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A mû vé sze tek vi szo nya a hy per tex tu a li tá shoz 
 

N ap jaink ban a szín ház zal kap cso la tos ér -
deklôdés, ahogy más mû vé sze ti ágak ese té -
ben is, las san ként te ret en ged, be hó dol az 

Internet használa tá nak. A szín ház lá to ga tó kö zön -
ség, az ér tô be fogadó vagy a szín há zi szak em ber is 
egy re in kább meg ta lál ja a ma ga te re pét a ma gyar, 
szín há zi te ma ti ká jú web la pok re per toár já ban. Az 
el múlt év ti zed gyakor la ta mos tan ra már megér lel -
te azo kat az új kér dés le he tô sé ge ket, ame lyek ed -
dig nem is mert irányt ad hat nak a szín ház tu do má -
nyi dis kur zus nak. Ah hoz azon ban, hogy a web-
 kul tú ra te ret nyer hes sen ebben a mû vé sze ti ág ban 
is, még meg le he tô sen sok min den  nek meg kell vál -
toz nia. A prob lé ma gyökere nem csak ab ban rej lik, 
hogy a szín ház tu do mány in terak tív fel dol go zott sá -
ga a ma gyar web si te -o kon na gyon cse kély, ha nem 
hogy a szín ház el mé le ti kuta tá sok még nem ter jesz -
tet ték ki kér dés ho ri zont ju kat er re az in ter disz cip -
li ná ris lehe tô ség re. Amennyi ben meg vizs gál juk azt 
a fo lya ma tot, ahogy a külön bö zô mû vé sze ti te rü -
le tek a ma guk mód ján ré szévé vál tak a ma gyar 
hypertextuális kö zeg nek, meg lehe tô sen nagy el té -
ré se ket ta pasz ta lunk, és en nek tük ré ben fel mér het -
jük, hogy mi lyen messze va gyunk még az in terak -
tív szín ház tu do mány le he tô sé gé tôl.  

 
A hypertext iro da lom tu do má nyi alap jai 

 

Az Internet tör té ne té ben és fej lô dé sé ben szá mos 
olyan kér dés irányt kö vet he tünk nyo mon, ame -
lyek egyér tel mûen a hu mán tu do má nyok kö -

ré be so rol ha tók. En nek a le he tô ség nek a rö vid át -
te kin té se azért lé nye ges feladat, mert rá vi lá gít ar ra 
a tény re, hogy a hypertext fo gal ma az arc hi vá lás in -

terak tív meg va ló su lá sá ból nôt te ki ma gát. En nek 
tük ré ben jo gos kér dés, hogy va jon mégis miért ez 
az egyet len funk ció, amely csak eset le ge sen va ló -
sul meg a mû vé sze ti tár gyú hon la pok és leg fô kép -
pen a szín há zi we bol da lak lét re jöt te kor.  

A kiin du lá si pont az iro da lom tu do mány és a reál -
 gon dol ko dás ke reszt met sze té ben ke re sen dô. Az 
alap gon do lat, ame lyet Van ne var Bush fej tett ki elô -
ször, a szö ve ges in for má ciók kal va ló mun kát, a me -
cha ni kus em lé ke zet kiala kí tá sát he lyez te elô tér be.1 
Az in for má ció vissza ke re sés, tá ro lás és rend sze rezés 
megol dá sát azért tar tot ta sür ge tô feladat nak, mert 
a nu me ri kus, il let ve al fa be ti kus rend szer ként fel -
hal mo zó dott tu dást egy re ke zel he tet le nebb nek ítélte 
meg. A negy ve nes évek ben megin du ló ku ta tá sok 
te hát az „in de xe lés sel tör té nô sze lek ciót” kí ván ták 
fel vál ta ni az „asszo ciá ció út ján tör té nô sze lek cióval” 
és a do ku men tá lá si, arc hi vá lá si felada tok ra vonatkoz -
tak. En nek az el gon do lás nak nyo mán ve tet te fel 
Bush a me mex el mé le tét, amely a sze mé lyi szá mító -
gép adat bá zi sát kí ván ta mo del lez ni és elôirá nyozta 
a há ló za ti gon dol ko dás le he tô sé gét. Ezek bôl a kuta -
tá sok ból kiin dul va a hypertext fo gal ma (ame lyet 
Ted Nel son, a ki fe je zés megal ko tó ja a hat va nas 
évek ben egy sze rûen „nem foly to nos írás”-nak neve -
zett) már konk ré tan a könyv ol va sás és -írás szekven -
 cia li tá sá nak ana ló giá ját vet te ala pul.2 A láb jegyzetek, 
lap szé li jegy ze tek, szö veg va ri án sok, bib li o gráfiák 
vir tuá lis sá té te le, azaz a „link” fo gal má nak megjele -
né se és al kal ma zá sa olyan cso mó pon tok hoz ve zetik 
el az ol va só fi gyel mét, ame lyek újabb és újabb ol -
va sá si le he tô sé ge ket kí nál nak fel. A be fo ga dó te hát 
asszo cia tív mó don ve zér li egyé ni ha la dá si irá nyát 
és ha tá roz za meg ak tuá lis he lyét a hy per text ben.  

A há ló za ti gon dol ko dás in terak tív meg va ló su lá sa 
olyan iro da lom tu do má nyi elôz mé nyek re ve zet he tô 

BE NYOVSZ KY TÓTH ANI TA 

Szín ház a we ben – web szín ház

1 Van ne var Bush: Út az új gon dol ko dás fe lé. http://www.art pool. hu/hy per me dia/bush.html 
2 Ted Nel son: Hi per vi lág – a szel lem új ott ho na. http://www.art pool. hu/hy per me dia/nel son.html 
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vissza, ame lyek le he tô sé get lát tak egy ki zá ró lag tech -
ni kai, el sô sor ban ka to nai vív mány nak in du ló újí tás 
fi lo zófiai, iro dal mi ho za dé ká nak felis me ré sé ben. Az 
„ideá lis tex tu a li tás” leírá sa Ro land Bar thes- nál tel jes 
mér ték ben megegye zik a nel soni mo del lel és alá tá -
maszt ja az „ab szo lút plu rá lis szö veg”, azaz a hypertext 
iro da lom tu do má nyi megala po zott sá gát.3 A könyv ol -
va sás és -írás há ló za ti mun ka ként va ló el gon do lá sa, 
a kiága zá sok, cso mó pon tok, hi vat ko zá sok rend sze -
ré nek felis me rése Barthes mel lett Mi chel Fo u cault 
ne vé hez köt he tô és Derrida mun kái ban tel je se dik ki.4 
Az iro da lom tu do mány, a fi lo zófia nar ra tív plu ra li tás -
ra vo nat ko zó el mé le tei nek meg te rem té se köz ben te -
hát ugyanazt a fo gal mi rend szert hasz nál ta, amely 
men tén az in for ma ti kai ku ta tá sok zaj lot tak.  

A hypertext meg je le né sé vel az iro da lom, vagy 
in kább a szö veg ol va sá si me tó du sai egy-egy do ku -
men tu mon be lül még sem vál toz tak meg, csu pán 
al kal ma zá suk vált sok ré tûb bé. Eb bôl adó dóan a 
vir tua li tás bár mi lyen fo ká ra ju tunk is el, a hypertext 
nem lesz más, mint egy olyan ki szol gá ló, di gi ta li -
zá ló rend szer, amely nek alap ve tô hor do zó fe lü le te 
a szö veg ma rad, és alap te vé keny sé ge a di gi tá lis 
adat tá ro lás, arc hi vá lás, amely nek hasz ná la ta há ló -
za ti mun ka ként va ló sul meg.5 

 
Hy per mé dia és a mû vé sze tek 

 

Ahe te ro gén ob jek tu mok nem li neá ris struk tú -
rá já ból kiala ku ló vir tuá lis há ló zat azon ban ép -
pen he te ro ge ni tá sá ból adó dóan nem csak szö -

veg fáj lokat ké pes ke zel ni. A hy per mé dia fo gal má -
nak be ve ze té se te hát a ké sôb biek ben ki bô ví tet te a 
hypertext iro dal mi ala pú el gon do lá sát, és elô ké szí -
tet te az audio- és vi deoanya gok fel hasz ná lá sá nak 
le he tô sé gét is.6 Nel son Xa na du pro jekt jé nek, az 
„uni ver zá lis és nyi tott on li ne in for má ciós há ló za ti 
mun ka” kez de ti mo dell jé nek el gon do lá sai te hát a 
szö ve gen tú li te rü le tek be vo ná sá val vál hat tak tel -
jes sé.7 Ezen a pon ton kap cso lód hat tak be a hy per -
tex tus ba azok a mû vé sze ti ágak, ame lyek nek a szö -

ve ges tar ta lom csu pán sze kun der ré szét ké pez heti. 
Mi vel a ze ne mû vé szet, kép zô mû vé szet, filmmûvé -
szet vagy ép pen a szín ház ma te ri a li tá sa csak rész -
ben ha tá roz ha tó meg szö veg fáj lok for má já ban, érte -
lem sze rûen az iro da lom tu do mány nál ne he zeb ben 
vál hat nak a ma guk tel jes sé gé ben egy in terak tív há -
ló zat ré szé vé. Az au dio- és vi deoanya gok „ol va sá -
sa” ki zá ró lag a ma guk li nea ri tá sá ban kép zel he tô el 
és kon tex tu á lis el he lyez he tô sé gük csak szö ve ges 
tar tal mak ba ágyaz va (me nü vagy link) va ló sul hat 
meg. En nek ér tel mé ben a ké pi- és hang zó anya gok 
a vir tuá lis há ló zat vég pont jain ta lál ha tóak, hi szen 
sem a kép ben, sem a filmben, sem a ze né ben nincs 
sa ját anya gá ból kiala kí tott to vább lé pé si le he tô ség.  

