
i zo nyá ra nagy orcát- és óvat lan ság abból a 
célból for dul ni Bre cht el mé le ti írá sa ih oz, hogy 
ki emel jünk belôlük vala mely kon cepciót, 

kom men táljuk, má sok kal össze füg gés be ho z zuk, 
vagy a sze miológia met a nyel vén újabb de finícióval 
lás suk el. Brecht igen vi lág o san veti fel a prob lé má -
kat, s gond ja van rá, hogy példa ként saj át színhá -
zi gya korla tá ra hi vatko z zon. Ah hoz is van bát or sá -
ga, péld á ul a Kis Or ga non ban, ho gy kor ri gálja sa ját 
magát, ha go n do la ti fejlôdé se, va la mint eszt é ti kai 
és po liti kai csat á i nak új abb köve tel mé nyei ezt szük -
sé gessé te szik. 

Ráadásul igen ve szé lyes egy kon cep ciót ki ra gad -
ni és ki zárólag az el mé le ti írá sok kon tex tus á ban 
ele mez ni anél kül, hogy pon tosíta nánk, Brecht mi -
ként al kalma z ta al ko tá sa i ban és mi se en scène-je i -
ben, s anél kül, hogy meg vi lágíta nánk ön nön ellen -
té té vel alk o tott dialektikáját. Valószínû leg va la mi 
ha sonló játszódott le az ep i kus já ték fo gal mával is: 
„A ke vés bé is ko láz ott lel kek a ját szás (meg mut a -
tás) és az á tél és (vala ki vel való azo no sulás) el lent -
mon dását a kö vet kezôkép pen ér tel mez ték: a 
színész munká ja hol ilyen, hol ol yan, mint ha a Kis 
Or ga non csak a ját szást, a ré gi já tékmódok pe dig 
ki zárólag a sze rep át élé sét ja val la nák”. Meg kap tuk 
hát a fi gyel mez tet ést, s ha még min dig ra gaszk o -
dunk eh hez a ki ránd u lás hoz a Ges tus biz ony ta lan 
te rü let én, csak is sa ját koc káza tunk ra és sz a kál lunk -
ra te het jük, s ments é günk re csak az szol gál hat, 
hogy bár mennyi re gya ko ri is e ter mi nus az írá sok -
ban, meg hatá ro zá sa igen váz la tos és el lent mon dá -
sos ma rad. A színházi írá sok töme gé ben A nem-
arisz to te lés zi drá ma színpad építke zé sétôl (1932-
1941) a Sá r ga réz vá sá ron át egészen a Kis Or ganonig 

(1948-1954) a súly pont fo lyam a to san he lyezôdik 
át: Brecht az azo no sul ás sal és a ka tar zissal szemben 
fo gal maz za meg az ari sz to te lé szi dra ma tik us for ma 
kri ti ká ját; majd az után zás és a kri tik ai re a liz mus 
le hetôsé gét fir tat ja; vé gül a „színházi di a lekt i ka” 
teszi le hetôvé, hogy bevezesse a valóság vizs gá la -
tá nak azt a módsze rét, mellyel me gha lad ja az 
epikus/dr á mai, formalista/rea lis ta, meg mu ta tás/ala -
kítás stb. eltú l zott sz em be állítá sát. Még is, mi köz -
ben a dia lek ti kus színház el mé lete fe lé ve zetô úton 
men de gél, két kulcsfo ga lom rendkívül erô sen el -
len áll a te ma ti kus és ter mi nológia be li vál toz ta tások -
nak: a Ges tus és a Cse lek mény [Fab le]. Ezek az épít -
mény ig a zi tartópil lé rei, erôs és szi lárd osz lo pok, 
ame lyekbôl ki ku tat ható a sz er ke zet. Brecht lé nye -
géb en egy re köz e lebbrôl jár ja kö rül ôket, anélk ül, 
hogy vég leges meg ha tá roz ást kény szeríte ne rá juk, 
mint ha így akar ná megôriz ni ter mé keny sé güket és 
pro duktív el lent mon dá sos ság u kat. Mindez ek el le -
nére csak a „bemu ta tás” [dé monstr a ti on] fo gal má -
val ve zeti be ôket a Kis Or gan on ban (61 – 76. §): 
az arisz to te lé szi be muta tás mene tét követve az 
utánz ásból, s a nézôknek az után zásban le lt örö -
mébôl in dul ki, hogy azután el ér kez zék a nézôt az 
elôadástól el vá lasztó „köz vetítô Ges tu sig” (76. §).1 

Két mon dat tö ké le te sen leírja a színész, a te o re -
tik us és a nézô ál tal meg tett utat: „Ezt a gesz ti kus 
anya got al kalm az va a színész a cse lek mény birt ok -
ba vé te le közben a per szon ázst2 is bir to ká ba ve szi!” 
(64. §). „A színház fô fe la data az, hogy ér tel mez ze 
és al kalmas el ide geníté sek segítsé gé vel köz vetítse 
a cse lek ményt” (70. §). E de finíciók után ne héz 
meg mond a ni, vaj on lo gik a i lag és idôben a Ges tus 
vagy a csel ek mény volt-e elôbb; annyi bi zo nyos, 
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1 Bertolt Brecht: Kis Organon a színház számára (1949). Ford.: Eörsi István. In: B.B.:Színházi tanulmányok, Bp., 1969.403-444. 
Ahol csak lehetséges, a Brecht-idézeteket a meglévô fordításból vettem át. További utalások a szövegben: Kis Organon 

2 A „personnage” terminust a magyar szakirodalom következetlenül adja vissza: alak, figura, szereplô, dramatikus személy. 
Mivel Pavisnál egységes és pontosan definiált fogalomról van szó, leghelyesebbnek az átírt „perszonázs” bevezetését 
tartottuk. [a ford.]



hogy a csel ek mény és a Gest us szo ro san össze tar to -
zik, együtt al kotj ák a da ra bot és a mi se en scène-t: 
a színház, valójá ban mindig tör té ne tet (no ha oly -
kor il log i kust) me sél el gesz tu sok segítsé gév el 
(tágabb ér te lem ben vé ve ide tar to zik: a színé szek 
tes te, a szce ni kai fel ál lás ok, a tár sa dalmi köz eg „il -
lusztr á lá sa”). 

