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A  drá mai szö ve gek esz té ti kai be fo ga dá sá val va ló 
fog la la tos ko dás el ke rül he tet le nül érin ti a szín -
ház lét mód já nak és a min den na pi ér zé ke lésnek 

a kér dé seit. Ha pe dig a drá mai szö veg – le gyen az 
iro dal mi mû ként ka no ni zá ló dott drá ma, elô a dás szce -
 ná rió vagy egy egy sze rû élet hely zet ben el hangzó (drá -
mai) be szél ge tés – lát vány di men ziói ra kér dezünk rá, 
ter mé szet sze rûen ta lál ko zunk esz té tikán kí vü li lo gi -
ká val és fo gal mak kal. Ma ga az esz té ti kai látás mód 
ugyanis min dig ta nult, a ta nu lás dia lo gi kus fo lya ma -
tá ban az in terak tív mó don be ha tá rolt és bensô leg 
felépí tett vi lág min dig szo ro san kapcso ló   dik a ko ráb -
bi és az el sôd le ges ta pasz ta la tok hoz. Ép pen azért ál -
lít ha tó, hogy a szín ház kö ze gé ben a lát vány be li és 
akusz ti kai ele mek együt te se ként léte zô multi mediális 
szö ve gek nem csu pán a különbözô ér zék le tek sze -
mio ti kai-esz té ti kai össze kap cso ló dá sá nak sza bá lyai, 
jel kap cso la tai sze rint fejthe tôk meg, ha nem min dig 
is be kap csol ják a köz napi ér zé kössze kap cso ló dás vi -
lá gát, a köz vet len ta pasz ta la to két, ahol a li neá ris 
(hang zó, il let ve írott) szö veg és a kép kü lön bö zô kon -
tex tu sok ban új ra és újra ta lál ko zik.  

El ke rül he tet len te hát, hogy az itt tár gya lan dó 
kér dé sek ant ro po ló giai vo nat ko zá sait te kin tet be ve -
gyük. A drá ma a je len mû fa ja, a szín ház mû vé szet 
spe ci fi kus ide je a je le n i dô. Azok a ké pek, szö veg -
be li alak za tok, be széd for mák, ame lyek eb ben a tér -
ben ta lál koz nak és együtt él nek, ter mé szet sze rûen 
a je len ben ér tel me zôd nek, konk rét em be ri lét fel -
té te lek re vo nat koz ta tot tan. Mi vel pe dig a mû vé -
szet, va la mint az élet vi lág je len sé geit, ese mé nyeit 
kor társ lát vány ta pasz ta la taink bir to ká ban tud juk 
(és ta nul tuk) ér tel mez ni, el vá rá sain kat és ér tel me -
zô te kin te tün ket meg ha tá roz za a frag men tá ló dás, 
a tö rés, a kü lön bö zô in ten zi tá sú és ki ter je dé sû te -
rek együtt élé sé nek, vál to ga tá sá nak ta pasz ta la ta 
(például új kom mu ni ká ciós esz kö zök, vir tuá lis te -
rek ese té ben), a lát vány be li szag ga tott ság, azaz, 
ahogy Helga Finter fo gal maz: a „ka me ra-lá tás” 

(Finter, 1998). Ez azt is je len ti to váb bá, hogy a tör -
té net mon dásban nem a lé lek ta ni mo ti vá ció, ha nem 
a sze mio ti kai kap cso ló dá sok ural kod nak.  

Foly to no san elô to lul nak azok a kér dé sek, ame -
lyek a szö veg nek a ké pi kör nye zet ben va ló stá tu -
sá ról és a ké pek nek, az írott, il let ve mon dott szö -
veg hez va ló vi szo nyá ról fag gat ják a kul tú ra ér tel -
me zôit. A ké pi el be szé lés, a lát vány be li ál lás fog la -
lás szám ta lan ese te fo gal maz za meg a kér dést, hogy 
mi lyen sze re pe van a ver bá lis nyelv nek a ké pi nar -
ra tí vák ban. Ez pe dig min den kép pen ki tá gít ja a drá -
mai szö veg ér tel me zé si te rét, ha tá rait. A to váb biak -
ban e ki tá gí tott szö veg fo ga lom nak csak egyet len 
as  pek tu sát szán dé ko zom vizs gál ni: kép és szö veg 
kap cso ló dá sát és lét mód ját dia ló gus hely zet ben.  

