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Ro bert Wil son ame ri kai ren de zô nek, a kor társ 
szín ház mû vé szet egyik meg ha tá ro zó alak já nak 
szín re vi te lei ne héz rejt vény nek bi zo nyul nak az 

elem zôk szá má ra. Egy részt a ren de zé sei ben egyér -
tel mûen do mi ná ló sta ti kus, lát vá nyos ké pek je len -
te nek prob lé mát, más részt – és ez zel szo ros össze -
füg gés ben – a for ma nyel vét mintegy de fi niá ló be -
fo ga dói, ér tel me zôi sza bad ság. „Ro bert Wil son nem 
szö ve ge ket visz szín re, ha nem (…) ké pe ket és han -
gu la to kat a ma ga mû vi-mû vé szi, tö ké le te sen ko -
reog ra fált, költ sé ge sen il lu mi nált phan ta sy- szín há -
zá ban” – ír ja Rein hard Wein gie reg,2 de hosszan 
idéz het nénk még azok ból a kri ti kák ból, ame lyek – 
füg get le nül at tól, hogy di csé rik vagy el ma rasz tal -
ják – Wil son szín há zát ké pe ken ala pu ló vi lág ként 
jel lem zik, és ren de zé sei nek meg ha tá ro zó ele mé nek 
te kin tik a szín pad ke re te ál tal ha tá rolt ké pek be 
kom po nált, fény kép sze rû nek mond ha tó lát vány -
vi lá got.3 Ugyanak kor az em lí tett kri ti kák túl nyo -
mó részt azért és oly mó don te kin tik ma gá tól ér te -
tô dô nek a „kép” je len té sét, mert nem ve szik fi gye -
lem be, hogy ez a szín ház hang sú lyo zot tan nem tö -
rek szik (és nem is ké pes) va la mely „egyér tel mû”, 

„meg fejt he tô” üze net (mon da ni va ló) tol má cso lá sá -
ra. Kö vet ke zés képp a né zô sze re pe sem me rül ki 
pusz tán ab ban, hogy a ren de zôi / szí né szi szán dék 
megér té sé vel és / vagy a kész szín pa di al ko tás mint 
„ke rek egész” elem zé sé vel megal kos sa az egyet len 
au to ri zál ha tó je len tést. Wil son né zô je a mi se en 
scène al ko tó ja ként lép szín re, hi szen nem az a 
felada ta, hogy meg ta lál ja egy mû vé sze ti rejt vény 
egyet len he lyes meg fej té sét, ha nem hogy le het sé -
ges meg fej té se ket dol goz zon ki egy megol dás nél -
kü li ré busz ban. Ga ran tált sza bad sá ga, a le het sé ges 
je len té sek sok fé le sé ge ar ra (is) kész te ti a né zôt, hogy 
sa ját be fo ga dá si me cha niz mu sai ra reflek tál jon.  

A né zôi po zí ció ban be kö vet ke zô vál to zá sok két 
kö vet kez ménnyel jár nak: egy fe lôl fel szín re ke rül -
nek olyan kér dé sek, me lyek a be fo ga dás fo lya ma -
tá nak leírá sá ra-leír ha tó sá gá ra, a be fo ga dói él mény 
lét re jöt té re vo nat koz nak. To váb bá fon tos (nem csak 
mód szer ta ni) prob lé má vá vá lik azok nak a me cha -
niz mu sok nak a jel zé se, ame lyek meg ha tá roz zák a 
meg vál to zott be fo ga dás fo lya ma tát. E két ta nul ság 
vi szont azt a kér dést ve ti fel a szín há zi szak em ber 
szá má ra, hogy pro duk tí van ele mez he tô-e Wil son 
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1 Su san Son tag, A fény ké pe zés rôl, Bu da pest, Mo dern Könyv tár, 1977, 173–174.  
2 Rein hard Wein gie rek: Hol van Büch ner?, Deutsch land, 2004/4. 40. 
3 „Vá zat szer kesz tek fény bôl, idô bôl és tér bôl, s ezt az tán meg töl töm tar ta lom mal. A kö zön ség így egy vi zuá lis köny vet kap, 

de meg kap ja mel lé az ér tel me zés messze me nô sza bad sá gát.” Ro bert Wil sont idé zi Ste phen Brecht, The The at re of Vi si on, 
New York, 1978, 68.
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szín há za a kép tu do mány, szû keb ben a kép ant ro -
po ló gia se gít sé gé vel. En nek az im már több év ti ze -
des tu do mány nak a kép (tör té ne ti leg mó do su ló) 
ér telm(ezés)ének megal ko tá sa a cél ja, tár gya pe dig 
a (kép)be fo ga dás fo lya ma tá nak ant ro po ló giai leírá -
sa. Hans Bel ting, a kép ant ro po ló giai ku ta tá sok meg -
ha tá ro zó egyé ni sé ge, eképp tisz táz za a kép fo galmát, 
il let ve az ant ro po ló giai meg kö ze lí tés „jo gos sá gát”4: 

 
Az em be rek az éle tü ket meg ha tá ro zó vi zuá lis ak -
ti vi tá su kon be lül izo lál ják azt a szim bo li kus egysé -
get, amit „kép nek” hí vunk. A bel sô és kül sô ké pek 
ket tôs ér tel me nem vá laszt ha tó el a kép fo gal mától, 
ez zel árul va el an nak ant ro po ló giai megala po zott -
sá gát. A „kép” több mint az ész le lés ter mé ke. (…) 
Ezért a kép fo gal ma, ha ko mo lyan vesszük, vég sô 
so ron ki zá ró lag ant ro po ló giai fo ga lom le het.5 
 

„A kép fo gal ma, ha ko mo lyan vesszük, vég sô so -
ron ki zá ró lag ant ro po ló giai fo ga lom le het”6 – ír ja 
Bel ting, s az idé zet kulcs mon da ta jel zi, hogy ta nul -
má nyá ban a kép tör té ne té nek, fo gal má nak, nap -
jaink ban be töl tött sze re pé nek ant ro po ló giai szem -
pon tú (át)ér tel me zé sé re tesz kí sér le tet. Je len ta nul -
mány pe dig ar ra tö rek szik, hogy né hány a kö zel -
múlt ban ké szült Wil son-e lôadás ból vett rész let 
se gít sé gé vel je lez ze egy (bel tin gi) kép ant ro po ló giai 
ih le tett sé gû szín há zi vizs gá ló dás, szín ház el mé le ti 
al kal ma zá sá nak le he tô sé geit. E nagy ra tö rô cél 
azon ban szét fe szí ti az út ke re sô dol go zat le he tô sé -
geit és ke re teit, ezért szük sé ges sé vá lik a té ma szû -
kí tô, pon to sí tó le ha tá ro lá sa, így dol go za tom ban 
alap ve tôen a Bel ting-ta nul mány kulcs sza vai ra fû -
zöm fel a kiemelt elôadás-rész le te ket, hogy je lez -
zem e meg kö ze lí tés mód pro duk ti vi tá sát.  