A kör, amit szét kel lett vol na szag gatni, ha el 
akar tuk vol na monda ni a cse lek ményt, a kö vet -
kezôkép pen for ma liz ál ható: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ahe lyett, hogy vég ig ven nénk a kör mind en egyes 
ta gját, s ez zel vég nél küli is mét lé sek be bo nyo lód -
nánk, a Ges tus köré cs o por tosítjuk meg jegy zé se in -
ket, s jel ez zük a csel ek mény fe lé te hetô ki ruc caná -
so kat: 

 
Definíciók 

 
Ges tus ter mi nu sa már 1932-ben, a Gesz ti kus ze -
nérôl címû szö veg ben meg je lent; több ször 
elôfor dul A színé szi mes ter ségrôl (1934 – 1941), 

a Ze ne és a színpa dépítés az ep i kus színház ban (1935 
– 1943), az Új drá mamû vé sze ti tech ni kák (1949 – 
1955), a Meg je gy zé sek az iroda l mi mun káról (1935 – 
1941) gyûjt e mény ben sze replô A sza bályta lan rit -
musú nem rímes köl té szetrôl címû cikk ben, a Mo dell -
buch Theat e rar be it-ben (1961) vé gül rend sze res for -
má ban a Kis Or ga nonb an (1948 – 1954), a 61 – 63 
– 63 – 65 – 66 – 70 – 73 – 73. cik ke lyek ben. Ez 
utóbbi mû ben a Ges tus (vagy ges tisch) gyakran olyan 
melléknévvel vagy fônévv el tár sul, mely utal ma te -
riá lis jel le gére („a ge sz ti kus te rü let”, „a gesz tik us tar -
ta lom”, „a gesz tik us anyag”), tár sa d al mi jel legé re 
(„tár sa dal mi Gestus”, „lé nye gi Ges tus”) vagy demon -
st ratív erejére („a meg muta tás ál ta lá nos Ges tusa”, „a 
színház minde nt a Ges tustól köl  csö nöz”, „a köz vetítô 
Gest us”). Ez en meg ha táro zá  sok kö zös ne vezôje a tár -
sa dalmi di men zióban lel hetô fel: „A Ges tus ad formát 
az em be rek kö zöt ti ka p cso la tok nak”3 (G.W. 16,753). 
„A per szo ná zsok egy más sal szembeni maga tar tá sa 

hoz za lét re azt, am it gesz ti kus tar tomá ny nak ne ve -
zünk [J.M. ford.]. A test tartá st, a hanghordozást, az 
arck i fe je zést egy tár sa dalmi Ges tus ha tá rozza meg: a 
per szo ná zsok szidj ák egy mást, bókol nak eg ymás -
nak, tanítják egy mást – és így to vább.” (Kis Orga non 
61. §). Ami kor Ku rá zsi ma ma be le ha rap ab ba a 
pénz be, amit egy vevôjétôl kapo tt, rendkívül pon -
tos tár sada l mi Ges tust hajt vég re: a ny e rész ked és vá -
gyától vezé relt óva tos kere s kedôét. A ha ra pás tár sa -
dalmi függôsé gek egész hálóját hoz za lét re (a le het -
sé ges vevôk, a pénz és a ja vak elôállítói, az áld o za -
tok és a ki ter velôk csaló pra k ti kái stb.). A Gest us nak 
se m mi köze a pan  to  mimh ez, „a ki fe jezômû vé szetek, 
mint a szín ház, az ope ra, a tánc mel lé kága”. Nem 
azo nos a gesz   tu a litá s sal (Ges tik), amely „a min denna -
pok ban is lé tez ik, s a színházb an kü lön le ges for mát 
kap” (G.W.16,752). Semmi kö ze nincs en a hag yo -
má nyos (a fel emelt kéz zel jel zett megállj), az il luszt -
ráló (szóno ki) vagy exp resszív és es z té ti kai (tánc) 
gesz tuso k hoz. 

