
a be ve ze tünk egy át gond olt oszt á lyo zást, ha 
azt mond juk, hogy a macs ka és a ku tya még 
ak kor is ke vés bé ha sonlít eg ymás ra két agár -

nál, ha ez a kettô meg van sze lidítve, vagy be van bal -
 zsam oz va, ha mind ket ten úgy ro han nak mint az ôrül -
tek, vagy ép pen ségg el szét tör nek egy korsót, nos mi -
lyen ala pon állíthatnánk ezt tel jes bi zo nyos ság gal, (...) 
mi lyen jel lemz ôk, ha sonlósá gok, an alógi ák alap ján 
va gyunk ké pe sek ar ra, hogy oly sok kü lön bözô és 
ha sonló dol got cso por tosítsunk? (...) nem kon zek -
ven ci ák össze vet é sé rôl van szó, ha nem konk rét ta r -
tal mak ro kon vo ná sa inak me glá tá sáról, elemz é sé rôl, 
izol á lá sáról, egy más hoz il lesz té sérôl és fel oszt á sáról. 
Semmi sem ki ta pinthatóbb, sem mi sincs em pi ri ku -
sabb (leg alább is látszólag) mint a a dol gok kö zöt ti 
rend meg te remt é se.” – Mich el Fo u ca ult szav ai2 azon 
gon dol ko dási fo lya mat belsô rend je és an nak ha tá -
rai ra kérde z nek rá, amely a szin gul á ris jel en sé gek 
tisz tán anal i ti kus vizsg á la tát kö ve tô en az össze ha -
sonlítás és át te kin tés igé nyév el fel lé pô szell e mi 
mechanizmusok sa ját jai. Az el múlt har minc év szín -
há zi (me ta)disz kur zu sán ak tük ré ben kéts ég be vonha -
tat  lann ak lát szik az a tény, hogy a kor társ elô adás ok 

ta  nul má nyo zása so rán (ha tet szik, ha nem) a poszt -
mo dern vi lág né ze ti-fi lozófiai-mû vé sze ti te o ré mája al -
kotja an nak a fo galmi hálónak a cent ru mát, amely a 
dol gok re nd jé nek megteremtésére tesz kísé r le tet. E 
rossz hírû3 ter mi nus köz ked velt ség ét, il let ve kö zu tá -
la tát több ek közt an nak is kös zön he ti, hogy min den -
nél tisztábban tük rö zi a tud o má nyos kategóri ák (pü -
ré szerû4) prod uk ti vitá sá nak ke re te it, s így ma gától 
ér te tô dôen a szo kottnál na gyobb fo kú ön ref le xióra 
kény szeríti a ren dszer al kotó el mét. Az el múlt év ek 
nem zet közi és haz ai ta pasz ta la ta egya ránt azt mutat -
ja, hogy amennyi ben a poszt mo derns é get a vizsgá lat 
heu risz ti kai elv évé tesszük, ak kor a mun ka kér dés -
horizontját mi n de nek el ôtt a két, il let ve (a klasszi kus, 
ké sô és posztm o dern fe losz tás ese té ben5) há rom para -
dig ma egy más hoz való vi szon ya alakítja ki. A ha zai 
színik ri tika el múlt két éve pe dig ha tá ro zot tan ar ra 
int, hogy a tö rés, il let ve a foly to nos ság6 probl e ma ti -
káj át a színház tör té netírás pro duktív fak to rá nak te -
kint sük, az az, hogy a valóban szem be t ûnô vo ná sok 
s a mar káns kül önb sé gek vi szo nya és rend sze re az 
ala  pos struk tu rá lis és funk cio ná lis ku ta tá sok segítsé -
gé vel kör vo na lazódjon.7  
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KISS GABR I EL LA 

MO ZA I KOK ÉS PUZZ LE-OK 
A ge sz ti kus jel haszn á lat sa já tos sá gai az 1990-es évek  

ma gyar ren de zôi színhá záb an 
 

„Egyet len leh e tô sé get lá tok: fant á zi a terek létrehozására kell hasz nál ni az egé szen 
 kis cso por to kat megszólító színház at (a tö megszínház kü lön ben is rég a múl té). 
Szabad te ret kell biz tosítani a fan tá ziá nak- kü lön ben meg száll ja és meg öli 
a média im pe ri a liz mu sa a ma ga elôre gyárto tt kli sé i vel és nor má ival.” 
                                                                                                     He i ner Mül ler1

1 He i ner Müll er: Az Althu s ser-eset ér de kel. In: H.M.: Ké pleírás. Bp.–Pécs, 1997. 77. 
2 Mi chel Fou ca ult: Die Ord nung der Din ge. Fran furt a. M., 1990. 21–22. 
3 Kar in Fleis chan derl pl. Des Ka i sers ne ue Kle ider címû munká já ban „dur va szöv é sû hálónak ne ve zi” (gro b mas chig es Netz) 

In: K.F.: Schre i ben in Ze it en der Postm o der ne. Wien, 1994. 11. 
4 En zens berg er ka te go riz á lá sa és a poszt mo dern ter mi nus prod uk ti vitá sa kap csán említi Hi ma Gab ri el la: Tu Fe lix Aust ria. 

Bp., 1995. 21. 
5  Vö.: Eri ka Fis cher Lich teKl a us Schw ind (szerk.): Av ant gar de und Post mod er ne. Tü bing en, 1991. 
6 Vö.: Welsch Wolf gang (szerk.): We ge auf der Mo der neSch lüs sel tex te der Post mo der ne-Di s kus si on. We inhe im, VCH Ac ta Hu -

ma nio ra, 1988. 1–43. 
7 Vö.: Eri ka Fis cher-Lich te: Azo nos ság és kü lön bö zôs ég kö zött. A poszt mo dern mon tázs Hei ner-Mül lernél. Li te ra tura, 