 
A drá mai szö veg di men ziói 

 

Adrá má ban a kép so sem csu pán szö ve get kí -
sérô (bel sô) kép, vagy pe dig nem el sô sor ban 
az. A kép itt min dig ál ta lá nos ke ret, a szö veg 

pedig a kép, il let ve a lát vány ele mei re va ló uta lá -
so kat hor doz. A drá mai szö veg ugyanis min dig tér -
re uta ló, a szín pad vi lá gá ra vo nat ko zó szö veg. A 
drá mai szö ve get itt te hát olyan írott szö veg ként ér -
tel mez zük, amely nek performatív te re van (amely 
te hát a szín pa di elôadás mint vég cél fe lôl a sze rep -
lôk szö ve gei bôl és inst ruk ciók ból épít ke zô szö veg, 
konk rét tér-i dô  vi szo nyok ra, cse lek vé sek re utal). 
A ver bá lis szö veg e performatív di men zió ja miatt 
nem csak a hang zó jel le get (a be széd ré vén), ha nem 
a drá mai szö veg ál tal tar tal ma zott, il let ve je lölt cse -
lek vé seket is szö veg nek te kint jük (Ri co eur mun -
ká já ra ala poz va, aki tex tu á lis elem zé sei ben a cse -
lek vést szin tén szö veg ként ke ze li; Ri co eur, 1995). 
A drá ma szö veg ele ve tar tal maz olyan vi lág sze rû ele -
me ket, ame lyek egye dül adek vát hor do zó ja a (vál -
to zó) kép le het. Pél dául szol gál hat nak er re azok a 
drá mai szi tuá ciók, ame lyek va la mi lyen moz gást, 
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Kép gör bü le tek:  
a szö veg ké pi dra ma tur giá ja
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ál la pot vál to zást vagy cse lek vést tar tal maz nak – s 
ezek a ké pek na gyon he te ro gén ere de tûek, a be fo -
ga dás jel le ge és a be fo ga dó mun ká ja sze rint. 

Az így fel fo gott drá mai szö veg össze tett sé gé ben 
meg kö ze lí ti a szín pa di elôadás nyel vé nek bo nyo -
lult egy be fo nó dá sait, ahol az egyes jel nyel ve ket 
(pél dául a színház szemio ti ka ál tal vizs gált jel rend -
sze re ket, mint ami lyen a dísz let, jel mez, akusz tikus 
ha tá sok nyel ve stb.) az elem zés ide jé re is ne héz 
szét vá lasz ta ni. Az elôadás szö veg szint jei ként Hans-
 Thies Leh mann ja vas la tá ra meg kü lön böz tet het jük 
a dra ma ti kus vagy nyel vi szö ve get, a ren de zés-szö ve -
get (amely ben az imént em lí tett kü lön jel rend sze -
rek he lyet kap nak), va la mint a per for mansz- szö veget 
(Leh mann, 1999). Ez utób bit al kot ják a szín pa di 
cse lek vé sek, illetve tör té né sek, és a szí nész tes ti 
való sá ga, azaz a testszö veg ké pe zi az alap ját; to -
vábbá, ez az a szö veg, amely fe lé a drá mai szö veg 
meg nyí lik, performatív di men zió já nál fog va. Az 
elôadás egé szé ben, de egy sze rû drá mai szi tuá ció -
ban is azt ta pasz tal hat juk, hogy e há rom szint fo -
lya ma to san ke resz te zi egy mást, egy más ba  a la kul; 
a performansz- szö ve get ép pen ezért ne héz tet ten 
ér ni, ele mez ni, hi szen a performatív fo lya ma tok -
ban Eri ka Fis cher- Lich te sze rint ép pen „az egy sze -
rit és vál to zót” kell vizs gál ni (Fis cher- Lich te, 1999). 
Amennyi ben te hát az elôadás fo lya ma tá nak elem -
zé se kor a drá mai szö veg rôl, a moz gás ról stb. be -
szé lünk, ak kor azt azért üd vös kü lön vá lasz ta ni, 
hogy átala ku lá sá ban tet te n ér hes sük. Ép pen eze ket 
az egy másba  a la ku lá so kat kell vizs gál nunk a ké -
pek, a hang zás kon ti nu um, il let ve az írott szö veg 
nar ra tí vá ja ese tén is. 

