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A cím ben fel tett kér dés re to ri kus nak tû nik, de 
ha meg kí sé re lünk rö vi den vá la szol ni rá, nem 
ju tunk messzi re. Eb ben a ta nul mány ban azért 

ér de mes fel ten ni, mert rá kér dez a kor társ szín ház -
tu do mány né hány prob le ma ti kus pont já ra, pél dául 
ar ra, amely a szín há zat a ké pel mé let fe lôl igyek szik 
megér te ni. A 20. szá za d ké pi for du la ta után nyil -
ván va ló, hogy a kép je len tô sé ge a szín ház ban is 
meg nö ve ke dett, és ez ért he tô mó don egy szer re be -
fo lyá sol ja az al ko tók fo gal ma zás mód ját, stí lus esz -
kö zeit, va la mint a be fo ga dói el vá rá so kat. A bel tin -
gi megál la pí tás, mi sze rint a szín ház elôadott kép, 
pro duk tív nak tû nik, mert a kép elôadá sá nak mód -
já ra is fel hív ja a fi gyel met, más részt pe dig a kép lét -
mód já nak kér dé se ál tal a be fo ga dás ra; egy szer re te -
ma ti zál ja egy részt a szín ház fo lya mat sze rû sé gét, a 
szín há zi moz gás lu di kus jel le gét, más részt pe dig a 
kép sze rû ség ál tal meg kö ve telt moz du lat lan ság ter -
mé sze tét, ha tás me cha niz mu sait. Fon tos nak tû nik 
te hát meg vizs gál ni, hogy mi lyen lo gi ka ve zér li a 
kép sze rû és a fo lya ma tos moz gás ele mei nek kap -
cso ló dá sát, vál ta ko zá sát, to váb bá pe dig, hogy az 
így elôadott ké pet mi lyen mér ték ben be fo lyá sol ja 
a mai (min den na pi) kép hasz ná la ti szo ká saink, il -
let ve kiemel ten a filmes ill. kép zô mû vé sze ti for mák 
hasz ná la ta. (A kor szak ké pi re to ri ká já ból mi lyen 
ele me ket ke be lez be, il let ve me lyek kel lé te sít la za, 

szim bio ti kus kap cso la tot.) Ezek nek a kér dé sek nek 
a vizs gá la tá hoz szin te ön ként kí nál ko zott az a tény, 
hogy 2006-ban Er dély ben két Lear ki rály-e lôadás 
szü le tett: Tom pa Gá bor ren de zé se a Ko lozs vá ri Ro -
mán Szín ház nál, va la mint Bo csár di Lász ló ren de -
zé se a sep si szent györ gyi Ta má si Áron Szín ház nál.1 
A két elôadás vizs gá la tá ban kiin du ló pont nak te -
kin tet tük, hogy a Shakes peare-szö veg2 a két fé le ér -
tel me zôi at ti tûd nyo mán el té rô szín pa di ol va sa tok -
ban ölt tes tet. A vizs gá ló dás ele ve a kor társ szín há -
zi nyel vek elem zé sé nek szán dé ká val in dult, és a két 
elôadás sa já tos kép sze rû sé gé nek va la mint in ter me -
di á lis jel le gé nek a vizs gá la tá nál ál la po dott meg. 
A to váb biak ban a két elôadás né hány kiemel ke dô 
rész le tét elem zem az in ter tex tus, a hi per text és in -
ter me di a li tás, a nar ra tí va, tér-kép-test kap cso la ta 
és az ener gia fo gal má nak se gít sé gé vel.  

 
In ter tex tu sok 

 

Akét elôadás szö ve get a to váb biak ban olyan vi -
lág sze rû szö ve gek nek te kint jük, ame lyek ben 
kü lön fé le ver bá lis (fô ként drá ma-) és nem-ver -

bá lis, ill. elôadás-szö ve gek tük rö zôd nek egy más -
ban, lép nek já ték ba egy más sal és te rem tik meg ön -
ma gu kat. Ha bár min dig kí nál ko zik az a megol dás, 
hogy a re ne szánsz ko ri szö ve get re ne szánsz já ték -

UNG VÁ RI ZRÍ NYI IL DI KÓ 

Kép bôl van-e a szín ház tes te?

1 Lear ki rály. Sep si szent györ gyi Ta má si Áron Szín ház, 2006, R: Bo csár di Lász ló. Lear: Ne mes Le ven te, Go ne ril: D. Al bu 
Anna má ria, Re gan: Gaj zá gó Zsu zsa, Cor de lia: Ki csid Gi zel la, Glo ster: Kô mû ves Mi hály, Ed mund: Pálf fy Ti bor, Ed gar: Váta 
Ló ránd, Corn wall: Di ó sze gi At ti la, Al ban: Mát ray Lász ló, Frank: Ve ress Lász ló, Os wald: Nagy Alf réd, Bo lond: B. Fü löp 
Er zsé bet, Dísz let: Bar tha Jó zsef, Jel mez: Do bre- Kó thay Ju dit, Dra ma turg: Se bes tyén Ri ta, Ze ne: Kön czey Ár pád.  
    Re ge le Lear. Te at rul Na ti o nal Cluj Na pocă (Ko lozs vá ri Nem ze ti Szín ház), 2006, R: Tom pa Gá bor. Lear: Ma ri an Râlea, 
Go ne ril: Ra mo na Du mit re an, Re gan: Ele na Ivan ca, Cor de lia: An ca Ha nu, Glo ster: Cor nel Răi le a nu, Ed mund: Dan Chiorean, 
Ed gar: Io nut̨ Ca raş, Corn wall: Mik los Bács, Al ban: Dra goş Pop, Frank: Ad ri an Cu cu, Bur gund: Ema nu el Pet ran, Os wald: 
Cri sti an Rig man, Bu fo nul: An ca Ha nu, Dísz let: And rás Both, Jel mez: Car men ci ta Broj bo iu, Maszk: Ilo na Já ro- Var ga, Drama -
turg: And rás Vis ky, Ze ne: Io sif Hert̨ea.  

2 Tu laj don kép pen nem egy, ha nem két szö veg rôl van szó, nem csak azért, mert egyik ro mán nyel vû, má sik pe dig ma gyar, 
ha nem mert egyik elôadás sem egyet len for dí tást hasz nált, te hát a szö veg lét re ho zá sa is a ren de zôi-dra ma tur giai ér tel me -
zés ered mé nye.
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kon ven ciók sze rint vi gyék szín re, re ne szánsz kör -
nye zet ben ér tel mez ve a Shakes peare-drá ma mai je -
len té seit, az in ter tex tu sok já té ka, mint ahogy azt 
Tom pa elôadá sa bi zo nyít ja, a mai kor prob lé má kat, 
va ló ság ta pasz ta la tot és té má kat sok kal pon to sab -
ban és ha té ko nyab ban szó lít ja meg. 

A vi lág szín ház szö ve gei re vo nat ko zó in ter tex tu -
á lis uta lá sok, idé ze tek és más hasz ná lat-nyo mok 
in kább Tom pa elôadá sá ban vizs gál ha tók. Ami 
azon ban a két elôadás ban kö zös, hogy va la mi lyen 
mó don mind ket tô exp li cit mó don vi szo nyul Artaud 
örök sé gé hez: mind ket tô ke gyet len vi lá got épít ki. 
Mö göt tük érez het jük Aki ro Ku ro sa wa filmes Lear-
át dol go zá sát, a Káosz em bert pró bá ló vi lá gát is. Erre 
utal a ha tal mas vár ka puk, ma gas fa lak han gu la ta 
és a fal, ka pu, vár tö vé ben élô em ber vi lá gá nak zor -
don sá ga (er re em lé kez tet Bo csár di nál a szín pad hát -
te rét le vá lasz tó ha tal mas sö tét fal (vas füg göny), 
ame lyen egy kö zép sô aj tó van, és amely adott pil -
la nat ban felemel ke dik; Tom pá nál pe dig nyolc, 
desz ká ból ácsolt ma gas és sö tét dísz let elem, ame -
lyek nek az al ja pi ros ba ját szik, s ezek nek az ele -
mek nek a ko mor és mél tó ság tel jes össze zá ró dá sa, 
nyí lá sa je lö li a hely szí ne ket, szo rít ja össze a sze rep -
lô ket). A ke gyet len ség azon ban mégis más ként jut 
ér vény re a két elôadás ese tén.  