Az In ter ne ten meg je le nô mû vé sze ti tár gyú hon -
la pok a leg kü lön bö zôbb mó don hor doz zák a kul -
tu rá lis tar tal mat. A tar ta lom szol gál ta tás, arc hi vá lás 
fo lya ma ta a fel hasz ná ló be te kin té sét te szi le he tô vé 
könyv tá rak, mú zeu mok, szín há zak, kul tu rá lis aján -
ló hon la pok stb. adat bá zi sá ba, így az esz té ti kai tár -
gyú ol da la kon csak azt kér het jük szá mon, hogy mi 
ál tal vá lik va ló ban mû vé szi ér ték ké, amit hor doz -
nak. A fel hasz ná ló eliga zo dá sát eb ben a mik rouni -
ver zum ban az igé nye sen kiala kí tott web si te -ok mel -
lett a fó ru mok, az on li ne in terak ció le he tô sé ge te -
rem ti meg. A kü lön bö zô web- fe lü le tek esz té ti kai 
ér té ke lé se, a pár be széd le he tô sé ge ki zá ró lag ezen a 
mó don nyil vá nul hat meg. A vir tuá lis ga lé riák, iro -
dal mi si te -ok stb. egyik leg fon to sabb mér cé je mégis 
a hasz nál ha tó ság ban rej lik és nem a di gi ta li zált tar -
ta lom mi nô sé gé ben. A hasz nál ha tó ság, csakúgy, 
mint bár mi lyen más hon lap ese té ben, igen könnyen 
meg ha tá roz ha tó, ami vi szont a tar ta lom mi nô sé gé -
rôl már ne he zeb ben mond ha tó el.8  

A mû vé sze tek ha lá lá nak he ge liá nus ví zió ja tehát 
az Internet meg je le né sé vel, a vir tuá lis do ku men tu -
mok vé ge lát ha tat lan gyár tá sa és ana li zá lá sa foly tán 
be tel je sed ni lát szik. „A mû vé szet szá má ra te hát nem 
ma radt más hát ra, mint le ráz va sa ját fej lô dé sét tudo -
mánnyá vál jon, vagyis az ana li ti kus ön megis me rés 
út já ra lép jen.”9 A tech ni kai esz kö zök, az in for mati -

3 Ro land Bar thes: S/Z. Bu da pest, Osi ris, 1997. ford. An gya lo si Ger gely. 
4 Mi chel Fo u cault: A tu dás arc heo ló giá ja. Bu da pest, At lan tisz Kiadó, 2001. ford. Per czel Ist ván. 
5 A hypertext tör té ne tét és bib li o gráfiáját bô veb ben lásd: Geor ge P. Lan dow: Hy per tex tu á lis Der ri da, poszt struk tu ra lis ta 

Nel son? http://www.art pool. hu/hy per me dia/lan dow.html 
6 A hypertext és a Hy per me dia fo gal má nak meg ha tá ro zá sát lásd pél dául http://de. wi ki pe di a .org/wi ki/Hy per text. 
7 Bô veb ben lásd http://www.aus. xa na du. com/xa na du, ma gya rul http://www.art pool. hu/hy per me dia/feld man.html. 
8 Né hány kül föl di mú zeu mi hon lap hasz nál ha tó sá gi vizs gá la tá nak ered mé nye, il let ve a jel leg ze tes hi bák össze fog la lá sát 

lásd http://www.ter mi nal. hu/news re ad.php?id=24205111043717. 
9 Dr. Szûcs Ol ga – Pász tor Eri ka Ka ta lin: Internet és mû vé szet: új mé dium, ré gi kér dé sek. http://www.e pi tesz fo rum. hu/muhely 

_uto pi a.php?mu id=113
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kai nyelv alap jain nyug vó mû vé szi ki tel je se dés fo -
lya ma ta meg kez dô dött. Az in terak tív arc hí vu mok és 
fó ru mok min den ed di gi nél na gyobb le he tô sé get kí -
nál nak az ön meg va ló sí tás ra. Míg a mo zi vagy színhá -
zi él mény má sok ál tal meg sza bott ter je delem ben és 
in ten zi tás sal fej ti ki ha tá sát, ad dig az Internet (vagy 
a te le ví zió) megad ja a fel hasz ná ló/be fo ga dó nak az 
„én- fe ledt ség” ki tel je se dé sét.10 Az internetes felhasz -
ná ló te hát egy idô ben éli át azt a két fé le örö möt, 
amit Freud né zés és né zett ség ket tôs sé gé ben aposzt -
ro  fál.11 Így a masz kulin és fe mi nin moz zana tok egy -
ne mû sí tik az in terak tív részt ve vô ket és fel hasz nálói 
ne vek mö gé búj tat va arc ta la nít ják is egy ben. Az ano -
ni mi tás nak kö szön he tôen kiél he tik leg rej tet tebb 
ex hi bi cio nis ta haj la mai kat is. Las san már min den -
ki al ko tó vá vál hat, s ennek ered mé nye kép pen a fel -
hasz ná ló/be fo ga dó po zí ció is egy re in kább ki bô -
vül. El tûn nek azok az esz té ti kai nor mák, amelyek 
meg ha tá roz nák, hogy mit te kin tünk mû vé szet nek.  

 
A mû vé szet piac ké pes sé vá lá sa 

 

Ahypertext tör té ne tét át gon dol va nem vé let len 
te hát, hogy az iro da lom vált a film és a ze ne 
mel lett a legin kább piac ké pes sé az el múlt év -

ti zed ben. Az iro da lom nak meg van az az elô nye a 
töb bi mû vé sze ti ág gal szem ben, hogy ki zá ró lag szö -
ve ges fájl ként vi he tô fel az internetes por tá lok ra, él -
ve ze te nem kö tô dik egy bi zo nyos be ha tá rolt tér hez, 
így leg fel jebb a sa ját ka ros szé künk ben va ló ol va sás 
ké nyel mét kér het jük raj ta szá mon. Mi vel a szö veg-
for má tum a hypertext alap ját ké pe zi, a pri mer és 
sze kun der iro da lom egyaránt vég te len tá ro lá si fe lü -
le tek re ta lált az internetes por tá lo kon. A ze ne és a 
film meg je le né se, il let ve tér hó dí tá sa pe dig in kább 
az elad ha tó ság ból fa kad. Azon ban eb ben a két eset -
ben már egy re ke vés bé be szél he tünk mû vé szet rôl, 
in kább az in for má ciós tár sa da lom legel ter jed tebb 
ki szol gá ló és szó ra koz ta tó esz kö zei rôl.  

Ami legin kább prob lé mát je lent te hát: a kép zômû -
vé szet, il let ve a szín ház elad ha tó sá ga. Míg ol vas ni, 
ze nét hall gat ni, filmet néz ni rend kí vül sok módon 
tu dunk, ad dig a kiál lí tá sok és szín há zi elôadá sok 
lá to ga tá sá hoz min den kép pen ki kell sza kad nunk 
ott hon ról és el kell jut nunk egy meg ha tá ro zott instal -
lá ciós tér be, vagy legalábbis a ma ga ma te riá lis való -
sá gá ban kell szem lél nünk egy adott ins tal lá ciós 

kép zôd ményt. A kér dés te hát az, hogy a hypertext 
ho gyan ké pes meg hó dí ta ni eze ket a te rü le te ket is. 
A há rom di men ziós mû vé sze ti konst ruk ciók, amelyek 
ke ret ként is há rom di men ziós te re ket igé nyel nek 
meg va ló su lá suk hoz, erô tel jes re duk ción es nek át, 
amennyi ben kép- vagy vi deo fájl ként kí ván juk a 
hypertext há ló za tá ba beépí te ni ôket. Eb ben az esetben 
az al ko tás lé nye ge az anyag ban, il let ve a tér fel haszná -
lá sá ban rej lik. Ráadá sul egy fest mény, szo bor vagy 
egy szín há zi elôadás hor do zó anyag gá té te lé nek 
sem mi fé le pia ci ér té ke nin csen (le szá mít va per sze 
va la mennyi ope ra-e lôadás, vagy mu si cal CD, vagy 
DVD vál to za tát), ami szin tén aka dályt je lent het az 
Internet vi lá gá ban. A kü lönb ség a két mû vé sze ti ág 
kö zött mégis csak ab ban rej lik, hogy egy kép fájl archi -
vá lá sa még sem tû nik olyan nagy re duk ció nak, mint 
a szín há zi elôadások vi deó ra rög zí té se, hi szen a mûvé -
szet tör té net in terak tív vá té te le ké pek és azok kom -
men tár jai ál tal igen egy sze rûen megold ha tó feladat, 
a kiál lí tá si anya gok pro pa gá lá sa pe dig az egy re el -
ter jed tebb web- ga lé ri ák ol da lain tör té nik meg.  

 
Szín ház a we ben 

 

Aszín há zi tu dás rög zí té se és in terak tív vá té te le 
ta lán pont emiatt ke rül a foly to nos ha lasz tó -
dás ál la po tá ba. A szín há zi tár gyú we bol da lak 

ma Ma gyaror szá gon a könnyebb utat vá lasz tot ták, 
és há rom irá nyult ság gal ren del kez nek: szín há zi te -
ma ti ká jú hon la pok, mû sor szol gál ta tó por tá lok, il -
letve tar ta lom szol gál ta tó link gyûj te mé nyek for má -
já ban ke rül tek be a hypertext kö ze gé be. Egy jó we -
bol dal per sze mind há rom le he tô ség bôl nyújt egy 
ke ve set, de sem mi eset re sem ve szí ti el sa ját ar cu -
la tát. A cél mégis egy és ugyanaz: kor lát lan le he tô -
sé get te rem te ni a szín há zi ex port nak, a rek lám nak. 
A szín há za kon, szín há zi fesz ti vá lo kon, szín há zi új -
sá go kon, mû sor is mer te tô fe lü le te ken kí vül na gyon 
ke ve sen üze mel tet nek ma Ma gyaror szá gon szín há -
zi web site -o kat. A fo gyasz tói igé nye ket ger jesz tô 
we bol da lak és rek lám fe lü le tek kö zött egy-egy szín -
há zi hon lap csu pán ki sebb ség ként sze re pel het, és 
ha son ló cé lo kat szol gál, mint a leg több. A szín ház -
ba já rást hir de ti, és a leg ke vés bé sem tart ja fon tos -
nak a szín ház ról va ló tu do má nyos vagy egy sze rûen 
csak igé nyes be széd mód kiala ku lá sát, vagy a tel jes 
kö rû szín ház tu do má nyi arc hi vá lást.  

10 Mind két eset ben az „én- fe ledt ség” ál la po ta a há ló zat ba va ló „be le mo só dás ként” va ló sul meg, de amíg az Internet hasz ná -
la ta ak tív rész vé telt kí ván, más mé diu mok a be fo ga dó passzi vi tá sát ak náz zák ki.  