Mi vel gon do lat me ne tünk ál ta lá nos ke ret ként a 
kul túr-, il let ve szín házant ro po ló giai szem lé let mó -
dot vál lal ja, elem zé sünk ben se gít sé gül hív ha tók 
olyan, a drá mai szö veg és az elôadás szö veg közt el -
he lyez he tô kis drá mai/teát rá lis for mák, ame lyek -
ben a li neá ris szö veg és a szi mul tán kép együtt élé -
se a min den na pok vál to za tos kom mu ni ká ciós for -
mái hoz ha son la to sak, il let ve eze ket hasz nál ják.  

 
Em lék ké pek és a dia ló gus je le ne 

 

Szín pa di kör nye zet ben a szö veg ál ta lá ban dia ló -
gus hely zet ben hang zik el, s az írott drá ma for -
má ja is a szó la mon kén ti szer ve zô dést kö ve ti. E 

hely zet ben több meg vizs gá lan dó té nye zô is van, 

így pél dául: ho gyan szü let nek a performatív fo lya -
mat dia ló gus hely ze té ben (a sze mély ész le lés helyze -
té ben) a ké pek, mi tör té nik a lát vány kö ze gé ben a 
hang zó szö veg gel, il let ve ké pi össze te vôi vel? Il let -
ve ho gyan ala kít ja a ké pi szö veg a nar ra tí vát? A kér -
dé sek meg vá la szo lá sát bo nyo lít ja,  ha a dia ló gust 
nem csu pán írott drá mai dia ló gus ként, ha nem va -
ló sá gos sze rep lôk több szin ten fo lyó dia ló gu sa ként, 
to váb bá ha posztd ra ma ti kus elôadás ra jel lem zôen 
szö veg és kép dia ló gu sa ként ért jük.  

A szem tôl szem be ni kom mu ni ká ció ban a szem -
lé lô min dig kép ként ész le li a je len le vô Má si kat s az 
ôt kö rül ve vô vi lá got. Az élet vi lág ban a dol gok vi -
lá ga min dig „túlára dó” (Sart re), eh hez ké pest az ál -
ta luk nyúj tott lát vány ban az ele mek könnyen egy -
más hoz ren del he tôk, ér tel mez he tôk a kép egé szé -
ben. Gottf ried Bo ehm azon ban fel hív ja a fi gyel met 
ar ra, hogy az egyes ele mek min dig több kap cso ló -
dá si le he tô ség gel ren del kez nek, s a „lá tó lá tás” 
(szem ben az au to ma ti ku sabb „új ra felis me rô lá tás -
sal”1) ké pes ész lel ni a kép di na mi kus össze füg gé -
seit, és így el jut ni az ese mény-jel leg hez. A kép ele -
mei hez és ese mé nyei hez több tör té net is kap cso -
lód hat, ezek azon ban po ten ciá lis hor do zók ma rad -
nak csu pán. Két ség te len, hogy a kép el sze gé nyí ti a 
lá tott, ta pasz talt vi lá got, mi vel a dol gok, tes tek csu -
pán egyik as pek tu suk kal sze re pel nek a kép ben – s 
így ma ga a lát vány sür ge ti a vál to zást. 

A szín ház ide je a je len idô, azon ban itt is, akár -
csak a je len ben, min den egyes je len pil la nat egy -
ben az em lé ke zés pil la na ta is. Ge rald Sieg mund A 
szín ház mint em lé ke zet cí mû írá sá ban ki fej ti, hogy, 
mi vel az ér zé ke lés pil la na tá ban min dig már csak 
el múlt je len le het, a je len csu pán a már rep re zentált 
pil la nat em lé kén ke resz tül kap hat ké pet 
(Siegmund, 1999). Így a szín há zi kép is ket tôs kép: 
van egy je lek bôl ál ló fel szí ne, amely leol vas ha tó; 
ugyanak kor mö göt te egy hiány zó el sô kép, ame -
lyet az ér zé ke lés meg dup láz – en nek a hiány zó kép -
nek az em lé ké be rej tô zik a szín ház, ál lít ja Sieg -
mund. Mindeh hez hoz zá te het jük, hogy az élet ben, 
akár a szín ház ban, be nyo má sain kat min dig elô ze -
tes ké peink alap ján ér zé kel jük, hi szen (Freud sza -
vai val él ve) az em lé ke zet át meg átír ja azt, ami re 
em lé kez ni kell.  