Tom pá nál a megal ko tott vi lág szín há zi me ta -
fora: a szín há zi in ter tex tu sok (Brook, Streh ler, 
Beckett- szö ve ge kre tör té nô uta lá sok és idé ze tek) 
se gít sé gé vel mond ja el azt, ami szá munk ra Lear tör -
té ne tébôl elér he tô. Tom pa ren de zé sé ben a tár gyak 
ál lan dó je len tés vál to zá sai, át me ne tei a szín ház lu -
di kus ter mé sze tét eme lik ki, és eb ben a kö zeg ben 
je le nik meg a ke gyet len ség is: az elôadás el sô ké pe 
egy Pa ra dzsa nov-film3 rész le te, ahol há rom kis lány 
késsel grá  nát al mát vág fel és eszik mo hón, szá ju -
kat, arcu kat vö rös re má zol va ve le. Brook ren de zôi 
nyel vét (is) idé zi a há rom ke le ties masz kot és ki -
mo nót vise lô ze nész je len lé te; ti tok za tos (sors)fi -
gu rá juk mint ha dob üté sei vel ger jesz te né a já té kot, 
rit must ad, végig  do bol ja a csa ta je le ne tet, nem-je -
len lé tük (akár csak a ja pán szín já ték ban a fe ke té be 
öl tö zött se géd színé sze ké és ze né sze ké) a nem lé te -
zés ret te ne tét dü bör gi a fü lünk be. A ja pá nos-ke le -
ti jel leg vé gig megôr zô dik, er re utal nak a pi ros-fe -
ke te szín kombi ná ciók (pél dául Glo ster meg va kí tá -
sá nak ke gyet len je le ne té ben) az ôrök maszk ja, a 

kín zók pi ros kesz tyû je, a dísz let ele mek vö rö ses tó -
nu sa, amely ugyan ak kor a kö zép ko ri mo ra li tá sok 
po kol áb rá zo lá sát is su gall ja). Az át dísz le te zés brech -
ti mó don a szí nen történik, lát tat va a szín ház mû -
kö dé sét; adott pilla nat  ban azon ban két hús-vér ku -
tyát ve zet nek be, ame lyek ide ge sen nyom után szi -
ma tol nak. A já ték a va lóság fel fo gá sun kat ját szat ja 
– a ke re sô ku tya, a vér, az öl dök lés, a do bok za ja 
ide ge ket bor zo ló hatá  sok, ame lyek nek él mé nyeit a 
né zô be le for gat ja szín há zi ta pasz ta la tá ba. Az élet 
kö nyör te len sé ge (Ar taud) itt az elôadás egé szé nek 
poé zi sé ben kap he lyet.  

Nem csak az át dísz le te zés, ha nem sok más hely -
zet és elem Streh ler -i dé zet ként je le nik meg: Gi orgio 
Streh ler Lear ki rály ren de zé sét idé zi pél dául a kez -
de ti tér kép-haj to ga tás, a fény epi kus sze re pe Ed -
mund meg je le né se kor, a bo lyon gás alatt össze fo -
gó dzó sze ren csét le nek kí gyó zó moz gá sa, a tüll füg -
göny hasz ná la ta stb. Ezek nagy ré sze Streh ler nél 
Brecht ha tá sát vi se li ma gán. Tom pa nem csu pán 
idéz, ha nem fel mu tat ja vi szo nyát az idé ze tek hez, 
vagy iro ni zál (mint az Ed mund-je le ne tek ben, ahol 
Streh ler nél Glo ster sö tét szem üveg gel je le nik meg, 
Tom pá nál ehe lyett Ed gárt ol va só szem üveg gel, Ed -
mun dot pe dig na gyí tó val lát juk, Glo ster el len ben 
a meg va kí tá sa után je le nik meg sö tét nap szem üveg -
gel – mindez iro ni ku san te ma ti zál ja a va ló di, belsô 
il let ve a fel szí nes lá tás kü lönb sé gét), vagy frag men -
tál ja, a kép ne ga tív ját mu tat ja (így az össze fo gódz -
ko dott Lear, Bo lond és Kent árny ké pét), vagy „teat -
ra li zál ja” az epi kus el já rást (egy nem Streh ler tôl vett 
epi kus el já rás for dul így át: a csata je le net elôtt, a 
brech ti felira tok mód ján, meg je lenik egy ke le ties 
jel, kép be for dí tott írás, ame lyet meg gyúj ta nak, 
hogy tit kos jel ként vi lá gít son és ma gya ráz za a bor -
zal ma kat). A Streh ler -i dé ze tek kö zül a leg szebb a 
tér ké pet haj to ga tó lá nyok je le ne te, ahol a ren de zô 
felold ja Brecht el tá vo lí tó me cha miz mu sát, já ték ba 
for dít ja azt. Streh ler nél a tüll füg göny re fes tett or -
szág tér ké pet Lear ket té ha sít ja, vé gül a tex tí liát a két 
lány mé re get ve, szink ron moz du la tok kal össze haj -
to gat ja és ko sa rá ba te szi (egyéb ként Brecht a mo -
sott ru ha haj to ga tá sát gya kor lat ként ajánl ja szí né -
szei szá má ra4). Tom pá nál a gyû rött cso ma go ló pa -
pír sze rû anyag ból va ló tér ké pet mint ha tal mas gön -
gyö le get hoz zák be, majd szô nyeg ként te rí tik el a 
föl dön, szé lé nél le tér del a há rom lány éppúgy, mint 

3 A grá nát al ma szí ne, 1969. 
4 Brecht: Gya kor la tok szí ni is ko lák szá má ra. In. B. B.: Szín há zi ta nul má nyok. Bu da pest, Mag ve tô, 1969. Ford. Eör si Ist ván, 

Vaj da György Mi hály. 
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Brook hí res szô nye ge körül a já ték ba lép ni ké szülô 
szí né szek. Lear (mint já té kos) be lép a szô nyeg re, 
mu to gat ja raj ta az er dô ket, me zô ket és fo lyó kat, és 
ez a já ték Lear tes te és az or szág tér kép-teste közt 
el tép he tet len kap cso la tot te remt. A gesz tus já ték -
ba hoz za a tér kép rep re zen tá ció be li va ló sá gát Lear 
já té kos-lé té vel, s meg nö ve ke dett anya gi sá got köl -
csö nöz a tér kép szô nyeg nek; az tán ezt az ér zék le -
tes anya gi sá got más je len tés be vi szi át: Lear a szô -
nye get há rom ba szag gat ja, és a két szél sô ré te get 
ru ha ként, pa lást ként két en ge del mes lá nyá nak vál -
lá ra bo rít ja. Cor de lia ki ta ga dá sa és tá vo zá sa után a 
két lány nem sa ját „bir to kát” haj to gat ja (ahogy 
Streh ler nél), ha nem a meg ma radt har ma di kat, kö -
zö sen, ez zel egy más hoz va ló vi szo nyu lá su kat te -
szik lát ha tó vá. A szín pa di je lek tes té nek ez a ta pint -
ha tó ér zék le tes sé ge csak szór vá nyo san fi gyel he tô 
az elô adás to váb bi ré szei ben, mind kö zül az elôbbi 
eme lô dik ki, mint szín ház -a- szín ház ban megol dás. 