A fo ga lom ki ter jed é se éppo ly kér dé ses, mint vol -
tak ép pe ni tarta l ma. A Ges tus a színész egy sze rû tes -
ti moz du latá ban (mim i ka), a vi sel ke dés egy kü lön -
le ges módjá ban (gesz tual i tás), két per szo názs köz -
ti fizi kai kapcsolatban, a szce ni kai el ren de zés ben 
(a per szo ná zsok cso port ja ál tal lét re ho zott for ma), 
egy cso port kö zös vi sel ke dé sé ben, a perszonázsok 
da ra bbe li együt tes ma g atar tás á ban, a mi se en scène 
so rán a színpadról a nézô fe lé irá nyuló gl o bá lis köz -
vetítô gesz tus ban (stb.) fel vált va rej lik. A le het sé -
ges Ges tus ok ská lá ja nyil ván valóan a tár sa dalmi 
gesz tus fo gal má nak bôvíté sét ve ti fel. Mint hogy leg -
rej tett ebb form á já ban sem nyil vá nul hat meg anél -
kül, hogy va la mely vi sel ke dés for mára utal na, a 
színész szánd é kolt jel adá sá vá vá lik. A színész gesz -
tu a lit á sá ban a tár sa dal mi maga tar tás és vi selk e dés 
fo lyama tos jel kép zé si mun ká ját végzi: meg kell je -
leníte nie, hog yan hat nak ma ga tar tá sá ra a többi ek, 
és rá juk kell vetíte nie saját tá r sa dal mi hely ze té nek 
ké pét. Ma gától értetôdik, a színész mun ká ja nem 
me rül het ki a tár sa dalmi ka p cso la tok sztere otípi á -
i  nak rep ro du ká lá sá ban, ha nem fel kell ku tat nia a 
leg ki fi no mult abb, a meg szo kott ész le lés elôl elre j -
tett jeladásokat. Így kap csolódik köz vet len ül a tár -
sa dal mi valósághoz, an nak fejlôdé sé hez és az ideo -
lógia ál tal fol ya ma tosan me gújított for má i hoz, me -
lyek az osz tá lyokh oz és a kü lön bözô tár sad al mi – 
szakm ai ré teg ek hez tar tozók ma ga tar tá sát kódol-
ják. A Mode ll buch ugyan azon színész kül ön bözô 
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szi tu á ciók ál tal kiváltott kl i sé i nek egy más mellé he -
lyezé sé vel a Gest us va ri á cióinak szá mos példá ját 
hoz za (vö. Lenz Ne velôjét, ahol lát juk „az alsóbb 
osz tály ba szül e tett és az ud va ri eti kett fûzôs cipôjé -
be szorított Laüf fer lá zadó és br u tá lis vi tal i tá sát” 
(The a ter ar be it, 107.)). 

 
Szo ci á lis Ges tus és az alap ges tus 

 
Ges tus szám ta lan for má ját látva Brecht rá kény -
sze rült, hogy meg kü lön böz tesse a si ma, „pont -
sze rû”, a színész hez vagy a színpa di já ték hoz 

tar tozó tár sa dal mi gesztust az alap gest ustól (Grund -
ges tus), mely a darab vagy egy jel leg zet es tett [ac ti -
on] jel lemzôje: Ric hárd, Glo u ces ter her cege el -
csábítja ál do zata özvegyét – egy kré ta kör segítsé -
gé vel fel le lik egy gyer mek iga zi any ját – Is ten 
fogadást köt az ör dög gel, s a tét Fa ust lel ke – Woy -
zeck olcsó kést vá sá rol, hogy me göl je fel e sé gét – és 
így tová bb.” (Kis Or ga non 66. §) Az alap ges tus lé -
nye gé ben vissza ad ja a sûrített cse lekmé nyt; le ga -
lább két sze mély kö zötti gesztu á lis kap csol at el ide -
geníthe tet len alap ját ké pezi, s ennek a kapc so lat -
nak min dig könnyen ol vas hatónak kell len nie, bár -
mil yen le gyen is a mise en scène. Ez a Gest us a kul -
csa (a meg nyil vá nulás ny el vé szeti ter min u sá hoz ha -
sonlóan, mely a bes zélô saj át köz lé sé hez vi szonyuló 
ma ga tar tá sát írja le) a be mu tat ott da rab és a kö zön -
ség közö t ti kapcsolatnak. A színész maga tar tá sa a 
nézôkk el szem ben, az áb ráz olt kor szaké a da rab 
eljátszásának ko ráv al szemb en, a per szo ná zsok kö -
zös já té ka stb. ink ább az alap ges tus pa ra mé terei. 
Ma na pság a „mi se en scène disz kur zu sáról” vagy a 
„rep re zen tá ció szer ke zet érôl” be szél ünk, ahe lyett, 
hogy Brecht hez ha sonlóan a kö zöns ég gel való kap -
cso lat fi zi kai (gesz tus ban és maga tar tás ban meg -
nyil vá nuló) je lle gé re he lyez nénk a hang súlyt. 

A Ges tus ál ta lá nos ke re tei kö zelítések egész so -
ro zatá val rajz olódtak ki, így ta lán már meg fog al -
maz hatóak sa já tos sá gai, s az is, min dez mi ért fon -
tos a színház el mé let számára. A Ges tus ban je lenté -
keny es zközt lá tha tunk, amely fel old ja a tett és a 
per sz o názs, az eg yé ni és a tár sad al mi, az ért el mi 
[logos] és a gesz ti kus, a tá vol ságt ar tás és az azo no -
sul ás el lent mon dá sa it. 