11 Schul ler Gab riel la: Tü kör / Kép / Rom bo lók. The at ron, 2003/ nyár-ôsz. 33–60.
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Nyil ván va lóan az a cél kö zön ség, amely szín ház -
ba jár és egy szer s mind Internetet is hasz nál, még 
elég gé szûk kö zeg, azon ban a szín há zi web si te -ok 
lét re jöt te a legfiata labb nem ze dé ke ket már a sa ját 
nyel vü kön szó lít ja meg, így biz to sít va a foly to nos -
sá got eb ben a kul tu rá lis szfé rá ban is. A szá mí tó -
gép-hasz ná lat szo cio ló giai vizs gá la ta kor ki de rül, 
hogy az is ko lá zott ság és az anya gi hely zet, il let ve 
az in téz mé nyi hát tér nö ve ke dé se játssza a leg na -
gyobb sze re pet az In ter net- hoz zá fé ré sek ala ku lá sa -
kor.12 Ezt fi gye lem be vé ve meg je gyez het jük, hogy 
a szín ház ba já rás de mo gráfiai mu ta tói is ha son ló -
kép pen ala kul nak. A szín há zi web si te -ok lét re jöt -
té nek cél ja te hát el sô sor ban a mû sor szol gál ta tás és 
jegy in for má ció gör dü lé ke nyeb bé té te le azok szá -
má ra, akik amúgy is affi ni tást érez nek a szín ház 
iránt. Ez per sze nem azt je len ti, hogy aki Internetet 
hasz nál, egy szer s mind po ten ciá lis szín ház lá to ga tó 
is, ha nem hogy az idô sebb nem ze dé ket le szá mít -
va, kö zü lük ke rül ki a le het sé ges kö zön ség. 

 
Szín há zi ex port-im port 

 

Ahypertext há ló za tá ban meg je le nô ma gyar nyel -
vû szín há zi web si te -ok legalap ve tôbb funk -
ció ja sem mi ben sem tér el bár mi lyen más we -

bol dal tól. A leg po ten ciá li sabb fel hasz ná ló lát ha -
tóan: a szín ház ba já ró em ber. A di gi tá lis in for má -
ció: a szá má ra hir de tett szín há zi él mény. Eb bôl a 
szem pont ból a szín há zi hon la pok nagy több sé ge 
sa ját ma gát olyan rek lám fe lü let nek te kin ti, amely 
ki tá gít ja a szín ház mar ke ting-te vé keny sé gé nek le -
he tô sé geit, és újabb kí sér le te ket tesz a po ten ciá lis 
szín ház lá to ga tók to bo r zá sá ra. Mi vel ma gyar vi -
szony lat ban a szín há zak hon lap jai, il let ve a mû sor -
szol gál ta tó web la pok je len tik na gyobb szá za lék ban 
a szín há zi te ma ti ká jú tar tal mak köz ve tí té sét, nem 
cso da, hogy nem ala kult ki egyet len olyan kö zeg 
sem, amely a szín ház tu do mány te re pé vé vál ha tott 
vol na. A szín há zi link gyûj te mé nyek, il let ve a szín -
há zi ol da lak link aján lói (amennyi ben van nak) biz -
to sít ják ugyan a hon la pok kö zöt ti át jár ha tó sá got, 
de ez leg fel jebb tá jé koz ta tó jel le gû, és legin kább 
„egy más ra mu to ga tás ként” va ló sul meg, sem mint 
va lós hy per text ként. Elég csak né hány na gyobb 

link gyûj te ményt át néz ni, és máris ki raj zo ló dik, 
hogy a szín ház zal fog lal ko zó ol da lak rend sze re mi -
lyen szûk és mi lyen kiegyen lí tet len, a kap cso ló dó 
té má kat fel dol go zó tu do má nyos igé nyû szö ve gek 
pedig mi lyen kis sze re pet ját sza nak a szín há zi 
hypertext ala ku lá sá ban. A mi nô sé gi szín ház tu do -
má nyi írá sok vagy nem ke rül tek még fel kel lô szám -
ban az In ter net re, vagy na gyon ne he zen le het rá -
juk buk kan ni a há ló zat zsák ut cái ban.  

A leg tel je sebb ha zai tar ta lom szol gál ta tó link -
gyûj te mény a Start lap szol gál ta tó ol da lai, de mel -
let te más we bol da lak szín há zi gyûj te mé nyei ben is 
akad hat nak új in for má ciók.13 A köz ve tí tô ol da lak 
elem zé se fe les le ges feladat, hi szen csak a tel jes ség 
kér he tô szá mon raj tuk, il let ve a va ló di mö göt tes 
hon la pok meg lé te. Mégis meg kell je gyez ni, hogy 
bár hasz nos se gít sé get nyúj ta nak a tá jé ko zat lan 
Internet hasz ná ló szá má ra, olyan rend szer be kény -
sze rí tik a fi gyel met, amely sem mi ben sem ha son -
lít a hypertext ere de ti el gon do lá sá hoz. Egy ol dal, 
amely csak lin kek bôl áll és egy ne mû bár mi lyen más 
té ma link gyûj te mé nyé vel, nem tesz mást, mint 
vissza kény sze rí ti tá jé ko zó dá si szo ká sain kat az al -
fa be ti kus ha gyo mány ban meg szo kot tak hoz, mi -
köz ben sem mi lyen új in for má ció köz ve tí té sé re nem 
vál lal ko zik. Té ma kö reik alap ján azon ban nagy sze -
rûen tá jé ko zód ha tunk a szín há zi lin kek jel le gé rôl 
és mennyi sé gé rôl. A ma gyar szín há zi hon la pok 
(sze ren csé re) vé ge lát ha tat lan le he tô sé gei, il let ve a 
ma gyar szí né szek re, szí nész nôk re vo nat ko zó in for -
má ciók mel lett meg ta lál hat juk a mû sor szol gál ta tó, 
il let ve on li ne jegy ren de lô hon la pok re per toár ját is. 
Fel tû nô, hogy amíg a szín ház zal fog lal ko zó link -
gyûj te mény a ma gyar szín há zi élet te rü le tei nek fel -
tér ké pe zé sé re kor lá to zó dik, a www.dra ma. lap -on 
gyü le kez nek a tör té ne ti, il let ve né hol el mé le ti jel -
le gû írá sok, hon la pok, nem ke vés kül föl di web site 
fe lé irá nyít va fi gyel mün ket, hi szen ma gyar nyel vû 
szín ház-, drá ma tör té ne ti és -el mé le ti la po kat alig -
ha ta lál ha tunk. 

A tá jé ko zó dás má sik, az elôb bi nél jó val hi te le -
sebb for rá sa a Ma gyar Szín há zi Por tál, amely az 
egyet len, a ma gyar szín há zi élet tel kap cso la tos leg -
fon to sabb in for má ció kat össze gyûj tô In ter net -e lér -
he tô ség.14 Amennyi ben a tar ta lom szol gál ta tást te -

12 Te re sty é ni Ta más: Glo ba li zá ció, kom mu ni ká ció: mé dia és Internet. http://www.vi de o. mie. hu/pro jek tek/me dia_kod ja/ 
tere sty e ni_glo ba li za cio_kom mu ni ka cio 

13 www.szin haz. lap. hu, www.dra ma. lap. hu, www.dra ma pe da go gi a. lap. hu, www.mu si cal. lap. hu, www.gyer mek szin haz. 
lap. hu, www.be ckett. lap. hu, és a kap cso ló dó té mák gyûj te mé nyei. 

14 www.the at re .org. hu
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kint jük a vizs gá lat alap já nak, el mond hat juk, hogy 
ez az egyet len olyan fó rum, amely egy szer re több 
funk ciót is egye sí te ni kí ván. Tö rek szik a mû sor -
szol gál ta tá son kí vül a leg fon to sabb lin ke ket köz -
ve tí te ni, cik ke ket ol vas ha tunk az ak tuá lis szín há zi 
tör té né sek rôl és né mi arc hív jel leg is se gí ti a bôveb -
ben tá jé ko zód ni kí vá nó kat. Nagy sze rû kez de mé -
nye zés, hogy van egy hi va ta los por tál ja a ma gyar 
szín há zi élet nek, ahogy az összes na gyobb eu ró pai 
or szág szín ház kul tú rá já nak is. Ami re vál lal ko zik ez 
a hon lap, nem több nem ke ve sebb, mint a köz ér -
de kû szín há zi web há ló zat kiépí té se és mû köd te té -
se a hy per text ben. Mégis meg jegy zen dô, hogy még 
a ki zá ró la go san mû sor is mer te tés re sza ko so dott Port 
we bol dal is több in for má ció val szol gál, ami a szín -
há zi ren de zôk, al ko tók, drá ma írók mun káit il le ti.15 
Sok kal több in for má ciót nyújt olyan ol da lon rá ke -
res ni egy konk rét da rab ra, ahol meg je le ní tik a szer -
zô összes drá má já nak leg fon to sabb ada tait is, hogy 
me lyi ket hol játsszák ép pen, és ahol to váb bi lin kek 
se gí te nek ér dek lôd ni az ak tuá lis szín ház ról, szerep -
lôk rôl. Azért meg le pô ez a funk ció, mert egy alap -
ve tôen mû sor ke re sô ol dal nak nem kel le ne ilyes mi -
rôl tá jé koz tat ni, ahogy más ilyen jel le gû ol da lak 
sem te szik.16 Ter mé sze te sen a szín há zi por tál is ele -
gen dô in for má ciót szol gál tat ar ra néz ve, hogy me -
lyik al ko tó nak, szín ház nak van elér he tô hon lap ja, 
de in nen tôl kezd ve a tá jé ko zó dást a fel hasz ná ló tü -
rel mé re bíz zák. Ter mé sze te sen ez nem hiá nyos ság, 
csak tény. Min de ne set re fur csa, hogy ha egy al ko -
tó élet mû vé re va gyunk kí ván csiak, és ar ra a né hány 
adat ra, hogy me lyik szín ház ban játsszák ép pen, 
vagy hogy mi kor volt a be mu ta tó, ak kor nem a hi -
va ta los szín há zi por tál hoz for du lunk, mert az csak 
igen cse kély sa ját adat bá zis sal ren del ke zik. Ráadá -
sul mit te het ar ról a fel hasz ná ló, hogy pél dául Zsó -
tér Sán dor nak nincs hi va ta los hon lap ja, és így ren -
de zé sei rôl csak ak kor tud hat meg va la mit, ha a por -
tál ke re sô je átirá nyít ja a port adat bá zi sá ba. Más kér -
dés, hogy ha már ezek az ol da lak a szín há zi 
in for má ciók leg tel je sebb köz lé sé re sza ko sod tak, 
miért nem irá nyí ta nak el köz vet le nül egy meg fe le -
lô ol dal hoz, konk rét cik kek hez, ta nul má nyok hoz, 
kri ti kák hoz, amit amúgy csak a ke re sô prog ra mok -
kal va ló hosszas ke res gé lés út ján ta lál hat nánk meg. 

