
1. A kon fe ren cia 
 

E  zen a kon fe ren ci án a száza d vé gi szín ház prob -
lé  má i ról akart unk be szélge t ni, s az elô re meg -
is mert szö veg ek arra en ged tek köv et kez tet ni, 

az ez red vé gi szín ház prob lém á it a ró la va ló meg -
nyil vá nul ás nem ez red vé gi for má já ban kell ker es -
ni. A szín ház, mint min den mûv é szet, lét re hozza 
azt a nyel vet is, mellyel ér tel mez ni le het, s ez a belô -
le – ál ta la alk o tott nyelv ké pes sa ját gene ti kus er e -
de tét is mó dosí ta ni. 

A szá zad vé gi szín ház prob lé mái ról vi táz na ez a 
kon fe ren cia, de amit tény le ge sen pr ob lé maké nt ér -
té kelhe tünk – a fi nan ci á ris, po li ti kai, esz téti kai és 
egyéb dep en den ciá kat –, azon egyi künk sem vi tá -
zik. Ne héz ség ként, megv i tat niva ló ér ték ként te hát 
nem a szín ház gya kor la ta kíná l ja fel ma gát, ha nem 
a szín ház gyako r la tá ról szó ló be széd (ar ról is szól -
hat nánk, hogy ez min den szín ház vitá ban így volt). 
Az el mé let rôl és a kr i ti ká ról vit á zunk te hát, s rá -
adá sul nem is mi lyen ség ük rôl, ha nem eg ymás sal 
ki a la kíto tt vi szo nyuk ról. Az ez red végi Ma gyar or -
szá gon a szín há zi meta nyelv és met a kon text us fon -
to sabb mag á nál a szín háznál, mert a szí nház ról szó -
ló be széd mo st tu da to sít ja: tár gya he lyett sa ját le -
gi tim i tá sát kell elô tér be hel yez nie, hogy az ezre d -
vé gi mé di a ver seny ben ha ta lom kép es po zí ci ó ban 
ma rad hasson.  

Az ez red vé gi szín ház prob lé má ja a mû vé sze ti és 
kri ti kai ha ta lom váltás reflek tált és nyil vá nos me ne -
te. Gon dol junk a Nemze ti kö rül zaj ló ása tá sokra, 
a szín há zi fo lyói rat-tá mo ga tá sok rend szer é re, a 
kriti kus- és elmé le tész kép zés ano má li á i ra… De mi -
vel csak egy Szín ház tu dom á nyi Tan szék szer vez te, 
a mé dium ok rek lám ját nél külö zô vagy mell ô zô 
vidé ki és baráti kon fe ren ci á ról van szó, meg enged -
het jük ma gunk nak, hogy a problémák PR meg je -
le  ní té se hel yett az izga l ma sabb, ugy an vagy ezért 
má sodl a gos szimptó mák ra reagáljunk. Ez ért a re -
zig nál tan po lemi kus, szin te kö te le zô do mi num ki -

je lölés ut án ta lál junk va la mit, am ely a szí nház gya -
kor la tá ban és a róla szó ló gyak or lat ban a leg fon -
tos abb, le gszem bet ûnôbb preg náns jel alk o tó ként 
van jelen, még is nél kü lö zi a meg neve zés te rem tet -
te te o re tikus jelenlétet. Be szél jünk te hát a szá zad -
vé gi szín ház pa ra doxo ná ról, a jel en le vô meg-nem-
ne ve zettr ôl, a szí nész rôl. 