 

A tett és a per szo názs kö zött 
 

tett és per szo názs kap csol a táról, kölc sö nös 
meg ha tá roz ott sá gáról szóló vit ák a színház -
esz té tika leg rég eb bi vi tái kö zé tar toz nak. Mint 

a Po é tik á ban Arisz to te lész, a színhá zat Brecht is tet -
tek sor a ként ér telm e zi, s ebbôl kö vetke zik a per -
szo ná zsok jelle m zé se. Az elsô Brech tekb en, az Egy 
fô az egy fôben pél dá ul majd nem be hav i o ris ta és 
me cha ni kus az em ber fe l fo gás (még ha is mer jük is 
Va len tin és Chap lin bohóc alak ja i nak ihletô ha tá -
sát). Az érett Br echt nél az em ber már nem pusz ta 
gesz tiku lá ció; nem le het a külsô vis el ke dés je gye -
i re re du kál ni; már nem „akt i vis ta”, de di a lek ti kus 
„stra téga”: tet te inek módja mély sége i ben is be fo -
lyás ol ja a ter mé sze tét és át a lakítja azt. A Ges tus már 
ek kor kés zen áll, hogy a jell em vi selk e dés és a tes -
ti ak ció kö zött köz vetítsen; fé lúton helyezkedik el 
a per szo názs jellemzôi és le het sé ges tet te i nek (W. 
Propp funkci o na lis ta szóhasz ná la tában „tett-szfé -
ráin ak”) meg hatá ro zá sa kö zött. A színész ku ta tásá -
nak tár gya a per szo názs, s egy re job ban pon tosítani 
tud ja, mit tesz, és visszah a tás képp en azt is, mi lyen 
vo l ta képp: a lé te zés módja és a te n ni tudás ki e -
gészítik egy mást. Könnyû be lát ni, mennyi re fon -
tos az az út, ame lyen a színész per szo náz sá nak Ges -
tusa fe lé kö zelít. Brecht sa ját Ga li lei éle te címû da -
rab ján ak elsô né hány je len e té hez for dul va elem zi 
Ga li lei színp a di játé kát: ami lyen öröm mel issza ki 
po hár te jét, ahogy fe lkel, aho gy gondo l ko dik, így 
ala kul Ges tu sa, s ez le ga lább annyi ra tá jé ko zat a per -
szo názs tu laj don sá ga iról (ta lán a késôbbi ek ben 
igaz olt eset le ges hi t vány ság áról) , mint a te jivó és 
a gon dol kodó té ny ke désrôl. A gy a kor latb an gyak -
ran igen ne héz megôriz ni a Ges tus dia lek ti kus moz -
gását a vi sel ked és és egy részrôl egy rög zült gesz ti -
kus ság, más részrôl egy spontán és al kotó te vé keny -
ség kö zött. De csak ezen az áron ôriz he ti meg a 
brech ti fo ga lom azt a ké pess é gét, mellyel túl lép het 
a tett/jel lem al ter na tiv i tá sán. Ebbôl kö vet kezôen a 
színész ál tal össze gyûj tött kül ön bözô Ges tu sok le -
hetôvé te szik a cs e lek mény fel építé sét. A brech ti el -
mé let sze rint a cse lek mény nem egyszerûen „a tra -
gé dia lé nye ge és lel ke, ahol a per szo názs csak má -
sodl a gos”, mint a Po éti ká ban (1450a)4; a cs e lek -
mény a Ges tus és a persz o ná zsok kölc sö nös ka p -
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vonatkoznak. Arisztotelész: Poétika és más költészettani írások. Ford.: Ritoók Zsigmond, szerk.: Bolonyai Gábor.  
Bp. 1997.



cso la tá nak összeg zé se, az el lent mon dá sok és a kü -
lön bözô mag a tar tások ke ve ré ke (Kis Orga non 61. §), 
az alakok cs o por to su lá sa és moz gá sa (G.W. 17, 
1218). A jel leg zet es Gestu sok a cse lek mény be il -
lesz ked nek, s ek ként ma gya rázzák an nak tö re dé -
kes és ta golt jell e gét: min tha „a színész nek ép púgy 
szü net et kel le ne tar ta nia gesz tu sai kö zött, mi nt egy 
ti pog rá fus nak a be tûk kö zött”, a me sélô szü ne tet 
tart az el be szélô epizódok kö zött. A tör ténet ug rá -
sok kal hal ad elôrefelé, nem „a jel e ne tek össze csú -
szá sából”5 (E.T., 577) áll össze. A „szag gato tt” gesz -
tus nak (amely so k kal töb bet sejt et, mint amennyit 
meg mut at) a cs e lek mény szét tö re dez é se fe lel meg. 
Ez a megszakítás és szét tö rés egyébként nem más, 
mint a tár sa dalmi folyamatok ell ent mon dá sa i nak 
iko ni kus, „ze nei” rep ro du ká lá sa. A cse lek mény 
(mint a dra ma ti kus form ák nál) nem ta kar ja az össze -
 füg gé sek il lo gi kus ság át, de tu dat osítja szá munk ra: 
nézzük csak Ku rá zsi ma ma két ma ga tartá sát: a há -
bo rúból él és sem mit sem ál doz fel ér te; sz e re ti a 
gye re keit és fel hasz nál ja ôket az üz leté rt stb. Ha a 
Ges tus közv et le nül a rep rod u kált tá r sa dal mi valóság 
egy hely zet é re utal, a cse lek mény nek nem kell a 
tör té net hul lámzó és el lent mondó moz gás a i ban for -
málódnia, és hû sé ge sen kö vet nie a be mu ta tás 
[présentation] lo gi kus idôrendj ét. So sincs tö ké le -
tes pár huz am a tár sada l mi fo lya mat ok és a me se -
ként [int rig ue] ér tel me zett Ges tus mû köd é se kö -
zött. A nézô öröme a cse lek mény és a tör té net ará -
nya in ak ki igazítá sában rej lik, a két szint kö zöt ti el -
té rés ész le lé séb en: hiába vár juk hát a Ga lil e i ben az 
esz me vissza von á sá nak nagy je le netét. Az Ar tu ro 
Ui ban a gengszt er élete sem épül tö ké le tesen tör -
tén el mi mo dellj é re. 