Az egyik legis mer tebb ke re sô prog ram se gít sé -
gül hí vá sa kor a szín ház szó beírá sá val tö mény te len 

mennyi sé gû hon lap ra buk kan ha tunk. Nem meg -
le pô, hogy a ren ge teg ma gyar szín há zi tár su lat sa -
ját we bol da la in kí vül, csak itt-ott tûn nek elô olyan 
le he tô sé gek, ame lyek nek nem a mû sor szol gál ta tás 
a fô profiljuk. A Nem ze ti Szín ház és a Ma dách Szín -
ház nép sze rû hon lap jai mel lett har ma dik he lyen a 
Szín ház kri ti kai és el mé le ti fo lyó irat hon lap ja ve ze -
ti a lis tát, a ne gye dik leg lá to ga tot tabb a Port szín -
ház mû sor és szín mû adat bá zis, il let ve ötö dik ként 
a www.szín haz. lap. hu link gyûj te mény. Az öt legis -
mer tebb szín há zi hon lap után meg kez dô dik az 
összes hon lap pal ren del ke zô szín ház meg je le ní té -
se, de csak itt-ott buk kan nak elô egyéb ér de kes sé -
gek. A drá ma szó beírá sa kor azon ban si ral mas kör -
kép tá rul a fel hasz ná ló elé. En nek a ki fe je zés nek a 
ma gyar le fe dett sé ge el ké pesz tôen cse kély, ami az 
igé nyes tar tal mú web si te -o kat il le ti. A Drá ma Mar -
ga rin pop együt tes da lait hir de tô ol dal után az Ok -
ta tá si Mi nisz té rium drá ma érett sé gi vizs gá já nak is -
mer te tô je kö vet ke zik. A har ma dik he lyen vég re elô -
buk kan a Nem zet kö zi Szín há zi In té zet hon lap ja, 
ahol egyik le he tô ség ként a már is mer te tett Por tál -
hoz irá nyí ta nak, ha bár mi lyen drá má ról kí ván nék 
ér dek lôd ni, vagy a „Drá ma bib lio té ka” el ne ve zé sû 
nagy sze rû kez de mé nye zés hez, amit azon ban le he -
tet len mû kö dô ké pes ál la pot ban ta lál ni. A to váb bi 
le he tô sé gek kri ti kán alu liak. 

A szín há zi hon la pok fel tér ké pe zé se kor el sô sor -
ban a mû sor szol gál ta tás rész le tes sé ge, a web- desing 
és a hasz nál ha tó ság mel lett a tar ta lom mi nô sé gét is 
meg kell vizs gál nunk. Ér de mes át gon dol ni, per sze 
a tel jes ség igé nye nél kül, hogy melyek a leg jobb 
magyar szín há zi hon la pok hiá nyos sá gai, il let ve azok 
a kez de mé nye zé sek, ame lyek kö ve ten dô vé kel lene, 
hogy vál ja nak. A vizs gá lat tár gya ez eset ben a kere -
sô prog ram két do bo gós szín há zi hon lap ja, il let ve 
két ki sebb szín ház na gyon is jól mû kö dô weboldala.  

A Nem ze ti Szín ház megújult elér he tô sé ge az in -
ternetes hír új sá gok profizmu sá val ve tek szik.17 Beje -
lent ke zés kor nem fá raszt ja a lá to ga tó kat int ro betöl -
té sé vel, ha nem azon nal rá tér a lé nyeg re, rá zú dít ja 
a le he tô leg több in for má ciót az ér dek lô dô re. Az oldal 
tar ta lom szol gál ta tó funk ció ja tel jes és lin kekben 
gaz dag. Azon ban a fel sô me nü vá lasz ték, a jobb és 
bal ol da li ké pes me nü aján ló, a kö zé pen egy mást 
kö ve tô ak tuá lis írá sok to vább gör dít he tô ké pes elôze -
te sé nek min dent egy szer re lát tat ni aka ró, ku sza 

15 www.port. hu/pls/th/the at re .in dex2 
16 Né hány mû sor köz lô hon lap: www.su go. hu/ro vat/szin haz/in dex.cfm és http://www.pro gram ka lauz. hu. 
17 http://www.nem ze ti szin haz. hu
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rend  sze re he lyett le het, hogy jobb lett vol na nem a 
hír  új sá gok ha gyo má nyát kö vet ni, ha nem a színházi 
hon la po két. Az új ság ol va só, aki már eleve azért köze -
le dik egy hon lap hoz, mert a le he tô leg több hírt kíván -
ja meg tud ni a vi lág ban tör tén tek rôl, és ma ga szeret -
né sze lek tál ni a kí ná lat ból, hogy mit ol vas el és mit 
nem, tel je sen más képp ke zel egy web ol dalt, szüksé -
ge van a fi gye lem fel kel tô cí mek re és a sok elô ze tes 
in for má ció ra. A szín ház lá to gató vi szont egy színhá -
zi web lap ra el sô sor ban azért ke res rá, mert színház -
ba akar men ni, vagy va la mi lyen konk rét in for má -
ció ra van szük sé ge. A Ma dách Szín ház hon lap ja, 
amely szin tén megad ja a le he tô sé get mind az aktuá -
lis in for má ciók, mind a szín ház mû sor vagy az al -
ko tók megis me ré sé re, mindezt mégis egy kultu rált 
hát tér rel el lá tott me nü sor ral te szi, így meg ma rad 
az ér dek lô dô le he tô sé ge a vá lasz tás ra, hogy ki zá -
ró lag azt az in for má ciót ol vas sa el, ami re kí ván csi.18 

 
Szín ház és di gi tá lis em lé ke zet 

 

A szín há zi hon la pok mû sor szol gál ta tá sá nak vizs -
gá la ta el vá laszt ha tat lan az olyan funk ciók tól, 
ame lyek túl mu tat nak az egy sze rû mû sor köz -

lé sen és meg kez dik pél dául a szín há zi do ku men -
tu mok rész le tes di gi ta li zá lá sát, a di gi tá lis arc hí vu -
mok kiala kí tá sát. A le he tô sé gek kiak ná zá sá ban a 
ki sebb szín há zak we bol da lai sem val la nak szé gyent 
a leg nép sze rûbb hon la pok kal szem ben, sôt: sok 
eset ben töb bet is nyúj ta nak azok nál. Csak hogy két 
pél dát em lít sünk, min den lé nye ges link fel lel he tô 
a Bár ka Szín ház és a Kré ta kör Szín ház hon lap ján is, 
azon ban az ér dek lô dô mind két eset ben ta lál olyan 
funk ció kat, amely nek pél dá ját nem sok szín ház kö -
ve ti, és ami az adott tár su lat nak sa ját ka rak tert ad.19 

A Bár ka Szín ház arc hí vu ma az elôadá sok hoz 
kap cso ló dó ké pek és szi nop szis mel lett saj nos nem 
túl sok kri ti ka rész le tet kö zöl, de sa ját új sá ga, a Ha -
jó nap ló olyan so kol da lúan dol goz za fel az elôadá -
sok egy-egy té má ját, hogy ez né mi leg fe led te ti ezt 
a hiá nyos sá got. Új le he tô ség, hogy a Ha jó nap ló már 
tel jes tar ta lom mal elér he tô az In ter ne ten is és a ko -
ráb bi szá mok cik kei re is rá le het ke res ni.20 A Kréta -
kör Szín ház hon lap já nak ol va sá sa kor egy kö zös ség 
ré szé nek érez he ti ma gát az ér dek lô dô. A szo ká sos 
me nü pon to kon kí vül min den egyes elôadás ra mint 
kü lön we bol dal ra ke res he tünk rá. Így az adott 

elôadás ra vo nat ko zó in for má ciók tel je sen el kü lö -
nül nek a kez dô ol dal tól és na gyon jól ke zel he tô vé 
vál nak. Ren ge teg in for má ciót ta lál ha tunk az al ko -
tók ról, az al ko tás fo lya ma tá ról, nagy gon dot for dí -
ta nak a bel föl di és kül föl di kri ti kák egyes rész le tei -
nek köz lé sé re, il let ve az ön -in terp re tá ci ó ra. Minden 
elôadás sa ját web -ar cu lat tal ren del ke zik, amely nem 
ani má ciós bra vú rok ban mér he tô, ha nem csu pán 
öt le tes ség ben. Egye dül ál ló kez de mé nye zés, hogy 
hír ol dalt kül de nek min den ki nek, aki felirat ko zik 
egy lis tá ra, így a szín ház szer ve zé se ke re si meg a 
leg újabb be mu ta tók hí ré vel és a ta lál ko zás le he tô -
sé gei vel a szín ház lá to ga tót és nem for dít va.  

A Nem ze ti Szín ház is kí sér le tet tesz ter mé szetesen 
egy in terak tív arc hí vum kiala kí tá sá ra, ami ez esetben 
is egy-egy elôadás kri ti kai anya gát vagy is me retter -
jesz tô fel dol go zá sát kel le ne, hogy je lent se, azonban 
csak odáig jut el, hogy megôr zi az el múlt évek bemu -
ta tói nak ada tait és a hon lap szer kesz tôi nek in terjúit, 
írá sait az elôadá sok ról. Az in terak tív web ka me ra, 
a ki sebb elôadás rész le tek le töl té sé nek le he tô sé ge fi -
 gye lem fel kel tô pró bál ko zás, de nem pó tol hat ja a szín -
ház sa ját ku ta tó és arc hi vá lá si mun ká já nak hiá nyát. 
A Ma dách Szín ház ez zel szem ben tö rek szik ugyan -
en nek a hon lap mû köd te té se óta fennál ló hiá nyos -
ság nak a pót lá sá ra, hi szen a színház múltjá val foglal -
ko zó di gi tá lis arc hí vum ki dol go zá sa meg kez dô dött, 
ami 1961-tôl te kin ti át a haj da ni elôadá sok do kumen -
tu mait. A vál lal ko zás hiány pót ló, viszont túl nagy 
feladat. Az ed dig elké szült anyag alap ján el mondha -
tó, hogy a hat va nas évek né hány elôadá sá nak kép -
anya ga, szín lap ja és né mi is mer te tô szö veg mel lett 
tel jes mér ték ben el sik kad az adott éva dok tör té ne -
té nek rész le tes fel dol go zása, nem be szél ve nap jaink 
be mu ta tói nak is mer te té sé rôl, kri ti kai anya gá ról, 
ami hez nem biz tos, hogy a ko ráb bi negy ven év digi -
ta li zá lá sa után sze ret ne hoz zá fér ni a fel hasz ná ló. 
Ter mé sze te sen nem kér he tô szá mon egy szín ház hon -
 lap ján az arc hi vá lá si igé nyes ség és szak sze rû ség, 
vagy egyál ta lán ma ga a di gi ta li zá lá si mun ka meglé -
te, de ha az egyes szín há zak nem te szik elôbb-utóbb 
elér he tô vé és fel dol go zot tá do ku men tu mai kat, nem 
lesz nek ké pe sek konst ruk tív mó don beépül ni egy 
kiala ku ló ban lévô szín há zi hy per text be.  