A kép meg ket tô zô dé se a drá mai és a szín pa di 
dia ló gus hely zet ben egyaránt a szö veg ré szek (rep -
li kák) egy be fo nó dá sá nak fel té te le, hi szen a dia ló -

1 A „lá tó lá tás” és az „új ra felis me rô lá tás” ki fe je zé sek Max Im dahl tól szár maz nak; idé zi Bo ehm, 1997, 247.
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gus ban min den szó lam az elô zô em lé ké vel ter hes. 
Az egyéb ként he te ro die ge ti kus, nar rá tort nél kü -
lözô drá mai szö veg ben így ala kul hat ki az egy sé -
ges, li neá ris narrá ció a kü lön bö zô szó la mok né zô -
pont jai ból. A dialo gi kus hely zet ben kiala kult kép 
azon ban nem kirakós mó don al kot tör té ne tet, hi -
szen mö göt te ér vek, állás pon tok, szen ve dé lyek van -
nak. A vál ta koz va be szélés vagy együtt- mon dás har -
mó niá ja, meg szer kesz tett sé ge csak esz té ti kai-for -
mai sa já tos sá ga a drá má nak, és csak a drá ma e gész 
fe lôl néz ve; ezen köz ben a sze rep lôk élô, je len be li 
vi szo nyai nak a kö ze ge mégis a konflik tus, a fe szült -
ség. A hely zet ben meg je le nô Én–Te bu be ri alap vi -
szonya az egy más ra  vo nat ko zás el le né re két kü lön 
szó la mot je lent (Buber, 1999). A két kép össze kap -
cso ló dá sa te hát csak köz ve tí tés sel jö het lét re. 

A dia lo gi kus je len lét a Bu ber re tá masz ko dó Józef 
Tisch ner sze rint olyan je le ni de jû ség, amely ben a 
kér de zô vá lasz ra vár, a meg kér de zett pe dig még 
nem vá la szol. Így a dia ló gus hely zet ben „a má sik 
em ber ad dig van je len, amed dig a kér dés és vá lasz 
köz ti csend tart” (Tisch ner, 2000: 108). Ez a hé zag 
te hát a drá ma tisz ta je len ide je, a vá ra ko zá sé, amely -
ben az üres je len be tel je sü lé se kö vet ke zik. Az el -
hang zó vá lasz az ér tel me zés fe szült já té ká nak me -
ze jé be ke rül, s a lát vány el moz du lá sát ered mé nyezi. 
A hang zó szö veg egyi rány ba moz gó sít ja az em lék -
ké pe ket, ame lyek ki töl tik az üres je lent. A lá tott 
kép itt gör bü le tet vesz, be le gör bül a hall ha tó be széd 
li neá ris fo lya má ba, a szim bó lum al ko tás egyér tel -
mû sí tô rend jé be. Eb ben a pil la nat ban a lá tás sal 
szer zett ta pasz ta lat a hal lás szuk cesszív rend jé be 
ta go zó dik, leegy sze rû sö dik, el ve szí ti szi mul ta nei -
tá sát. Tér be li sé gét pe dig fel vált ja az idô be li ség. 

 
Kép gör bü le tek (Te és Én kö zött) 

 

A z em lék ké pek be fo lyá sa könnyen ve zet ket tôs 
lá tás hoz eb ben a hely zet ben. Ek kor a be szélô 
a je len le vô Má sik ar cá nak, tes té nek el le né re 

egy fik tív Te- hez szól, fan tá zia- vagy em lék ké pei 
alap ján a Má sik ban re konst ruált sze mély hez be szél. 
(Jó val lát vá nyo sabb a mo no lóg hely zet ben va la mi -
lyen ürüggyel be szé lô sze rep lô ese te, ahol az idôké -
pek kör be sza lad nak, s a je len lét vir tuá lis sá vá lik.) 
A dia ló gus hely zet bôl el tûnt kép (amely fe lej tés nek 
van ki té ve, mert elil lan a vissza té rô ér tel me zés, 
szem lé lô dés, be tûz ge tés elôl) nem egye zik szükség -
sze rûen a rá kö vet ke zô ta pasz ta la ti vagy em lék kép -
pel. A két kép át de reng het egy má son, s az fog do -
mi nál ni, ame lyik a be széd szer ve zô dé sét irá nyít ja. 