 
Egyéni és tár sa dal mi 

 
Gestus ha sonlókép pen vissza u tasítja az eg yé -
ni gesz tus és a tár sad al mi lag kódolt geszt us 
kö zöt ti vá lasz tást. Brecht nek a geszt us nem az 

em ber egyé ni és sz a bad ré szét je len ti, me lyet szem -
be le het állíta ni a nyelv és az ide ológia (a színész -
nél ez az „el mon dandó szö veg”) kol lektív be fo lyá -
sá val. Nem tar to zik az em ber hez sajá t ja ként, hanem 
egy cso port hoz, egy osz tály hoz, egy kö zeg hez ren -
de lôdik hoz zá. Br echt min dig ezek nek a cs o por -
tokn ak a jel legz e tes gesz tu a litá sát idé zi, sôt egyik 
elôzô geszt u su kat úgy lát ja, mint „vázlatot, am ely 

a ki dol go zott per szo názs kö rül még más faj ta moz -
gások és jell em vo ná sok nyo mait is fel mutat ja.” (Kis 
Or gan on 39. §) Az emb e ri gesz tus, aho gy Brecht 
vetíte né a Ges tus ra, sem nem kon ven cio ná lis („így 
jár nak a kap i ta listák”-típus), sem nem minden da -
rab sajá t ja (spon tán, exp resszív vagy esz té ti záló 
gesz tu sok). A gesz tikus ha gyom ány kóda nya gát 
haszn ál ja, hogy bensôleg lét re hoz va ôket ki fe jezhes -
sék az o kat az egyé ni válto za to kat, ame lyeket az em -
ber még egy szer sosem is métlôdô hely ze te ki kény -
szerít. A Ges tus nem jut el a gesz tus „ma rion et ti zá -
ciójáh oz”, ami kor is a vi selke dés leg ki sebb rez zené -
se is azonn al jel ér té ket kap: a nézônek (és a szí -
nész nek) fo lya mato san vá las zta nia kell a gesz tus 
rész  le teibôl, hogy ez ál tal felismerhetôvé vál jon 
szám á ra egy tár sa dal mi ma ga tartás, de nem abból 
a cé lból, hogy vég le ges form á já ban je len jék meg, 
ha nem hogy a kri tik ai te kin tet tárg ya ma rad jon. A 
Ges tus eg yet len esetb en sem az em be ri vi sel ke dés -
hez rög zült szo ci ológi ai lá tásmód mel lék ter mé ke. 
Azok a mi se en scène-ek, ahol tá r sa dal mi lag jell eg -
ze tes per szo ná zsok sze re pel nek, gyak ran el fele d -
kez nek errôl. 

 
Lo gosz és gesztu a li tás 

 
z epi kus színház ban je len lévô lo gosz és gesz -
tu a li tás kap cso la tá nak meg érté sé ben a Gest us -
nak szin tén meg ha tá rozó sze repe van. A dra -

ma ti kus forma ese téb en, ahol a szö veg ke rül a 
színpad ra [mis en scène] a színé szek geszt u sai gyak -
ran csak il luszt rál ják vagy ért el me zik a be szé det azt 
az il lú ziót keltve, hogy a beszéd a megny i lat kozó 
sa ját ja, va g yis gesz tik us vi lág á hoz tar to zik. A Ges -
tus ez zel el lent ét ben oly módon tár gyalja a szö -
veg/gesz tus egy ü ttest, ho gy az el len tét egyik oldalát 
sem szá mol ja fel. A dik ció rit mu sát ére z tet ve, az 
adott elôadást és a szö veg színész ál ta li „fel mut a tá -
sát” ki emel ve me gmu tat ja, mi ként gesz ti kus a disz -
kurz us (vö. fen tebb a diszkurzus „gesz tu a lit á sá -
val”). Felkínál ja, a le hetô leg vi lá go sabb an (szük ség 
szerint táb lák igény be vé tel é vel), a színpa dot és a 
szöv e get je lentô tes tet az ol vas ás nak. Ahe lyett, hogy 
összeo l vasz taná a valóság il lú ziójá ban a lo goszt és 
a gesz tu al i tást, a Ges tus ra di káli san kett é szakítja a 
repr e zen tációt: a mu ta tott ra (mon dott ra) és a mu -
tatá s ra (ki mon dás ra). A disz kur zus nem al kot ho -
mo gén töm böt, min den pil la nat ban az zal fe nyeget, 
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hogy elválik ki je lentôjétôl. Táv olról sem biz tosítja 
a tett szerkesztettségét és fo lyama tos sá gát, be a vat -
ko zik, hogy lassítsa a moz gást, hogy ért el mez ze, 
ami a színen lét rej ö he tett vol na. A Ges tus ki -
mozdította hát az ideák és a tet tek di a lek tiká ját; 
már nem az ide ák és a tet tek rend sze ré nek hát te -
ré ben mû ködik, ha nem a ki je lentô gesz tus és a ki -
je len tett di sz kur zus meg szakítás á ban: ... „az epi -
kus színház ban nem a ki jele n té sek vagy a vi sel ke -
dés ek el lent mon dá sos fo lyama te remti meg a di a -
lekti kát, ha nem az ma ga a gesz tus”. 