A szín ház tu do mány di gi ta li zá lá sa ma Ma gyaror -
szá gon két mó don va ló sul meg, le szá mít va a már 
em lí tett szín há zi hon la pok kez det le ges pró bál ko -

18 http://www.ma dach szin haz. hu 
19 http://www.bar ka. hu és http://www.kre ta kor. hu 
20 http://www.ha jo nap lo. hu
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zá sait: a kü lön bö zô szak te rü le tek re spe cia li zá ló dott 
gyûj te mé nyek on li ne arc hí vu mai nak kiala kí tá sával, 
il let ve a szín há zi szak fo lyó ira tok sa ját írá sai nak 
gyûj te mé nyé vel. Egyet len egy di gi ta li zá lá si irány 
nincs még kiak náz va: a legin kább komp lex, in ter -
disz cip li ná ris mód ja a szín ház tör té net és -el mé let, 
il let ve a drá ma tör té net és -el mé let egy mást kiegé -
szí tô és se gí tô in terak tív al kal ma zá sá nak, te hát egy 
olyan arc hí vum lét re ho zá sa, amely össze kap csolja, 
ér tel me zi, elem zi az adat tá rá ban fel lel he tô ké pe ket, 
szín la po kat, fel vé te le ket stb. és ma ga is hy per text -
ként funk cio nál. „A tör té ne ti ség ta pasz ta la ta a szín -
ház ban szük ség képp a je len ke re tei kö zött tör ténik: 
az ide gen és a sa ját ta lál ko zá sa (sze ren csés eset ben 
in terak ció ja) komp lex ér zé ki for má ban va ló sul meg 
min dig új ra, de min dig más képp, s va ló szí nû leg ez 
ad ja a szín há zi em lé ke zés spe cifi ku mát.”21 A múlt 
és a je len szín há zi re konst ruk ció já nak össze kap -
cso ló dá sa és tu do má nyos fel dol go zá sa te hát elenged -
 he tet len feladat szín há zi em lé ke ze tünk megôr zé sé -
hez. En nek hiá nya szük ség kép pen nem a szín ház -
tör té net írás el csö ke vé nye se dé sé ben és az el mé let 
disz cip lí ná já nak tér hó dí tá sá ban ke re sen dô, hi szen 
a szín ház tu do mány fel dol go zá sá nak eu ró pai pél -
dái, töb bek kö zött a hypertext le he tô sé gét fel hasz -
nál va, pont a két te rü let el vá laszt ha tat lan sá gá ból 
in dul nak ki.22 En nek meg fe le lôen a di gi tá lis arc hi -
vá lás nak olyan le he tô sé gek re is nyi tot tá kell vál nia, 
ame lyek nem csu pán a do ku men tá lást kí ván ják ma -
ra dék ta la nul vé ghez vin ni, ha nem egy faj ta konst -
ruk tív és ins pi rá ló elem zô mun kát is elô se gít het.  

„A CD-ROM fel vo nul tat hat ja a ké pet és a szöve -
get, össz pon to sít hat né mely rész let re, össze ha son -
lít hat egy je le ne tet a kü lön bö zô mi se en scène -ek ben 
ját szott ugyanazon je le ne tek kel, in for má ció val szol -
gál hat egy tör té nel mi kor ról, és vir tuá lis mi se en 
scène-t ál lít hat elô a dísz let, a já ték, a hang, fény stb. 
össze ra ká sá val.”23 A le he tô sé gek az Internet vagy a 
DVD meg je le né sé vel vég te len né vál nak. A DVD ki -
fej lesz té se kor még azt ta lál ták a szak em be rek nagy 
újí tás nak, hogy a mo zifilmek je le ne teit több né zô -

pont ból fel vé ve a né zô ma ga vá laszt hat ja ki, mi lyen 
szög bôl kí ván ja a tör té nést meg fi gyel ni. A DVD 
filmek vi szont e nél kül a drá ga és sok mun kát igény -
lô funk ció nél kül is piac ké pe sek let tek. A le he tô ség 
ép pen szín há zi elôadá sok ra szabott és kiak ná zás ra 
vár. Szin te min den szín ház nak van már vi de o -ar -
chí vu ma, a leg több eset ben már több szög bôl is fel -
ve szik az elôadá so kat. A vir tuá lis do ku men tum-
szín ház meg te rem té sé nek egyik le hetô sé ge te hát a 
né zô pont vál tás, a má sik pe dig a koráb bi elôadá sok 
pár hu za mos je le ne tei nek elô hí vá sa. Egy ilyen vi -
deo- és do ku men tum arc hí vum lét re ho zá sa, amely 
össze gyûj ti a fel lel he tô elôadás-va rián so kat, kap cso -
ló dó do ku men tu mo kat és elemzé se ket, ha tal mas 
elô re lé pést je len te ne a ma gyar szín ház tu do mány -
ban. Egyelô re meg kell azon ban elé ged nünk egy 
ugyan még csak kez de ti stá dium ban le vô, de ha fej -
lesz té se meg fe le lôen ha lad sok le hetô sé get tar to ga -
tó kez de mé nye zés sel, a szín há zi vi deo tár ral, amely 
mint a leg több szín há zi tar tal mú hon lap, szin tén a 
Szín há zi Por tál ha tás kö ré be tar to zik.24 

Az egyik leg fon to sabb szín há zi gyûj te mény, az 
Or szá gos Szé che nyi Könyv tár Szín ház tör té ne ti Tá rá -
nak so kat ígé rô hon lap ja csa ló dás sal szol gál az oda -
lá to ga tók nak.25 Be mu tat ja ugyan, hogy a könyv tár 
mi lyen do ku men tum-tí pu sok ból mek ko ra gyûj te -
ménnyel ren del ke zik, de sem ka ta ló gus ként, sem 
arc hí vum ként nem vissza ke res he tôek ezek az ada -
tok. Az OSZK hon lap ja pe dig, ha di gi tá lis gyûj te -
mény re va gyunk kí ván csiak, a Ma gyar Elekt ro ni kus 
Könyv tár hoz irá nyít, ahol csu pán né hány szín ház -
zal kap cso la tos szö ve get ol vas hat a fel hasz ná ló.26 
A má sik leg na gyobb szín há zi gyûj te mény, az Or -
szá gos Szín ház tör té ne ti Mú zeum és In té zet azon ban 
már meg kezd te gyûj te mé nyi egy sé gei nek di gi ta li -
zá lá sát és az anyag egy ré szé nek In ter ne ten is elér -
he tô pub li ká lá sát.27 A Szín há zi Adat tár hiány pót ló 
vál lal ko zás.28 A do ku men tá lá si mun ká la tok fo lya -
ma ta az adat fel vé te li ûr la pok sé má já ra tör té nik, így 
a leg fon to sabb té ma kö rök alap ján, több irány ból is 
rá ke res he tôek az ada tok.29 Ez a faj ta szol gál ta tás 

21 Ké ke si Kun Ár pád: Hist(o)ri o gráfia. A szín há zi em lé ke zet prob lé má ja. The at ron, 1999/ Ta vasz. 33.  
22 Ná nay Ist ván: El mél ke dés a szín ház kri ti ka mai ál la po tá ról. The at ron, 1999/Nyár-ôsz. 10. 
23 Pat ri ce Pa vis: Elô a dá se lem zés. Bu da pest, Ba las si Kiadó, 2002. 46. ford. Ják fal vi Mag dol na. 
24 http://film.szin haz. hu 
25 www.szin haz. hu/oszt 
26 http://www.mek .i if. hu/por ta/szint/hu man/filmszin 
27 Gal go vics Ta más: Di gi tá lis szín ház tör té net. In. P. Mül ler Pé ter, Tom pa And rea (szerk.): Szín ház és em lé ke zet. Bu da pest, 

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú zeum és In té zet, 2002. 19. 
28 www.szin ha zi a dat tar. hu 
29 Mol nár Klá ra: A szín ház mû vé szet do ku men tá lá sá nak új le he tô sé gei. In. Szín ház és em lé ke zet. i. m. 29.
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azon ban, ahogy a ne vé bôl is adó dik, ki zá ró lag ada -
tok köz lé sé re, il let ve a Szín há zi In té zet gyûj te mé -
nyé ben va ló tá jé ko zó dás ra al kal mas. Vél he tôen a 
jö vô ben egy re in kább ki tel je se dô szol gál ta tá sok és 
adat fel dol go zás se gít sé gé vel tel je seb bé vál hat a web -
ol dal, mert a pár sza vas in for má ciók, amely egy-egy 
rá ke re sés után a fel hasz ná ló ren del ke zé sé re áll nak, 
nem túl hasz nál ha tóak. Egy-egy té ma, szí nész vagy 
elôadás fel dol go zá sá hoz ér de mes len ne legalább 
rész le tes bib li o gráfiát, cikk gyûj te ményt kö zöl ni, ha 
már a tel jes szö ve gek be vi te le nem megold ha tó. Az 
In té zet má sik lé nye ges in terak tív adat for rá sa, a 
Drama bib li o the ka már em lí tett vál lal ko zá sa, az 
1994–2000 kö zött Ma gyaror szá gon be mu ta tott 
kor társ ma gyar drá mák ról szol gál in for má ció val 
elég sok szem pont alap ján.30 Azon ban a hon lap ke -
re sô funk ció já nak át me ne ti, de már meg le he tô sen 
régóta tar tó mû kö dés kép te len sé ge miatt egyelô re 
nem le het be szá mol ni hasz ná la tá nak hasz nos sá gá -
ról. A Szín há zi In té zet In ter ne ten elér he tô szín há zi 
adat bá zi sai nak ki fej lesz té se minden nek el le né re 
egye dül ál ló vál lal ko zás és min den kép pen elen ged -
he tet len feladat, ráadá sul sok kal ha té ko nyab ban 
mû kö dik, mint a Nem zet kö zi Szín há zi In té zet Ma -
gyar Köz pont já nak Kor társ ma gyar szín há zi adat bá -
zi sa, ami pe dig egy to váb bi szín ház tu do má nyi terü -
let arc hi vá lá sá ra lett ki fej leszt ve.31 

 
Szín ház kri ti kai fó ru mok, on li ne szín há zi élet 

 

Ama gyar szín há zi élet ben nincs ele gen dô kri ti -
kai fó rum, a szín ház tu do má nyi írá sok pub li -
ká lá sá nak le he tô sé gei rôl nem is be szél ve. 