Így vál hat a je len le vô Te Az- zá, nem csak ide gen -
né, ha nem tár gyia sí tot tá (ahogy Bu ber nél ol vas suk), 
amely az Én–Te vi szony ból ki hull, egyén fö löt ti en -
ti tás ként je le nik meg. Itt is át gör bül, át haj lik az egyik 
kép a má sik ál tal meg ha tá ro zott dis kur zusba. 

A re ne szánsz emblematikus drá mai nyelv re és 
gon dol ko dás ra jel lem zô kép hasz ná lata kép és 
szöveg össze kap cso lá sá nak bo nyo lult mód jait mu -
tat ja, s egyút tal azt is, hogy az emb lé mák, imp ré -
zák té mái, akár a multimediális szö veg kép zôd mé -
nyek, könnyen beépül nek a kor vi zua li zá ló drá mai 
nyel vé be. Így pél dául az 1618-as Al ci a ti- fé le emb -
lé matár ban ta lál ha tó megosz tott fi gu ra (tu dós 
könyv vel – ka tona har ci öl tö zet ben) Shakes peare 
Ham let jé ben több mó don is utal a mû dra ma tur -
giai vi szo nyai ra, ál la po tai ra. A vissza- vi sza té rô kép 
lé nye gi ket tôs ség re utal, a bölcs és a had ve zér ket -
tôs sé gére, s ez nem csu pán az ôrült meg ha son lá sát 
fe je zi ki (egy ben já té ko san sa ját el len té té be is pör -
get ve az emb lé mát, hi szen a szö veg el hang zá sá nak 
pil la na tá ban a sem  nem bölcs, sem nem had ve zér 
rej tett módon, ti tok ban mégis min den tu dó és ve -
zér, azaz irá nyító ja a já ték nak, mint ké sôbb lát juk, 
a se cret pla y- nek is). A mû e gész szer ke ze te nyug -
szik ezen az emb lé mán: a For tin bras–La er tes–Ham -
let pár hu zam ban is ez nyil vá nul meg, és a For tin -
brasszal va ló ta lálko zás után is ezt a ké pet hív ja elô 
a ham le ti mo no lóg (IV. fel vo nás, 4. szín).  

Az emblematikus gon dol ko dás ban, a shakes -
peare-i vi zua li zá ló nyelv ben, en nek ana ló giá já ra, 
emb lé ma mód ra mû köd het nek a köl tôi ké pek. A 
Szen ti vá né ji álom II I. fel vo ná sá ban így ágya zó dik be 
most már a szûk hely zet vi szo nyok ba (He lé na és 
Hermia ci vó dá sá nak hely ze té be) a kö vet ke zô kép: 
„mint egy ko csá nyon ter mett két bo gyó” („two lo -
vely ber ries mo ul ded on one stem”) – kép sze rûen, 
lát vány for má já ban fo gal maz meg egy össze tar to -
zást, idil li ha son ló sá got/azo nos sá got, amely azon -
ban a hely zet ben, ahol el hang zik, két sze rep lô érint -
ke zé sé nek me ze jé ben, meg ket tô zi a sze rep lôt. A 
szö veg a gyû löl kö dés alap hely ze té ben hang zik el, 
ami kor a két lány vi szo nya meg rom lott; az egyik 
(He lé na) elárul ta a má si kat (Her mi át), s most, rossz 
lel ki is me ret tel (mert te le van gya nak vás sal és tá -
mad va ér zi ma gát) azt hi szi, hogy Hermia biz tat ta 
fel Lysan dert, hogy ôve le gú nyo lód jon – vagyis vét -
kes ön ma ga ha son má sát gya nít ja a má sik ban. S 
most épp ô em lí ti fel a má sik nak egy ko ri tel jes har -
mó niá ju kat: „Így nö vénk együtt / mint össze for radt 
két cse resz nye, mely / el vál va lát szik, vál va mégis 
egy, / mint egy ko csá nyon ter mett pár bogyó / Rá -
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néz ve két test, ben ne szív csak egy, / Vagy mint ci -
mer ben le vô két pa izs, / egy úr sa ját ja, egy si sak fö -
di” (II I. fel vo nás, 2. szín, Arany Já nos for dí tá sa). 