Az uta lá sok má sik ré te gét a be cket ti hely ze tek, 
tár gyak je len tik. A Leart elô ször Jan Kott ér tel mezte 
Be ckett ab szurd vi lág szem lé le te fe lôl, a lét bi zony -
ta lan ság, a mo dern em ber ma gá ra ha gya tott sá gá nak 
drá má ja ként, s hô sei ben Be ckett Go dot-d rá má já -
nak clown sze rû csa var góit lát ta.5 Ilyen gro teszk-
bo hó cos ra fog ja Tom pa a fô sze rep lôt is, és mint 
Brook a ma ga Lear-ren de zé sé ben, nem ag gas tyánra 
oszt ja a sze re pet, ha nem az eh hez ké pest fiatal 
Marian Râle a- ra. Râlea gro teszk Leart ala kít, aki sze -
szé lyes, gye re kes, ön tör vé nyû, nincs ben ne sem mi 
fen sé ges, nagy sze rû gro teszk moz du la tai, test já téka, 
gesz tu sai hoz zánk kö zel ál ló em bert for máz nak (ez 
a sze rep fel fo gás azon ban ne he zen tû ri a nagy indu -
la to kat, a szí nész a bo lyon gás ter je del mes és szenve -
dé lyes mo no lóg jait nem tud ja megol da ni). En nek 
a Lear nek a hi bái te hát nem öreg sé gé bôl szár maz -
nak, ha nem egy sze rûen em be ri mi vol tá ból. 

Az in ter tex tu sok já té ká ban hang sú lyos a brooki 
vi lág: azt az álom sze rû és ke gyet len shakes peare-i 
vi lá got lát juk itt, amely rôl Jan Kott is be szél Brook 
kap csán, a hi he tet le nül egy sze rû for mái val, shakes -
peare-i ele mei vel. Az in ter tex tu sok nem csak a ren -

de zô nek a klasszi ku sok hoz va ló vi szo nyát te szik lát -
ha tó vá, ha nem a Brook és Be ckett utá ni idô szak szín -
há zi kul tú rá ját is, va la mint az önidé zés ben a lo kális 
jel le get, hi szen a tá jé ko zott né zô vi szony lag könnyen 
felis me ri az elôadás ban azt a hol dat, ame lyet a Tom -
pa ren dez te sep si szent györ gyi Go dot -elô  a dás ban 
bá mul tak a csa var gók (és amely nek ih letôje, Be ckett 
élet raj zá ból tud juk, egy Cas par David Fried rich-
 fest mény6). Eb ben a szín há zi szö veg közi tér ben az 
is mert er dé lyi szí né szek ala kí tá sá ra va ló lo ká lis utalás 
össze kap cso ló dik az em be ri sors egye te mes sé tá gít -
ha tó kér dé sei vel. Nyil ván va ló, hogy ezek nek az uta -
lá sok nak leg több jét csak a szak mai szem is me ri fel 
szín há zi hasz ná la ti for ma ként, a tá jé ko zat la nok szá -
má ra pe dig meg ma rad nak más tí pu sú kul tu rá lis szö -
veg nek, il let ve min den na pi hasz ná la ti for má nak.7  

 
Hi per text és in ter me di a li tás 

 

Szá mí tó gép ál tal le nyû gö zött hét köz nap jaink ban 
min den na pos ta pasz ta lat a hy per tex tek ben való 
tá jé ko zó dás, il let ve an nak a ta pasz ta la ta, hogy 

kü lön fé le tí pu sú, mé re tû és anya gú ver bá lis és vi -
zuá lis szö ve gek kap cso la tá val ta lál ko zunk, és ebben 
a mé dium ban a szö ve gek kap cso la ta so sem hie rar -
chi kus. Az in ter net vi lá ga a ma ga fo lya ma tos je len -
ide jé vel, min den irány ba va ló ál lan dó nyi tott ságával 
és disz kon ti nui tá sá val kü lön bö zô mé diu mok sze -
rint meg fo gal ma zott szö ve ge ket kap csol össze8 (pél -
dául vi deo, két di men ziós kép, szer kesz tett szö veg, 
ani má ció stb.), ame lyek megôr zik ön ál ló sá gu kat és 
mel lé ren de lô vi szony ban hoz nak lét re há ló sze rû 
alak za to kat. A hy per me di á lis szö veg-a lak za tok kul -
tú ránk egé szé re, így a poszt mo dern szín há zi szöve -
gek re is jel lem zôek. Ha bár a szín ház ele ve több mû -
vé sze ti ág össze kap cso ló dá sá nak a he lye, a posztmo -
 dern elôadás-szö ve gek ben ezek más mó don jelen -
nek meg: nem al kot nak ho mo gén mû vé szi anya got, 
ha nem, amint Hel ga Fin ter fel hív ja a fi gyel mün ket, 
a hang anyag és kép, il let ve a hang és szín pa di törté -
né sek filmes mó don el vál nak egy más tól, il let ve el -
len pon toz va mon tí ro zód nak egy más hoz.9 A kü lön -

5 Jan Kott: Kor tár sunk Shakes peare. Bu da pest, Gon do lat, 1970. Ford. Ke ré nyi Grá cia. 
6 John Ha y nes–Ja mes Knowl son: Be ckett ké pei. Eu ró pa, Bu da pest, 2006. Ford. De dinsz ky Zsófia. 
7 Fel fo gá som ban a tá gan ér tel me zett in ter tex tu a li tás ma gá ba fog lal ja a nem-mû vé szi szö ve gek hez va ló kap cso ló dást is, pél -

dául Hit ler gesz tus szö ve gét, min den na pi teát rá lis szce ná ri ó kat. Ez zel a kér dés sel fog lal koz tam A lá tott lét dra ma tur giá ja 
cí mû köny vem II I. fe je ze té ben (Ma ros vá sár hely, Men tor, 2000). 

8 E gon do lat me net hez lásd György Pé ter Me mex cí mû köny vé nek „Bib li o the ca uni ver sa lis”, va la mint „Flo ri le gi um és sum -
ma” cí mû fe je ze tét (Bu da pest, Mag ve tô, 2002). 

9 Hel ga Fin ter: A poszt mo dern szín ház ka me ra-lá tá sa. El len fény, 1998 / 2. Mel lék let. Ford. Kiss Gab riel la.
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bö zô mé diu mok ké pi vagy au di tív pár be szé det foly -
tat nak, egy mást fe lülír ják, ahogy az pél dául a Ro -
bert Wil son-fé le lát vány szín ház ban tör té nik.  

Tom pa Lear-ren de zé sé ben az elôadás be ve ze tô 
kép so ra a film mé diu má ban fo gal ma zó dik. A Pa -
ra dzsa nov-filmrész let ben a ma gu kat vö rös re má -
zo ló há rom hó fe hér be öl tö zött lány am bi va lens ké -
pe je le nik meg: az evés ri tuá lis moz za na ta a ré sze -
sü lés mel lett a vér, az ag resszió és fáj da lom kon -
no tá ci ó ját is ma gá ban hor doz za; az al ma ke resz tény 
jel kép ként a bûn bee sés re is utal. Eb be a ve tí tett 
kép be sé tál be le Lear, a lá nyok ké pe el tû nik, és kez -
de tét ve szi az or szág felosz tá sá nak je le ne te, ahol a 
há rom ki rály lány fe hér ru há ban tér del a szô nyeg 
szé lén. A szô nyeg kert-szim bó lum, a pa ra di csom -
ker tet is kon no tál ja, aho va Lear be lép, s mint sa ját 
idil li já té kát te rem ti meg az uni ver zu mot, hogy 
majd felossza.  