A szí nész min den szín ház tör tén e ti kor ban egy -
ér tel mû en a szí nház parsprototo alak za ta ként szere -
pelt. Gon dol junk csak ar ra, hogy a szín ház ról szó -
ló kö te tek il lusztr á lá sá ra sokkal in kább szí nész port -
rét, mint egy el rag ad ta tott – ka tar zis ban ver gô dô – 
ci vil né zôt hel yez tek. Sôt, a 20. száza d ban a szí né -
szet rôl szó ló, színé szek ált al írt el mél ke dé sek bo -
rí tó já ra is gyak rab ban so kszo ro sít ot ták a szín ész 
jelm e zes, masz kí rozo tt, mint civ il alak ját. Így lett 
Jac qu es Cop e au az em lé ki rat a in Sga na rel le, mint -
ha a szí né szet rôl szóló és ér vé nyes nek tek int he tô 
kijelentéseket csak ma guk a sze re pek iga zol nák, a 
go n dol ko dó egyén sze mé lyi sé ge ke vés len ne hoz -
zá. Ez az il luszt rá lá si tech ni ka adek vát bizo nyí ték 
az el mé le ti kö ze lí tés hát rá nyos (ki sebbsé gi – Pat -
rice Pa vis hasz ná lat á ban), elô íté let ek kel ter helt vol -
tára, s azt a té telt erô síti, mi sze rint szí nész rôl (he -
l yet  te sít sük be: szín ház ról) csak az be szélhet, aki 
csi nál ja.  

De va jon ki csi nál ja a szín há zat, vagy is ki be szél -
het? Ami kor fel me rül a be széd le giti mi tá sá nak kér -
dése, a be széd el sôd le ge sen hat al mi poz í ci ók je -
lölô jé vé vá lik, ezért ér de kes len ne eb bôl a szem -
pont ból fel tár ni a szín ház ról fo lyó dis kurzus szerke -
ze ti mo dellj ét.  

Egészen e szá zad har mad ik év ti ze déig ez a szín -
há zat csi ná ló le gi tim i tás mûk öd tet te azt a me tanyel -
vet, mely el he lyez te sa ját tör téne l mé ben a szín házat. 
A színhá z tör té net nem más, mint a do miná n sabb, 
hango sabb és erôs ebb szín ház csiná ló tör té nelmi tab -
ló ja, mely móds ze re sen ki re kesz ti a más dis kur zus -
ból, más nor mák ból halk abb an megsz ó la ló ér tel -
me zé se ket, leg ink ább az zal a mód szer rel, hogy ép -
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pen a meg szól a lás leg i ti mi tás át ké rik raj ta szá mon. 
(Mi ért be szél a gya kor lat ról egy kí vül ál ló, ahely ett, 
hogy vé gig ül ne több pró ba fo lya ma tot…) A szá zad 
har mincas éve iben a prág ai struk tu ra lis ták for má -
ci ój á nak sik e rült a szín ház ról va ló beszéd lét jo go -
sult sá gát kiterjeszteni a szín ház ban ép púgy ré szt -
ve vô, más ik al kot ó e lem re: a né zôre. A szín ház he -
lyett álló sz í nész re to ri kai fi gu rája pár tu cat év múl -
va vesz tet te az tán el (az el mé letben) ki zár ó la gos 
je lö lô ha talm át, amik or jött egy szín ház tu dós, Eric 
Bent ley névre hall gat ott, és az év szá za dok szín há -
zi ta pasz tal a tát a kö vet kezô enig mat i kus for má ba 
rög zí tet te: szín ház ak kor van, ami kor va laki, va laki 
mást ját szik, s ezt más va la ki né zi. A va la ki név -
mást he lyet te síth et jük be tûk kel és szá mok kal, 
ahogy a sze miol ó gu sok (Fisc her-Lich te) és a str uk -
tu ra lis ták (Ubersf eld) te szik, a lé nyeg vá l to zat lan 
ma rad. Szín ház nak azt ne vez zük, ahol em beri tes -
tek (sz í né szekre és né zôkre oszt va) kö zös je len pil -
la  nat ban a reflek tált és kodi fi kált já ték ban egy har -
m a dik, hi po te tikus test re (a szer ep re) gon dol nak. 

Ezt a (má ra már ált a lá no san el fo gad ott) gon dolat -
 men e tet szem lél ve ki nyil ván ít hat juk a gyakor lat ból 
és a nem-gya korl at ból fa kadó köz e lí tés egyen jo gú -
sá gát: az is bes zél het, aki nem csin ál ja. Mi je lenthet 
ak kor szín há zi problé mát az ez red vé gen? Va ló színû -
leg is mét az a szín ház pa ra do xon okoz le gitimi  tási 
és önd e fi ni á lá si ne héz sé get, mely ben a kri  ti  ku si gon -
do lat az al ko tás fo lya matá ba he lye zi sa ját po zí ció it 
leg fô kép pen az zal a dokt rí nával szem ben, mely tu -
da tos ít ja a re cep ció és a pro duk ció on to ló gia i lag el -
vá  lasz tott vol tát. A kri ti ka bár hogy szándék s zik 
meg je len ni, ép púgy a rec ep ció egyedi tárgy  kö ré be 
tar tozik, mint bár mi, ami a já ték né zési sza bály rend -
sze rét gya ko rol ja. Mint pél dá ul a te ó ria. 