A gya nak vás te ré ben en nek a kép nek a po zi tív 
je len té se nem ér vé nye sül, s így a kép ki tü rem kedik 
ket tô jük kap cso la tá ból, mint amelynek sem mi he -
lye sincs ben ne: egy múlt be li ké pet idéz meg, 
amely nek nincs kap cso la ta a je len ké pei hez, a szö -
veg li neá ris épít ke zé sé be (a két né zô pont ból ala -
ku ló nar ra tí vá ba) nem il lesz ke dik be (azaz nem te -
vô dik egy más ra a két kép). A be szé lô hiá ba igyek -
szik egy más ra ko pí roz ni a part ner két ké pét (múlt 
és je len ké pét), nem si ke rül, s az egyik ki tü rem ke -
dik a vi szony ból: té má vá, Az- zá vá lik a szö veg li -
neá ris fo lya ma ta szá má ra, olyan ide gen ség gé, 
amely re a part ner nem is rea gál. Kí vül ál ló kép ként 
je le nik meg a hely zet ben, cél nél kü li üze net ként. 

Egy rep li ká val ké sôbb azon ban a ha son ló sá gi 
vi szo nyok alap ján mégis be le si mul a be széd be, a 
part ner nem vá la szol a vá das ko dás ra, mert ahogy 
foko zó dik az ér tet len ség, He lé na más ké pet te remt, 
illetve lát a Má sik ról. A po zi tív, az idil li, az ár tatlan 
múlt be li kép lesz a fel szín, az egyet len bi zo nyos -
ság („úgy! ölts szent ké pe ket / s vond fél re a szád, 
ha hát tal le szek;” II I. fel vo nás, 2. szín), de most 
már mint ál arc, amely mö gött va la mi lyen ti tok rej -
tô zik – ez a rej tett ség úgy szin tén kép ze let-kép, és 
nincs va ló ság gal va ló kap cso la ta – eb ben a pil la -
nat ban Hermia ki lé te ti tok ká vá lik. Lát vány szin -
ten azon ban lé tez nie kell, hi szen a konk rét hely -
zet ben ott áll. Amit He lé na lát, az az ál arc, s ezt a 
ha mis lát ványt sze ret né összeegyez tet ni az zal a ha -
mis sze méllyel, akit ô Te- nek lát, aki fan tá zia kép -
ként ölt tes tet szá má ra – an nak alap ján, aho gyan 
ön ma ga csa lárd sá gát is me ri fel ben ne. A fi gu ra tív 
nyelv ál tal ar cot, masz kot köl csö nöz te hát a má -
sik nak, a pro so po peia (arc tu laj do ní tás) re to ri kai 
gesz tu sá val.2  

Az Én– Te vi szony egy más ra  vo nat ko zá sa i nak 
te ré ben a szín há zi kép va ló ban ket tôs. A je len be -
nyo má sa mö gött egy má sik kép áll, fé lig múlt be li, 
fé lig kép ze let be li ké pek bôl össze fér celt-kiala kí tott 
kép egy sze mély rôl, akit a gye rek kor és a kö zel múlt 
ese mé nyei bôl a be szé lô ma ga épí tett fel. Ezek a ké -
pek nyil ván va lóan „hely  nél kü li ké pek”: nincs 
terük, idô be li ké pek.3 Hely zet hez kap cso ló dá suk, 

il let ve, ahogy la zán utal nak a li neá ris be széd lánc -
ra, elein te pár hu za mo san lé te zik a li neá ris lánc cal, 
ké sôbb pe dig, mó do sult tar ta lom mal, be le gör bül -
nek a li neá ris fo lya mat ba, az egy né zô pont ból né -
zett cse le kvés- kon ti nu um ba. Az ilyen kép dra ma -
tur giai hasz ná la ti ér té ke ak kor de rül ki, ami kor a 
vég sô kép ál arc for má já ban haj lik át a be széd cse -
lek vés li neá ris lán cá ba – ez zel nyil ván el ve szít ve 
kép sze rû sé gé nek ko ráb bi gaz dag sá gát, a gya nak -
vó-vá das ko dó vi szo nyok prob le ma ti ká ját, de a haj -
lás ban megôriz ve az azo nos ság, az én fe lis me rés kín -
zó té má ját és prob lé má ját, a ha son ló sá gok nyúj tot -
ta elég te len tám pon tok kö ze pet te. A gör bü let ben 
hely nél kül to vább rej tô zô kép be rej tô zik a szín ház, 
örök re fel szín re kí ván ko zó lét vi szo nyai val.  