A „kom mer cia li zá ló dás vissza for dít ha tat lan ten den -
ciá nak lát szik”, és ese tünk ben a leg na gyobb kér dés 
ta lán pont eb bôl adó dik: az on li ne fe lü le tek kont -
rol lá lat lan mi nô sé gi kö ve tel mé nyek kel mû kö dô 
elér he tô sé gei to vább vi szik, vagy megál lít ják ezt a 
kom mer cia li zá ló dást.32 A ha zai szín há zi szak la pok 
sze ren csé re már majd nem mind ren del kez nek web -
ol dal lal, ez zel emel ve be sa ját nyel ve ze tü ket a fel -
hasz ná ló moz gás te rü le té be. Fel me rül het a kér dés, 
mint min den más fo lyó irat tal kap cso lat ban, hogy 

ér de mes-e ezek nek az amúgy is szûk szak mai és 
szín ház lá to ga tói ré teg ér dek lô dé sé re igényt tar tó 
la pok nak tel jes tar ta lom mal elér he tô vé vál ni az In -
ter ne ten, vagy nem? Meg szû nik-e az on li ne meg -
je le nés sel a nyom ta tott ver zió szük sé ges sé ge vagy 
sem? A vá lasz na gyon biz ta tó. A leg fris sebb szá mo -
kon kí vül a két ha zai ve ze tô szín há zi szak lap a Szín -
ház és az El len fény is vissza me nô leg több év fo lyamra 
elér he tô vé te szi cik keit on li ne ol va sás ra, ami egyál -
ta lán nem ve szé lyez te ti fenn ma ra dá sát.33 Más kér -
dés hogy a te ma ti kus rá ke res he tô ség még nem va -
ló sult meg, csu pán a meg szo kott, nem in terak tív 
re per tó riu mot ke res het jük fel, pe dig pont ez len -
ne az a funk ció, ami vel töb bet nyújt hat na egy ilyen 
web lap a nyom ta tott ver zió nál. A Zsöllye meg szû -
né se, a Cri ti cai La pok we bol da lá nak (vél he tôen át -
me ne ti) elér he tet len sé ge va la mennyi re le szû kí ti a 
ku ta tó pil la nat nyi le he tô sé geit, de az Or szá gos Szín -
há zi In té zet szak lap já nak, a Vi lág szín ház nak on li ne 
meg je le né se újabb tá jé ko zó dá si pon tot kí nál az ol -
va sók nak.34 Eze ken az internetes szak mai la po kon 
kí vül meg le he tô sen sok le he tô ség van a ki sebb, nem 
tu do má nyos, de még csak nem is kri ti kai igénnyel 
ké szült szín há zi írá sok, is mer te tôk ol vasá sá ra. 
A szín há zi tar ta lom mal is fel töl tött kul tu rális hírol -
da lak kö zül so kan kí nál nak íze lí tôt a ha zai és külföl -
di szín há zi élet bôl.35 Ter mé sze te sen ezek hez a hosz -
szabb-rö vi debb szö ve gek hez sem mi esetre sem 
nyúl ha tunk for rás ként, mi vel tisz tán pub li ciszti  kai 
igénnyel (sok eset ben még az zal se) ké szül nek. 
A szín ház kri ti kai és szín ház tu do má nyi írá sok 
elterje dé se az In ter ne ten re mél he tô leg a ké sôb biek -
ben so kat kö szön het majd a szak fo lyó ira tok on line 
tér nye ré sé nek és a mû sor szol gál ta tó vagy di gi tá lis 
adat bá zis ké szí tô hon la pok kiak náz zák a köz vetlen 
lin ke lés le he tô sé gét, amely egy adott szín há zi témáról 
a meg fe le lô ta nul má nyok hoz, kri ti kák hoz vezethet.  

A szín ház kri ti ka vagy szín há zi be széd egy újabb, 
de már most meg le he tô sen prob le ma ti kus meg nyil -
vá nu lá si for má ja az internetes szín há zi fó ru mok 
meg je le né se. En nek a kom mu ni ká ciós csa tor ná nak 
még sem mi lyen kul tú rá ja nem ala kult ki ha zánk -
ban, sôt: in kább olyan szint re süllyesz ti a szín ház -

30 www.dra ma bib li o the ka. hu 
31 www.i ti hun. hu/da ta ba se 
32 Szûcs Ka ta lin: Ké nyel met len kér dé sek. Theat ron, 1999/Nyár-ôsz. 11. 
33 http://www.lap. szin haz. hu/fra me.html és http://www.el len feny. hu 
34 http://www.osz mi. hu/vi lag szin haz.htm 
35 Lásd pél dául a http://www.kon tex tus. hu, www.te rasz. hu/ma in.php?id=elo a do mu ve szet&pa ge=news, www.mer li ner. -

net/in dex.php?ka te go ria=6 hon la po kat.
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ról va ló írás fo gal mát, ami jobb len ne, ha meg ma -
rad na a szín há zi bü fék ben. A köz na pi be széd és az 
írás az on li ne le he tô sé gek ál tal egy nemû sö dik és az 
internetes fel hasz ná lók kö zött kiala kul egy sa já tos 
üze nô táb la rend szer, ami a leg ke vés bé sem azo -
no sít ha tó a fó rum ere de ti fo gal má val. A leg több 
eset ben egy egy sze rû sí tett for ma, a ven dég könyv 
kí nál meg nyil vá nu lá si felületet a kö zön ség nek, így 
már az összes szín há zi ol dal, szín há zi we búj ság, 
szín há zi in té zet hon lap ján meg ta lál ha tó. Az in for -
má ció áram lás nak ez a for má ja tel jes mér ték ben 
med dô pró bál ko zás nak tû nik, ugyanis egyál ta lán 
nem mu tat túl a ven dég köny vek egy ol da lú sá gán. 
En nek el le né re a so kat ígé rô on li ne fó rum le he tô -
sé ge is kiak ná zat lan ma rad, hi szen ki zá ró lag a sztár -
kul tusz nak, a lai kus elôadás-bí rá la tok nak, az ön -
je lölt diák tár su la tok fel hí vá sai nak, köz be szó lá sai -
nak vé ge lát ha tat lan tár he lyei ként nem nyúj ta nak 
le he tô sé get a szak mai dis kur zus ra, sôt: még a lai -
kus kér dé sek ér tô meg vá la szo lá sá ra sem.36 

 
net -art 

 

A z Internet és bár me lyik mû vé sze ti ág vi szo nyá -
nak vizs gá la ta kor két szem pont rend szert kell 
fi gye lem be ven nünk. Bár mi lyen esz té ti kai mi -

nô sé get ké rünk is szá mon egy-egy web fe lü le ten, kü -
lön bö zô kép pen kell vi szo nyul nunk a mû vé sze ti tár -
gyú, tar ta lom szol gál ta tó hon la pok hoz és a mû vé -
szet hez, amelynek rep re zen tá ció ja ma ga a web.  

Az a mû vé sze ti for ma, amely nem csu pán az 
Internet mint mé dium ál tal köz ve tí tô dik, ha nem 
pon to san azok kal az is mér vek kel ír ha tó le, ami az 
Internetet jel lem zi, két sé ges, hogy mû vé szet té vá -
lik-e. A leg na gyobb prob lé ma ab ban rej lik, hogy 
ne héz el vá lasz ta ni azok tól a mé dia mû vé sze ti for -
mák tól, ame lyek szin tén az „anyag ta lan ság, ideig -
le nes ség és kor lát lan sok szo ro sít ha tó ság” is mér vei 
men tén ala kul tak ki. A vi deo mû vé szet, de mo- kul -
tú ra, as ci i -art, de sing -art mind csu pán fel ve vô-fe -
lü let ként, mé dium ként hasz no sít ja az in ter ne tet 
vagy az as ci i -art ese té ben a haj da ni BBS te le fo nos 
hir de tô táb la rend szert. A web -art egyet len el kü lö -
nü lé si mód ja te hát, hogy „nem a kom mu ni ká ció 
cél ja, ha nem fo lya ma ta” lesz. A kor társ mû vé sze -
tek szub kul tu rá lis hely ze té ben nagy sze rû le he tô -

ség, ha az Internet biz to sít hat ja a mû vé sze ti cso -
por tok bel sô kom mu ni ká ció ját, il let ve a fel hasz ná -
lók kal va ló vi szo nyát. Ez azon ban csu pán azt bi -
zo nyít ja, hogy a net -art fo gal ma fo lya ma to san meg 
fog kér dô je le zôd ni, hi szen a köz ve tí tô funk ció ön -
ma gá ban még nem le het mû vé szet. Azon ban egyál -
ta lán nem biz tos, hogy az egyet len le gi tim mód, 
amely en nek a szub kul tú rá nak az ön -i den tifiká ci -
ó já hoz ve zet het, a szoft ver mû vé szet, amely „az elô -
re gyár tott prog ram lé tét kér dô je le zi meg, en nek de -
konst ruk ci ó ját hir de ti”.37 

A net- mû vé szet, amely on li ne mû vé szet, net -art, 
web -art stb. el ne ve zé sek alatt vá lik egy re in kább 
is mert té, meg le he tô sen ne he zen de fi ni ál ha tó és 
legin kább a tra di cio ná lis mû vé szet fel fo gás tól va ló 
tá vol ság ha tá roz za meg. Egy mû vé szet, amely nek 
nincs anya ga, nincs tér, amely ben el he lyez ke dik, 
nem szük sé gel te tik él ve ze té hez a be fo ga dó köz vet -
len je len lé te, sa ját ma gán be lül te rem ti meg rep re -
zen tá lá sá nak mód ját és az ön rep ro duk ció, vagy ép -
pen ön meg sem mi sí tés le he tô sé gét egé szen új be -
fo ga dói ma ga tar tást kí ván. Sa ját mar ke ting bá zi sa 
se gít sé gé vel ter jesz tô dik, sôt: ön ma ga a ter jesz tôi 
fe lü let. In terak tív kö zön ség ta lál ko zók ra ad le he tô -
sé get, sôt a kö zön ség rész vé te le elen ged he tet len fel -
té te le a mû al ko tás lét re jöt té nek. Mindezen jel lem -
zôk alap ján el mond ha tó te hát, hogy olyan komp -
lex mó don nyil vá nul meg, ahogy elôt te egyet len 
mû vé sze ti ág sem. Mindez a tra di cio ná lis mû vé -
szet fo ga lom de konst ruk ci ó ját je len ti.  