1990/2. 158.
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A ku tat á sok koo r di ná táit eb ben az esetb en ma gától 
ér te tô dô en azok a jeg yek je lö lik ki, amel yek a színhá -
zi avant gárd és a 80-as, 90-es év ek elô adá sa it ro -
konítják. Az em be ri per cep ciónak a század fordulón 
be köv et ke zô ha tal mas átal a ku lá sát a poszt in duszt ri -
ális tá r sa da lom ban egy újabb kö ve ti, és „jog gal fel té -
te lezh e tô, hogy az inf or má ciós esz közök el ter je dése 
az is me ret ek áraml á sá ra ugyanú gy hat és fog ma jd 
hat ni, mint aho gyan az em beri for ga lom fej lôd é sé re 
(köz le ke dé si rend szerek), majd ké sôbb a ha n gok és 
ké pek (mé dia) ter je dé sére ha tott.”8 Ezek a kul túr tör -
té ne ti rob ba nások mi n de nek el ôtt a szí nház lé nye -
gét, a szín ész tes ti sé gét, il let ve a bef o gadói ész le lés 
stru k tú rá ját éri n tik, mely nek kö vetk ez té ben a fi gye -
lem egy ér telm û en a színhá zi szö veg me dial i tá sá ra, 
az az a jel haszn á lat mi kéntj é re  irá nyul.9 Je len tan ul -
mány te hát ebb ôl a méd i a el mé le ti szem pontból tesz 
kísér let et a 90-es évek ma gyar ren de zôi színhá zá nak 
négy par a dig mati kus (Witt gens tein) elô ad á sá nak 
össz ehasonlító elem zé sé re. A vizs gála ti kor puszt No -
vák Esz ter Kol du so pe ra-, Al föl di Rób ert A Pha id ra-
story-, Zsót ér Sán dor He ns chel fu var os- és Te li hay Pé -
ter Mes él a Béc si er dô-rend e zé se al kot ja, mó dot ad va 
az „új tea t ra li tás”10 négy irány za tá nak ár nyal tabb jel -
lemz é sé re és a fe losz tás tov ább gon do lá sá ra. 

Amennyi ben a két pa ra dig ma kap csola tát a kö zös 
jegy ek fe lôl kíván juk meg köz elíte ni, módszer ta ni ho -
ri zon tun kat csak egy olyan el mé let je lölh e ti ki, 
melynek ha tás tör té ne te a szá zad for duló és az ez red -
vég kö zöt ti él énk párb e széd rôl tan ús ko dik: Európa 
1998-ban meg je le nô, leg je len tô sebb színhá zi folyóira -
tai, a Berli ner En semble utóbbi tíz évének elô adá sai 
és a 3SAT te levíziótár sa ság mon u men tá lis so ro za ta 
mind ar ra mut at, hogy nem önk é nyes ség a tör té nel -
mi avantg árd jegy é ben in duló brech ti élet mû be ke -
res ni ezt a kap csot. Alak ja a 20. szá zad oly an rende -
zô e gyé ni sé gei szá mára bi zo nyul ter mé keny örök ség -

nek mint Pe ter Bro ok, Ri chard Schech ner, Ge or ge 
Ta bo ri, Robe rt Wil son, Ri chard Fo re man11. He i ner 
Mül ler csak nem közh ellyé vált meg áll apítása – 
„Brech tet fel hasz nál ni, anél kül, hogy kri ti zál nánk, 
áru lás” – ped ig min den nél pon to sab ban kör vo na laz -
za azok nak a kérdésfeltevéseknek az irá nyát, ame -
lyek kel a szá zad vég próbál ja új ra és újra megszólal -
tat ni az im már szá zé ves és meg kerü l he tet len nek tûnô 
kl asszi kust. Két ség bev on ha tatl an tény, hogy a szín -
házi avantgá rd egyet len alak ja sem építe tt ki a színház 
jel rends ze ré nek egé szére ily mér tékb en ki ter je dô, ki -
dolg o zott, s ily módon hasz nál ható termi nológi ai 
hálót, amely nek kö zép pont já ban a gesz tus (geszt i -
kus ság) ta lán leg ke vésbé is mert és (tal án ép pen ezért) 
a sz a ki ro dal om ban is csak érin  tô lege sen tárgyalt fo -
galma áll.12 Brecht írása i ban e ter mi nus ra még an nyi -
ra sem ta lál ható pont os de finíció, mint pl. az el ide -
ge níté si ef fek tus vagy az anti-ar isz to tel i á nus ság ese -
té ben, ma ga a szó is a leg kü lönb ö zôbb kon tex tu sok -
ban (gesz ti kus ze ne, össz gesz tus, egy je le net ma gá -
ban való gesz tu sa, gesz ti kus já ték stb.) for dul elô, 
mely e ket a tár sa dal mi dimenzió de ter mináló sze re -
pén túl, a hang sú lyo zott an sze re pet játszó színész re, 
a rend e zô re és a néz ôre, az az a te atra li tás al a pe le mei -
re vo nat kozt a tott ság ro konítja egy más sal. Ha (po szt -
mo dern ho rizo ntból nézve) el te kin tünk a fel me rü lô 
me gál lapítá sok nak az utolsó met a nar ratívá ba ágy a -
zott sá gától, és el kö vet jük azt a – Pat ri ce Pa vis sza vai -
val él ve –„nagy sze rû me ggon do lat lan sá got”, hogy a 
színház és az elô adá se lemz és me ta nyelv é nek gaz -
dagítá sá nak szán dé ká val ford u lunk Br echt el mé leti 
írá sai hoz13, akkor a színész test isé gé nek te ma ti zá lá -
sát, az összge sz tus fo gal mát és a brech ti színház nak 
a „kö zöns ég fan tá ziáj á ba és kri ti kus pill an tá sába ve -
tett bi zal mát”14 kell meg vizs gáln unk. 

„Bre cht és tanítvá nyai ren de zé seik ben egy for -
ma  ká non fe lépíté sé re te t tek kísér letet”15 állí t ja a kor -
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8 Je an-François Lyot ard: A poszt mo dern ál la pot. In: Bu ja los Ist ván (szerk.): A poszt mode rn ál lap ot. Bp., 1993. 13. 
9 Vö.: Er i ka Fisc her-Lich te: Kurze Ges chich te der deu ts chen Li te ra tur. Tü bin gen–Ba sel, 1993. 419–432. 
10 Ké ke si Kun Ár pád: A repr e zen tá ció já té kai  A ki lencv e nes évek ma gyar ren de zôi színhá za. In: K.K.Á.: Tükörképek láz adá sa. 

Bp., 1998. 85–105. 
11 Vö.: Marc Sil ber mann (szerk.): Dri ve b: br echt 100. Ar be its buch. The at er der Ze it 1997/10. / Das Brecht-Jahr buch (1998). 
12 Pl. Jan Knopf: Brecht-Hand buch. Stutt gart, 1980. 392–393. 
13 Pat ri ce Pa vis: Gestu re. In: P.P.: Languages of the Sta ge. New York, 1993. 31. Ez en a pon ton lehet meg ért e ni, hogy Pat rice Pa -

vis szerint Brecht mi ért áll a „poszt mo der niz mus kü szö bén”. Vö.: Pat ri ce Pa vis: A poszt mo dern színház ese te  A mo dern dráma 
örök sége. Színház, 1998/3. 21. 