A szô nyeg rend re a ‘já ték tér’, ‘idil li kert’, a ‘pa -
ra di csom’, majd az ‘or szág tes te’ je len té se ket töl ti 
be, és a szín pa di tér ben a filmké pen lá tott ál la pot 
va riá ciói tes te sed nek meg, mindun ta lan visszautal -
va a filmes kép re. Két mé dium, a szín ház anya gi és 
a film szi mu lált kép so rá nak a mé diu ma vál ta ko zik 
a né zô sze me elôtt, és a vál ta ko zás mindun ta lan de -
konst ru ál ja elô ze tes el vá rá sain kat, amennyi ben 
filmes szem mel te kin tünk a szín ház ra, ke res ve a 
punc tu mot és stú diu mot,10 il let ve szín há zi, tér be -
ha to ló te kin tet tel néz zük a filmké pet. (Ahogy Lear 
be sé tál a ve tí tett kép be, arc és kép egy más ra te vô -
dik, és film-a- szín ház ban megol dás szö ve geit és ké -
peit bon ta koz tat ja ki.) Er re az in ter me di á lis ol dás-
kö tés ál la pot ra ját szik rá ké sôbb a vi har ban va ló 
bo lyon gás, amely ben az össze fo gó zott sze rep lôk a 
fény-ef fek tu sok miatt a streh le ri bo lyon gás árny -
sze rû és (ze ne és fény ál tal) frag men tált ké peit 
nyújt ják; to váb bá a be fe je zés ben az a kép, amely -
ben a go nosz Ed mund ra rá ve tül a jó Ed gár nak az 
ir reá li san fel na gyí tott ár nyé ka, meg té vesz tôen, 
mint ha a sa ját ja vol na, ugyanak kor evi dens mó don 
el vál va min den reá lis test tôl. Szin tén in ter me di á lis 
já té kot ered mé nyez a csa ta je le net ben az írás ként, 
táb la ként fel füg gesz tett ti tok za tos jel kép, amely 
azon ban nem ol vas ha tó li neá ri san, meg gyúj tá sá val 
a lát vány felemész ti a felira tot, kép be for dít va azt. 
A gyors láng ra lob ba nás ér zé kel te ti az in ter me di á -

lis kap cso lat tû né keny sé gét is: a har co sok fe je fö -
lött ti tok za tos jel égé se ese mény, amely nem a kép 
vagy írás el sôbb sé gét mu tat ja – hi szen a hy per text-
 kap cso ló dás ban nin csen kez det és vég – ha nem egy 
le het sé ges utat, a kul tú ra hasz ná la tá nak mó do za -
tát. Tom pa elôadá sá ban te hát filmsze rû ha tást nyer 
a hát tér ben a ve tí tô vá szon elôtt idôn ként filmes 
vagy fo to grafi kus jel le get öltô já ték (mert, Fin ter 
meg fo gal ma zá sá val él ve, a filmes el ve ket transz po -
nál ják a ját szó ala kok moz gá sá ra11), és mint lát tuk, 
az idé ze tek is eb ben a mé dium ban fo gal ma zód nak.  

Bo csár di Lear ki rá lya más mé diu mok hoz fû zôdô 
el vá rá so kat mû köd tet. Két je le net elem zé se vi lá gít -
ja meg a ren de zô sa já tos stí lu sá ra12 jel lem zô mé -
dium  kö zi sé get: a vi har-je le net, il let ve a ha lott-ál lí -
tás zá ró je le ne te. A já ték hosszú ideig meg tart ja a 
kez det ben le szö ge zett kon ven ciót, mi sze rint a 
prosz cé niu mon tör té nik a bi ro da lom szétosz tá sa, 
a ki ta ga dás, a lá nyok mes ter ke dé sei Lear el len, 
mindez min den dísz let és ol dal füg göny nél kül, a 
vas füg göny elôtt, a né zôk höz kö zel. A bo lyon gás 
je le ne tei ben ki tör a vi har, majd felemel ke dik a hát -
tér (a vas füg göny) és né ma csend ben egy szi go rú, 
geo met ri ku san ren de zett szín há zi hát tér tá rul a né -
zô elé, amely ben nyolc üveg ka lit ka lát ha tó, ezek -
ben mez te len fiatal fiúk ku po rog nak, tes tük az üveg 
mö gött erôl te tett lé leg zet vé te lü ket mu tat ja. A ki -
szol gál ta tott élô test a fel for dult vi lág sa já tos ér tel -
me zé sét jel zi.  

Amennyi ben Lear tör té ne te olyan tör té net, ame -
lyet szín há zi mó don fel vál lal tan ját sza nak el a nézôk 
szá má ra, ak kor a hát só tér olyan szín há zi tér, 
amellyel, mint min den örök ség foly to nos je len lé -
té vel a já ték köz ben kény te le nek va gyunk szem be -
sül ni. Ez a tér pon to san meg szer kesz tett, fe hér-fe -
ke te koc kák ból ál ló pers pek tí va szín pad: te rem tett 
kör nye zet, szer kesz tett lát vány vi lág, ahol az üveg -
szek ré nyek ben élô em be ri anyag lát ha tó, mû kö dé -
sé ben. A sze rep lôk nem ját sza nak eb ben a tér ben, 
csak Lear és a Bo lond lép be, va la mint Cor dé lia vo -
nag lik ke resz tül a fa lak men tén. A vi hart, amely a 
for dí tott vi lág szim bo li ká ját ki tel je sí ti, itt az az ellen -
tét je len ti, amely a kul tú ra ra cio ná lis rend je és az 
élô em ber, a ter mé szet kö zött fe szül. A vi har a léte -
zés ren de zett sé ge és ren det len sé ge, az em ber és a 
ren de zett koz mosz vi szo nyá nak kál vá riá ja. Né ma 

10A punc tum és stú dium ki fe je zé sek Bar thes fo to gráfiát elem zô ta nul má nyá ból szár maz nak, Hel ga Fin ter (i. m.) hasz nál ja 
ôket a filmes mon tázs szín ház ban va ló al kal maz ha tó sá ga kap csán. 

11Hel ga Fin ter: i. m. 
12 Il let ve a dísz let ter ve zô Bar tha Jó zsef fel va ló együtt mû kö dés re.
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csend ben, mú zeu mi tér ben tör té nik, az em lé ke zet 
he lye ként szá mon tar tott gyûj tô he lyen – a gyûj tés 
lo gi ká ja azon ban el lent mond az élet spon ta nei tá -
sá nak. A két tér nem csak tar tal má ban, ha nem mé -
diu má ban is el tér egy más tól. Mind két tér per for -
mansz- sze rû, azon ban a prosz cé nium te re igen 
gyak ran a szín há zi performansz nyel vé nek je gyeit 
vi se li ma gán, míg a hát só tér – a pesr pek tí va- szín -
pa dé – a kép zô mû vé sze ti per for man szot idé zi, va -
la mint a kiál lí tó te rem vi lá gát. A két tér szö ve gei 
mak ro szek ven ciák ban kap cso lód nak össze. Ha son -
ló kép pen per for mansz- sze rû a meg döb ben tô és to -
rok szo rí tó ri tuá lis já ték, az utol só je le net, ahol Lear 
a la bi rin tus bok rok kal beépí tett hát só tér bôl ki hoz -
za a ha lott Cor de li át, és tes tét pró bál ja felál lí ta ni, 
lé pés re kény sze rí te ni, az élet ne vé ben ha tal mas -
kod va. Va ló já ban a la bi rin tus nak mint élet és halál 
he lyé nek az el ren de lé seit kell megél ni az em be ri 
élet szûk te ré ben.  