Eh hez el sô lé pés ben elen ged he tet len tisz táz ni 
ma gu kat az ant ro po ló giai alap fo gal ma kat, il let ve 
azt, hogy mi kép pen mû köd(het)nek egy szín há zi 
kép elem zé se kor. Eh hez az aláb bi kér dé sek meg -
vá la szo lá sá ra van szük ség: Mit ta kar a kép, mé -
dium, szem lé lô alap ve tô hár mas sá ga és pro duk tív 
meg kö ze lí tés-e ez a szín ház ese té ben? Ho gyan ér -

tel me zô dik a szí nész tes te mint mé dium? Ho gyan 
he lyez ke dik el a szín pad te ré ben? Mi a be fo ga dó 
sze re pe eb ben az el mé le ti kör nye zet ben? Az ál ta -
lá nos fo gal mak és sze re pek tisz tá zá sát kö ve tôen 
kiemelt he lyen ke ze lem a wil so ni szí nész tes tét, 
mely prob lé ma kö rön ta lán a leg job ban le het szem -
lél tet ni az ant ro po ló giai meg kö ze lí tés le he tô sé geit. 
Jel zem e test ant ro po ló giai hely ze tét, moz gá sát, fe -
stett sé gét (masz kolt sá gát), il let ve ar cát, mely je len -
sé ge ket, ele me ket nem „ön ma guk ban”, ha nem a 
be fo ga dó ban lét re jö vô ér te lem, vagy ér zék konst -
ruk ciók fe lôl tö rek szem vizs gál ni, hi szen az ant ro -
po ló giai meg kö ze lí tés mód nak (is) egyik alap ve tô 
té te le, hogy a mû vé szi al ko tás nem vá laszt ha tó el 
a be fo ga dás fo lya ma tá tól. Dol go za tom le zá ró ré szé -
ben a Ham let gép bôl ki vá lasz tott rö vid je le net elem -
zé sé vel tesz te lem az el mé let pro duk ti vi tá sát. A szek -
ven cia kieme lé sét az in do kol ta, hogy a je le ne ten 
be lül össze mon tí ro zó dik szín ház, film és fo tó, s így 
e há rom mû vé sze ti for ma ant ro po ló giai ka rak te -
risz ti ká já nak fel hasz ná lá sá val a be fo ga dás el té rô 
mó do za tait is kö vet ni le het.  

 
Hár mas egy ség 

 

A kép ant ro po ló gia há rom „lép csôt”7 kü lö nít el a 
kép je len sé gé ben: kép, mé dium és szem lé lô. 
A kép nem lé te zik mé dium nél kül, hi szen az 

hor doz za a ké pet: „Ami a tes tek és a dol gok vi lá -
gá ban a tes tek és dol gok anya ga, az a ké pek vi lá -
gá ban a kép mé diu ma. Mi vel a kép nek nincs tes -
te, szük sé ge van egy mé dium ra, amely ben tes tet 
ölt het.”8 A hor do zó, vagyis a mé dium, mintegy fel -
szí vó dik a hor do zott ban, a kép ben – tu laj don kép -
pen „át lát szó”, hogy prob lé mát la nul be tölt hes se 
„köz ve tí tô” funk ció ját. Azon ban kép és mé dium, 
hor do zó és hor do zott nem kü lö nül nek el diszk rét 
mó don, nincs kö zöt tük egy el sôd le ges, má sod la -
gos op po zí ción ala pu ló hie rar chia. A kép és a mé -
dium el vá laszt ha tat la nok egy más tól. A szem lé lô 
egyaránt funk  cio nál mé dium ként és kép rak tár ként 
eb ben a hár mas ság ban. 

4 A kép min dig is alap ve tô je len tô ség gel bírt az em ber sze mé lyes éle té ben, tár sa dal mi lé té ben egyaránt. Át me ne ti kor sza -
kok jel lem zô je, hogy a kép pel kap cso la tos fé lel mek, ké te lyek kép be, fel szín re ke rül nek. Így szá mos XX. szá za di gon dol -
ko dó tö re ke dett már a ké pek meg nö ve ke dett sze re pé nek te o re ti zá lá sá ra. Pél dául vö.: Mar tin Hei deg ger, A vi lág kép ko ra, 
in Fe no mén és mû, Ba csó Bé la (szerk.), Bu da pest, Ki já rat, 87– 108; Je an- Luc Nancy, Ami a mû vé szet bôl meg ma radt, in Vál -
to zó mû vé szet fo ga lom, Há zas Ni ko let ta (ford.), Bu da pest, Ki já rat, 39.  

5 Hans Bel ting, Kép ant ro po ló gia, Bu da pest, Ki já rat, 2003, Ke le men Pál (ford.). 
6 uo., 12. 
7 uo., 23. 
8 uo., 20.
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A me ta mor fó zis ak tu sá ra fut ki, ami kor a lá tott ké -
pek az em lé ke zet ké pei vé vál toz nak, ame lyek et -
tôl kezd ve sze mé lyes kép-tá ro lóink ban új he lyet 
ta lál nak ma guk nak. Az el sô ak tus ban a „sze münk 
elé ke rü lô” kül sô ké pe ket te stet le nít jük, hogy egy 
má so dik ak tus ban új ra test tel ru ház zuk fel ôket: a 
kül sô ké pe ket hor do zó mé dium és tes tünk kö zött 
cse re fo lya mat zaj lik, mely nek so rán az em be ri test 
ter mé sze tes mé diu mot ké pez.9 
 

Su san Son tag meg lá tá sa sze rint azon ban ko runk ra 
fel bom lott (ha lé te zett va la ha is) a kép, a mé dium 
és a szem lé lô kie gyen sú lyo zott hár mas sá ga: „Megál -
la pít hat juk, hogy a mé dium kér dé se legin kább ak -
kor ve tô dött fel, ami kor vál ság hely zet állt be a ké -
pek kel va ló bá nás mód ban.”10 – ír ja, s a már csak 
me di á li san hoz zá fér he tô vi lág ban ter mé sze tes mó -
don a mé diu mo ké lett a fô sze rep. Így a mé dium 
már nem pusz tán egy lát ha tat lan híd kép és test kö -
zött, ha nem az ant ro po ló giai lag ér tel me zett fo lya -
mat olyan ele me, mely nek ön ki fe je zé se vá lik hang -
sú lyos sá. A mé dium meg vál to zott sze re pé vel össz -
hang ban a szí né szi test nek és a já ték tér nek már 
nem csak, pon to sab ban nem az a sze re pe, hogy va -
la mely, eset leg a drá ma szö ve gé bôl le szûr he tô 
„mon da ni va lót” köz ve tít sen. Vagyis a mé dium már 
nem pusz tán egy köz ve tí tô kom mu ni ká ciós csa tor -
na, mely nek se gít sé gé vel a lé nye ges nek te kin tett 
in for má ciók, ta pasz ta la tok cél ba ér kez het nek. A 
mé diu mok már nem „át lát szó” mel lék ala kok, ha -
nem (fô)sze rep lôk.  

