ma gyar 

szí né szi test be széd mód eg yik le het sé ges válto za tá ra 
vo nat kozó kö vetke z te té sei n ket. An nál is könnyeb -
ben te het jük, mert – mi ként tö bb, az ut ób bi év ek -
ben lát ha tó elô adás ban is! – nyo mai van nak Se ress 
Zol tán Hlesz ta kov já ban, és va lam ily va ri á ció ja Al -
föl di Ró bert A vele n cei kalmárj á nak ném ely moz -
gásko m po zí ció já ban. A pes ti viccn ek, a pes ti ka ba -
rénak, a Ha csek és Sa jó je le ne tek nek, a blôd li nek; 
Kar in thy Fri gyes és Kosz to lán yi De zsô nyel vi játé -

ka i nak van olyan ben sô jel leg ze tessé ge, ben sô szel -
le misé ge, amib ôl ki bon ta ko zott és/vagy kib on ta -
kozh at egy kör vo nala z ha tó test be széd mód is. Ez a 
fog a lom össze tett: a te s ttar tás, a be széd tó nus, a 
gesz  tus, a moz gás és a mi mi ka össze szö vött sé gét 
je lö li. A test bes zéd módhoz még szüksé ges a tes ti 
meg ol dá sokba bel ül rôl ki fej lesz tett áti ta tott ság vagy 
át ha tott ság; ami le het a já té kos ság, a hum or, a szar -
kasz ti kuss ág, a bl ôd li, az imp ro vi za tív ru gal masság. 

A leg új ab ban jel ent ke zett ma gyar drá maír ók egy 
ré szé nek mûve i ben érez hetô, hogy gyök e rei a ka -
bar é ig, a pes ti vic cig, a blôd li ig, Ha csek és Sa jóig, 
Kar inthy Fi gyes és Kosz to lá nyi De zsô nyel vi já té -
kaiig ér nek. A mai ka ba ré nak és a mai ko mi kus ok 
egy ré szé nek szöv e ge in és test be szédm ód ján ugyan -
ez a szel le mi-mû vé szi hát tér ér zé kel he tô. Az em lí -
tett szín ját ék mû vek te hát nem ha gyo mány-nél kü -
liek, meg van a mû vé szi kont ex tu suk. 

Se ress Zol tán ala kí tása és A ve len cei kal már egyik 
sze rep lô cso port ja kö zött az a ha son lóság, hogy a 
je len téské p zés ve zér lé sét te kintve a szö veg bes zéd 
egyen lô sú lyú és jel en tô ségû a moz gás- és gesz tus -
rend szer rel. Se ress Zol tán eset é ben az ak ro bati kus -
ság is ér vény re ju tott. A ve len cei ka l már ban pe dig 
az ifj ak nak a szél sô sé gessé nö velt moz gás jel le ge do -
min ált, amely tel je sen össze szö vô dött a ve rbál is 
meg nyi lat ko zás ok kal. A test be szédm ód ré vén 
Hleszta kov szar kasz ti ku san hu mo ros lett; a Shylock 
kö rü li if jak a színj á ték mû sa ját vil á gá ban „mar hás -
kodó já té kos ság ot” látt a tó il let ve erô sen fel fok o -
zott, iz ga tott, dü höd  ten ke gyet len alak ok ká vál tak. 
Így ala kult ki olyan szín pa di alak, aki az élet va ló -
ság ra va ló köz vet len uta lás nélk ül csak szín já ték -
vi lág ban lé tezô; és ol yan al ak cso port, akik nek van 
ug yan az élet való ság ra köz vet len uta lá suk, de ak -
ik épp azért vál tak csak szín ját ék ban lé tezh e tô alak -
ok ká, me rt az él e tva ló sá g ban nem ta pasz tal ha tó 
mó don szôt ték ös sze a nem ver ba li tást és a ve rba -
li tást. Még is eg yik eset ben sem volt az ala k meg for -
má lás el ve a „lé lek ta ni re a lizmus”, és en nek el le -
nére me g ma rad tak az em be ri attr i bu tu mok at meg -
va lósí tó ala kok nál. Egyik szín játé k mû ben sem volt 
szán dé kolt diszk repa n cia, meg hat á ro zatla n ság, kü -
lön meg fej tés re vá ró lo gi kát lan ság.  

Mi n de zek ta lán an nak a kö vet kez mé nyei, ho gy 
ér vény re ju tott a ma gyar ka ba ré szín há zi test be széd -
mód il le tôleg a tánc szín ház mint elôz mény, ami re 
a né zô is ha gyat koz ha tott.  

A né zô tôl sem kí ván ták-köv e tel ték a sz ín já ték -
vi lág hoz va ló új vi szony ki ala kít á sát. An nyit azért 
min den kép pen kí ván tak, eb ben sem egye dü li ez a 
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két elô adás, hogy mó do sul jon a szo ká sos be fogadói 
at ti tûd egy bi zo nyos ér te lem ben. Ab ban, hogy ne 
a dr á ma í ró szöveg vi lá gáv al he lyez zék kon tex tus ba 
a színj á ték mûvet. Még az a ren de zôi me gol dás is 
ezt a szo ká sos b efog adói at ti tû döt igény li, ame lyet 
Tyrone Guth rie ha tá rozo tt meg: az a leg jobb, ha a 
ren de zô olyan ná for mál ja a sz ín já té kot, „amir ôl azt 
gondo l ja, ho gy Sh a kes peare óhaj tot ta, am ely nyil -
ván va ló an nem az, am it Sh a kes pe are óhajto tt, de 
ami azt a ben yo mást ad ja, ho gy Sh a kes peare-é”.8 

Nem csak íz lé síté let, ha nem a mai vil ág ról va ló 
ta nult ság és hite les ta pasz taltság kér dése is, hogy 
el fo gad ja-e Shake s pe a re szö veg vil á gá ban a dis cót, 
a já té kos „mar hás ko dást”, a kom pen zá ci óké nt létre -
jö vô bru ta li tást, a sz ö veg-és-moz gás-és-gesz tus tel -

jes össze fo nó dott ságát, ami nek gyö ke re a tánc szín -
ház ban van; ille t ve Go gol szö veg vi lá gában a karos -
szék kel va ló buk fen cet, azt a mozg ás-és-gesz tus 
kom po zí ciót, am ely nek gyö ke rei a ka baré ig nyúl -
nak vissza.  

Ha az érez he tô, ho gy Se ress Zol tán já té kát és Al -
föl di Ró bert ren dez é sét túl érté kel tük, gond ol ni le -
het ar ra is, ho gy ez az ír ás nem kri ti ka. Két konk -
rét ese ten, a ma gyar ha gyo mányra ala pít va an nak 
az egyé ni vé le ményn ek a váz o lá sa, am ely sze rint a 
ma gyar szín já ték mû eg yik új le het ô sé ge a tánc szín -
házb ól bon ta kozh at ki; és a ma gyar szí né szi ala kí -
tás egyik új vál toz a ta a ka ba ré, a blôd li, a nyel vi já -
té  kok szel lem iség é nek test be szédm ód ban va ló re a -
li zá ci ó ja le het.
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