A te ó ria a szín ház né gere, a kis ebb sé ge, a nôi 
vol ta. Be széde legitimitását ép pen a szín házi fol ya -
mat ban be töl tött né zôi po zí ció ja ad ja, akár csak a 
kri ti káét. A tu do mán yos és a na pi kri tika kö zös gya -
korla ton kívüli lé te ép pen a gya korla t ról szó ló ér -
tel mezé sek ben és le í rá sokban vá lik egy ér tel mû vé, 
és jel leg ze tes mó don, amik or pél dá ul a szí nész pri -
má tu sá ról ér te kez nek, eg é szen szo kat lan kon szen -
zu  sos for mát hasz nál nak: a tu do má nyos kri tika 
nem ír a sz í nész rôl, a na pi kri ti ka ped ig nem tud 
ró la ír ni. Ez még azok ban az elem zé sek ben is nyil -
ván va ló, köz ös tu dat a lat ti, amely ben ép pen az elô -
adás eg yéb elem ei, a dí s zlet, a szö veg, a fény és az 

ef fek tek elemz é se okán a test je len va ló ság át nem 
imp li cit for má ban tag lal ja. 

Az el em zen dô tárgy va gy az el e mzett fo lya mat 
ér té ke lô met ó du sá ban a szín ház me ta nyel vé nek kri -
ti kai és tu dom á nyos for mái sos em kö zel í tet tek 
egym ás hoz, s ha fel es le ges is kon szo li dált pár be -
szé dü ket erôl tet ni, csak azért le het, mert nem kü -
lö nálló disz cip lí ná ról, ha nem az azt létrehozó, kü -
lön ál ló per so nák ról van szó.  

 
2. A Test 

 

 A z elô adás-elem zé sek nek a szí nész le í rá sával 
kel  le ne kez dôd nie, his zen ô áll a rep re zen tá -
ció (vi zuá lis) köz ép pontjá ban.1 A szín é szi Test 

kö ré épí tett ér tel me zôi gon dol a tok ép pen e Test je -
lenl é té nek külsô d le ges kon ven ció it ké pes ek csak 
rögz í te ni. A kül sôd le ges, lát ha tó ko n ven ci on á lis já -
tékte ch ni ka le írá sa igen gyak ran az elô adás egé szé -
bôl fa ka dó pszi cho lo giz á ló ér tel me zést is ma gá ra 
kény sze rí ti, hi szen a gya kor lat ba vala mi kép pen 
bea va tott kri ti kus a (né zô elôtt egyébk ént lát ha tat -
lan) ját ék fo lyam at elôzm é nye it is az ált a lá nos tu -
dás  rend szer be il lesz ti. Így ker ül az ér téke lé sek el -
vá ró szem pont jai közé a szí né szi ala kí tás mi ként -
jé nek ké r dé se. A szí né szé a: „… megszokottan ma -
gas szín vo nalú, de a kelleténél ta lán egy árn ya lat tal 
visszaf o got tabb ala kítás…”, az „érett, pont os mun -
ka”, a „ma gas, szak mai szín von al, a fe gyel me zett, 
érett já ték…”, a „meg old at lan al a kí tás”, az „egy -
séges já téks tílu st te rem tô já ték…”, a „hi tel es be -
mut a tás”, a „pr e cí zen, szé pen me gol dott eg yál ta lán 
nem könnyû fel ad at.”2  