A ha lot ti kul tusz, illetve a film beltingi elemzése 
több pon ton is pro duk tív pár hu zam ba ál lít ha tó a 
szín ház leg nyil ván va lóbb mé diu má val, a szí né szi 
test tel. A ha lot ti szer tar tás „lé nye ge” nem más, mint 
hogy „egy élô em ber sa ját tes tét, mint ‘mé diu mot’ 
bo csá tot ta a ha lott ren del ke zé sé re, hogy an nak 
hang ján szól jon az élôk höz. A ha son más ban va ló 
meg tes te sü lés ôsi kép ze te eb ben öl tött hib rid for -
mát.”11 A wil so ni szín ház ese té ben ah hoz, hogy 
al kal maz ha tó és hasz nos le gyen az ana ló gia, szük -
sé ges né hány meg kö tés. A ha lot ti szer tar tás ban a 
mé dium konk rét sze mélyt idé zett meg, te hát 
egyet len „kép” jött lét re a mé dium se gít sé gé vel, 
il let ve a kö zös ség min den tag ja szá má ra egyér tel -
mû volt, hogy ki kit és mi lyen esz kö zök kel ját szik 
a szer tar tás so rán. A ha son más ha lot ti kul tusz be li 

sze re pe is mó do sul (a re fe ren cia, il let ve a je lölt-je -
lö lô vi szony te kin te té ben) a wil so ni szín re vi te lek 
ese té ben. A szí nész tes te nem egy meg ha tá ro zott 
sze mély (do log) ha son má sa, il let ve a meg vál to zott 
ha son más kap cso lat nem csak szí nész és „sze re pei”, 
ha nem szí nész és né zô közt is fe szül het. Wil son 
szí né sze úgy kény sze rí ti vagy tre ní roz za tes tét va -
la mi más ki fe je zé sé re, hogy az a va la mi más fo lya -
ma tos dia ló gust ala kít ki a test tel, je len té sei an nak 
ki szol gál ta tot tak, min dig újabb és más ér tel mek -
kel ter he sek, va lós re fe ren ci a li tá sa pe dig meg ha -
tá roz ha tat lan. Gya ko ri a Wil son-e lôadá sok ban, 
hogy a szí né szek egy más vagy akár sa ját mon da -
tai kat idé zik el té rô gesz tu sok, test tar tá sok kí sé re -
té ben. A Ham let gép ben há tul, bar na jel leg te len öl -
töny ben áll do gá ló em ber mindad dig ne vet, míg el 
nem kez di utá noz ni ha son ló hely ze tû és ru há jú 
tár sa sí rá sát, ám mie lôtt még a két alak köz ti dia -
lo gi kus já té kot ér tel mez het nénk, egy har ma dik szí -
nész mon da tát kez di zso lozs máz ni. A szí nész fo -
lya ma tos moz gá sa és a min dig vál to zó szín pa di 
kö tött sé gek le he tet len né te szik ko he rens sze mé -
lyi ség vagy ér te lem konst ruá lá sát. A test töb bé 
nem meg bíz ha tó je lö lô je a mély ben zaj ló lel ki (je -
lölt) fo lya ma tok nak. A (lel ki)mély ség és (tes ti)fel -
szín köz ti hie rar chi kus vi szony fel szá mo ló dik. A 
test je lö lô rend sze re dia lo gi kus, asszo cia tív vi -
szony ban áll a töb bi jel rend szer rel. A re fe ren ci a -
li tás hiá nya nyil ván va ló a wil so ni szín ház ban. Is -
mét a Ham let gép bôl kiemelt pél dán szem lél tet ve: 
az egyik Ham le tet ját szó szí nész szét tép egy pa -
pír la pot. Köz ben nyög, ar ca el tor zul. Ez a moz -
du lat sor egy ként lé te sít asszo cia tív vi szonyt az zal 
a to posszal, mely sze rint Ham let – mint bár mely 
más iro dal mi alak – egyet len kö ze ge a megírt szö -
veg, me lyet ha el pusz tít, ma ga is el pusz tul, il let -
ve a kon cep ciós pe rek azon tör té nel mi gya kor la -
tá val, hogy az íté let meg fel leb bez he tet le nül tönk -
re tesz em be ri éle te ket.  

Ho gyan vo nat koz tat ha tó a ha lot ti kul tusz idô -
be li sé gé nek jel leg ze tes sé ge a szín há zi ese mény re? 
A kul tusz ban az élô em ber egy ha lott mé diu má vá 
vá lik, hogy az elôb bi ké pe le hes sen. A je len ség ben 
sa já to san ke ve re dik az „itt és most”, il let ve az „ott 
és ak kor” él mé nye. A mé dium min dig a je len be li -
sé get kép vi se li, az itt lé tet, a kép azon ban, ame lyet 
megidéz, va la mi el múl tat és tá vol le vôt hoz létre. 

 9 uo., 24. 
10 Su san Son tag, i. m., 36.  
11 Hans Bel ting, i. m., 32.
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A ké pek út ján szer zett me di á lis ta pasz ta lat (an nak 
ta pasz ta la ta, hogy a ké pek mé diu mot hasz nál nak), 
ab ban a tu dat ban gyö ke re zik, hogy sa ját tes tün ket 
hasz nál juk mé dium ként, hogy bel sô ké pe ket hoz -
zunk lét re, vagy kül sô ké pe ket fo gad junk. (…) A 
ké pek me di a li tá sa a test ta pasz ta la tá nak ki fe jezô -
dé se. A tes tek lát ha tó sá gát ar ra a lát ha tó ság ra visz -
szük át, ami re a ké pek a mé diu mok ál tal tesz nek 
szert, mindezt pe dig a je len lét ki fe je zô dé se ként ér -
té kel jük, ugyanúgy, ahogy a lát ha tat lan sá got a tá -
vol lét re vo nat koz tat juk. A kép rej té lyé ben je len lét 
és tá vol lét felold ha tat la nul össze fo nó dik. Mé diu -
má ban je len van (kü lön ben nem lát hat nánk), 
mégis a tá vol lét re vo nat ko zik, en nek a ké pe.12 
 

