
(L eül és olva sás ba me rül) 
 
BÉCSY TA MÁS Szín há zel mé let már ped ig szük sé ges. Me lyik 

mû vé szeti ág nak hi ányzik az elmé le te?  
 
KISS GAB RIE L LA Az el múlt évek so rán a ma gyar szín há zi disz -

kur  zusban – még ha csak nyomai ban is – egy -
re job ban ér zé kelh e tôk a sok sz í nû ség je lei.  
Az Euró  páb an im már szá zadik szü le tés nap ját 
ün nep lô, a kor társ mû vé szet- és szín ház -
elméletek ho ri zontjá ban form á ló dó szín ház -
tudo mány azon ban ha zánk ban nem bír olyan 
 fó rum mal, me ly szé les kör ben és rend sze re - 
sen rep re zen tál ná ezt a „fi at al” disz cip lí nát.  
A Theatron er re tesz kí sér le tet. 

 
GAJ DÓ TA MÁS A the at ron né zô hely. Min dannyiu nk kö zös 

pont ja. Mind annyi an itt fog la lunk he lyet, hogy 
más ról szól junk, mást fe dez zünk fel, ami kor 
ugya nar ról ír unk. 

 
KÉ KESI KUN ÁR PÁD Leh et, hogy a né zôh ely azo nos, de a né zô pon -

tok meg leh e tô sen el té rôek. Még ha egy más 
mel lett fog la lunk is helyet, igen cs ak mást és 
más hogy lá tunk: bár „ugyan arr ól íru nk”, még -
sem ugyana r ról ír unk. A cél te hát a nézô po nt 
reflexiója, mert sem mi sem kény sze rít annyi ra 
a lá tás teo re ti zálá sá ra, mint a szín ház. 

 
JÁK FAL VI MAGD OL NA Ek képp az ön tu dat be lô lünk mind gy á vát 

csinál, s az el szánt ság ter mész e tes szí nét a gon -
dol at hal vány ra bete gíti. Ily két ke dés ál tal sok 
nag ysze rû, fon tos merény ki for dul medr i bôl, 
s e lve sz ti „te tt” nevét. De csön de sen!

Prológus