 
Tér, kép és test 

 

A zt mond hat juk te hát, hogy a Bo csár di- fé le 
Lear ben a tér el mé lyül egy má sik tér rel (pon -
to sab ban szín pa di hellyel). Az elül sô tér szek -

ven ciái a va lós egye di tör té né se ké, amely nek te re 
és ide je a reá lis tér be és idô be haj lik át, a né zô te -
ré be és ide jé be (a já ték fo lya mán sok szor hasz nál -
ják a prosz cé nium és a kö zön ség kö zöt ti sá vot). 
Ezen a tér-ré szen te hát a kez det ben hely ként adott 
hely szín a moz gá sok és hasz ná lat ré vén olyan tér -
ré vál to zik, amely túl ter jed a hely ha tá rain, és be -
von ja a já ték ba a kö zön ség és a szín pad köz ti sá -
vot is. A hát só tér-rész (hely) pe dig a szín ház mint 
il lú zió-te rem tés, mint a kul tú ra la bi rin tu sá nak és 
la bi rin ti kus tör té ne tei nek gyûj tô he lye. Ugyanak -
kor kez de ti üveg szek ré nyes for má já ban mint mú -
zeum, mint örök ség ter he li ma gát az el sô re, mint 
esszen ciá lis, mérv adó dol gok idôt len hely szí ne: az 
em ber mint mú zeum te rem tô és ma ga is mu zeá lis 
je len lét. Az el len té te zés ré vén a hát tér ben ér zé kel -
he tô a (ma gas)mû vé szet múlt sze rû sé ge, míg az elô -
tér ben a szín ház esz kö zeit is hasz ná ló, a je len ben 
prob lé má kat fel ve tô élet: a szín ház és élet ha tár sáv -
ján fog lal he lyet, ahol ele ven és a kí sér le tek nek nem 
en ge del mes ke dô ér zel mek és tes ti ség nyil vá nul 
meg, a hát tér ben be mu ta tott lo go cent ri kus- pers -
pek ti vista tér kép zôd mény el le né ben.  

Cor de lia holt tes té nek báb ként moz ga tá sa az 
utol só je le net ben azt te ma ti zál ja, amit az ele ven 
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testek is: a test anyag, amely nek meg seb zé se, üt le -
ge lé se, vér rel va ló be ke né se (Lear szol gá ja ar cá ra 
keni a vad disz nó vé rét; Ed mund, hogy ap ját meg -
tévessze, meg vág ja kar ját, majd las san csor gat ja rá 
a vért, és hosszan né zi), fo lya mat ban mutat ja a tes -
tet, azt, ahogy ezál tal a test meg szö ve ge zi a te ret és 
a kul tú ra kód rend sze ré ben ala kí tott ese ménnyé te -
szi a te ret ma gát. Az elô tér ben megírt tér élet tér -
ként mû kö dô tör té nô tér, il let ve olyan per for mansz-
 tér, amely át haj lik a né zô reá lis te ré be és ide jé be. 
A hát só szín pad, bár az elôadás nagy ré szé ben csu -
pán lát vány ként szol gál, kez de ti jel le gé bôl adó dóan 
(kiál lí tott ele ven tes tek) szin tén per for mansz- tér, 
mû vé szi per for mansz- tér.13  

Tom pa ko lozs vá ri elôadá sá ban más ként szü le -
tik a tér: itt lát vány-te re ket lát a né zô, a kö zön ség fe -
lé szer ve zô dô ké pek kel, és ezek a ké pek a már em -
lí tett mé dium vál tás ból kö vet ke zôen hat nak a né zô -

re. A kü lön le ges ér zék le tes ség, amely a ko ráb ban 
elem zett kez dô kép ben szin te ta pint ha tó vá te szi a 
né zô szá má ra a szô nyeg-gön gyö le get, a pa lás to kat, 
ép pen ab ból szár ma zik, hogy a lát vány meg csal ja a 
né zôi el vá rá so kat, vál to gat va az egy szer már kiala -
kult kon ven ciót; a sík fe lü let tel és a tér be li anyag -
gal va ló já ték, il let ve ezek nek a tér-mi nô sé gek nek 
a vál ta koz ta tá sa szen zo ri á lis több let hez jut tat ja a né -
zôt. Ha son ló ha tást ér el a ren de zô és dísz let ter ve -
zô a kö zön ség fe le dön tött ele mek kel, pél dául a zá -
ró kép be li sze kér-ins tal lá ció val, ame lyen ko po nyák 
kö zött a két nô vér, Cor de lia és Lear holt tes te he ver, 
ezt az ele ve nek bôl-hol tak ból ál ló, köz szem lé re tett 
mû al ko tást Kent húz za el a hát só ku lisszák irá nyá -
ba. Ezek a szek ven ciák te hát ké pek kel vál ta koz nak, 
a ké pek pe dig Tom pá nál kulcs moz za na to kat rög -
zí te nek, szim bo li kus kel lé kek kel és dísz let ele mek -
kel, szim bo li kus szí nû és jel le gû jel me zek kel. 

13Fis cher- Lich te meg kü lön böz te té se ér tel mé ben a mû vé szi performansz kul tu rá lis per for man szo kat (pél dául ri tuá lis cse lekvé -
sek), il let ve min den na pi cse lek vé se ket dol goz fel. Sze rin te a mû vé szi performansz ma ga is át me ne ti rí tus ként ér tel mezhe -
tô, a ben ne sze rep lô test pe dig ener ge ti kus test. Az elôadás ban elem zett hát só tér tör té né sei a mû vé szi perf ro man szé hoz 
ha son lóak, az elül sô tér tör té né sei pe dig olyan kul tu rá lis per for man szok hoz, mint a ri tuá lis cse le ke de tek, a kor társ képzô -
mû vé szet, a poszt avant gárd mû vé szet for mái. (Eri ka Fis cher- Lich te: Az át vál to zás mint esz té ti kai ka te gó ria. The at ron, 
1999/4. 57–66. Ford. Kiss Gab riel la.)
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Bo csár di nál a ké pek sze gé nye sek, a tör té nés a 
fon tos. A kép, amennyi ben azt a moz gás meg szûnte 
jel lem zi, a ha lált ma gát je len ti (ezért is le het és kell 
a szín pad süllyesz tô jé be (vissza)zár ni az utol só kép -
ben Cor de lia és Lear tes tét). Cor de lia a ha lál ban 
kép pé vá lik, ül té ben elô re haj ló fe je gro tesz kül (lát -
szó lag kí ván csian) fél re for dul, kér dô jel re em lé kez -
te tô test po zí ció ja a ha lál pro vo ka tív ké pe, amely 
nem hagy ja nyu god ni az élôt. Ez a kép azon ban, 
ép pen a pro vo ka tív jel leg miatt, nem sta ti kus, ha -
nem fe szült, ener giá val te li egy ség, amely ben a tör -
té net mon dás mi nô sé ge ra gad ha tó meg.  

 
Nar ra tí vák 

 

Akét elôadás ban ké pi, gesz tus- és tér-
 nar ra tí vák ban tör té nik az el be szé lés. Eze ket a 
nar ra tí vá kat azért ne héz el kü lö ní te ni egy más -

tól, mert kü lön le ges mó don ta lál ko zik ben nük a 
fo lya ma tos ság és a szi mul ta nei tás, azaz az ele mek, 
ala kok, gesz tu sok szí nek, stb. szi mul tán je len lé te. 
Ép pen ezért mond hat ja a vi zuá lis nyel vek kel fog -
lal ko zó Mie ke Bal, hogy mind a ver bá lis, mind a 
vi zuá lis nyel vek re alap ve tôen jel lem zô egy faj ta sû -
rû ség, amely az egye di je lek alap ve tô el vá laszt ha -
tat lan sá gát hor doz za, szem ben a diszk rét tel.14  
A ké pi nar rá ció nem min dig ural ko dó, meg tör tén -
het az, hogy sze re pét olyan gesz tus nar ra tí va ve szi 
át, amely ben nem a szim bo li kus je lek do mi nál nak, 
te hát ke vés sé al kal mas a ké pie sí tés re. Va ló já ban ez 
tör té nik a Bo csár di- fé le nyelv vel is.  