Szín ház és film össze ve té se sem tû nik ha szon ta lan -
nak, hi szen szá mos ka rak te rük ben egye zô je len sé -
gek össze ha son lí tá sá val le he tô ség nyí lik a kü lönb -
sé gek mar káns kieme lé sé re. Ha el fo gad juk, hogy a 
„film mint mé dium ki zá ró lag a pil la nat nyi ész le lés 
szá má ra lé te zik és csakis a meg ren de zett ész le lés 
ide je alatt”13, ak kor szín ház és film mé diu mai nak 
pár hu za ma egyér tel mû: a szín ház lé te is a pil la nat -
nyi ész le lés függ vé nye, így a szín ház ha son lóan „ki -
szol gál ta tott” a be fo ga dó nak, a be fo ga dó ész le lé si, 
ér tel me zé si, ér te lem te rem tô és rom bo ló me cha niz -
mu sai nak, mint a film. Azon ban a két mé dium kö -
zött van egy lé nye ges kü lönb ség. A film ese té ben 
„a szem lé lô egy ima gi nált hely zet tel azo no sít ja ma -
gát, mint ha ô ma ga ke rül ne be a kép be. A né zô 
men tá lis ké pei nem vá lasz ha tó ak el egyér tel mûen 
a tech ni kai fik ció ké pei tôl. A ve tí tô gép ál ta li pro -
jek ció, amely ben a fil mes il lú zió elôáll, el mos sa a 
mé dium és ész le lés kö zöt ti ha tárt.”14 A szín ház ese -
té ben hang sú lyo sabb a mé dium sze re pe, a be fo ga -
dó nem ol vad össze a tech ni kai fik ció ké pei vel, azt 
az ér ze tet ge ne rál va, mint ha nem két, ha nem csak 
egyet len mé dium mû köd ne, mely sa ját ja ként is me -

ri fel a má sik te rem tet te ké pe ket. Film és szín ház 
mé diu má nak ant ro po ló giai kü lönb sé ge (töb bek 
közt) az, hogy a film „lát ha tat lan” tech ni kai mé diu -
ma mintegy felol vad, át lát szó vá vá lik a be fo ga dás 
so rán, míg a wil so ni szín ház hang sú lyoz za az em -
be ri test ott és más ként lé tét, vagyis nem tö rek szik 
érin tet le nül köz ve tí te ni va la mi raj ta kí vü li tar tal -
mat, ké pet. A szín ház ese té ben ma ga a mé dium vá -
lik kép pé, szo ro sabb te hát mé dium és kép kap cso -
la ta, ezért lát vá nyo sabb el vá lá suk. A fen ti megál la -
pí tá sok ra a Le on ce és Lé na szol gál tat jó pél dá val. Le -
on ce szol gá ja, Va le rio – aki a ka no ni zált ér tel me zés 
sze rint az okos / bo lond, sze ren csés bo hóc ka rak -
te re – Wil son nál fo lya ma to san vál to gat ja ki fe je zés -
mód jait, fo lya ma to san idé zô je lek kö zé he lyez ve 
múlt be li meg szó la lá sai nak tar tal mát, mo da li tá sát 
és ér vé nyes sé gét. Egy szer da ra bos, sti li zált moz gást 
al kal maz, más kor pe dig a Szta nyisz lavsz kij ne vé -
hez és mód sze ré hez kö tô dô lé lek ta ni rea liz mus ma -
nír jait hasz nál ja. Az el várt bo hóc ké pe fo lya ma to -
san mó do sul, meg kér dô je le zô dik – a mé dium nyil -
ván va ló, hang sú lyo zott és ál lan dó vál to zá sá nak kö -
szön he tôen. A szí nész tes te hang sú lyos mé dium má 
vá lik a szín re vi tel so rán, ami ter mé sze te sen a fil -
mé tôl el té rô be fo ga dá si fo lya ma tot ered mé nyez. A 
be fo ga dó nem sa ját ki ve tí tett vi lá ga ként szem lé li a 
szín há zi ese mé nye ket, ha nem (a mé dium hang sú -
lyos sze re pé bôl le ve zet he tôen) ön ma gá ra, fi zi ku -
má ra, el vá rá sai ra reflek tál. Eli nor Fuchs A je len lét 
és az írás bosszú ja15 cí mû, a kor társ szín ház meg -
vál to zott be fo ga dói ma ga tar tá sá val fog lal ko zó ta -
nul má nyá ban ezt a fo lya ma tot ne ve zi punk tu á lis 
ér te lem kép zô dés nek. Vé le mé nye sze rint a né zô cél -
ja nem egy ko he rens ér te lem megal ko tá sa, ha nem 
a szo no ri kus és a vi zuá lis je lö lôk köl csö nös já té ká -
ból ki bon ta ko zó ta pasz ta lat refle xió ja. A be fo ga dó 
így rá kény sze rül ar ra, hogy sa ját ér te lem kép zô me -
cha niz mu sai nak mû kö dé séit (is) ér tel mez ze.16

12 I. m., 32–33. 
13 I. m., 82. 
14 I. m., 85. 
15 Eli nor Fuchs, A Je len lét és az írás bosszú ja. A szín ház új ra gon do lá sa Der ri da nyo mán, Szín ház, 1998/3, 3–9.  
16 A be fo ga dás egy egé szen más, ám ant ro po ló giai di men zió ját Wolf gang Iser vizs gál ta. Vé le mé nye sze rint a vi lá gok, vagyis 

a min den na pi va ló sá gaink, ma guk is csu pán egy le he tô ség meg va ló su lá sa ként lep le zôd nek le. Iser meg lá tá sa: a le he tô -
ség imp li kált lé te zés. Az em ber a mû vé szet ben az Iser ál tal el kü lö ní tett fik tív és ima gi ná rius já té ká ban, az ál tal vál hat va -
la mi lyen mér ték ben ön ma gá vá. Hi szen mi vel a min den na pok ban meg ha tá ro zott ám vég te len le he tô ség áll fenn szá má -
ra, ezért az ép pen meg va ló sult ban, mely ki zár ja a ve le pár hu za mos töb bit, so ha nem ta lál hat ön ma gá ra. A fik tív és ima -
gi ná rius mû vé szi össz já té ka mintegy se gí ti az em bert ab ban, hogy ant ro po ló giai igé nyét kielé gít ve „több” le he tô sé get is 
meg va ló sít son. Vö. Wolf gan Iser, A fik tív és az ima gi ná rius, Bu da pest, Osi ris, 2001. 
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Tér 
 

A wil so ni tér ke ze lés a test-mé dium hoz ha son -
lóan a be fo ga dói fo lya mat fe lül vizs gá la tá ra, 
rész le ges tu da to sí tá sá ra kész te ti a né zôt. A 

tér,17 amely ben a szí né szi test-mé diu mok lé tez nek, 
ter mé sze te sen ma ga is mé dium. A wil so ni tér kon -
cep ció ra is ér vé nyes a szí né szi test rôl tett megál la -
pí tás, mely sze rint azok nem „át lát szó” mé diu mok, 
vagyis nincs egyér tel mû és ál lan dó re fe ren ci a li tá -
suk, nem utal nak egy va lós vagy akár fik tív tér re, 
ha nem asszo ciá ció lán co la to kat ge ne rál nak a be fo -
ga dó ban.  