A kri ti kai kö ze lí tés a szí nés zi ala kí tás re cep ci ó -
ja he lyett az ala kít ás tör té ne ti leg is mer tebb fáz isá -
ból, ma gá ból a munka fo lya mat ból in dul ki, s ezzel 
fel tét e le zi, ugyan ak kor to vább mer e ví ti a játék át -
élés en ala pu ló tech ni káit. A szín ház tört é net is erô -
tel je sebb nek ítéli a rögz í tett ká no nok el em zé si 
rend sze rét, s mi vel Di de rot, Szta nyisz lavsz kij, 
Brecht, Co hen, Stras sberg mind a szí nész munká -
já ról ér te kez tek, a né zô mun ká ja, és mun ká já ról 
szóló nyel ve kis ebb sé gi szer ep hez jutott. Eb ben a 
ko n fe ren ci a dol goza t ban nem vet em össze a színé -
szi ala kí tás el mé le tek tör tén e ti há ló za tát, csak rög -
zí  tem: a színészi ala kí tás techni kai prob lé ma ként 
érté  ke li ma gát, a né zôi ala kí tás pe dig e mi lyen ség 
érté ke lé sé re red u ká ló dik. 
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A szí nész fi zi kai adott ság ai és a sze rep kö zöt ti 
azo nos ság (ver isi mi li tu de) kér dése Di de rot, Sa inte-
Al bi ne3 óta ek vi va lenc ia, az áté lés szük ség sze rû elô -
fel tét e le. Ekk ént vál hat a szí nész az elô adás (rek -
lám)hord o zó já vá, s bár a szín ház a szí nésszel az o -
no sul, a szín ház tör ténet szá mára min dez dok u men -
tálh a tat lan: nincs élô bi zon yí ték, csak ál ló képek, 
mo só cé dul ák. Így foly ta tó dik a diderot-i para do -
xon: a szí né szé az elô adás je le ne, s ép pen az ô já -
téká ból nem ma rad meg sem mi. 

Phi lip Aus lander4 sze rint más ma gya rá za ta is 
van a szín é szi je len meg ne vezh e tet lens é gé nek. Túl 
ke vés né zôt érint ah hoz, hogy sp on tán szó kincs 
alaku l jon ki a ró la va ló be szédben. En nek ellent -
mond a já ték helyz e tek va lós vagy fil mes-vi deós lé -
te zé se, mely meg te rem te né a nyelv al ko tó tö meg -
báz ist – am ennyi ben eg yál ta lán szük ség van tö me -
gekre a nyelv al ko tás hoz (l. Ka zinczy és a ma gyar 
nyelv új í tás tör té ne tét). Le het pers ze, hogy nem is 
a já ték meg ítélé se, megn e ve zé se a fon tos, hanem a 
já ték kö rü li PR? A poszt mo dern szi mu lákr um. 

Az át élés sel fog lalk o zó já ték tech ni kák ko difi kált 
re a lis ta szín já ték rend szer bôl lép tek ki, te hát a más -
faj ta já ték tech nika sem a szí nész, sem a né zô elvá -
rá si rend sze ré ben nem ta lál magá nak verbális je lö -
lôt. Így meg nev e zet lenül je le nét veszti el, s fel ál lít -
ja a szín ház 20. szá za di pa ra do xo nát: az elô adás 
leg fonto sabb ele me a szí nész, a lát ha tó, a köz szem -
lé re ki tett Te st, nem ren del ke zik a ró la szó ló beszéd 
kész le té vel. S hi ába min den tech ni kai rö g zí tés és 
sok szo ro sí tás, a szí nész le-nem-ír ható sá ga efe merré 
vá l toz tatja az egész szín há zi fo lya ma tot. Mert mit 
is jele nt het ak ár a meg írás pil lana tá ban a „lé lek ta -
ni re ali z mus sal felé pí tett, él ménysz ám ba me nô szí -
nés zi mun ka” vagy a „Lopahin össze tett sé gét meg -
mu ta tó ki e mel kedô al a kí tás” vagy, ha azt ol vas suk, 
„Je pih o dov mel lé van oszt va, Tro fi mov meg te li -
be”, „Lo pahin meg eny he mell é osz tás”? Ezek a ter -
mé sze te sen er e de ti szö veg körn ye ze tükb ôl erô sza -
kos an ki rag a dott me ne kült mon da tok nem szólnak 
más ról, mint hogy a szín ház ról fo lyó be széd ad dik -
tív elem ként ke ze li a drámai sz ö ve get. Mi ért vá r ja 
el a szín há zi szak ma, hogy önálló disz cip lín a ként 
ke rül jön az aka dém i ai tu do má nyok rend sze ré be, 