En nek meg fe le lôen legalap ve tôbb jel leg ze tes sé -
ge: az in terak ti vi tás men tén egy szer re kell, hogy 
kiala kul jon ma ga a mû vé szet és a mû vé szet rôl va -
ló be széd mód is, de ami még en nél is fon to sabb, 
hogy ez eset ben ma ga a be széd mód je len ti a mû -
vé sze tet. A net kul tú ra csap dá ja így sa ját ma gá ban 
rej lik, hi szen a net -art ki tel je se dé sé vel sem mi más 
nem tör té nik, csu pán újabb ré te gek vo nód nak be 
a fel hasz ná lók kö ré be és kiala kít ják sa ját szub kul -
tú rá ju kat. A mû vé szi tel je sít mé nyek pusz ta ma te -
ri a li tá suk ban újabb web -ol da la kat je len te nek, a kö -
zön ség a fel hasz ná lók kö rét bô ví ti, a mû vé szet rôl 
va ló be széd pe dig az arc hi vá lá si mun ka fo lya ma -
tos sá té te lét ered mé nye zi. A mû vé szet fo ga lom re la -
ti vi zá lá sa, még hoz zá egy el sô sor ban tu do má nyos fej -
lesz tés ként aposzt ro fál ha tó fel hasz ná lói kö zeg be vo ná -

36 Lásd pél dául a leg na gyobb ha zai szín há zi fó ru mot: http://www.the at re .org. hu/fo rum.php. 
37 A net mû vé szet kü lön bö zô meg va ló su lá si mód jai ról, és konk rét mû vé sze ti pro jek tek rôl lásd Dr. Szûcs Ol ga és Pász tor 

Erika Ka ta lin már utalt ta nul má nyát, il let ve: Sze ge dy- Ma szák Zol tán: Mû vé szet és szub kul tú ra: mennyi ben szub kul turális 
je len ség a szá mí tó gé pes in terak tív mû vé szet il let ve a web mû vé szet? Alap zaj 4 pro jekt, http://art.jp te. hu/sta tic no i se/magyar.
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sá val olyan kul tu rá lis pár hu za mo kat ered mé nyez het, 
amely egy re le he tet le neb bé te szi a mû vé szet el vá lasz -
tá sát a tu do mány tól, il let ve a hét köz na pi tör té né sek -
tôl. Az egyik leg jobb pél da er re a fo lya mat ra a háló -
za ti mû vé szet és a po li ti ka fo gal má nak ke ve re dése. 
Az Elekt ro ni kus Fel for ga tó Szín ház (EDT) per for -
mansz cso port a há ló za ti mû vé szet (net .art) fo galmát 
mos ta össze, a há ló za ti ak ti viz mus (net.ac tivist) gya -
kor la tá val, il let ve a há ló za ti ha cke rek (net.hackers) 
te vé keny sé gi te rü le té vel. Az internetes ülô sztráj -
kok, a jó ügy ér de ké ben tör té nô sáv szé les ség blok -
ko lás ki ber ter ro riz mus ként és per for ma tív mû vé -
sze ti meg nyil vá nu lás ként is fel fog ha tó.38  

A fel hasz ná lás fo gal má nak új ra defi ni á lá sa és mû -
vé szi te vé keny ség ként va ló iden tifi ká ci ó ja szá mos 
le he tô sé get nyújt a passzív mû vé sze ti for mák per -
for ma tív vá vá lá sá nak fo lya ma tá ban. Az „itt és most” 
ana ló giá já val In ter ne ten meg va ló su ló mû vé szi ak -
tus, a net -art te hát legin kább on li ne per for mansz -
ként ír ha tó kö rül. Az anya gi mû vé sze tek in terak -
tív vá vá lá sa már ön ma gá ban is a mû vész cse lek vô 
ak tu sát hang sú lyoz za, de le he tô sé get ad a be fo ga -
dó rész vé te lé re is. Az a mû vé sze ti for ma, amely ben 
a cse lek mény, mely nek lét re jöt te megegye zik be -
fo ga dá sá nak pil la na tá val, az in terak tív mû vé sze tek 
leírá sát legin kább a szín ház fo gal má hoz kö ze lí ti.  

 
Web- szín ház, chat- szín ház 

 

A z a for dí tott vi szony te hát, amely az in terak -
ti vi tást a szín ház szol gá la tá ba ál lít ja, egyál ta -
lán nem áll tá vol a net -art fo gal má tól. A web-

 szín ház vagy net- szín ház le he tô sé ge sok el mé le ti 
prob lé mát vet fel. A szín há zi él mény In ter ne ten va -
ló átélé se, il let ve a szín há zi elôadás, amely be von -
ja al ko tó ele mei kö zé az Internet ál tal nyúj tott le -
he tô sé ge ket, igen sok for má ban je lent kez het és 
egyál ta lán nem el ter jedt mód ja a „szín ház csi ná lás -
nak”. Ön ma gá ban a szín há zi arc hí vu mok ból le tölt -
he tô elôadás rész le tek né zé se, te hát az elôadá sok vi -
deoanya ga még nem szá mít szín há zi él mény nek, 
sôt: ki fe je zet ten kor lá toz za a tel jes átélés le he tô sé -
gét. Alap ve tôen az élô internetes szín há zi köz ve tí -
té sek le he tô sé gét, il let ve a szín há zi szö ve gek 
internetes fel dol go zá sát nem so rol hat juk az in ter -

me di a li tás kö ré be. Az itt és most szín há zi alap szi -
tuá ció ja vi szont megegye zik az Internet se gít sé gé -
vel meg te remt he tô kom mu ni ká ció sa já tos sá gai val. 
Az ap pa ra tív mû vé szet és a kom pu ter mû vé szet re -
le váns tu laj don sá gai nak vizs gá la ta kor ki de rül, hogy 
a di gi tá lis tech no ló giák be vo ná sá val a mû vé szet leg -
je len tô sebb ka rak ter mó do su lá sa az in terak ti vi tás -
ban mu tat ko zik meg. „A mai nagy tel je sít mé nyû 
szá mí tó gé pek le he tô vé te szik, hogy a prog ra mok 
kül sô im pul zu sok ra szin te egyide jû leg rea gál ja nak. 
Ezál tal mind a mû vész, mind a né zô szá má ra le he -
tô vé vá lik, hogy köz vet le nül beavat koz zon a prog -
ram me ne té be. A kü lön bö zô im pul zu sok gyors át -
vál toz ta tá sá nak le he tô sé gé vel a mû vész nek mód ja 
nyí lik to váb bá ar ra is, hogy olyan ak ci ó ste re ket ala -
kít son ki, ame lyek be a né zôt kü lön bö zô kép pen – 
ak tív cse lek vés, va la mint köz vet len ér zé ke lés ál tal 
– tud ja be von ni. Így pél dául a né zô moz gá sa han -
gok ká vagy ké pek ké ala kít ha tó át, ame lyek az ap -
pa ra tív vissza csa to lás ér tel mé ben az tán vissza hat -
nak a né zô cse lek vé sé re is.”39 Azon ban mindez nem 
ha son lít ha tó egy egy sze rû te le fon be szél ge tés ál tal 
kiala kít ha tó kap cso lat hoz, hi szen az au di o- kom -
mu ni ká ció mel lett a vi deo-, il let ve szö veg-for má -
tu mon ke resz tül is meg va ló sul hat mindez.  

Az In ter net- hasz ná lat több mó don app li kál ha -
tó a szín há zi él mény hez. Konk rét pél dá kon ke resz -
tül (ter mé sze te sen a tel jes ség igé nye nél kül) fel vá -
zol ha tó né hány le he tô ség, amely ezt a két kom mu -
ni ká ciós for mát meg kí sé rel te egye sí te ni. Az egyik 
le het sé ges on li ne szín já ték-tí pus az In ter ne ten 
kiala kí tott vir tuá lis tér ben zaj ló in terak tív dia ló gu -
sok for má já ban zaj lik. Az ún. chat- szín ház egyik 
meg va ló sult pro jekt je 2000-ben, Stutt gart ban ke -
rült elôadás ra: „A Der Kampf der Au to ren (A szer -
zôk har ca) négy es tén ke resz tül ké szül el, mi köz -
ben min den al ka lom mal egy tel je sen új da rab jön 
lét re. Es tén ként a négy szer zô is mét fel megy a net -
re, és foly tat ják a vir tuá lis dia ló gust. A kö vet ke zô 
nap eze ket a be szél ge té se ket szí né szek nek kell a 
szín pa don ki dol goz ni.”40 A szer zôk az or szág leg -
kü lön bö zôbb he lyei rôl kö zö sen ír ják a da ra bot, 
kül dik fi gu rá i kat a chat- szo ba vir tuá lis szín pa dá -
ra. Az adott pil la nat ban meg szü le tô dia ló gus egy -
szer re drá ma és egy szer re szín já ték, hi szen az írott 

38 Lásd bô veb ben http://www.c3.hu/events/2000/ri car do_do min gu ez/cv.html. 
39 Ei fert An na: A kép az el tû nés esz té ti ká já ban – In terak tív En vi ron ment mint ki nesz te ti kus ta pasz ta la ti tér. In. Ba csó Bé la 

(szerk.): Kép Fe no mén Va ló ság. Bu da pest, Ki já rat, 1997. 384. 
40 Chat auf der Büh ne, Film win ter: Kampf der Au to ren. Stutt gar ter Zei tung. 2000. ja nuár 10. To váb bi kri ti ká kat lásd Kampf 

der Au to ren. Stutt gar ter Nach rich ten, 2000. ja nuár 11., Wett be werb der Tech ni ker. Stutt gar ter Zei tung, 2000. ja nuár 18.
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for ma és az azon na li vá lasz adás kény sze re a szín -
ház tu do mány iro dal mi és szín há zi jel lem zôit is 
moz gó sít ja. Til man Sack, a haj da ni IKEA üz let alag -
sorá ban be mu ta tott da rab ren de zô je a vir tua li tás 
reálissá té te lét, a tisz ta ver ba li tás szín pad ké pes sé -
gét kíván ja le for dí ta ni.41 A hét köz na pi be szél ge tés 
imp ro vi za tív gesz tu sa a leírt nyel vi je lek ab ban a 
pil la nat ban meg szü le tô fo lya ma tá ban a drá ma for -
mát mo del le zi és te szi azon nal átél he tô vé. A szer -
zôk lá tens je len lé te, chat- szo bá ba va ló be lé pé se a 
drá ma szü le té sé nek pil la na tát dra ma ti zál ja. 