Ber nard Wal den fels egyes gon do la tai kiin du ló -
pon tot szol gál tat hat nak az elô zô gon do lat iga zo lá -
sá hoz és a szín há zi tér rel kap cso la tos el gon do lá -
sok hoz. A lét szét rob ban tá sa cí mû szö ve gé nek ta -
nul sá ga sze rint a fes té szet fel szín re hoz za az em be -
ri lá tás já ték sza bá lyait. A fes té szet au to fi gu ra tív, 
ön ma gá ra visszauta ló, uta lá sait ön ma gá ba vissza -
gyûj tô és új raér tel me zô mû vé sze ti for ma, mely nek 
se gít sé gé vel mintegy „fel nyí lik a dol gok bô re”.18 
Wal den fels megál la pí tá sai se gít sé get nyújt hat nak 
mind a wil so ni szín pad kép, mind a be fo ga dói me -
cha niz mus leírá sá ra. Egy részt Wil son te rei is je lö -
lô jü ket vég sô so ron ön ma guk ra vo nat koz tat ják, 
min den kiala ku ló ér te lem új ra köl csön ha tás ba ke -
rül a fo lya ma to san vál to zó tér ge ne rál ta újabb ér -
tel me zé sek kel. A Ci vil Wars ban, bár az egyes sze -
rep lôk lé pé sei vé gül egy har ma dik bi ro da lom be li 
ha di fel vo nu lás sá áll nak össze, ez a punk tu á lis ér -
te lem fo lya ma to san mó do sul ni, ala kul ni kény sze -

rül a szín re vi tel to váb bi ké pei nek fé nyé ben. Más -
részt az ame ri kai ren de zô já ték te re egyaránt mé -
diu ma a hely vesz tés nek és a pers pek tí va ha mis 
rend sze ré nek.  

 
Az egy ko ri zárt he lyek szét tö re dez nek, vagy 
olyannyi ra be jár tak ká vál nak, hogy nem le het töb -
bé meg kü lön böz tet ni ôket egy más tól, ha csak nem 
me ta fo ri ku san. (…) A he lyek azon ban nem tûn -
nek el nyom ta la nul, ha nem nyo mo kat hagy nak egy 
több ré te gû pa limp szesz ten, ame lyen ré gi és új kép -
ze tek fész kel ték be ma gu kat és ra kód tak le.19 
 
A Ham let gép te re egy szer re idéz meg egy iro dát, 

egy vég te len és bá na tos hó si va ta got, egy álom hely -
szí nét és még foly tat hat nánk a sort: „A bé kés szom -
széd ság trükk jét csak a pers pek ti vi kus áb rá zo lás 
hoz za lét re, amennyi ben a dol gok ele ven to lon gá -
sát le csil la pít ja.”20 A nem pers pek ti vi kus áb rá zo -
lás mód te hát – a Ponty-i dé zet ta nul sá ga sze rint – 
ki zök ken ti a be fo ga dást a pers pek ti vi kus ész le lés 
ren de zett sé gé bôl és va la mi faj ta meg za bo láz ha tat -
lan küz de lem te re pé vé te szi. Wil son Le on ce és Lé -
ná já ban a sze rel mes pár ba ran go lá sa köz ben elô ször 
csak egy, majd vé gül (koc ka for mát ala kít va ki) még 
há rom vé kony fák kal öve zett út csík eresz ke dik alá 
a szín pad ra. A pers pek tí va meg tö rik, a ba ran go lás 
hely szí nét ég tá ja kat ma gá ba fog la ló koc ka jel zi. 
Wil son tér ke ze lé sé nek jel lem zô sa já tos sá ga, hogy 
kü lön bö zô dísz let ele mek más-más ideá lis né zôi 
pers pek tí vát sej tet nek. Míg a pers pek tí vi kus tér tö -
rek szik az ural ha tat lan meg za bo lá zá sá ra és így meg -

17 A szín há zi tér mint ko runk spe ciá lis te ré nek (he te rot ró pi á já nak) prob lé má já hoz lásd Mi chel Fo u cault, El té rô te rek, in 
M. F., Nyelv a vég te len hez, Deb re cen, La tin be tûk, 2000, 147–157. Vé le mé nye sze rint „az egyide jû ség, a mel lé ren delt -
ség, a kö zel és a tá vol, a jobb ra és a bal ra, a szét szó ró dás ko rát él jük. Olyan pil la nat ez, úgy hi szem, amely ben a vi lág 
nem annyi ra az idôn ke resz tül ki bon ta ko zó élet ként, ha nem pon to kat össze kö tô és szá la kat ke resz te zô há ló ként te kint 
ön ma gá ra.” (147) Fo u cault két nagy cso port ra oszt ja azo kat a te re ket, me lyek va la mi lyen for má ban össze kö tôd nek a töb -
bi hellyel, ugyanak kor el lent mon dás ba is ke rül nek ve lük. Az egyik cso port ba az utó piák tar toz nak, me lyek lé nye gi leg 
ir reá lis te ret je len te nek, a má sik ba a he te rot ró pi ák, me lyek va la mi lyen for má ban, reá lis hely ként, ki for gat ják a kul tú ra 
bel se jé ben fel lel he tô va ló di szer ke ze ti he lye ket. A tü kör egy szer re utó pia, il let ve he te rot ró pi a. Utó pia, hi szen olyan he -
lyen pil lan tom meg ma gam, ahol nem va gyok és he te rot ró pia, hi szen a tü kör na gyon is va ló sá gos tárgy, mely úgy tün -
te ti fel, mint ha én ar ról a hely rôl hiá nyoz nék, ahol va gyok és on nan szem lél ném ma gam, ahol nem le he tek, hogy pil lan -
tá som mal felépít sem ma gam va lós he lye men. A he te rot ró pia egyik alap sza bá lya, hogy ké pes „egyazon reá lis he lyen több -
fé le te ret, több fé le, ön ma gá ban összeegyez tet he tet len szer ke ze ti he lyet egy be gyûj te ni. A szín ház ban így vál ta koz nak a 
szín pad sík lap ján az egy más hoz ké pest ide gen szín te rek (…)” (152) A he te rot ró pi ák má sik fon tos jel lem zô je, hogy az 
idô ben is sza ka dást ered mé nyez nek, vagyis „A he te rot ró pi ák ál ta lá ban az idô fel da ra bo lá sá val jár nak, vagyis va la mi olyas -
mit ered mé nyez nek, amit a tisz ta szim met ria ked véért he te ro kró ni á nak ne vez he tünk, a he te rot ró pi ák mû kö dé se csak 
ak kor tel je sed het ki, ha ab szo lút sza ka dás áll be az em be rek és a ha gyo má nyos em be ri idô vi szo nyá ban.” (152) 