ha sa ját kom muni ká ci ós esz köz tár át még min dig 
az iro da lom tu do mány és ú.n. tá r stu do má nyai ural -
ják? Ha a re cep ció foly a ma ta cs ak a drá mai szöv eg 
in terp re ta tív tev é keny ség ét értékeli, a szín ház szol -
gá lól ány ma rad. 

Ez a de pen dens szö veg-elô adás vi szony rend -
kív ül jól kon zer vál ja a szín há zi me ta nyel vet, mely 
akkor sem cs e ré li le saj át el kop ott jel kész le tét, ami -
kor már hasz nál ha tat la nul lyu kas sá válik. Ol vas -
hat j uk, hogy „Kô mí ves Sá n dor a szoká sos nál re ak -
ci óké pe sebb, refl ek tá lóbb”, „Ková cs La jos a ma ga 
szintjéhez ké pest öt let te le nebb, el mo só dotta bb”, 
„Csá kán yi Esz ter színpo m pás”, vagy is ver bál isan 
pszi chol o gi zá ló ké pet ka punk egy egyéb ként egyál -
talán nem pszi cho lo gi záló elô adás ról (Cs e hov: Cse -
resz nyés kert – Ba gossy Lász ló ren de  zé se). A szí né -
szi al a kí tás a szín há zi em lé ke zet5 leg bizo ny ta la nabb 
té nye zô je, s ez ép pen je len va ló sá gának ak ti vi tását 
mu tatja. Ge rald Si eg mund sze rint „Amire em lék -
szünk, an nak nincs lé te”6, vagy is a szí nész az elô -
adás összes töb bi kel lé ke, eleme kö zül az egyet len, 
mely nem sok szo ro sít hat ja, nem rögz ít he ti al kot á -
sát. A dísz let, a jelmez, az ef fektek, a fé ny, a szö -
veg könyv mind a jöv ô be ment heti ma gát, de a szí -
nész, a Test el puszt ul.  

Inn en már az ok-oko za ti vis zony me gfor dí tás á -
val ért el mez hetô, hogy a kr i ti ka ál ta lá nos gya korla -
tá ban az elem zés röp ke dráma- és szín ház tört é neti 
fel vez e tés sel, a ren de zôi koncepció vagy hi á nyá nak 
fel vá zo lá sá val, a csele k mény el me sé lé sé vel in dít, 
hogy igen hat á ro zott és vál lal tan szub jek tív név sort 
kapjunk az ötödik fl ekk végén: ját szot tak még. 
Dide rot, Szta nyisz lavsz kij és Strassberg és Cohen 
a sz í né szi alakí tást az érze l mek al kalma zott mûv é -
sze teké nt ke zel ték, teh át az ér zelm ek re to ri kája és 
a mi mé zis pszi cho ló gi á ja ad ja elemz é sük ért el mezôi 
bázi sát. Az ér zel mek mim e ti kus áb rá zo lása azon -
ban csak egy a szá mos je legy ség kö zül, rá adá sul a 
szín  ház ban a szí nész érz el mei nem való  sak va gy 
meg él tek: lát ható ak, ol vas hat ó ak, de csak az ép pen 
hasz ná latos ol va sói nor ma kó do lási rend jé be il lesz -
ked ve. A szín ház hoz a te ó ria fe lôl kö ze lí tôk (pl. 
most Mar co de Ma ri nis) épp en a mod ell-né zô höz 
ren de li az elô adás nyi tott sá gá nak vagy zárts á gá nak 
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ki ala kí tá sát7 akk or, ami kor a szín há zi ér ze lem meg -
nyil vá nu lási for máit ko di fi kált nak, kon ven ci o ná -
lis nak ér té ke li. S mi vel az ér zel mi szo kásre nd hozza 
lét re az identi fi ká ci ót a sze rep és a színé sz, a szerep 
és a né zô és a szí nész és a né zô kö zött, az elô adás 
pszi cho ló gi ai és dr a ma ti kus szer ke ze te lesz az el -
sôd  le ges ér tel me zé si vi szo nyít ás. S nem a mindezt 
meg te rem tô, mind en nek Tes tet nyúj tó szín ész. 