14 Ro bert Wil son: Mit dem Kö rper hö ren, mit dem Kör per spre chen. In: Marc Sil ber mann (szerk.): i. m. 47. 
15 Ei nar Schle ef: For men ka non cont ra Kon zept i on. In: Marc Sil ber mann (sz erk.): i.m. 155–160.  Vö.: „A valóság nak azo kat az után za -

tait, ame lyek al kal ma sak min den fé le szen ve dély és ke dély moz gás ki vál tás á ra, megpróbál tuk meg javítani, és ped ig nem e szen ve -
délyek re és ke dély moz gáso k ra fi gyelve, ha nem az után za tok olyan el ren dezé se ál tal, hogy az, aki tu do má sul ve szi ôket, kép es sé legyen 
te vé ke nyen ural kodni az után zott valósá gon.” Ber tolt Brecht: A sárga réz vá sár. In: B.B.: Színhá zi ta nul mán yok. Bp., 1969. 366.



társ né met sz í nház eg yik leg je len tô sebb ren de zô -
je, Ei nar Schle ef, aki eb ben a (bi zo nyos szem -
pontból a klasszi kus ba let tel rok onítható szi gorú -
sá gú) for mal iz mus ban lát ja a mes te ré vel össze kö -
tô kap csot. Ugyan er rôl a kér dés rôl Ro bert Wil son 
pe dig azt mo nd ja: „A for ma liz mus azt jel en ti, hogy 
tá vol ság gal szem léljük a dol go kat; ak ár egy ma dár, 
amely a fa ágá ról a tá gas uni ver zum ba pil lant – el -
te rül el ôt te a vég tel en, amely nek idô beli és tér be li 
rend szer ét azon ban meg is merh e ti.”16 Az idéze tek 
egy másra vetíté se sem mik ép pen sem imp lik ál ja a 
há rom színpa di ny elv já ték kül önb sé gén ek elimi -
ná lá sát, csak pon tos an rá mu tat ar ra a kö zös vo nás -
ra, ame lyet mind annyian ugyan az zal a meg nev e -
zés sel il let tek: A fel szín alatt el terü lô, ám közve t le -
nül so ha meg nem ra gad ható vég tel en idô be li és 
tér be li fel tér kép e zé sé re és ki feje zé sé re tett kísé r let17 
te hát úgy zaj lik, hogy a be fo gadói fi gyel em a for -
má ra, a jel haszn á lat módjá ra irá nyul, s ez ese tünk -
ben a szín ház sa ját me di a li tás á nak te ma tiz á lá sá val 
egyen lô. Ez nem tör ténh et ne meg a be ker e te zés 
(fram ing) ef fek tu sa18 nél kül, mely nek sor án a színé -
szi test, il let ve a színpa di tér ön álló szeg men tumok -
ra bom lik és egy mást in terp re táló szín há zi je lek 
mul ti medi á lis komp le xu mak ént mu tatódik fel. Ez 
az alap vet ô en rá mu tató és el tá volító, il let ve re lá -
ciós, te hát gesz tikus mû velet ma gától ér tetô dô en 
nyit te ret egy mûvi, fe lerôsített jel ha sz ná latn ak19, 
mely már a brech ti (és min den ko ri) eli degeníté si 
ef fek tus alap ját is ké pez te. A poszta vant gárd jel leg 
el sô sorb an – és kép le tes en szól va – a ke ret (fra me) 
vast ag sá gá nak, az az megjelenítés é nek módu szától, 
s ez zel összefü gés ben az elô adás szö veg színhá zi je -
lö lôr end szerk én ti lát ta tá sától függ, ami (a lé le ktani 
re a lizm us széps é gesz mén ye fe lôl néz ve) elsô sor ban 
a szín pa di alak egy sé gé nek, hi te lé nek, szub jektív 
ere jé nek ka tegóri á it he lye zi más di menzióba. 

A Pha ed ra-mí tosz 20. száz a di szce ni kai ol va sa -
tának egyik leg fel tû nôbb vo ná sa, hogy a drá mai 
alak ok több di men zi o ná lis vol tát bizt osító lé lek ta -
ni mo ti vációt a te át rál is és (in ter)tex tu á lis cse ré li 

föl: a színpa di ala ko kat itt ki zárólag egy-egy ké pi 
(el sô sorb an szí nek) és ki ne zi kus (elsô sor ban proxe -
mi kus) je lek ben me gmu tat kozó szen ved ély moz -
gat ja. Er re Ari cia a le gjobb pél da: az ôt kö rül ve vô, 
me gölt kis test vér kéi al kot ta üv eg bú ra az adott kon -
tex tus ban egyez mé nyes sé vá ló pan to mim sze rû je -
lek bôl áll össze, s ily mó don alak ja olyan színé szi 
test szö veg ként mu tatódik fel, mely a ki mon dott 
(énon cé), te hát a mo no má ni ás érint he tet len ség, és 
a ki mon dás módjá nak (éno n ci a ti on) vi szo nyá ra irá -
nyít ja a be fo gadói fi gyel met. Ha sonló ha tást cél oz 
meg a sze xu ál is ak tus ok meg je leníté se kor al kal -
maz ott (és saj nos csak rész le ge sen meg valósult) 
ren dezôi tech ni ka, amely a ki ne zi kus je lek és jel -
kom bin á ciók nagy mé r té kû le lassítá sán ala pul. Az 
ön k ielégíté si ré szek, Phae d ra és Hip po li tosz nagy -
je len e té nek mo notón rit mu sa te rem ti (te rem te né) 
meg a le he tôs é get a pa ra lingv isz ti ka, il let ve az egy -
mástól fo lyam a to san el szi ge te lô dô gesz tus ok, moz -
du lat ok já té ká ra. A ma gyar színhá zi gyako r lat ban 
oly rit kán lát ható jel ha sz ná lat csúc sát a gy er me kei 
meg ölé sére ké szü lôdô ki rálynô há rom perc es, né -
ma vet kô zé se ké pez hetné, melyn ek so rán a mez te -
len színé szi te st an yag is ágá ban vál hat na je lenté ses -
sé. (En nek tö ké le tes megv alósu lá sát lát hat tuk a 
Trisz tán és Izol da el sô fel vo ná sá nak záróje le neté -
ben.) A színpa di ala kok te hát a ké pi ség mel let el -
sô sor ban az elô adás rit musá ban (Pav is), az az a szí -
nek és moz dul a tok  át he lye zôd é sé ben (disp laces) és 
a be fo gadói mun ka ál landó és több szö ri ön ref le -
xiójá ra nyúj tott le he tôs é gé ben ar ti ku lál ód nak. En -
nek köv et kez téb en pe dig egy di men zi o nali tá suk 
nem az ide n ti tás egy sé gét bizt osító kö zép pon tot je -
lenti, ha nem pon to san azok tö rék eny sé gét és szét -
osz lás át (dis per ses)20 ered mé nye zi. Ezt je len í ti meg 
mint egy viz u á li san A Ph a ed ra-st ory befe je zô je le -
nete, amikor is a vé res zsák ban beh o zott gipsz da -
ra bokból a ki rály nô és The ra mén es össz erakj ák sa -
ját tö ké let es fér fi tes tü ket, sa ját Hipp o li to szu kat. 