18 Ber nard Wal den fels, A lét szét rob ban tá sa, in Kép–Fe no mén–Va ló ság, Bu da pest, Ki já rat, 1997, 182.  
19 Hans Bel ting, i. m., 72. 
20 Mau ri ce Mer le au- Ponty, L’oeil et l’esprit, Gal li mard, Pa ris, 1964. 
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szû nik a tár gyak egyide jû sé ge, a te kin te tün kért fo -
lyó je len ide jû ri va li zá lás, ad dig a wil so ni te rek nyil -
ván va ló vá te szik, hogy a be fo ga dó nak nincs le he -
tô sé ge olyan pers pek tí va meg szer zé sé re, ahol min -
den fo lya ma tot a legideá li sabb né zô pont ból szem -
lél het ne, így ar ra sincs le he tô sé ge, hogy eb bôl a 
né zô pont ból ural ja a te ret.21 

 
Test 

 

E  d dig ma gá tól ér te tô dô ter mé sze tes ség gel hasz -
nál tam a „test” fo gal mát, és a szí né szi tes tet 
mint mé diu mot vizs gál tam a szín há zi kom mu -

ni ká ció fo lya ma tá ban. Azon ban mi vel a test ant ro -
po ló giai szem pont ból nem egyér tel mû, prob lé mát -
lan fo ga lom, a kö vet ke zôk ben ma gá nak a szí né szi 
test nek egyes meg ha tá ro zó ka rak ter je gyeit gyûj töm 
össze az ant ro po ló giai test ér tel me zés fel hasz ná lá -
sá val. A re ne szánsz ban a ve len cei fes tôk dur va szö -
vé sû vá szon ra fes tet tek, hogy ki hasz nál has sák a mé -
dium ban rej lô je len té se ket és le he tô sé ge ket. A szí -
né szi test ese té ben a vá szon-kép össz já té ká nál is 
nyil ván va lóbb mé dium és kép össze ját szá sa. Han -
na Ar endt ta nul má nyá ban vizs gál ja és pár hu zam -
ba ál lít ja az em be ri és szí né szi tes tet. A szí né szi tes -
tet a min den na pi em be ri test emb le ma ti kus meg -
nyil vá nu lá sa ként elem zi, hi szen ma gát a test hasz -
ná la tot egye ne sen az em ber szí né szi ant ro po ló giai 
di men zió já nak tart ja: „Élô nek len ni annyit tesz, 
hogy az em bert ön ma ga meg mu ta tá sá nak vá gya 
hajt ja. Az élô lé nyek szí nész ként je len nek meg a szá -
muk ra felál lí tott szín pa don.”22 Az ar endt -i gon do -
la tok és idé zet ki vá lóan il luszt rál ja azt, hogy a test 
mint mé dium már ele ve al ko tott: kép, ami nem va -
la mi ma gá tól ér te tô dôen adott, ér tel mét sem min -
dig hor doz za ma gá ban, ha nem kreá ció. Vagyis idô 
és tér meg ha tá roz ta vál to zá sok nak ki szol gál ta tott 
je lö lô lán co lat.: „A vi lág ban má sok kal együtt olyan 
pan to mi mi kus tes tek ként élünk, ame lyek va gyunk, 
nem pe dig olyan ana tó miai tes tek ként, ame lyek 
bir to ká ban va gyunk.”23 Az em be ri test ilyen ér te -
lem ben vett elô ze tes ér tel me zett sé ge meg ha tá ro zó 

je gye a wil so ni szín ház nak, azon ban az zal, hogy az 
em be ri kép-mé dium test-kép pé, a szín re vi tel ké -
pé vé ala kul a mi se en scène el le ne dol go zik a tér és 
idô vál to zást pa ran cso ló ere jé nek. „Ant ro po ló giai 
né zô pont ból a kép ben tör té nô meg tes te sí tés egy 
to posz, mert azt a kí sér le tet te szi felis mer he tô vé, 
hogy a kép ben át hág juk an nak a tér nek és idô nek 
a kor lá tait, ami nek az ele ven test ki van szol gál tat -
va.”24 A wil so ni szín ház ele ven tes tek moz ga tá sával 
hág ja át és te szi nyil ván va ló vá a szí né szi test ha lan -
dó sá gát, vál to zé kony sá gát és ki szol gál ta tott sá gát. 

A szí né szi test megal ko tott sá ga „evi dens” a szín -
ház ese té ben. Az azon ban, hogy a szí né szi test re-
p ro du kál -e va la mi „va lós” test hasz ná la ti for mát, 
vagy a pro duk ció (vagyis ma ga az al ko tott ság) vá -
lik hang sú lyos sá, meg fon to lan dó. „A test ma ga is 
egy kép, még mie lôtt új raal kot nánk a kép ben. A 
le ké pe zés nem az, ami nek ál lít ja ma gát, te hát nem 
a test rep ro duk ció ja. Va ló já ban egy test rôl al ko tott 
kép pro duk ció ja, ami a test önáb rá zo lá sá ban ele ve 
adott.”- ír ja Bel ting,25 és Wil son szín re vi te lei nek 
ese té ben nyil ván va ló a test ilyen nem rep ro duk tív 
ke ze lé se. A moz gá sok nem utal nak va la mi raj tuk 
tú li „va lós” moz gás sor ra, mes ter kélt sé gük kel, csi -
nált sá guk kal, sti li zált sá guk kal és las sú sá guk kal, az 
idé zés se gít sé gé vel asszo ciá ció lán co la to kat ge ne rál -
nak a be fo ga dó ban. Ér de kes és ta lán ér de mes mun -
ka len ne a test meg ha tá ro zó ré szei nek szín há zi sze -
re pét ele mez ni. Azt, ho gyan ér tel me zô dik a test tar -
tás, a törzs, a láb? Mi vel – rész ben az em be ri kom -
mu ni ká ció ban be töl tött kiemel ke dô sze re pe miatt 
– az em be ri kül sô egyik leg meg ha tá ro zóbb nak tar -
tott ele me az arc, je len dol go za tom ban ezt tö rek -
szem érin tô le ge sen vizs gál ni ant ro po ló giai, szín há -
zi szem pont ból.  

A XVI I I. szá zad ban az ar cot olyan kom mu ni ká -
ciós for má nak te kin tet ték, mely a nyelv vel el len -
tét ben nem ké pes ha zug sá got köz ve tí te ni. Az arc 
min den ki szá má ra ért he tô mó don szol gál tat ja ki 
tu laj do no sá nak „bel sô” éle tét. Az arc nyel ve te hát 
egy fe lôl uni ver zá lis, más fe lôl a kül sô és a bel sô közt 
egyér tel mû je lö lô-je lölt meg fe lel te tés áll fenn.26  

21 Su san Son tag ha son ló szem pont ból be szél An to ni o ni Csung Ku óá ról, amely „(…) ugyanazt a té mát több fé le ka me ra ál -
lás ból is be mu tat ja – „hol tá vol ról, hol kö zel rôl, hol szem bôl, hol há tul ról” –, azaz nem egyet len meg fi gye lô esz mé nyi 
szem szö gé bôl né zi a dol go kat.” I. m., 192. 