 
El ide genítés  

 
Ges tus a rep rez en tá ciónak „hasa do zott” jel le -
get ad, s ez vé gül is nem más, mint az e lid e -
genítés elve. Mi köz ben tisz tán fel is mer hetôvé 

te szi az egyén mö gött az osz tályt, a naiv tárgy mö -
gött a kri ti kát, a k ije len tés mö gött az ért el me zést, a 
megmutatott dolog mö gött a meg mu tatás ma g atar -
tás át, a Ge s tus az el ide genítési fo lya mat vol ta kép pe -
ni magja; ahol a dol gok egyszerre áb rá zolódnak is -
mert ként és szo kat lank ént, ahol a gesz tus a szö -
vegrôl való gon dolk o dás ra kész tet és ah ol a szö veg 
el lent mond a gesz tus nak. Ezt a fo lya ma tot nem 
Brecht tal ál ta ki, ô csak (nem eg ysze rû en eszté ti kai) 
szo ci ális tar tal om mal ru ház ta fel, hi szen a színpa di 
je lek vagy a cse lek mény ese mény e i nek el rend e zé se 
he lyett so k kal in kább a tá r sa dal mi gesz tus sal foglal -
ko zik. Ugy an az a je lölô (gesz tus, színpa di jel, nar -
ratív epizód) „kettôs meg je lené st” (E.T. 444.) kap, 
két je löltre ha sad szét: egy ko nk rét, na ivul áb rá zolt 
tárgy ra (Kis Orga non 22. § és 76. §) és egy, a meg -
is me rés abszt rakt, krit i ka alá vett és el ide genített 
tár gyá ra (Kis Or ga non 21-22. §). 

A Ges tus, a színp a di jel és a cse lekm ény meg -
hagyja a m até ria és az absztr ak ció, a tör té nel mi 
pon t os ság és a fi lozófiai ér tel me zés, az egye di és 
az ál ta lá nos á tlátszóságát. A két hoz zá való 
adagolása koc kázt at ja „bom basz ti kus” ha tá sát, bár -
mennyire is igaz, ho gy „az abszt rak ció mû vé szetét 
a re a listák nak kell kéz be ven ni ük” (E.T. 439.) A 
Ges tus ra ma rad az a há lát lan fel adat, hogy ma gába 
von ja ezeket az ell en té tes kö ve tel mé nye ket, hi szen 
le hetôvé kell ten nie az átal a ku lást színész és az per -
szo názs, a test és ol va sa ta, a re konstr u ált ese mény 
és fik ciója, az el mé let és a színhá zi és tár sa dalmi 
gya kor lat kö zött. 

 

Anyag és szem pont 
 

e ha a színész és a rend ezô hatá roz za ezt meg, 
ko moly el mé le ti probl é mák kal talá l juk szem -
be magu n kat: a ren dezô, táj é koz tat Brecht, in -

kább a gesz tus mû kö dés é nek ko rsza ká ban, mint sa -
ját tár sa dal mi valósá gá ban néz szét. S ekké nt, 
amennyi  ben meg akar ja fej teni a jell e mek ma ga tar -
tá sát, a nézônek bi zo nyos is me re tekk el kell ren del -
kez nie a be mut a tott [rep ré sent ée] és az azt be mutató 
[repr é sen tante] valóság ide ológiai kódja iról. De nem 
rej lik-e itt egy örd ö gi kör, hi szen mint ha ép pen hogy 
cs ak a da rab ra és a tes ti já ték ra há rul na a tá jéko z ta -
tás kö tel es sé ge, s min tha a nézôt a „szemlé lôdés anya -
gá val” (E.T. 129.) és nem – mint a Sár ga rézv á sár fi -
lozófu sa mond ja – „egy tu dom is én mi lyen mar xista 
té zis sel” (E.T. 129.) bomb áz nák. 

A Ges tus és a cse lekm ény lé nye géb en fo lya mato -
san ki dol goz ás alatt álló esz kö zök. Az után zott 
(meg  muta tott, el mesé lt) valóság tárg ya és ezt a 
valósá got ér zé kelô és kri tiz áló alany pon tos tal ál -
ko zásá ban lel hetôk fel. A Ges tus ma gába sûrít bi -
zo nyos fajta (a kor szak ide ológi ai kódjai ál tal köz -
vetített) gesztu a li tást egy felôl, s a színész sz e mélyes 
és de monst ratív gesz tu al i tá sát másfelôl. Hasonló -
kép  pen Brecht nek a cse lek mény a be mu ta tott 
valóság (Benv e nis ténél a tört é ne lem, az el be szé lés 
je lölt je) lo gi káját és az ese mé nyek a me sélô (Benve -
nis té nél a disz kur zus, az el be szélés je lölôje) kri ti -
kai szem pont jából spe ci fi kus nar rációját je len ti. A 
cse lek mény fel sza badítá sa (dé ga ger) vagy az al -
kalmas Ges tus hasz nál a ta (liv rer) sos em fe di fel az 
ál ta lá nos an meg fejt hetô, egy szer s min den korra a 
szöv eg be írt tör té ne tet. A cse lek mény ke resé se köz -
ben az ol vasó és a ren dezô a be mu tatni vá gyott 
valóságról sa ját sze mpontja i kat te szik közzé (P.O. 
109.). A köz zé tétel e mun ká ját min dig ki e gészíti a 
nézô, hi szen övé az uto lsó szó, vagy is a „né zés jo -
ga” a me sélô né zé se után. Sôt, a színész felkínál ta 
Ges tus sal mint olyann al (mint egy sé ges je lölôvel, 
ahol nem je le nik meg a tárgy és krit i ká ja kö zöt ti 
hasa dás) nem elé ged het ünk meg. Ne künk kell a 
Ges tust vissza húz ni a mer e dély szé lérôl, meg lát ni 
és élet re kel te ni al kotó el lent mond á sa it, ér tel mez -
ni, mint a fik ció bel se jébôl fakadó gesz tust és mint 
„a lét re jött alk o tás köz vetítô Ges tu sát” (Kis Or ganon 
76. §), vagy is itt egy kin yúj tott kéz, hat á ro zottan 
meg kell ra gad nunk. Min dent összev et ve, a di a -
lekti kus színház mest er ke dé se i ben sem mi sem le -
het ha té kon yabb a Ges tus nál. 
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A Ges tus sze miózi sa 
 