Az ‘Én’ il ye tén de maszkíro zá sá nak ered mé nye -
ként az on ban meg szû nik a színhá zi je lek iko ni kus -
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16 Holm Kel ler: Ro bert Wils on. Frank furt, 1997. 104. (Ké ke si Kun Ár pád ford.) 
17 Vö.: Ké ke si Kun Ár pád: A har ma dik lég tér? – Salz bur ger Festspi e le 1997. El len fény, 1998/1. 71. 
18 Vö.: „A me se ré sze it te hát gon do san szem be kell állíta ni egymással,még pe dig úgy, hogy meg kap ják a sa ját struk túr á ju -

kat, vagy is kis da ra bok le gye nek a da ra bon be lül.” Bertolt Br echt: Kis Or ga non. In: B.B.: i. m. 438. Vö. Patr i ce Pa vis: Ges -
tu re. In: P.P.: Lan gu a ges of the Stage. New York, 1993. 42–46. 

19 Vö.: „Ezek a gesz ti kus meg nyil ván u lá sok több nyi re föl öt tébb bo nyo lult ak és el lent mon dá sos ak, így hát egyet len szóval 
nem ad hatók vissza, és a színész nek vi gyáznia kell, hogy a szüks ég kép pen fel erôsített kép más nál itt sem mit se veszítsen 
el, ha nem er ôsítse fel ezt az egész komp le xu mot.” Ber tolt Br echt: Kis Or ganon. In: B.B.: i. m. 433. 

20 Eli nor Fuchs: A je len lét és az írás bosszú ja – A színház újra gon do lása Der rida nyo mán. Színház, 1998/3. 5.



ság á nak (Pe irce) a real is ta pa ra dig má ban meg kér -
dô je lezh e tet len pri má tusa, és azt az in de xik á lis jel -
leg do mi nanc i á ja vált ja fel.21 A két jel hasz nálat kö -
zöt ti ka p cso lat pro duktív te ma ti zá lá sának le he tünk 
ta núi Tel i hay Pét er és Zs ó tér Sán dor ren de zés é ben, 
am e lyek el s ôsor ban az ellen pon to zás ra épül nek. A 
mi met i kus jel hasz nálat ha tás me cha niz mu sa a be -
fogadói va ló ság kép- és valósá gér zé ke lés mind en -
ko ri nor má já nak kö veté sén, an nak il luszt rá lá sán 
ala pul, és a Me sél a Bé csi er dô színé szi kód ja pon -
to san ezt a sza bályt töri meg a leg kü lön bözô bb mó -
don. Az erô sebb, de még nem hat á ro zottan ma szk-
szerû arc fes tés, il letve a leg in kább egy úszómed en -
ce ké pze tét kel tô Kék Du na nej lon hullá m zá sá nak 
erô telj e sen mûvi ef fek tu sai nál sokk al ér de ke seb -
bek az olyan ap ró és a leg vá ratl a nabb pil lan a tok -
ban be kö vetk e zô mozd u la tok, hang hord o zá sok, 
jel me zek, mint Osz kár jsiu-ji cu for mát öl tô ölel é -
se vagy Mar i ann (a színpa di szi tu áció meg kö ve tel -
te lel ki áll apot nak el lent mondóan) leg ke vésbé sem 
ero tik us úszósapká ja és a mozd u lat mû vé szet lé nye -
gét ta gadó, ko or di nála t lan gesz tus ai a sze rel mi je -
lene t ben. Ez az elv fi gyelhe tô meg a két fô alak eseté -
ben is, ami kor is a na i va és a csa po dár hôssze relmes 
sze rep köre a né zôi elv á rá sokkal (kü lön ö sen a pa -
ra lingv isz ti ka szem pont jából) tel je sen el len té tes 
mó don je lenítô dik meg. 

Míg a ter mé sze tes és a st i li zált színhá zi jel hasz -
nálat el len ponto zá sa Te li hay Pé ter ren de zése i ben 
csak per ma nensen meg kér dô je lezi a pszi chológi -
ai-rea lis ta alakfo r má lás techn i ká ját, add ig a Henschel 
fu va ros ese tében a na tu ra lis ta töre k vé sek ben be te -
tô zô il lú ziószínház ala pel e me i nek vég le tes fel erô -
sí tése te l je sen az el lent et jé be ford ít ja a raj ta ny ug -
vó ha tás me cha niz must. A szer ep ját szás a szer ep -
fel vét el, ille t ve szer ep ben-lét meg mut a tá sá ba for -
dul, ami kor a Hens chel né kopo rsó-ágya mel lett 
fekvô, fü le i ket és fe jü ket az igazi ak hoz megszóla -
la lá sig ha son ló an ökör és szam ár fel bô dül, il let ve 
fe jük fel eme lés e kor, meg mut at ják a masz kokat. A 
sze rep és a szín ész rem ek és min dig vég ig ját szott 
öt let ek egész so rá nak ki in dulópont jává vá ló, egy -
más ra vetítés é nek el ve al ap ján a leg megsz o kot tabb 
szín há zi ef fekt u sok is te át rá lis mi volt uk ban mu tat -
koz nak meg: Han ne / Szirt es Ági (sôt, az el sô sor -
ban ülô, ér zé ken yebb sze mû né zôk is) va lódi 
könnye ket sír nak a nem csak meg-, han em el is ját -

szott bá nattól, az az a szemü nk lát tá ra megpu colt 
vör ös hagy mától. A mik r ohull á mú sü tô ben leg fel -
jebb meg me lege dik, de (az el hangzó szö ve get „hi -
te lte len né” té ve) sem mi kép pen sem „fô el” az 
amúgy is elô fô zött kon zer vká posz ta, a mû anyag 
tyúk ból ké szült le vest sem ehet né meg He ns chel -
né, és a kis Gusz ti sem te het mást, mint hogy játék -
tár gyi mi vol táb an élet te len ül al szik. Ezen e ljá rá sok 
so rán te hát nem a sze rep és a szí nész, ha nem a sze -
repf el vé tel és a sze rep ját szás kö zött jön lét re az a 
rés, mely ben meg ter em tô dik a le he tô ség a „rep re -
zen tá ció ez redvé gi já ték a i ra”.22 