22 Han nah Aren dt, The Li fe of the Mind, San Diego, California, Jovanovich, 1981, 26. 
23 R. D. Ro many shym, Tech no logy as Symp tom and Dre am, Lon don, 1989, 105. 
24 Hans Bel ting, i. m., 96. 
25 I. m., 104. 
26 Vö. Ko czisz ky Éva, Az arc ol va sá sa, Vul go, 2004/2, 70–83.
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A szín há zi arc az e szá zad be li né ze tek alap ján te -
hát nem más, mint egy mo no lóg, mely meg ha tá ro -
zott ér zel me ket, gon do la to kat adott for má ban köz -
ve tít. A né zô pusz ta szem lé lô je, de kó do ló ja a szük -
ség sze rûen ôszin te arc rez dü lé sei nek. Em ma nuel 
Lé vi nas XX. szá za di gon dol ko dó, az ar cot a má sik -
ra uta ló je len ség ként elem zi. Az arc töb bé már nem 
egy nyílt mo no lóg elôadó ja, ha nem egy, a min den -
ko ri má sik ból lét re jö vô je len ség. Né ze te sze rint az 
arc nem szol gál tat ja ki tu laj do no sát. Az arc egy -
szer re fe di fel és rej ti el „vi se lô jét”. Egy szer re nyí -
lik meg a má sik szá má ra és ôr zi meg tit kát. Az arc 
nem vi se lô jé re utal, ha nem a má sik ra. „Esze rint az 
arc jel zé sei nem be fe lé, a fel té te le zett „lé lek” fe lé, 
ha nem min dig ki fe lé, azaz a má sik fe lé irá nyul -
nak.”27 Az arc hom lok zat, mely nek „ré vén a tit kát 
vi gyá zó do log mo nu men tá lis lé nye gé be és mí to szá -
ba zár tan ki szol gál tat ja ma gát, fény lôn ra gyog ben -
ne, de át nem ad ja ma gát. Ke cses sé ge ré vén el va -
rá zsol, de nem tá rul ko zik fel.”28 

Az arc el sô sor ban a má sik te kin te te szá má ra lé -
te zik, a má sik ra nyi tott „és to vább vi szi a „re fe ren -
ci a li tás nai vi tá sát”, amennyi ben egyér tel mû vé te -
szi, hogy az ar cok csu pán úgy szü let nek, ha kí vül -
rôl, va la mi kí vü li bôl, egy má sik tól kéz be sí tik 
ôket”.29 A mi mi ka egyes ele mei te hát a min den ko -
ri köz lés fo lya mat ban nye rik el ér tel mü ket, hi szen 
nem lé te zik egy szer és min den kor adott ér tel mük. 
Funk cio ná lis szig ná lok: „Az arc a má sik szá má ra 
szó ló üze net, vagyis sze rep, maszk, meg kom po -
nált, meg szer kesz tett tex tus. Az arc: pro szó pon, il -
let ve la ti nul: per szo na, azaz maszk drá mai sze rep, 
egy fik tív tör té net ré sze se.”30 Az arc te hát min den -
kor szín há zi arc. Wil son – csakúgy, mint a szí né -
szi test ese té ben – az arc ban is nyil ván va ló vá te szi 
a pro du kált sá got, a meg te rem tett sé get és az ér tel -
me zett sé get. A szí né szek ar cát gyak ran vas tag, fe -
hér vagy szür ke fes ték ré teg ta kar ja. Mint ha a már 
lé te zô és felépí tett szí né szi arc ra egy újabb ré te get, 
a fe hér, ám so ha nem érin tet le nül tisz ta alap ra egy 
újabb ar cot vin né nek fel.31 

Je le net 
 

V  izs gá la taink ed di gi tár gyát a szí nész / mé dium, 
szín pa di tér, il let ve a szí né szi test, arc je len sé -
gei al kot ták. Tö re ked tem mindegyik ant ro po -

ló giai en ti tás hoz Wil son-szín re vi te lek bôl pél dá kat 
ren del ni, egy részt a könnyebb ért he tô ség, más részt 
a pro duk ti vi tás jel zé sé nek ér de ké ben. A dol go zat 
utol só ré szé ben meg for dí tom az ed di gi ren det és 
egy Wil son-e lôadás rész le ten „te szem pró bá ra” az 
ant ro po ló giai né zô pon tot. A Ham let gép bôl szár ma -
zó rö vid szek ven cia ki vá lasz tá sát az in do kol ta, hogy 
há rom el té rô mé dium ke ve re dik ben ne: szín ház, 
fény kép és film. A há rom mé dium hoz, há rom test -
fel fo gás és há rom el té rô be fo ga dá si fo lya mat, ész -
le lé si me cha niz mus tár sít ha tó. Kí sér le tem cél ja te -
hát egy rö vid szín re vi tel-rész let ant ro po ló giai szem -
pon tú, a test és be fo ga dás as pek tu sá ra kon cent rá -
ló váz la tos ol va sa ta. 

A Ham let gép szín re vi te lé ben a szín pad min dig 
más-más fa la szol gál a film rész le tek (ál ta lá ban szí -
nek, fel hôk, tûz) ve tí té sé re, mely az egyes je le ne -
tek után min dig 90 fok kal el for dul, így a ne gye dik 
szek ven cia kez de te kor fe hér ve tí tô vá szon eresz ke -
dik le a szín pad és a né zôk kö zé, ame lyen egy elô -
re rög zí tett fil met lát hat a be fo ga dó. A szín pad ról 
is mert ala kok az el sô kép ben meg ha tá ro zott kom -
po zí ció ba ren de zôd ve áll nak, fény kép sze rû moz -
du lat lan ság ban. Az ala kok mö gött, a fil men be lül 
egy má sik ve tí tô vá szon van ki fe szít ve, mely re kék 
eget vagy a jobb al só sa rok ból fel csa pó láng nyel ve -
ket ve tí te nek. Az elô tér ben lát ha tó kvá zi fo tó te hát 
össze mon tí ro zó dik a hát tér ben ve tí tett film mel. A 
fo tó – film pá ro sí tás felidé zi az ed di gi há rom kép -
ben al kal ma zott szín ház – film kons tel lá ciót. A 
fény  kép sze rû, sta ti kus film rész let tes tei egyér tel -
mûen hor doz zák a nem -itt és nem- most ka rak te -
rét. A há rom mé dium kö zül a fény kép mu tat ja fel 
a leg nyíl tab ban a már em lí tett több ide jû sé get. A fo -
tó je len be li sé ge min dig va la mi nem je len be li re és 
nem itt lé vô re utal. A fo tón megörö kí tett (akár lé -