Bo csár di szín há zi nyel vé ben a tör té net mo dást a 
ben nük sze rep lô tes tek ál la po ta ha tá roz za meg: az 
in du lat, a test meg sér té se vagy erô sza kos ke ze lé se 
rob bant ja a fe szült sé get vagy megakaszt ja az el be -
szé lést. A meg sér tés illetve meg bé lyeg zés (pél dául 
Ed mund és a vér) ri tua li zál ja és meg sza kít ja a nar -
ra tí vát, el vá laszt ja az okot az oko zat tól, és megaka -
dá lyoz za a nagy el be szé lés felépü lé sét. Míg a hát -
tér ben a ku kucs ká ló szín ház ban a kar té zi á nus pers -
pek tí va met szô, ana to mi zá ló ér vé nyes sé ge do mi -
nál, ez pe dig a nagy el be szé lé sek vi lág ké pé hez 
kap csol ha tó, az elô tér ben ez zel szem ben mi kro nar -
ra tí vák lát ha tók, vagy azok tö re dé kei ként funk cio -
ná ló ese mé nyek. Szép pél dá ja en nek az az in du lat -
te li je le net, ahol a hal dok ló Ed mund mel lett te he -
tet le nül ál ló Go ne ril le ve szi ma gá ról a kö penyt és 
az zal csap kod ja dü höd ten a hal dok ló Ed mun dot, 

köz ben moz du la tai fel fe dik, hogy ál la po tos. A kö -
peny az af fek tív tar tal mak nál fog va el len té tes tárgy-
sz ce ná ri ó ban vesz részt (Bo csár di szín há zá ban a 
tár gyak kal va ló bá nás mód min den hol erôs ér zel mi 
töl te tû) Ugyanezt a de sze mi o ti zá ló funk ciót töl ti be 
a fo to grafi kus tech ni ká ra em lé kez te tô ki me re ví tés: 
Cor de lia kér dô jel lé vált fi gu rá ja le bont ja élet és ha -
lál ad di gi je len té seit. Az am bi va len cia pil la na ta ez, 
egy nem ka no ni zá ló dott for ma hasz ná la ta miatt, 
amely a fo lya mat sze rû ség (il let ve a tör té net) biz -
ton sá gát de konst ru ál ja. A ké sôb biek ben, a ha lott-
ál lí tás per cei ben is csak lát szó la gos a fo lya mat sze -
rû ség, ahogy Lear erô sza ko san lé pés re kény sze rí ti 
a ha lott tes tet: ma ga a ha lál, a moz du lat lan ság az, 
amely le bont ja a moz gást, et tôl pe dig a fo lya mat 
pil la na tok ra esik szét (ezért az erô szak tevô Lear 
„hát bor zon ga tóan ott hon ta lan”, a to deino ta ton hei -
deg ge ri ér tel me zé sé ben15). Az idô be li ség de konst -
ruk ci ó ja ölt tes tet a Bo lond gesz tu sá ban is, aki egy 
szál ró zsát akar a sír ra (ami tu laj don kép pen a be -
szeg zett süllyesz tô) dob ni, de a fel len dült kar meg -
áll, küsz kö dik a moz du lat tal, amely rôl így nem de -
rül ki, hogy áld-e vagy át koz; a vég le ges je len tés 
hoz zá ren de lé se ak kor sem tör té nik meg, ami kor a 
ró zsát vé gül le te szi. Ezek az ak tusok a tör té net(-tö -
re dé kek) egye di, egy sze ri és megis mé tel he tet len 
vol tát ex po nál ják.  

Tom pá nál sem ér vé nyes a nagy el be szé lés kény -
sze re, hi szen eb ben az elôadás ban a tör té net min -
dig sok ér tel mû, me ta fo ri kus, min de n el be szé lés egy 
má sik ba kap cso ló dik. Ha bár az elôadás vi lá ga kö -
zép pon tos, hi szen a filmbe tét kö zép pon tot je löl – 
a szín ház, a broo ki já ték szô nyeg meg sok szo roz za 
a kö zép pon tot: egy szer re je len ti a pa ra di cso mi lét -
ál la po tot és en nek szín ház sze rû, efe mer vol tát. Ilyen 
a da rab zá rá sa is: a me men to mo ri ként meg je le nô 
ha lál sze kér egy szer re hul la szál lí tó ko csi, a ma  gas -
 mû vé szet kon ven ciói sze rin ti al ko tás (installá ció) 
és kul ti kus tárgy. Ezért fo nód hat össze Tompá nál 
a ma gas mû vé szet és a hét köz na pok kö nyör te len-
ér zék le tes vi lá ga. Az el be szé lés mód erô tel je sen képi, 
ezt a tár gyak, jel me zek és kom po nált hasz ná la ti 
mód juk te szi le he tô vé, ezt a fo lya ma tos sá got azon -
ban meg sza kít ja a mon tázs; a zá ró ké pet is (a hulla -
szál lí tó ko csi ké pét) té ri el be szé lés be emeli át – így 
a ha lál a szín ház vég te len uni ver zu má ban ol dó dik 
fel, amer re a ván dor szer ze tes Kent a ha lál sze ke ret 
húz za. 

14A gesz tus nyelv sû rû sé gét „A gesz tus- nar ra tí vák teat ra li tá sa” cí mû ta nul má nyom ban tár gyal tam (Sym bo lon, 2004/ 8.) 
15Mar tin Hei deg ger: Be ve ze tés a me tafi zi ká ba. Bu da pest, Ikon, 1995. Ford. Vaj da Mi hály.
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Ener gia 
 

Akér dés, hogy kép bôl van-e a szín ház tes te, és 
hogy ez mi kép pen be fo lyá sol ja a né zôt, két -
fé le kép pen vá la szol ha tó meg, hi szen a két 

elôadás nak sa já tos kép al ko tá si tech ni ká ja, test- és 
gesz tus hasz ná la ta van, így a né zô vel va ló kap cso -
lat kon ven ció ja sem egy for mán kö tô dik. Az ener -
gia áram lá sa nem azo nos fo lya ma tok ban tör té nik.  

Mit ér tünk ener gián? Eu ge nio Bar ba sze rint a 
szí nész szá má ra az ener gia ho gyant je lent: ener giá -
val ren del kez ni annyit je lent, hogy a szí nész tud -
ja, ho gyan for mál ja meg ezt az ener giát. Az ener -
gia a cse lek vés re va ló ké szen lé tet je len ti, te hát maga 
a moz gó moz du lat lan ság.16 A „lát ha tat lan” ener giát 
Bar ba sze rint az konk re ti zál ja, hogy a szí nész „el -
gon dol ja az ener giát”, mely tes te va la mely kö zép -
pont já ból ered, azért, „hogy va la mi fé le anya gi ter -
mé sze tû do log ként ta pasz tal ja meg”.17 Mi ha il 
Csehov gya kor la tai ban is azt tart ja fon tos nak, hogy 
azok meg mu tat ják, ho gyan kell az ener giát irá nyí -
ta ni, csa tor ná ba ve zet ni, te hát meg ta pasz tal ni. 
Barba mun ka tár sa, Fer di nan do Ta vi a ni ha son ló ér -
te lem ben az ener gia rej tett tán cá ról be szél, amely 
alatt a szí nész/per for mer nem gon dol köz vet le nül 
az ener giá ra, ha nem a csa tor nák ra, ame lyek azt ki -
fe je zik; en nek ér de ké ben mik ro-cse lek vé se ket kell 
össze mon tí roz ni, vagy bel sô ké pek szek ven ciáit, 
ame lyek men tá lis filmként je len nek meg ben ne.18 
Azt Bar ba is, Ta vi a ni is ki je len ti, hogy ezek a csa -
tor nák kul tú rán ként kü lön böz nek.  