Egy más faj ta vir tuá lis szín há zi él mény re ad le -
he tô sé get a já ték va lós te ré ben kiala kí tott internetes 
elérés meg te rem té se. Eb ben az eset ben az elôadás 
ke re te ha gyo má nyos nak mond ha tó, és csu pán az 
in ter me di a li tás ed di giek tôl el té rô meg nyil vá nu lá si 
for má já ban mu tat ko zik kü lönb ség. Hogy egy példát 
em lít sünk, szin tén Sack ren de zé sé ben 2001. máju -
sá ban öt al ka lom mal ke rült szín pad ra a St. Pöl te ni 
Szín ház ban a Le on ce és Lé na.42 A da rab érde kes sé -
ge, hogy a szín pad kép egy nagy pro jek tor fal ból állt, 
amelyen a sze rep lôk chat -el tek egy más sal anél kül, 
hogy az ere de ti Büch ner szö ve get meg vál toztat ták 
vol na.43 A kiin du lá si alap ab ból a már hagyomány -
nak szá mí tó szín pa di megol dás ból táp lál ko zik, ame -
lyet att rak ció mon tázs ként már Me jer hold szín pa -
dá ról is me rünk. A web szín ház azon ban már nem -
csak passzív be fo ga dó ja a mé diá nak, ha nem ké pes 
meg te rem te ni az in terak ció le he tô sé gét is a szín pa -
don. A szí nész va lós tes te kap cso lat ba lép egy me -
di a li zált test tel, a dra ma ti zált szö veg a va ló di drá -
má val. A va ló di és a vir tuá lis lét egy szá mí tó gé pes 
köz pont ál tal irá nyí tó dik, mo del lez ve, dra ma ti zál -
va ez zel az on li ne rend sze rek lét el mé le tét. Az on li -
ne kul tú ra alap él mé nye, a chat- szo bák ban va ló vir -
tuá lis ta lál ko zás mo del le zé se tö ké le te sen il lesz ke -
dik a da rab tör té ne té hez. Az olyan ta lál ko zá sok, 
ahol a be szél ge tô part ne rek nem tud nak egy más ról 
sem mit és ez eset ben, ahol csak vir tuá li san ta lál koz -
nak, kor társ szi tuá ciót mo del lez nek. Az el sô pél dá -
tól el té rôen itt a drá mai dik ció vál to zat lan, nem kí -
ván ja az on li ne be szél ge té sek eset le ges sé gét kö vet -
ni, csu pán a vir tua li tás el mé le tét és gya kor la tát ál -
lít ja a szín pa di meg je le ní tés szol gá la tá ba.  

Vé gül meg kell még em lí te ni egy má sik le het -
sé ges megol dást a vi lág há ló és a szín ház össze kap -
cso ló dá sá ra: a va lós já ték te rek meg sok szo ro zó dá -
sá nak internetes össze köt te té se és köz ve tí té se ál -
tal lét re ho zott szín há zi él ményt. A web-
 szín ház ban a szí nész tes ti je len lé te nem min dig 
lé nye ges elem. Eb ben az eset ben a mi se en scène 
lét re jöt té ben, bár a tes ti meg je le nés adott, a dra -
ma ti kus hely-egy ség na gyon is hiány zik. A leg -
jobb pél da er re a le he tô ség re az egyet len ma gyar 
web- szín há zi vál lal ko zás: az Új Szín ház ban be -
mu ta tott Csehov sze rel mei cí mû da ra bot vit te szín -
re Kiss Csa ba úgy, hogy Kul ka Já nos a Sza bó Er -
vin Könyv tár ban, Györ gyi An na pe dig a Nem ze -
ti Mú zeum ban ját szott. Az internetes ka me rák ál -
tal meg te rem tett köz ve tí tést a va ló di szín pa don és 
az In ter ne ten is meg te kint het ték a né zôk. Az 
Internet se gít sé gé vel te hát a da rab be li, egy más tól 
tá vol le vô sze rep lôk üze ne tei a va lós tér ben, a 
szín há zi tér ben is üze net ként ke rül tek szín pad -
ra.44 Az egy más tól el szi ge telt szí né szi já ték, amely 
alap ve tôen dra ma ti kus szi tuá ció, il let ve az ere de -
ti drá mai szö veg meg lé te lát szó lag új ra meg te rem -
ti azt a klasszi kus szín há zi szi tuá ciót, amely az el -
sô két net szín há zi elôadás ból hiány zott. Ami 
mégis web- szín ház zá te szi ezt az elôadást, a ját -
szott da rab és az in ter ne te zés egy újabb jel lem zô 
tu laj don sá ga, az egy más tól va ló tér be li el szi ge te -
lô dés él mé nye. Az on li ne köz ve tí tés egyet len hi -
bá ja, ami bár a me di á lis szín há zi meg je le ní té sek 
kö zé so rol ja ezt az elôadást, még sem en ge di, hogy 
egyér tel mûen web- szín ház ként ke zel jük, a be fo -
ga dó passzív sze re pé nek meg ha gyá sa, ki zár va az 
in terak ti vi tás le he tô sé gé bôl. Er rôl az egy ol da lú in -
terak tív szín há zi él mény rôl a web- szín ház ál ta lá -
nos is mér vei nek vizs gá la ta után, egyér tel mûen 
megál la pít hat juk, hogy csak fel hasz ná ló ja az 
Internet ad ta köz ve tí té si le he tô sé gek nek.  

A web- szín ház a dra ma ti kus szö ve gen ala pu ló 
dik ció és a szín há zi ak ció tel jes ki zá rá sá val is lét -
re hoz ha tó. Az utol só megem lí ten dô pro jekt, ami 
ha son ló sé má ra épül, mint az elô zô elôadás, legin -
kább össz mû vé sze ti kon cep ció nak tû nik, mint ki -
zá ró lag szín há zi nak. A Fluch ten (Me ne kü lé sek) egy 

41 Lásd a http://www.fo y a ze e .org/sack/ma in.html, il let ve a http://www.wand5. de/KdA ol da la kat. 
42 Lásd pél dául a www.fo y a ze e .org/sack/img/le on ce/ima ges.html ol dalt. 
43 Az elôadás ról szó ló kri ti ká kat lásd Ein Kö ni greich am Dach bo den. Der Stan dard, 2001. má jus 2.; Le on ce im Chat room. 

Un ser st. Pöl ten, 2001. áp ri lis 20.; The a ter im Netz. Ba sar, 2001. áp ri lis 28.; Le on ce und Le na im Cy bers pa ce. Nö Nach -
rich ten, 2001. áp ri lis 23.; Neu me di a les Wa gnis am The a ter lohn te sich. Ku rier, 2001. má jus 12. 

44 Di gi tá lis Szín ház: in gye nes pre mier. Lásd http://www.ra di o. hu/in dex.php?cikk_id=86735
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internetes Ro ad mo vie.45 A „da rab” alap kér dé se: el 
le het-e búj ni Ba joror szág ban? A tör té net reá lis tér -
ben, Mün chen ben ját szó dik, s kü lön bö zô em be rek 
me ne kül nek a meg fi gye lô ka me ra- rend szer elôl, 
amellyel egy idô ben a né zôk az Internet vir tuá lis 
te ré ben min dent lát hat nak. „A pro jekt meg kí sér li 
a szín ház, Internet, film és a helys pe cifikus vá ro si 
tér meg ren de zé sé nek in ter me di á lis össze köt te té sét 
fel ku tat ni.”  

Ez zel a per for ma tív le he tô ség gel el ju tot tunk a 
szín ház vég pont já ra. Bár már szin te min dent ki zár -
tunk a klasszi kus szín ház- defi ní ci ónk ból, egy lé -
nye ges fo ga lom mégis meg ma radt: az in terak ció, 
amely már ön ma gá ban is szín há zi szi tuá ciót sej tet 
és egy faj ta egy ség ként te rem ti új já a ha gyo má nyos 
ak ció-dik ció in terak tív meg va ló su lá sát.  

 
* 

 
Már nem csak a filmre vett szí nész ese té ben igaz, 
hogy „az át te vés sel lét re ho zott vesz te ség legin kább 
az élô mû vé szet ked vel te sû rû ség és a tes ti re gisz -
te rek he te ro ge ni tá sá nak kö szön he tô”, ha nem a vir -
tuá lis tes tet irá nyí tó szí nész nél is, hi szen „re mél -
jük, hogy a szá mí tó gé pek szá mo lá si gyor sa sá gá nak 
nö ve ke dé sé vel párhuzamosan a szí nész nem so kára 

va lós idô ben, sa ját tes té vel lesz ké pes egy egé szében 
szin te ti kus vagy egy má sik sze mély tôl ’köl csön zött’ 
vir tuá lis tes tet ani mál ni”.46  

Bár a szín há zi le he tô sé gek a tech ni ka fej lô dé sé -
vel még szá mos meg va ló su lá si for má val bô vül het -
nek, és a szín ház tu do mány is so kat fej lôd het az In -
ter net- kul tú ra ad ta le he tô sé gek fel hasz ná lá sá val, a 
hypertext ál tal egy re in kább ki szé le se dô cy ber tér 
tö ké le te se dé sé vel egyet len egy elem nem vál hat el -
ha nya gol ha tó vá so ha: a fel hasz ná ló vir tuá lis je len -
lé te mö gött meg hú zó dó va ló di tu dás. A fel hasz ná -
ló sa ját ma ga tá jé ko zó dik a há ló zat ban, és sa ját ma -
ga te rem ti meg az újabb és újabb út vo na la kat mind 
a tu do má nyos, mind a mû vé szi ön meg va ló sí tás -
ban. Kü lön bö zô lin kek ál tal kü lön bö zô mó do kon 
in for má ló dik. Jól-rosszul. Csak raj ta mú lik az in -
for má ciók sze lek ció ja, s az uta zás vé ge egy faj ta tu -
dás. Ezt a tu dást nem szak köny vek bôl szer zi meg, 
ame lyek hasz ná la tá ban még meg van az a faj ta biz -
ton ság, amely az In ter ne ten a leg több eset ben már 
nem igen ér vé nye sül. Ami re tö re ked ni kell te hát, 
hogy a jö vô ben felis mer jük, az internetes szín há zi 
ese mé nyek szám ta lan meg va ló su lá si for má ja 
csakúgy, mint a di gi tá lis szín ház tu do mány, ha zánk -
ban is a hypertext kö ze gé ben kell, hogy meg ta lál -
ja leg tel je sebb, leg hi te le sebb for má ját. 

45 Ker stin Evert: The a ter im vir tu ell ge teil ten Raum. http://www.ifs. tu- darm stadt. de/grad koll/Pub li ka ti o nen/spa ce- fol -
der/pdf/Evert.pdf 

46 Sally Ja ne Nor man, Ed mond Co u chot és Hé lé ne Tra mus írá sait idé zi Pat ri ce Pa vis: Elô a dá se lem zés. i. m. 49.