27 Em ma nuel Le vi nas, Tel jes ség és vég te len, Pécs, Je len kor, 1999, 79.  
28 I. m., 160. 
29 Iris Dar mann, Ar co kat szemügy re ven ni, Kukla Krisztián (ford.), Vul go, 2004/2, 88–101. 
30 I. m., 81. 
31 Pe ter Slo ter dijk, Spha ren, Frank furt am Main, Suhrkamp, 1999, 193. „Ami kor a mo dern mû vé szet még ar cot mu tat meg, 

egy fo lya ma tos in ter fa ci á lis ka taszt ró fa jegy zô köny vét ve ze ti. (…) Eze ket az ar co kat a kiüre se dés és az el tor zu lás két nagy -
ha tal ma for mál ja, me lyek kö zé nem utol só sor ban tar to zik a si ker tor zí tá sa, a gyôz te sek fo lya ma to san vi gyor gó gri ma -
sza, olyan ar cok me lyek kel szem ben nincs már em be ri arc, csak ka me rák, pia cok, pon to zó bi zott sá gok.” (32)
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te zô, akár nem) és a mé dium min dig is a más hol, 
más kor és az itt, most met szés pont já ba he lye zik a 
fo tót. Szín ház és fo tó asszo cia tív kap cso la ta szük -
ség sze rûen lét re jön. A fo tó sta ti kus több ide jû sé gé -
vel szem ben a szín ház más faj ta be fo ga dá si ma ga -
tar tást, né zô pon tot igé nyel. A Wil son ál tal al kal -
ma zott több mé diu mot együtt mû köd te tô for ma a 
poszt mo dern kor ban meg szo kott ér tel me zôi köz -
he lyek ér zé ki in dít ta tá sú pon to sí tá sá ra is szol gál -
hat. Hi szen köz hely nek szá mít, hogy Baud ril lard 
ké pek tôl bur ján zó ko rá ban a re fe ren cia meg szû -
nik, hogy min den el vesz ti je len be li sé gét és egy sze -
ri sé gét a má so la tok ten ge ré ben, hogy min den di -
na miz mus ké pek ké me re ve dik. Azon ban mindezek 
a fo lya ma tok más ként je lent kez nek az el té rô mé -
diu mok ban. A szín ház je le ni de jû sé ge, nyil vá nos -
ság-ka rak te re, egy sze ri sé ge, il let ve re fe ren cia nél -
kü li sé ge erô tel jes hang súlyt nyer a fény kép mel lett. 
A szín ház ide je sem az ab szo lút, osz tat lan je len idô, 
azon ban a fo tó fe lôl je len ként de fi niál ja ön ma gát. 
Ha son ló a hely zet a re fe ren ci a li tás ese té ben is, hi -
szen a fo tó egyér tel mû vé, mintegy ér zé ki leg egyér -
tel mû vé te szi, hogy fény ké pek so ro za tá ba, ne ga tí -
vok sok szo ro sít ha tó sá gá ba il lesz ke dik. „S a fény -
kép – nem úgy, mint a fest mény, hoz zá te het jük azt 
is hogy, mint a szín ház – ele ve utal ar ra, hogy újab -
bak kö ve tik.”32 

A láng nyel vek azon ban „ki tör nek” a hát tér vá -
szon „zárt sá gá ból”, és a fér fiak alak ját kiége tik a 
kép bôl. Az elô tér sta ti kus fo tó ja te hát összeol vad a 
hát tér film jé vel és ma ga is rög zí tett moz gó kép pé 
ala kul. A film mintegy köz tes ál la pot ként sze re pel 
fo tó és szín ház kö zött. A fo tó több ide jû sé ge ke ve -
re dik ben ne a szín ház nál erô sebb köz vet len ség ér -
zet tel és ke vés bé fel fe dett (ki ját szott) me di a li tás sal. 
A há rom mé dium egy más mel let ti és egy más ba ját -
szó sze re pel te té se le he tô vé te szi, hogy ha son ló sá -
gaik mel lett kü lönb sé geik is hang sú lyos sá vál ja nak. 

Ez az ant ro po ló giai di men zió to vább ár nyal hat ja a 
je le net ér tel me zé sét. A fo tó ról a fér fiak ég nek ki. 
Ezután a nôk ma jom má ala kul nak. A fo tó te hát rög -
zít egy ál la po tot, mely sta ti kus nak és vál toz tat ha -
tat lan nak tû nik, azon ban ma gá ban hord ja a nem 
je len be li ség ke rek te rét, vagyis a fo tó sta bi li tá sa nem 
ter jed ki az ál ta la eset le ge sen megidé zett je len ség -
re. Az elôadás ese té ben ez a megidé zett szel lem le -
het fér fi és nô kap cso la ta. Az zal, hogy a fér fiak kiég -
nek a fel vé tel rôl az az ér tel me zé si irány erô sö dik, 
mely sze rint (leegy sze rû sít ve) a nôk fér fi ha tal mat 
meg dön te ni szán dé ko zó lá za dá sa si ke res le het. A 
film köz vet len sé ge igen exp resszív vé te szi ezt a je -
le ne tet. A nôk át vál to zá sa a film di na miz mu sát is 
kiak náz va fe lülír ja ezt az ol va sa tot. Hi szen a ma -
jom má ala ku lás egy faj ta re dun dan ciát je löl. Így e 
je le net ese té ben meg kér dô je le zô dik a Fis cher- Lich -
te drá ma ér tel me zé sé bôl33 kiin du ló nôi meg vál tás -
tör té net. A film be ját szás vé gén – mi köz ben a kép 
egy re tá vo lo dik és ap ró koc kák ra mon tí ro zó dik szét 
– az ala kok felis mer he tet le nül ki csi nyek ké és tor -
zak ká vál nak. A fil mes trük kön túl mu tat va eb ben 
a rész ben a szá mí tó gép vir tuá lis rea li tá sa is mét új 
be fo ga dói hoz záál lást, ér zé ke lé si és így ér tel me zé -
si mó dot kí ván meg. A kép szétesik, azon ban nem 
úgy, mint a ho log ram, mely nek legap róbb tö re dé -
ké ben is az egész lát szik, ha nem szí nei re, el na gyolt 
for mái ra, vo na lai ra mál lik szét. A test mint meg -
konst ruált kép lep le zô dik le, a be fo ga dó pe dig min -
den faj ta va lós meg fe lel te tés le he tô sé gé nek el ve szé -
sét él he ti át. A szá mí tó gé pes tech ni ka se gít sé gé vel 
az ala kok mon tí ro zott sá ga ré vén az az ér tel me zés 
erô sö dik, mely sze rint olyan al ko tó ele mek konst -
ruál ják mind tes tün ket, mind ér zé ke lé sün ket, mind 
tör té ne tein ket, me lyek szám ba ve he tet le nek, meg-
/kiis mer he tet le nek és nem rend sze rez he tôek egyet -
len meg ha tá ro zó elv, gon do lat men tén sem. „A töb -
bi, né ma csend.”

32 Hans Bel ting, i. m., 187. 
33 Vö. Eri ka Fis cher- Lich te, A drá ma tör té ne te. A szín re vitt iden ti tás tör té ne te, Kiss Gabriella (ford.), Pécs, Je len kor, 2001. 
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