A Test hasz ná la tá nak szö veg mon dó és gesz ti kus 
tech ni kái kö zöt ti kü lönbs é get Pat ri ce Pav is ek ként 
fo g lal ta össze: „Mi nél in kább vi selke dés ként vagy 
fiz i kai akc i ó ként for dít ják az ér zel mek et, an nál job -
ban me gsza ba dul nak a sej tet és és a ho mály pszicho -
ló gi ai bo nyo lult ság á tól.”8 Épp en ezért könnyebb 
ír ni a ke le ti szín é szet rôl, já té ka fá zisa i ról, hi szen 
nem pszi chol o gi zál. Az eu ró pai szín ház ugyan a 
szö veg re épül, de e szá zad já ték techn i kái át vet ték 
a ke le ti szín ház esz köz kész let ét anélk ül, hogy át -
vették vol na a játékhoz kapcs o ló dó nyel vi reflek -
tív-desk rip ciós kész le tet. Ri chard Schech ner ezért 
azt ja va sol ja, kül ön böz tes sük meg a szí nészt és a 
perf or mert: a szí nész a szer ep mi me ti kus rep rezen -
 tá ci ó já val, a per for mer fi zi kai és pszi chik ai je len -
lété vel fo gal maz za meg já ték át.  

Ism ét lem, nem cé lunk mo st ar ról írni, mi is a 
színé szi ala kí tás, hogy tör té ne ti leg mi ként kö ze lí -
tet tek a já ték kér dé séh ez. A nyu ga ti sz í nház ban a 
szí nész fel épí ti a sz e re pet: en nek a rög zí tése a kri -
ti ka fel ada ta – itt le het bes zél ni a szer e posz tás ról, 
hang ról, já ték kedvr ôl… De úgy tû nik, eb ben az 
írás ban is a „mié rt nem tu dunk be szél ni a szí nész -
rôl” kér dés he lyét lassan át ve szi egy má sik: mié rt 
nem be szé lünk a színé sz rôl?  

Feli déz tük a szí nész rôl való bes zéd le het ô sé gek 
tör té neti imp liká ci ó it; ami ma radt, a pusz ta Test és 
egy rá sze ge zô dô te kin tet (ga ze) a já ték te ré ben. Ez 
az a szi tu á ció, mely meg nem nev ez he tô, Carl son -
nal szólva ez az a lá t vány hely zet, am ely nem ver -
ba  liz ál ha tó.9 Az összelé leg zés (Ná das), a meg tisz -
tul ás (Arisz to te lész), a mi to lo gikus kö zös sé gte rem -
tés (Barba), a pe s tis (Ar ta ud) mi nd a szín ház, a tes -
tek virtu á lis és valós ta lálk o zó he lyé nek je lö lé sé re 
szolg ál. Ezek a me taf o ri kus-me to ni mik us he lyet te -
sí tés ek azonb an a kri ti kai-esz tét i kai rend sze rek jel -

leg ze tes nyel vi sze mér méb ôl fa kad nak. A szí nész 
Tes te az euró pai kult úr kör ben pro fán ka rak terû, s 
így – szin tén az eu ró pai gon do latre nd szer re árul -
ko dóan – a rá me re dô néz ôi te kin tet le gi tim, a ró la 
va ló be széd azon ban nem. A ku kucs kál ás passzi -
vi tá sát töb ben szán dé koz tak meg szün tetni, de ez 
nem akk or si ker ült, mik or a nézô fi zi kai moz ga tá -
sát irá nyoz ták elô, han em mi kor a né zôi Test a szín -
pad ra, más te kin te tek ke reszt tüz é be kerü lt. Ta lán 
ez az a szín ház tör té ne ti pil la nat, mely még nem ne -
ve zi meg, de val a hogy reflek tál ja a szí nészr ôl nem 
fo lyó be szédet. 