A jel haszn á lat nak ugya nez a típusa fig yel he tô 
meg a színé szi moz gá son is. Ahogy az elsô lá tás ra 
egy mástól na gyon kü lön bö zô je lme zek mind eg yi -
kén fel fe dezhe tô olyan, a szer zôi inst ruk ció szö ve -
gé ben is említett ru h ada rab (pl. Ge or ge lakk ci pô -
je, Han ne sá r ga hari s nyá ja és fa pa pu csa, Hens chel 
csiz má ja), mely ak ár az 1898-as ber li ni ôs be mu -
tatón is me gállta vol na a he lyét, úgy rend sz e rint a 
színé szi moz gás is a drá masz ö veg által mo tiv ált, 
min den na pi csel ek vés bôl (mo sás, csiz ma le húz ás, 
fes tés, té vé nézés) in dul ki. Egy pon ton azon ban az 
egy sze rû mozd u lat sor – min tegy a szöv eg tôl el sza -
kadva – az iz mok já té ká nak és a tér dik tál ta kö rül -
mén yek nek kezd en ge del meske d ni, s a meg szo kott 
te vé keny ség már-már ak ro bati kus mu tat vánnyá vá -
lik. A leg kü lön fél ébb sze xu ális ak tusok il luszt rá -
ciójá nak átst i li zá lása (an gols pár gából ki in duló bi -
cik li zés az asz tal alatt, álló hely zet ben törté nô és 
ké záll ás ban be fe je zô dô önkielégítés) nem cs ak a szó 
leg szor o sabb ér telm é be szét ját szatja a megm u ta tott 
cse lek mé nyegy ség et, ha nem ugya núgy ma gá ra a 
meg ol dás ra irányítja a fi gyel met, ah ogy ez a je lmez 
(Han ne dús keb lei és mez telen kar ja, comb ja góti -
kus ru ha köl te mény bôl és nem vász on ing bôl vil lan 
elô), il let ve a ha lá lán lé vô Hens chel né mes terké l -
ten szür kés kék sminkje ese té ben is tört é nik. A két -
fé le ha tás mec ha niz mus teh át mind két ren de zés ese -
té ben eg ymás tük ré ben mut at ko zik meg, ám ez 
Zsótér nál mag á nak a na tu ra lis ta-re ali s ta színhá zi 
hag yo mánynak a fel mu tat á sá val, az az két féle te at -
ral i tás vis zo nyá nak (ön)ref le xiójáv al egyen ér té kû. 

No vák Esz ter Kol dus o pe ra-ren de zés é nek már 
csak a drá mai anyagból fa kadóan is szem be kel lett 
néz nie a brech ti e lid e genítés pro duktív re cep ciójá -
nak (Ja uss) kér dé sé vel. Az elô adás for ma nyel vé ben 
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szinte ki vé tel né l kül fel fe dez he tô ek az elôbb i ek ben 
tár gyalt meg ol dá sok (pl. az alak rend szer eset é ben 
a Mac és Jenny real is ta já tékstílu sá val szem be -
állított, de kö vet kez e te sen nem me gol dott mû vibb 
alak áb rá zo lás, a leg kü lön bö zôbb teátrális ef fek tu -
sok ell en pon tozó sze re pe, vagy az ép pen adott lé -
le ktani szi tuáció meg él é sé bôl kö vet kezô gesz tusok -
nak, hang hor do zás nak az el túl zá sa pl. „a nyo mo rú -
ság öt féle ala ptípu sán ak” be mu tatá sa kor ha l lható 
Galla Miklós – Nagy Nat á lia-paródi á ban.) A ren -
de zés leg e re de tibb és le gha tá sosa bb ré teg ét azonban 
kétségkívül azok az el sô sor ban ver bál is, de helyen -
ként (pl. az Ágyu-dal hang súly o zot tan langy mat ag 
me ne te lése) a kor e og rá fián is nyo mot hagyó meg -
ol dá sok kép e zik, ame lyek ép pen a benn ülô né zôk 
elv á rás hori zont já ban be épült Kol du so pera-ren dezé -
sek jel legz e tes sé ge i re, ill et ve a mû is me re té re ját -
sza nak rá. A sze mély nevek Bl um Ta más-, il let ve 
Vass Ist ván-fé le fordítás á nak („Pen ge Mac kie, de ma -
gá nak csak Bics ka Ma xi”) és ki ejté sé nek an go los és 
szó sze rinti („Dzso natán Pe a chum, de ma gá nak cs ak 
Jo na tán”), Sm ith rend ôr ese té ben pedig an golos és 
né me tes le he tôs é gé nek üt köz te té se, vagy a már vár -
va várt, de „majd nem el fe lej tett” Striciballadának a 
ba kit kih ang sú lyozó fel kon fe rá lása az el ide geníté -
si ef fek tus alap já ul szol gáló me chan iz must, a szín -
há zi kódot tes zi lát hatóvá.23 Ha sonló hatá st ér nek 
el azok a ko re og ráf i ák, ame lyek nem csak kísé rik, 
ha nem alk ot ják is a songo kat: Az Elsô kol dus fi nál ét 
kísérô le zser twist pl. pon to san a ze ne ku lin á ris sá 
vá lá sát jel zi, míg a Kol dusba rát cég szállítósza la gon 
dol gozó mun ká sai és/vagy a kurvák ál tal elô a dott, 
alap  ve tôen jel zett és meg-meg szak adó moz gás kom -
bi nációkra (pl. az egyes mun kaf o lya ma tok meg kö -
v  e tel te mozgás me cha ni kus ismétlése) épülô két 
na gy je le net pon tos an a szö veg/ze ne pri má tu sá nak 
ké r  dé sé re irányítja a figy el met. Eze ken a meg  ol dá -
sokon az in ter tex tu á lis (Ge net te) el já rá sok két sa -
ját os sá ga is meg fi gyelh e tô: Egy részt (al kal maz kod -
va az ez red végi el vá rás ho ri zont hoz) meg valósul a 
na iv és benn fen tes nézôknek a kul i ná ris és el it szín -

házi elem ek ke ve ré sév el el ért megszólítá sa, más -
részt – ha még oly hal vá nyan is – egy olyan el ôadás 
leh e tô sé ge körv o na lazódik, mely a ma gyar ors zá gi 
Kol du so pera-ját szás het vené ves ha gyo mán yá nak 
egé  szét te het né egy na gyon jól ér zé kel he tô, te át rá -
lis zárójel be. Míg az el ôb bi az idé zés tech ni ka „ket -
tôs kódol á sá nak”24 me cha niz mu sáról ta nús ko dik, 
az utóbbi a színhá zi szö ve gek kom mu nik á ciójának 
kap csán a poszt mo dern in ter tex tu a li tás arc he ológiai 
ér dek lô sén ek vá lik rendkívül ere de ti pél dá jává. 