Az, amit itt gör bü let nek ne ve zünk, nem más, 
mint a va ló sá gos lát vány ké pi lét mód já nak fo lya -
ma tos el tû né se; a vi lág sze rû je len és a kro no lo gikus 
múlt ta lál ko zá sá nak a he lye, ahol a je len csak pil -
la nat nyi és máris a múl té, az idô li neá ris fo lya mata 
pe dig je len né tá gít ha tó. Itt tû nik el a leol vas ha tó, 
de lé nye ge sze rint efe mer kép fe lü let, amely nek a 
hor do zói a moz gás ál tal (test moz gás, mi mi ka) vagy 
a né zô pont vál tás ál tal más lét be si mul nak be le. A 
gör bü let ben ott a szín ház he te ro tó pi á ja: itt ta lál -
koz nak a kü lön bö zô he lyek, ké pek, te rek, kü lön -
fé le ere de tû múl tak és alak za tok. Az érint ke zé sek -
ben és ta lál ko zá sok ban je len té sek jön nek lét re, 
ame lyek nagy ré sze kí vül re ked egy ép pen ér vé nyes 
nar ra tí ván (vagy pe dig egy ép pen ér vé nyes nek 
mon dott ké pen), még pe dig úgy, hogy a kép vagy 
a nar ra tí va ele mei egy pil la nat ra füg get le ned nek, s 
más le het sé ges kon tex tu so kat idéz nek meg. Itt le -
het sé ges az ér tel me zés já té ka, s itt dôl el a for mák 
össze kap cso ló dá sá nak a mód ja: pél dául az, hogy 
ho va me ne kül a pi ca ro- tí pu sú szol ga (Fi ga ro), ami -
kor gaz dá ja sza ván csí pi. Beau mar chais víg já té ká -
ban Fi ga ro, hogy a gróf né ab la kán kiug ró Ché ru -
bint ment se, azt ha zud ja, hogy ô ug rott ki az ab la -
kon. Ami kor azon ban szem ta nú ke rül elô, aki látta, 
hogy az ab la kon Ché ru bin ug rott, a gróf rá kér  dez 
a szol gá ra. A ti pi ku san pró teu szi szo rí tás gyû rû jé -
ben Fi ga ro a le het sé ges be, a fik ció ba me ne kül – a 
kép sze rint, ame lyet hir te len fel vá zol, ô ma ga Ché -
ru bin nel együtt lá za san, töb bed ma gá val ug rál ki az 
ab la kon:  

2 Az arc tu laj do ní tás, il let ve arc ron gá lás re to ri kai alak za tá val Paul de Man fog lal ko zik „Az önélet rajz mint arc ron gá lás” címû 
ta nul má nyá ban, in Pom pe ji, 1997/2–3.  

3 Vö. Fo u cault „hely nél kü li hely” (he te ro tó pia) fo gal mát (Fo u cault, 1999). 
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„Gróf (szá ra zon). Nem csi ri pel, azt mond ja, hogy 
ô ug rott ki a szeg fû ágyá sok ra, és nem te.  

Fi ga ro (el ké ped ve). Na hát, ha azt mond ja – tán úgy 
is van. Nem vo nom két ség be azt, ami rôl semmit 
sem tu dok. 

Gróf. E sze rint te is, ô is... 
Fi ga ro. S miért ne? Az ugor hat nék is le het ra gá -

lyos... A bir kák is ne ki ker gül nek, ha egy el kezdi. 
És ha a gróf úr düh be gu rul, min den ki in kább 
azt vá laszt ja... 

Gróf. Ho gyan? Ket ten is egy szer re? 
Fi ga ro. Ug rot tunk vol na tu cat szám ra is! No, de mi 

gon  dunk ez zel? Ha egy szer sen ki nek sem lett baja!”  
(Illyés Gyu la for dí tá sa) 

 
Ez a kép a XV–XVI. szá za di bo hó zati ro da lom kö -
ze ge ( a gróf rá is kér dez „szín ház ban va gyunk?”). 
A szo ron ga tott hely zet ben egy ré geb bi ere de tû, más 
kon ven ció jú és tér hasz ná la tú kép je le nik meg, a 
szem tôl szem be hely zet bôl, tá ma dás ból ki kény sze -
rül ve, vi szony lag sza ba don le beg, és nem haj lik át 
a cse lek vé sek funk cio ná lis so rá ba. A sze rep lô szá -
má ra azon ban a kép ma ga lesz a va ló ság, hi szen az 
ô pró teu szi át vál to zá sá nak te re ez, eb ben la ko zik, 
s eb ben ta lál ja ön ma ga lé nye gét – ezért ô haj lik utá -
na, azaz a li neá ris vo nu lat for dul át kép-lét be.  