Kel le tt hoz zá per sze az avant gárd szín ház, pél -
dául kel lett hozzá a Pa radi se Now, ahol az egyik 
egye   te mi cam pu son el ját szott elô adás ku darc ba 
full adt, mert a nézôk a mez te len Tes tekk el el ját -
szott tö meges sze xuá lis ke ve re dést va lós nak vél ték, 
s csatla koz ni tá madt ked vük. (A színháztörténeti 
for rá sok egy ért el mû nek te kin tik, hogy az egye te -
mis tákból ál ló kö zön ség a né zôi szokásrendbôl ki -
lép ve beszállt a ját ék ba. Pe dig el kép zel he tô az is, 
hogy az éppen piszká lt pol gá ri passzi vit ás nem ta -
lál ta meg, vagy ta lálta el túl sá gos an is cél cso port -
ját, s az ak tuál is pub li kum el vá rá si rend sze re fel -
ké rés nek ér tel mezte a lá tot tak at.) Az ez red végi szí -
nész já téka me gvál toz tat ja a Test el tak a rá sá nak és 
meg mu tat á sá nak normá it, s ez zel a meg nev e zés 
szem érm es sé gét is fel kell, hogy old ja. 

 
3. A be széd 

 

 A szí nész a szín ház lé nye gi szubsz ti tu ense (ez 
hogy van ma gya rul); rö g zít he tet len, me rt az 
összes töb bi elem (a tér, a fény, a ze ne, a rit -

mus…) – ép pen vi szonyla gos moz du lat lan sá guk 
mia tt – me gfi gyelhe tô és le ír ha tó, s eh hez a társ -
mû vé sze tek kész fo ga lom tá rat is köl csö nöz nek.  
A szob rá szat, az épí té szet, a ze ne, a kép zô mû vé -
szet termi nu sa it. A szí nész azonban szín házsp e -
ci  fi kus lény (még a film szí nész is, bár en nek tár -
gya   lása túl messzi re ve zet ne), meg figy e lé se csak 
ér  zelmi ha tás o kat eredményez, leg alább is ezek 
ma  radnak meg, s a rög zí té si fol ya ma tokb an ezek 
verba li zá lód nak.10 A szí nész ját é ká nak szá zad végi 
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 7 Mar co de Mar i nis: Se mi ot i ca del Te at ro, Milan, Bom pi a ni, 1982. 198. Idézi Mar vin Carl son: Au dien ces and the Re ad ing 
of Per fo r man ce In: In terp re ting the The at ric al Past. Szerk. Tho mas Postl e wa it. Io wa, 1989. 84. 

 8 Pa vis, Patr i ce: i. m. 54. 
 9 Carls on, Mar vin: i. m. 84. 
10 A vi de ó rög zí tés kínálta repr o duk ci ós leh e tô ség csak a szín ház tör téne ti el sôd leges fo r rá sok számát gy a ra pí tot ta, az elô -

adás vi deo sza la gon egy kép es könyv lapo z ga tá sán ak mû vé szi iz gal mát nyújt ja. A techn i kai rög zí tés, akár vi de ón, akár CD-



le  írá sát a szín ház szem i o ló gia (Kow zan11 és Fischer-
Lich te) és a sz ín há zant ro po lógia (Bar ba és Savaré -
se)12 is rend sze rez te; str uk tú rájuk – a kö zelí té si 
szem pon tok más sá gán túl – alapj a i ban egye zik, 
csak a leg kis ebb, még elk ü lö níthe tô egység (uni -
té) fo gal mán vi táz nak. Ezek a desk ript ív rend sze -
rek ki me rí tô tö kél yük kel ne héz kesn ek, el vé gezh -
e tet lenn ek bi zo nyuln ak, s a sok be széd el le nére 
meg ne vez et le nül hagy ják a szí nészt és mun ká ját. 