Az össz gesz tus brechti ter mi nu sa25 egy rész rôl egy -
érte l mû en re lációs fo ga lom: a kor és a drámai mû -
al ko tás, ill et ve a drá ma és az elô ad ás kö zöt ti vi szonyt 
érin ti. A glo bal i tás fel hang ja, il let ve az olyan „sza -
bályok”, mint, hogy „az össz tör té nés ér telm e zé sé tôl 
függ, hogy mit kell eli de geníte ni és ho gyan”26, a mû -
al ko tás funk cio ná lis zártsá gá nak (és a mind en ható 
rende zô kép ze tét idé zik fel. Ha pe dig meg gond ol -
juk, hogy a brechti színhá zelm é let (te hát va la mennyi 
ke tegória) egy ér telmû en a be fo gadói mun ka és ha -
tás fe lôl defi ni ál ja ön mag át, ak kor az elôadás 
összgesztusának fog al ma az olva sás al kotói stát u szá -
nak ho ri zont jából ér tel me zen dô.27 Ké t ség te len, hogy 
a brechti el méle t ben a mû nyi tott sá gá nak prob le ma -
tik á ja be záródik az utolsó me ta nar ratíva (ma gát a 
kö zö sség fe lôl meg hat á rozó) „min ta olv asójá nak/-né -
zô jé nek” cél kép ze té be. Ha az on ban cé lunk a két pa -
ra digma foly ton os sá gá nak bizonyítá sa és ter mé -
kennyé tét e le, ade k vát nak tû nik az össz gesz tus fogal -
mát – ha tet szik ne gatív el rug asz ko dási po nt ként – 
a mi se en scène glo bá lis disz kur zu sa ként ke zelni. Kü -
lö nö sen ér vé nyes ez a vizs gált négy ren de zés ese té -
ben, hisz en az er ô tel jes te at ra li tás, a multi me di a litás 
te mat i zá lá sa külö n le ges hangs úllyal irányítja a fi gyel -
met a drá ma és színre-vi te lé nek vi szony á ra. 

Ké kesi Kun Ár pád írá sa az új te atr a li tás ren de -
zése it (szem be he lyez ve a re a lis ta szính áz zal) a drá -
ma szö veg in ter sze mi o tikai tr ansz form á ciójának glo -
bál is meg valósu lása i ként ke ze li, az zal indo kol va ezt, 
hogy ez eset ben „az elô ad ás az írott szöveg mint egész 
je lent é ses sé gé nek vá lik in terp re tán sává.”28 A glo bá -
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lis tra nsz for má ció ter mi nusa29 a fi s cher-lich te-i el -
mél et egyik sar kala tos és a kor társ ol va sás el mé letek 
ho ri zontjából mind en két sé get kizárólag ug ya núgy 
de konst ru á landó (Der ri da) ter mi nu sa, mint a ve le 
egy fo gal mi hálót al kotó és (alap vet ô en struk tur a -
lis ta zön gé jû) glo bá lis ér te lem (Co seriu) és iz otópia 
(Gre i mas). (Er re egyéb ként ma ga, az elô adá sel em -
zés módszer ta nát a gad a me ri her men e u ti ka ta laján 
ki dol go zott el mé let ad le he tô séget.30) Je len ke re tek 
közö tt ter mé szet e sen csak a négy vizs gált elô adás 
szem pontjából font os prob lé mák nak és így an nak 
jel zé sé re vál lal koz hatu nk, hogy a re ali s ta és poszt -
avant gárd pa ra dig ma el té rô vo ná sa inak e szem -
pont ból tört é nô leírá sára ez a ka tegória ke vésbé 
egy ér tel mû en al kalm as. 

A glo bá lis és li ne á ris, il let ve struktu rá lis transz -
for má ció ter mi nu sának tör té ne ti ho ri zont ját Fischer-
Lich te a színhá zi av ant gárd két alak já nak, Le o pold 
Jessn er és Max Re in hardt ren de zés e i ben je lö li ki.31 
A Tell Vil mos és a Sz en ti vá né ji álom, ill et ve két Don 
Car los-ren de zés össze ha sonlítá sa so rán egy részt a 
drá mai mû szü leté sé nek és a szá zad for duló tár sa -
dal  mi kon tex tu sá nak (Mu kar ovsky), más részt az 
elô adást alk otó színhá zi je lrend szer ek egymá s hoz 
való vi szo nya ke rül elô térbe. Az ún. Re in hardt-mo -
dell a múlt és jel en közti tá volság ész re vétlen, az -
az a kor társ né zô kö zön ség ho riz ont ját csak fi no -
man módosító áth i da lá sát úgy valósította meg, hogy 
a színpad ké pet (a dek o rá ciónak, jel me z nek az 
atmo sz fé ra te rem tô sze re pét hang sú lyoz va) tel jesen 
kor hû en, a le gapróbb rész le tes ség gel dol goz ta ki, 
és csak a ru hák fojtó zá rt sá ga árulk o dott a Schil -
ler-drá ma és a Vil mos ko rab e li pol gá ri vi lág kö zös -
sé gér ôl. Ezzel szemben a színé szi já tékmód tel je -
sen szakított a meg szo kott pá tosszal, és az alakok 
kor társ em bertípu sokké nt él tek a színpa don. A 
Jess ner-mode ll ez zel szem ben hang sú lyosan po li -
ti kai drá ma ként vit te színre Don Car los tör tén e tét, 
s en nek ér tel mé ben erô tel jes dra ma turg i ai be a vat -
ko zá so kat haj tott vég re. Az inszceníro zás te kin teté -
ben a hang súly a tér je le i re ke rült, mely nek kö zép -
pontj á ban az a hatalmas emel vény állt, ami ki -
zárólag ge o met ri ai, tehát szimbo li kus formákon 