átra van még, hogy fe li dézz ük a Ges tus brech -
ti kezd e mé nye zé sé nek leg iz galma sabb, de a 
leg ke vésbé te o re ti zált ré szét: a Gest us fordít -

ha tósá gát és „ve zetôké pessé gét” a kü lön bözô szín -
pa di kö ze gek ben, sze mio zi sá nak prob lé má ját és in -
ter sze mi o ti kus le fordíthatóságát. 

A Ges tus kimeríthe tet len forr á sa iról szélsôsé ges 
megf o gal mazá sok ta lál hatók a Gesz ti kus ze nérôl 
(1932)6 és a Sza bály talan rit mu sú nem rímes köl té -
szetrôl (1939) címû mun ká ban. Brecht itt a Ges tus 
fo gal mát ki ter jesz ti a ze né re és a szö veg re: „A nyelv 
ak kor gesz ti kus, ha a Ges tu son alap ul: a be szélô 
meg ha tá roz ott maga tar tá sát jel zi, ame lyet az il letô 
más em be rek kel szem ben fe lvesz. A mond at: »Tépd 
ki a sze me det, amely bosszant té ged«, gesz tiku san 
szeg é nyebb, mint az a mon dat: »Ha bo sszant a sze -
med, tépd ki«. Az utóbbi elsôsor ban a szem re mu -
tat, az elsô fél mon dat azonkívül a ha n gsú lyos Ges -
tust tar tal maz za, va la mi nek a fel tét e le zé sét, és vé -
gül jön egy meg sza badító ta nács a más o dik fél mon -
datban”. (234.) A gesz ti kus nyelv e me ta fo ráj á val 
Bre cht, aka ra tán kívül, bele üt kö zik a színhá zi sze -
mi ológia egyik kulcsp rob lé máj á ba: a tárgy á val való 
ha sonlóság ra épülô ikonikus (gesz tus) rend szer és 
a jel ön ké nyes sé gén alap uló szim bo li kus rend szer 
köz öt ti kap cso lat ba. 

A brech ti Ges tus nem szük ség ké p pen moz gás -
ban vagy vi sel ked és ben fe je zi ki magát. Ki zárólag 
bes zédbôl is felépülhet (pl. rá dióköz vetíté sen ke -
resz tül). Ez esetb en a bes zé det egy ge sz ti kus rend -
szer [une ges tu el le], egy ig en pon tos és könnyen 
fel isme r hetô testjá ték hatja át (a felsôtest alá zat os 
meg haj lása, váll ve re ge tés). Más kor a sza va kat hor -
doz hat ja a geszt us és az arc játék (né mafilm nél) vagy 
egyedül a gesztus (árny ját ék nál). A sz a va kat és a 
gesz tu so kat más szav ak és más gesztu sok vált hat -
ják fel anél kül, hogy a Ges tus meg vál toz na (E.T. 
395.) A Peir ce-i sze miot i ka ér tel méb en a Ges tus itt 
az in terp ret áns sze re pét töl ti be. A (gesz ti kus vagy 
prozódikus) jel je len té se te szi le hetôvé, hogy a je -
let meg fe lel teté se i hez kap csol ja, hogy lét re hoz za a 
különbözô vál to za tok par a dig má it, ho gy a hang és 
a geszt us kö zött fel állítsa a meg fe lelt e tés rend sze -
rét. Va jon mi más len ne a rendezés egé sze, mint 
an nak az alk al mas nak ítélt in terp ret áns nak a ke re -
sése, amely összeha n gol hatja a meg nyila t kozók tér -