 
A ké pi ér te lem szer ve zô dé se az át haj lás  

dra ma tur giá já ban 
 

A zok az össze fo nó dá sok, ame lyek a ké pek gör -
bü le tei ben, át haj lá sai ban lét re jön nek, szo kás -
rend sze re ket, gesz tus prog ra mo kat, ha gyo má -

nyos ké pi és ver bá lis ki fe je zé si for má kat, dra ma -
tur giai szer ke ze te ket és ezek mû kö dé sét en ge dik 
lát ni az át haj lás teát rá lis fo lya ma tá ban, in ter tex tu -
á lis kap cso ló dá so kat ered mé nyez ve. Mindeb ben a 
kor mér té ke tá rul ko zik fel mai re cep to raink szá má -
ra (Ga da mer), épp ezen a te re pen je lent ke zik te hát 
a re ne szánsz-ma nie ris ta kor prob lé má ja, az ön ma -

gam ki lé te és ha son má sa; vagy a XVIII. szá za di bo -
hó zat ba rej tett-û zött fi gu ra dra ma tur giá ja. Itt ke -
re sen dô a vá lasz ar ra is, ho gyan lesz pél dául Cse -
hov Cse resz nyés kert jé ben dra ma tur giai lag re le váns 
az, ahogy a tár gyak hoz zá tar toz nak egy hely zet hez 
és az ar ról al ko tott kép hez, pél dául ahogy a leány -
ké rést fon tol ga tó Lo pa hin áll szem ben Var ja buz -
gó ka lucs ni ke re sé sé nek lát vá nyá val; ahogy a Si rály -
ban Trepl jov sze rel mes val lo má sa mel lett Nyi na a 
nyír fák lát vá nyá ra ta pad. A moz gó szín há zi test ese -
té ben a ké pek a test fe lü le tén kép zôd nek, s egy más -
ba  si mul nak (illetve egy más ba  mos sa ôket a szemlé -
lô), együtt van nak je len a be fo ga dás ban, a szemlélô 
kér de zé sé nek, az elidô zés nek a pil la na tá ban (Ga -
da mer, 1997). Ek kor a szí nész élô tes té nek tény le -
ges, szok vá nyos hasz ná la ta, élet be va ló beágya zott -
sá ga és en nek meg fej té se – akár csak a min den napi 
moz gá sé – a nar rá ció lé lek ta ni mo dell je sze rint mû -
kö dik. Azon ban a szín pa di moz gásso ro kat vé gig -
kí sé ri a szö veg, amely gyak ran megaka dá lyoz za a 
ké pek egy más ba  ol va dá sát. Ek kor a kép szö veg be-
ol  va dá sa más- lé tet ad a kép ele mei nek, nar ra tív 
lánc szem mé te szi az élôt, ez zel ket tôs lé tet ad va 
neki, és eb bôl mind ket tô ak tív a kép gör bü let ben.  

Ahogy azon ban ezen a he lyen össze kap cso lód -
nak az ele mek, az a drá mai kon ven ciók te kin te té -
ben min dig re le váns lesz, így az át haj lá sok ban sa -
já tos dra ma tur giai el já rá sok rej tôz nek. Azon ban a 
ké pi-ver bá lis-a kusz ti kus szö ve tek és alak za tok ta -
lál ko zá sa ha tá rán most már nem lé lek ta ni nar ra tí -
va, ha nem sze mi o ti kus- szer tar tá sos rend fo gal ma -
zó dik új ra az össze kap cso ló dás ban. A be fo ga dó szá -
má ra és eb bôl a lá tó szög bôl néz ve ter mé szet sze rû 
egy más ra  vo nat ko zás ról van szó, és úgy tû nik, már 
min dig is együtt van nak a dol gok, egy rég rög zült 
ko reog rá fia sze rint. A kép gör bü le te, át haj lá sa élet -
kö ze gen ként sa já tos mó don tart ja fog va a je len idôt, 
az át haj lás fo lya ma tá ban pe dig az elôadás szö veg 
egé szé nek be fo ga dá sát meg ha tá ro zó dra mat ru gi ai 
sa já tos sá gok ar ti ku lá lód nak. 
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