ala puló proxe mi kát tett le het ô vé, má srészt – a vi -
zu a li tás és mo nu men ta lit ás ere jé nél fogva – e -
lnyom ta a színé szi mun kát. A díszle te lem Jess ner-
lép csô né ven vo nult be a színháztö r té net be, ugyanis 
a német ren dezô min den mun ká já ban, az ál ta la 
ren de zett le gtöbb drá ma színre vi te lé ben köz pon -
ti sze re pet ját szott. Ennek ma gyar á za tát pe dig az 
exp resszi o niz mus nak az ér tel me zés ala pesz mé je -
ként funk cio náló me s si a nisz ti kus hi té ben ke res -
hetjük. Mennyi ben és mi lyen szem pontból te kint -
hetô hát mo dell ér té kûnek e két ren de zéstípus? A 
kül önb ség sem mi képp en sem a „fordítás” fo gal -
máb an már el eve ben ne rej lô (je len eset ben egy ér -
tel mû en al kotói, az az ren de zôi, színé szi) in terp re -
tá ció meg lété ben, egy sé ges ség é ben vagy kö vet ke -
zet es sé gében, és még csak nem is a múlt és je len 
feszültségének lát ta tá sá ban, ha nem a szính á zi jel -
hasz ná lat ban van. Jess ner nél az em ber i ség evilági 
me gvált hatóságá ba ve tett hitbôl fak adóan a múlt 
és je len tá vols á gá nak ugyan o lyan át hida lá sa tör té -
nik, mint a re in hardti akt u a li zá lás es e té ben32, az zal 
a kü lönb ség gel, hogy az elôb bi esetb en a lé pcsô 
mint egy be ke re tez ve (framing) mu tat ja fel a dráma 
ol va sa tát. Ez azon ban nem csak mag á ra az emel -
vényre, ha nem – mint látt uk – a jel rend sze rek egy -
másh oz való viszonyára, a színhá zi je lek eg ymás -
ba-írá sá nak módjá ra, tehát a jelm û kö dés mi ként -
jé re irányítja a fi gyel met. (Ezt a prob léma kört 
amúgy ma ga az in ter szem i o ti kai transz for máció33 
ter minus is jel zi.) A „glo bá lis” jel zô kap csán pe dig 
an nak a né zôi hat ás me chan iz mus nak a vizsg á la tát 
kell vég re haj ta ni, am e lyet a mi se en scè ne di sz kur -
zus á nak egy érte l mû megmu tatása vált ki. 

Ha a négy kor társ ma gyar rende zést ez utóbbi 
szem pontból vizsg ál juk meg, a glo ba li tás foga l ma 
egés zen új di men zióban tû nik fel. A Pha ed ra-story 
és a Hens chel fu va ros nézô i re az el sô pill a na tok ban 
min den biz onnyal az elô adás vi zu a li tása gya kor ol ja 
a leg na gyobb hatást. A Hell asz feli ra tú, re pe de zett 
vas füg göny mögö t ti já ték tér ver ti ká li san ta golt, a 
felsô szin tet az an tik is ten torzók, il let ve azok da rabjai 
népesítik be, az alsó szin ten pedig (a rá dión és a szek -
ré nyeken kívül) Pha edra ha tal mas és a da rab sor án 
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mind vé gig jel en lé vô ágya tal ál ható. Az el sô or gaz -
must jel zô si koly, ille t ve a ha gyo má nyos kon not á -
ciónak megfelelôen alka l ma zott fe hér, vö rös és fe -
ke te színek nek az alak ok ér zel mi, érzé ki és po li ti kai 
vi szo nya it jel zô rend sze re (szûz i es ség, bûn és szen -
ved ély, gyász és ha lál) az el sô pil la na toktól fog va egy -
ér tel mû vé te szi a dráma rendezôi in ter pre t á ciójá nak 
fô vo nalát. A két szint egy más ra vetíté se és a jel me -
zek, il let ve a kev és szá mú díszlet ek lekti ká ja ped ig 
vi lág o san jel zi a mítosz klasszikus és 20. szá zadi ol -
va sa ta köz ti fes zült sé get. E táv ol ság já tékba ho zá sá -
nak34 ut olsó fáz isa Toln ay Klá ri hang já nak be ját szása, 
amellyel ugyan is a Pha edra-sze rep (s így a sztori is) 
ku tu rál is nar ratívá ink ré sze ként ke rül zárójel be. 

A Zsótér-dar ab eseté ben is ezt a funk ciót a szí -
nek já té kából fa kadó na gyon erôs ké pi ség töl ti be. 
Dü rer Pa um gärt ner-ol tá rá nak kö zép sô tá b lá ját utáno -
z va, pir os, sárga és kék fa lak je lö lik ki az elsô ré sz 
fes tôi já tékt e rét, am it e há rom színbe öl tözt e tett al -
a kok né pesíte nek be. E ké sô-natu ra lis ta Ha upt  mann-
mû drá mai ereje nem a tár sa dal mi nyo mor nak az 
igaz ság je gyé ben tör té nô ábr á zo lá sá ban, ha nem an -
nak a de ter mi nált ál lapo t nak az ér zé kelte té sé ben rej -
lik, ame ly ben az ala kok a ben nük rej lô és ná luk ha -
tal ma sabb erô(k)nek van nak kiszol gál tat va. A örök -
lô dô sors ok vi szony rend sze re ezút tal nem az egyes 
ala kok, han em a színek és moz gá sok hori zont já ban 
(te hát ism ét te átr á li san) rajz olódik ki. Bíbor vörös, 
hosszú bá r sony ruh á ban je le nik meg Han ne, majd 
ké sôbb a kis-fel nôtt Ber ta, akit a mindkét sze re pet 
játszó színész nô sze mél ye a rózsaszín bohócru há ba 
öl tö zött Hens chel né vel is azo nosít. Hensc hel és 
Hauf fe ki vé te lé vel elôbb vagy utóbb min den ki nek 
(a kis Gusz ti nak is) a ru há ján, tes tén meg jel e nik a 
vö rös és/vagy sár ga szín, illetve az álla ti as ság je gyei, 
min de nki fe lke rül ar ra a tet ô re, ahon nan tal án észre -
ve szi, hogy a ház ab la kai min  dig is ugya noly an ala -
kúak vol tak, mint Hen schel né ko porsója, am i be 
mind annyi an be le feksze nek. Így kap értelmet az elô -
adás záróké pe is, ami kor a mag át a tér e le mek kö zé 
fo ko zato san be szorító Hens chel egy óriás i vá nö vô, 
vö rös bár sonyru hás és ál lat masz kos alak elôtt 
akasztja fel ma gát Han né val együtt. 