Még is ez ek a rend sze rek ve zet tek arra a fel isme -
rés re, hogy a szí nész mun ká ja a né zôb en ér hetô tet -
ten, s né hány (gya korla ti) szín ház csiná ló – Mejer -
ho ld, s fô leg az enig ma tik us Brecht – írá sai és John 
Martin13 a mo dern tánc ról fog al ma zott szö vegei se -
gít sé gév el ezt a fol ya ma tot a szö veg alat ti (sous-
texte) min tá jára a part i tú ra-al at ti nak (sous-par ti ti -
on)14 ne vez ték el. A par tit ú ra fo gal ma más esz kö -
ztár ban a szín há zi tex tust, a szín já ték mû vet je lenti. 
Ter mé szet e sen nem az el ne ve zés, ha nem a fo lya -
mat meg je lö lé se lé nye ges: a part i tú ra-al at ti a szí né -
szi mun ka néz ôre vo nat ko zó fá zis át elemzi, va gyis 
a ha tás mec ha niz must. Ez te r mé sze te sen nem 
egyen lô a na pi kri ti ka ki zár ó la gos szub jekti vi tás sal 
meg fo gal ma zott ítél e te i vel. 

A szí nész, he lye seb ben a szí nész és a né zô közös 
al ko tás tech nik á já nak a szín há zi ant rop o ló gia szán 
elég nagy te ret. Mar cel Jo us se ant ro poló gi á ja15 nyo -
m án a gesz tus ok és a szer e pek, a va ló ság meg is -
mer  he tô sé gé nek fáz isa i vá vá l nak, s így egy ér tel -
mûen meg fo gal maz zák, hogy a szín ház ugyan el -
vá lasztja a vizualitást és a tak tili tást – ezért cse kély 
az e lkép zel hetô int e rak ciók szá ma a szí nész és a 
né zô kö zött –, de a tá nc és a mimika, a gesz tus és 
a moz gás, va gyis a Test je len lé te össze kö ti a kö zös 
tér ben és idô ben le vô ket.  

Az ez red vé gi szín ház met a nyel ve a Te st je len lé -
té  nek mo di fiká ci ó i val ne vez heti meg és mut at hat rá 
az ez red vég szí né szé re. Ez a Test a ját ék te réb en és 
ide jéb en a Je lenlét nyelvi és gon do lati szem ér mes -
sé gét le küz den dô brech ti tá vol ság tart ás sal me di a ti -
zál ja az élô pil lan a tot. A vi de o tech ni ka, a digi ta li -
zál ás leg al ább annyi ra for ra dal mi (ha már mo der -
 nista ak a rok len ni) újít á so kat in dít ott a szín ját szás -
ban, mint az 1812-es gáz vil á gí tás a Dru ry La ne-en. 
Az élô és a me di a ti zált szín ház ke ve redé se, a Jelenlét 
és az élet tel en ség16 vi deó kap cso la ta megte rem ti azt 
a tá vol ság ot, amit Brecht igé nyelt. De a (mai) né zô -
tôl még az is ki tel ik, hogy min dezt át él je.
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 7 ro mon, is mer et ter jeszt, s az elem zést ug yan megk önnyí ti, a szí né szet me ta nyel vét nem mó do sít ja. A techni ka a já ték le -
he tô sége ket vál toz tat ja meg ala po san, s a di gi ta lizá lás alka l ma zá sa a szá zad vé gen leg alább ak kora vá l to zás nak tû nik, mint 
a gáz vi lág í tás be ve zet é se a Drury La ne-en 1812-ben. Ak kor a szí nés zi já ték hom ály ba ve szô rész letei vi lágo sod tak meg, 
ma a táv ol sá gi já ték ra épí tô mim i ka és gesz tus ke rül het köze lebb a ka mera ki ve tí tett kép é vel.  

11 Ko w zan, Ta de usz: Sé mio lo gie du thé âtre, 1992. 
12 Bar ba, Eu ge nio – Savarese, Nicola: The Sec ret Art of the Perfo r mer, Lon don, Ro utle d ge, 1991. 54. 
13 Mar tin, John: The Mode rn Dan ce, New York, 1966. 
14 Pa vis, Pat ri ce: i. m. 95–98. 
15 Jous se, Marc el: L’Ant ro po log ie du ges te, Pá rizs, Gal li mard, 1974. 55. 
16 Ausl an der ki ta lál ja a le ford ít ha tatl an já té kot a me di ate és im me di ate kö zött. Aus lan der, Phi lip: i. m. 198.