Ezért vet he tô fel a Fi sher- Lich te ál tal hasz nált 
gre enb lat ti gon do la tot, mely sze rint egy kö zös ség 
tag jai kö zött ener gia cir ku lál, adott idô szak ban telí -
tett sû rû ség gel.19 Ezt az ener giát azok a kul tu rá lis 
ob jek tu mok, gya kor la tok, for mák ha tá roz zák meg, 
ame lyek az adott kor ra, an nak köz vet len és köz ve -
tett ki fe je zé si/kom mu ni ká ciós esz kö zei re jel lemzôek. 
Eri ka Fis cher- Lich te sze rint a rí tu sok ban ta lál ha tó 
a tár sa dal mi ener gia ilyen te lí tett mó don: de meg -
 van a mû vé szi per for man szok ban is. Green b latt 
kieme li, hogy az ener giát csak köz vet ve, hatá sa 
alap ján azo no sít hat juk – ab ban a ké pes ség ben érhe -
tô tet ten, amely bi zo nyos ver bá lis, lá tás vagy hallás 

út ján köz ve tí tett nyo mok szá má ra le he tô vé te szi, 
hogy azok kol lek tív fi zi kai és men tá lis ta pasz ta la -
to kat hoz za nak lét re és for mál ja nak.20 Ez azt jelenti, 
hogy az ener gia a kor rep re zen tá ciós tech ni kái ban 
és me di á lis gya kor la tá ban is te rem tô dik, tehát azok -
ban a csa tor nák ban, ame lye ket a szí nész hasz nál.  

Fel té te lez he tünk te hát egy elôadás-tes tet, amely -
ben az ener gia kü lön fé le uta kon áram lik, éppolyan 
te lí tett sû rû ség gel, ahogy adott kor ban egy-egy gaz -
da gon ér zé kel he tô (drá mai) hely zet ben az em be -
rek éle té ben. A test szó itt csu pán annyit je lent, 
hogy élô egész rôl van szó, amely ben adott pa ra dig -
ma sze rint mu tat koz nak meg a ké pek, szö ve gek, 
em be ri prak ti kák, stb. Ab ban az elôadás ban, amely -
ben a tör té né sek nek min dig van olyan vo nat ko zá -
suk, ame lyek nyo mok ként más tör té nés-szö ve ge -
ket idéz nek fel, és ez kép al ko tá si mó do za tok ban, 
rit mus ban, il let ve a ké pek össze mon tí ro zá sá nak és 
ezál tal a vá gás nak, va la mint a szce ni kai rit mus nak 
egy sa já tos mód ját mu tat ja fel, nyil ván va ló, hogy 
ezek a moz za na tok egy pa ra dig má nak a sa ját ener -
gia-á ram lá si mó do za tait ha tá roz zák meg.  

Tom pa Gá bor elôadá sá ban ez a test ké pek bôl 
áll; a je le ne tek kép sze rû (filmes) el vek sze rint 
transz po ná lód nak a szí né szi moz gás ra, mi köz ben 
a szí nek, fény mon tázs, gesz tu sok meg ha tá roz zák a 
ké pek cso mó pont jait (ilyen ér zel mi leg- szen zo ri á -
li san te lí tett kép egy át ló san szer kesz tett kis je le -
net, amely ben há tul ról pó rá zon ve ze tett va dász ku -
tyák sza lad nak be, szi ma tol va, majd el tûn nek a né -
zôi bal ol da lon). Eb ben a nyelv ben a tes ti ener giák 
is ké pi vé szer ve zôd nek, il let ve a ké pek ál tal el met -
szett fo lya ma tok ter me lik az ener giát. A ké pek pul -
zá lá sa sa já tos rit must, más részt pe dig sa já tos né zôi 
rész vé telt te remt. Az ener giá nak a né zô szá má ra va -
ló meg nyi lat ko zá sa a kép fe lü le tek sû rû nar ra tí vá -
já ban tör té nik, a ké pi felületet pe dig a mé dium vál -
tás gya kor la ta ha tá roz za meg. Itt az ener gia más fel -
bon tá sú, mint a szí né szi ener gia te rem tô dést ex po -
ná ló Bo csár di- fé le elôadás ban.  

Ál lan dó me ta mor fó zis ban van nak a tes tek Bo -
csár di elôadá sá ban: transz for má ció juk ma ga alá 
gyû ri a ké pi meg fo gal ma zás mó dot – ta lán azt 
mond hat nánk in kább: itt test bôl van a szín há zi kép. 

16Eu ge nio Bar ba: Pa pír ke nu. Bu da pest, Ki já rat, 2001. 73. Ford. An dó Gab riel la, Dem csák Ka ta lin. 
17 I. m. 97. 
18Fer di nan do Ta vi a ni: Ener ge tic lan gu a ge. In. Bar ba–Sa va re se: The Se cret Art of the Per for mer. Lon don, Ro ut led ge, 1991. 146.  
19Eri ka Fis cher- Lich te: i. m. 58. 
20Ste phen Gre enb latt: A tár sa dal mi ener gia áram lá sa. In. Kiss–Ko vács–Odo rics (szerk.): Tes tes könyv I. Sze ged, IC TUS és 
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Az ok és az oko zat egy más tól va ló el tá vo lí tá sa te -
ma ti zál ja a test ál la po tait, tör té né seit. Az egyes moz -
za na tok nem lé lek ta ni lo gi ká val, ha nem sze mi o ti -
kus mó don kap cso lód nak egy más hoz, a szín há zi 
il lú zió teat ra li tá sá val vagy ri tuá lis jel leg gel (pél dául 
a kar meg vá gá sa és a fecs ken dô bôl ki nyo mott vér -
rel va ló be ke né se, a go nosz ri tuá lis csap ko dá sa a 
ka bát tal stb.). Ezek per for mansz- jel le gû cse lek vé -
sek, ame lyek a de sze mi o ti zá ló dás ré vén ener ge ti -
kus nyel vet hoz nak lét re. Az ener gia te hát nem a 
mé diu mok foly to nos vál ta koz ta tá sá ból fa kad, ha -
nem, eb ben a sú lyo san meg tes te sü lô nyelv ben, a 
gyak ran las sí tott moz gás ré vén te rem tô dô test-tér -
bôl, va la mint ab ból, hogy en nek a sú lyos hy pertext -
nek két tér-lát vá nya át de reng egy má son: a hát só, 
amely ke vés bé mo bi lis, más moz gást is ír elô, ural -
ko dik az el sô fe lett; az utób bi vi szont az em be ri tör -
té né sek, a nyers (ösz tön-)vi lág élet sze rû mak ro -
szek ven ciáit tar tal maz za (az el sô te ret hosszú ideig 
le szö ge zi a kö zép pont já ban el he lyez ke dô öt vé res 
vad disz nó fej). Ez az el sô tér a né zôi ér zé kek re erô -
sen ha tó moz za na to kat tar tal maz, ahogy Fis cher-
 Lich te fo gal maz: az ener ge ti kus test cse lek vé sei vel 
erôt sza ba dít fel és ha tást kelt, még ak kor is, ha 
nem kí nál új iden ti tást, mint a ré gi rí tu sok,21 ha -
nem pusz tán fel te szi a kor társ iden ti tás lé nye ges és 
prob le ma ti kus kér dé seit, ez zel kap cso la to san 
kiemelt sze re pet szán va a szín ház nak.  