Te li hay és Nov ák rende zé se i ben a színek és  
a ké pi ség sze re pét a mû egy díszlet e le me, il let ve  

a fel tû nô dra matu r gi ai vál toz ta tás kö vet kezté ben 
az átírt és az új szö veg kö zött kele t ke zô fe szült ség 
veszi át. A Me sél a Bé csi er dô színpad ké pén ek köz -
pon ti ele me az a lét ra-sze rû pózna, ami egy részt 
min den je le net ben be tölti egy az adott cse lek mé -
nyegység be il lô haszná la ti tárgy (fotóáll vány, fal, 
lé g vé del mi szi ré na stb.) funkcióját, más részt azon -
ban éppen mo bili tá sá ban és po li funkc i o na litá sá -
ban mu tatódik fel. Azá l tal teh át, hogy min dig egy 
olyan jel nek a je  lek ént sze re pel, amellyel 
anyagiságában nem egye zik meg35, pont o san lát -
szat és valóság egy be ját szá sá nak és különbségének 
ket tôs sé ge vá lik je len té ses sé. A szính á zi jelek ezen 
sa ját os sá gának ilyen erôt el jes fe l mu ta tása je len 
eset ben a rendezés egy olyan ol va sat á nak ki in -
dulópont ja is le het, mely a VIII. ke rül e ti tör té net -
ben egy valójá ban már mû kö dés kép te len és hal -
ott mo rált lé tez ô nek elhazudó vi lág ha mis és has -
adt em be ri vi szo nya it lát tat ja.  

A Kol du sop e ra Új Színház ban látható in terp re tá -
ciójá nak ala pi rá nyát egy erô telj es dra ma tur gi ai be -
av at ko zás ha tá rozza meg: Ez a Penge Mac kie nem 
kér a Brown ált al ho zott ke gye lembôl és a zsi nórpad -
lásról a színpad ra ugor va „fe la kaszt ja ma gát”, majd 
egy, a pont húzón lógó, élet te len bá bu ként mo zog -
va, csúfo n dá ro san, min den tôl és min den kit ôl meg -
un do rod va a Má so dik kol dus finá lét kezdi el éne kelni, 
amit az egész tár su lat sz em re hányóan el sut to gott 
szavai fe jez nek be: „Kinyírtuk a mor ált is.” Eb ben a 
vi lágban te hát a ha gyo má nyo san sár mos, lovag, rabló 
és polg ár ke ve ré kek ént áb rá zolt Mac36 hôssé vá lik, 
mely olv a sa tot tet te i nek az elô adásb an fo lya ma to san 
ki bomló, szc e ni kai és/va gy ver bál is mo ti vá ciójá nak 
kell (ill et ve kel le ne) hi te lesíte nie. 

E négy el ôadás ese té ben te hát a Jess ner-lép csô 
funk cióját a színpad ké pi sé ge, egy színházi jel jel -
sze rû ség é nek saj á tos ját é ka, ill et ve a dra ma turg i ai 
be a vat ko zásból kö vet ke zô fes zült ség ve szi át. A szá -
zad for dulón a tér és a moz gás szim bo li zál á sa az elô -
adás egyér telmû és köz ös ség ter em tô, il letve -meg -
váltó érte l me zé séh ez ve ze tett. Um berto Eco az ál -
ta la „nehé z nek” ne ve zett mû vek nyi tott sá gát ér -
zéke l tet ve a lego, a moz a ik, a puzz le, a play mob il, 
il let ve a paszte ll színû kár tyák kal teli dob oz me ta -
fo rá it ja vaso l ja megf on to lásra.37 Nos, a No vák- és 
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34  Vö. Hans-Ro bert Jau ss: Az iro dal mi poszt mo derns ég  vissz apil lan tás egy kor szakk ü szöb re. Lit e ra tu ra, 1994/2. 121–138. 
35 Vö. Er i ka Fisc her-Lich te: Semi o tik des The a ters 1. Tü bingen, 1983. 181–183. 
36 Ulr ich We iss tein: Von re i ten den bot en und sin gen den Holz fäl lern: Ber tolt Brecht und die Oper. In: Wal ter Hinderer 

(szerk.): Brechts Dra men: ne ue In terp re ta ti on en. Stutt gart, 1984. 280. 
37 Umbe r to Eco: Lec tor in Fa bu la. Mün chen–Wi en, 1994. 68–69.



Te li hay-re n de zé sek et olyan moz a ik já ték hoz le het -
ne ha sonlíta ni, me lyekn ek el sô dara b jai a mi se en 
scène-t és az azt lét re hozó szính á zi je lek funk ci o -
ná lis in terp re tá cióját egy más tükré ben és egy mástól 
el vá laszt va egya ránt szem lél te ti. Al föl di- és Zsótér-
ren dez é se it vi szont in kább olyan puzz le-ok nak ne -
vez het nénk, me lyek ki ra kása az elsô pil la natban a 
világ leg könnyebb fe la da tának tû nik, his zen egy -
ér tel mû en kódol ható az elô adás glo bál is disz kur -
zu sá ra mut ató, nagy von alak ban, de erôs kon tú rok -
kal fel skic celt rajz. A rak os ga tás azon ban fo ko za -
to san valódi rejtv ény fejté s sé vá lik, amely nek so rán 
a mun ka ki in dulópont já ul szolg áló kép nem csak 

ér dek te len né vá lik – és az iga zi feladatot a puzz le-
dar a bok me gal ko tá sa (bekeretezése), il letve mû kö -
dés ük le het ô sé ge inek és módjá nak vizsgá la ta je len -
ti -, de akár meg is sem mi sül het. A né gy elô a dásban 
kö zös (posz tav ant gárd) vo ná sok te hát a színház 
me di ali tá sá nak, az elô adás strukturáltságának, a 
for  mák já té kán ak ref le xiójá ban és ab ban a be fo -
gadói ma ga tar tás ban je löl het ôk ki, mely az ér te -
lem- és je len tésa dás cél el vûs é gét pá rosíta ni tud ja a 
20. szá zad vé gé nek kom pu terj á té ka it is fe lid é zô38, 
az emócio k ra ha gyatko zást és a ra ci on á lis te vé keny -
sé get az as szo ci á ciók bá to rsá gá val fel ru házó egyé -
ni fan tá zi á val és öröm mel. 
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38 Vö.: Hel mut Hart wig: Die Gra usa m ke it der Bil der. Horror und Fa szina ti on in al ten und ne u en Me di en. Wein he im–Ber lin, 
1986. 152.