be állítás át [mi se en pla ce] a ját sza ni való szö veg -
gel? Gaz dag elméleti perspe ktíva áll elôttünk, s 
rosszul te n nénk, ha meg tor pan nánk, Brecht tel 
együtt, az el vek rögzítés é nél. Nem az len ne-e a he -
lyes, ha ez a színházspecifikus „gesz ti kus ze ne”, ez 
az „ik o ni kus diszk ur zus” azt ke res né, mi ként ha -
tár oz hat ja meg saját egy sé ge it, mik ént vet he ti le 
mû kö dé sén ek törvé ny sze rû sé gét? Rend sz e rint csak 
azt a mar gi ná lis te rü le tet, a mot i vált (vagy po é ti -
kus) je le ket és az ono ma top ét szo kás tár gyal ni, ahol 
a jel és a meg jelö lt do log a Ges tus gyám ko dása alatt 
ta lál ko zik. A Ges tusn ak ez a fajt á ja sajn os túl sá gosan 
tág fo ga lom ma rad, és Brecht ta lán túl sá go san is a 
mon dat szintaxisára és re to ri ká já ra szorítja; ki -
zárólag a „változó, a szink o pált, a gesz tik us rit mus” 
(G.W. 19, 395) ér dek li, me ly, a szö veg ér telmé ben, 
egy zak lato tt és „szét tört” vi lág gon do la tá nak fe lel 
meg. A Nem rímes köl té szetrôl... címû szöv e gé ben 
Brecht fe li dé zi, hogy kar ri er jé nek kez det én, so vány -
ka po li tik ai tu dása el len ére, mi ként volt bizt os a 
tár sa dal mi kap csola tok nem-har mo nik us vol tá ban, 
és miként utasította vissza, „hogy a for ma sem le -
gesítsen mi n den szen ve délye sen érze tt nem-har -
mó niát és függôség et” (G.W.19, 397). El ha tá rozta, 
„hogy az em be rek közö t ti esem é nye ket el lent mon -
dá sokké nt, harc ként és erôszak ként kell me gje le -
níte nie” (ibid). A szinkópált Ge s tus a vi lág gal szem -
ben álló és arról nyilatkozó bes zélô mag a tar tását 
je lö li. He r me ne u ti kai esz köz a szö veg je len té sé nek 
kons ti tu álá sá hoz. A sz ö veg nek eb be a for má já ba 
már be le olv as ható a Ges tus, vagy is a ki je len tés sel 
szem be állított ma ga tar tás. De a Gest us még most is 
be tömi a ki je lentô és a ki jel en tés kö zötti ha sadé -
kot. Ar ra az elsôdle ges iga zságra em lé ke zet, hogy 
egy színhá zi szö veg ki ter je dés ét és ér tel mét csa kis 
a ki je lent és szi tu á ciója ha tár oz hat ja meg. Brecht 
mindezt jól tudta, s da rabja i hoz, igen gon do san, a 
hasz nált nyelv ter més ze tétôl függô to na li tást válasz -
tott: a Svejk hez prá gai né met et, a Szent Jo han náh -
oz klasszikus ve rs paródi át, a Pu n ti lá ban köz be szé -
det és po é ti kus prózát stb. 

 
A Ges tus és a test 

 
er més ze te sen igen fáj lalj uk, hogy Brecht nem 
rész lete z te jobb an „gesz ti kus ze né jét”, s nem 
ad ott rece p te ket, ho gyan szabadíth at juk fel a 

Gest ust, amit legfôképp intuíció út ján, a szö veg kü -
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lönbözô ol vas a ta i nak meto di kai próbál ko zá sa iv al, 
az el térô szubje ktív ma ga tar tá sokból ki in dul va le -
het meghódíta ni. Nincs mit kezd e ni azzal a testírás -
sal, amit Ar ta ud-nál, Cé line-nél vagy Ba tail le-nál 
ki mut at ni vél ünk. A Ges tus valójá ban so sem kö ti 
ki a text u á lis je lölô ma te ria li tá sát; a pro zo di kus és 
tex tuál is je lölô sz int jén ma rad. Vé gül, szö ve gen 
kívü li esz közt al kot, ahogy egy sz e iz mog ráf rögzíti 
a föld rez gé se it, de nem azért, hogy el süllyed jen 
benne. A Ges tus jobb híján – de ez sem ke vés – nem 
más, mint egy je len tés-de tek tor, egy mód, ami vel 
„az ol va sást bi zo nyos tes ti moz du la tok kal kísér -
hetjük, me lyek je lent he tik az ud va ri assá got vagy a 
ha ra got vagy a hódítás vá gyát vagy a vic celôdést 
vagy az emlé kek be rö gzítés erôfeszíté sét vagy egy 
el len fél megle pé sét vagy a fel fe de zéstôl való féls zet 
vagy az insp i rá lástól való fél szet...” (Brecht Kin-
Yem kínai költô ol va sá sa kap csán). 

Le gi tim nek te kint hetô-e az az elj á rás (Scar pet -
ta móds ze re), ami a Ges tust „egy sze rû mi met i kus 
kif e je zéské nt” ke ze li, vagy is ki zár ható-e mind az, 
amit a test je lölô mu n ká ja a „rep re zen táción” kívül 
lét re hoz hat? 

A Ge s tus „lel kétôl” tel je sen ide gen nek tû nik, 
hogy egy örök re rögzített társadalmi geszt u a li tás 
mi me ti kus rep ro dukciójak ént fog juk fel. Más gesz -
tu sok ma te ri á lis nyo mai, „a mû vész fel vá zol ta je -
lek” (Kis Or ga non 39. §) még min dig meg ma rad -
nak ne ki. Ha nyil ván valóan nem vá lik belôle, a 
groto ws kis gesz tu sok ideo g ram máih oz ha sonló, 
„sa ját lo gi ká ján túl lépô élô for ma”, már so sem lesz 
a tár sad al mi vi szony új ra fes tett ké pe. 

A Ges tusról tett röv id kis meg jegy zé sek tá volról 
sem merítik ki e fo ga lom lényegét, még a le hets é -
ges to vább gon do láso két sem. Csak ab ban re mény -
ked he tünk, sik e rült meg érez tet nünk, mi lyen a 
brech ti te o re tikus út ke resz tezôdés. És vé gül is nem 
az rej lik-e a Ges tus természetében, hogy a színész -
nek és a kri tik us nak csak app ro xi matív for má ban 
adja át mag át? 

 
(Mi se au po int sur le Gestus In: P.P.: Vo ix et ima ge 
de la scène, Press Uni ver sit a i re de Lille, 1985. 83–
92.) 

 
Fordítot ta: Jákfa l vi Mag dolna
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