 
Két szín há zi nyelv 

 

T om pa elôadá sa a szö ve get töb bé-ke vés bé tisz -
te let ben tart ja (két for dí tás, il let ve új ra for dí -
tás árán), azon ban tel jes egé szé ben alá ren deli 

a ké pi-moz gá sos je len tés te rem tés nek, va la mint a 
vi zuá lis-tár gyi ele mek nek, így na gyobb hang súlyt 
kap nak az anyag, a tár gyak, jel me zek. A tár gyak 
szim bo li ku sak, transz for má ció juk já té kos (pél dául 
a Bo lond sé ta pál cá ja kis idô re ka lo dá vá vá lik, majd 
le szúr ja a szín pa don, a csör gôs ka lap a Bo lond el -
tûn te után Lear fe jé re ke rül22 stb.), de az új je -
lenté sek szin te azon nal meg fejt he tôk, mi vel a ren -
de zô képi leg erô tel je sen ki je lö li a ke re tet. Az ener -
gia a ké pi rész le tek szi mul ta nei tá sá ban és ad dí ció -
já ban (in te r me di á lis vál tá sok ré vén) te rem tô dik 
(jól fi gyel he tô ez az ek lek ti kus jel me zek szí nei nek 

ala ku lá sá ban, amely nem is en ge di lé lek ta ni jel -
lem mé ala kul ni a fi gu rá kat, pél dául a nô vé rek ru -
há ja kez det ben hó fe hér, majd bôr ru ha, ké sôbb róka -
 pré mes öltö zet, pi ros kö peny, majd a zá ró kép ben 
pisz kos fe hér – ezek egyér tel mû vi zuá lis jelekké 
vál nak az egyes kép kom pó zí ci ók ban). A szí né szi 
ener gia nem köz vet le nül ta lál utat a né zô höz, hi -
szen Tom pa pon to san ki dol go zott ké pei tá vol ság -
tar tást kö ve tel nek.  

A hi per text ként össze kap cso ló dó szö ve ge ket az 
in ter tex tu á lis uta lá sok ren de zik el, hogy a ren de zô 
kér dés fel ve té sei kiala kít sák az ér tel me zés ve zér fo -
na lát: a ké pek, in ter tex tek rit mu sá ból ol vas ha tó ki 
az ér tel me zés. A szce ni kai mon tázs per gô rit mu sa 
meg az akusz ti kai sík moz gá sa (a ze ne em be ri vé 
tett je len lé te – a há rom foly to no san ze né lô ti tok -
za tos ke le ti fi gu ra je len lé te – erô sí ti a ze nei ér tel -
me zés fon tos sá gát) ér tel me zi a filmes esz kö zök kel 
meg je le ní tett té mát, a gyar ló em ber és a „ször nyû 
el ha mar ko dás”23 (hi de o us rash ness I/1.) tör té ne -
tét, a ke resz tény tü re lem és a szen ve dés vál la lá sát. 
Ha bár a be fe je zés ben meg je le nô ha lot tas sze kér a 
ke resz té nyi szen ve dés mo nu men tá lis ké pe ként lát -
szó lag nagy el be szé lés sé ke re kí ti Lear tör té ne tét, 
en nek a vég sô bi zo nyos sá gát épp azál tal nem kap -
juk meg, hogy a nagy me cha niz mus ra uta ló to ta li -
zá ló moz za nat nem ké pes egyet len ér te lem adó szer -
tar tást fel mu tat ni, csu pán a szen ve dés, az em be ri 
gyar ló ság és az el bi zony ta la no dás in ter tex tu á lis ké -
peit, va la mint a szín há zat mint lét mó dot és út ke -
re sést, hi szen a zá ró kép ben a szín ház ku lisszái fe -
lé húz za Kent a ha lál sze ke ret.  

Bo csár di szín há zi nyel vé ben a drá ma szö veg ki -
sa já tí tá sá nak egy má sik mód ját al kal maz za. Szin -
tén két for dí tást hasz nál, de a szö ve gek nagy ré szét 
el hagy ja, il let ve moz gás sal, já ték kal he lyet te sí ti. 
Szín pa di nyel vé re az erôs exp resszi vi tás jel lem zô, 
a tár gyak hasz ná la ta is in du lat tal tör té nik. A tár -
gyak, dísz let ele mek szo ro san a sze rep lôk höz kö -
tôd nek, a szin tén ek lek ti kus jel me zek vál to zá sa itt 
nem lel ki ál la po to kat, ha nem in kább szo ciá lis stá -
tust je löl nek, és lo ká lis je len té sûek. Itt nin cse nek 
csa ta je le ne tek, sok kal in kább egye di-egy sze ri tra -
gé diák, ke gyet le nül gyors ha lá lok és ma gá nyos ri -
tuá lék, a transz cen den ciá hoz va ló kap cso ló dás is 
egyé ni leg megélt, és el ke rü li a nagy el be szé lés ívét. 

21Fis cher- Lich te: i. m. 
22A Bo lond sze re pe egyéb ként össze vo nó dik a Cor dé li á é val, vagyis a két sze re pet ugyanaz a szí nész nô játssza – Tom pa eb -

ben is Sreh ler ren de zé sét idé zi. 
23Mé szöly De zsô for dí tá sa (Vö rös mar ty for dí tá sá ban: „un dok el hir te len ke dés”).



137

Az össze tett per for mansz- tér az élet ba na li tá sá ra és 
ar tisz ti ku má ra egyaránt utal, mint ahogy a sze rep -
lôk tör té ne tei il let ve azok tö re dé kei is a va ló ság és 
szín ház ha tár sáv ján es nek meg. Itt nin csen tá vol -
ság tar tás, a ké pek és tör té né sek nem a fel mu ta tás 
nyel vén íród nak, ha nem tes ti je len lét re és transz -
for má ciók ra épül nek, ép pen ezért rész vé telt kö ve -
tel nek a né zô tôl, nem-kô szín há zi mó don. Lear tör -
té ne te a szín pad desz ka pad ló já ba zá ró dik vissza, a 
ke gyet len-nyers Bo lond élet és ha lál szi go rú szol -
gá ja ként mes ter em be res moz du la tok kal szö ge zi be 
a nyí lást: ez a moz du lat Ar taud-t idé zi meg, aki sze -
rint a szín ház ma ga az élet, amennyi ben az rep re -
zen tál ha tat lan. Az elôadás ép pen ezért vég sô so ron 
le zá rat lan ma rad, ott hagy ja a né zôt a (szín há zi) ké -
szít mé nyek lát vá nyá val.  

A két elôadás a poszt mo dern szín há zi pa ra dig -
mán be lül olyan nyel ve ket je löl, ame lyek nyil ván -
va lóan nem foly tat ják már a szó szín há zi örök sé get. 
Össze ha son lí tá suk azt de monst rál ja, hogy a Shakes -

peare-drá ma csu pán kö zös kiin du ló pon tot te remt 
a szín há zi fo lya ma tok ban, és a szö veg sem mi ben 
sem bi zo nyul meg ha tá ro zó nak az elôadás ra néz ve. 
A két elôadás szín há zi nyel vé nek, ké pei nek vizs -
gá la ta egy más tól kü lön vá ló ten den ciá kat mu tat, a 
szer tar tás szín ház és a lát vány szín ház sa já tos ele -
gyét, kép, tér és test sa já tos kap cso ló dá sait. Az 
elôadás-tes tek ben el sô sor ban az mu tat ko zik meg, 
hogy mi lyen szín há zi múlt ra épít a két ren de zô: 
Tom pa sa já to san poé ti kus-já té kos, avant gárd szer -
zô kön ki mun kált, sti li zált ké pi szín há za erô tel jes 
nyelv, amely biz ton ság gal nyúl a Shakes peare-a -
nyag hoz; Bo csár di nyer sebb nyel ve ze tét itt je len -
tô sen be fo lyá sol ja az utób bi ren de zé sei ben nem 
annyi ra nyil ván va ló moz gás szín há zi ta pasz ta la ta. 
A két erô tel jes nyelv ben azon ban kö zös az, hogy a 
kép zô mû vé sze tek és a film mint mé dium irá nyá ba 
meg nyi tott elôadás szö veg de konst ru ál ja a rea lis ta 
szín ház tra dí cióit, a szín ház ön reflexi ó já nak is he -
lyet ad va eb ben a nyelv ben. 


