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A REPREZENTÁCIÓ JÁTÉKAI
A KILENCVENES ÉVEK MAGYAR RENDEZŐI SZÍNHÁZA

Képet teremteni, melynek minden mozzanata jelentés-
sel teli - ez minden.

(Hugo von Hofmannsthal: A színpad mint álomkép)

érczes László két évvel ezelőtt
megjelent Kérdőjelek. A kilencvenes
évek magyar színháza című tanulmánya
szerint a rend-szerváltás utáni magyar
színházra az elbizonytalanodás, az

erővesztés, illetve a nézőtértől való eltávolodás
vált mindinkább jellemzővé.1 E jelenség okát
abban látja, hogy egyrészt megszűnt a
színháznak a szocialista érában kétségkívül
meglévő, a „kimondhatatlan kimondására"
irányuló funkciója, másrészt pedig a negyvenöt
és ötvenöt év közötti rendezőgeneráció hatalmi
helyzetbe kerülését nem követte az után-pótlást
jelentő fiatalabb rendezők csoportos fel-
tűnésének kihívása. Ezzel szemben egy alig más-
fél hónapja írt cikkében Mihályi Gábor már a
„trónkövetelő" fiatal rendezők nemzedékének
megjelenésére reagál, meglepőnek és bosszan-
tónak találva a zászlóbontást, mondván, az „új
időknek új dalaival" érkező ifjú tehetségek elis-
meréséhez még hiányoznak az Új versek.2 A két
írás eltérő álláspontjából levonható az a követ-
keztetés, hogy az utóbbi két évben, pontosabban
három színházi évadban olyan markánsan jelent-
kezett jó néhány, többnyire fiatal rendező, hogy
megkerülhetetlenné vált az innovatív kezdemé-
nyezéseikkel való kritikai számvetés. A Bérczes
László által regisztrált második (szakmai) prob-
léma tehát megoldódni látszik, mégpedig oly-
képpen, hogy a depolitizáltság következtében a
magyar színház figyelme egyre inkább önmaga
felé fordul. A kilencvenes évek színházi előadá-
sainak többségében nem társadalmi, hanem
tisztán teátrális problémák reflexiója válik igazán
meghatározóvá. S nem is a „színpad és nézőtér
közös és tömeges beavatottsága", „a szívek tit-
kos együttdobbanása"3, mint egykor a marxista
ideológiával szembeni összjáték által, aminek fel-
tételezése persze maga is naiv marxista illúzió
volt , hanem azáltal, amit a reprezentáció játéka-
inak nevezhető ön reflexív horizont kínál a színház
számára.

Az új teatralitásként vagy egy újfajta képiség
színházaként aposztrofálható jelenséget leg-
gyakrabban a nemzedékváltás és az átírás kérdé-

Az MTA Színháztudományi Bizottsága és a Veszprémi
Egyetem Színháztudományi Tanszéke által Kölcsönha-
tásokcímmel rendezett konferencián 1997. május 7-én
elhangzott előadás szerkesztett szövege.

1 Bérczes László: Kérdőjelek. A kilencvenes évek szín-
háza. Kortárs, 1995/1. 87-91.
2 Mihályi Gábor: A trónkövetelők. Magyar Hírlap, 1997.
április 5. 16.
3 Bérczes László: i. m. 88.

seivel szokás összefüggésbe hozni.4 Annak elle-
nére, hogy a rendezők többsége elutasítja azon
feltételezést, miszerint egy homogén nemzedéki
csoportosuláshoz tartozna (bár tudjuk, hogy az
úgynevezett abszurd szerzők sem kívántak sem-
miféle mozgalmat alkotni, mégis létezik az ab-
szurd dráma mint irodalom- vagy színháztörté-
neti kategória), a színházi nyilvánosságban élő
elgondolás szerint e nemzedék legfőbb célja,
hogy leváltsa a hatvan-hetvenes években indult
rendezők „nagy generációját".5 Talán felesleges
is megjegyezni, hogy az effajta vulgárpolitikai
gondolkodásra valló nézet azért igazán káros,
mert hatalmi harccá degradálja egy új színházi
irányzat kialakulásának komplex problémáját.
Termékenyebb belátásokhoz vezethet, ha nem-
zedék helyett inkább egy határozott tendencia
térnyerését próbáljuk teoretikus, nem pedig ér-
zelmi alapokon vizsgálat tárgyává tenni. Az egy-
mástól függetlenül alkotó rendezők ugyan ko-
rántsem egy időben jelentkeztek előadásaikkal,
az új teatralitás megjelenése azonban az
1990/91-es évadra tehető.

A SZÍNHÁZ 1990. augusztusi számában ol-
vasható Szántó Judit Platonov-kritikája, mely
szerint „amilyen szépen zárult az előadás, olyan
szépen zárult az előadással ez a különben nem
sok jóval kecsegtető színházi évad, amelyben
színházi Platonovjaink még nem sokat tudtak
kezdeni helyzetük megváltozásával".6 Figyelem-
re méltó, hogy öt oldallal az idézett kijelentés előtt
olvasható a jobb jövendőmondónak, mint teo-
retikusnak bizonyuló Martin Esslin próféciája:
,,...megkockáztatok egy félénk jóslást: új avant-
gárd jön majd. Figyeljék csak Robert Wilsont ...
S pár hónap múlva valóban létrejön a kilencve-
nes évek magyar színházi paradigmaváltását
kezdeményező előadás: Jeles András kaposvári
rendezése, a Valahol Oroszországban. (Ezt meg-
előlegező produkcióknak pedig Mohácsi János
Tévedések vígjátéka avagy tévedések végjátéka-,
illetve Gaál Erzsébet Danton-rendezését tekint-
hetjük.) Köztudott, hogy az előadás kiinduló-
pontja Csehov Három nővér című drámája,
melynek első két felvonását a pszichológiai rea-
lista játékstílus végletekig vitt precizitásával
játsszák el a színészek. A darab felénél azonban

Az új teatralitás fogalmát Zsámbéki Gábor használja
egy vele készült interjúban. Ld. Ellenfény, 1997/1. 12.
Az újfajta képiség színháza pedig Günter Rühle fogal-
ma, melyre Kiss Gabriella tanulmánya hívta fel a figyel-
mem. Ld. Egy újfajta képiség színháza. Irodalomtörté-
net, 1997/1-2. 285-97.
A nemzedékváltás problémájához ld. Ellenfény,

1997/1. (tematikus szám), valamint Hajónapló, 1997/1.
12-15.
Szántó Judit: Gyilkosságok - orosz módra. Színház,

1990/ 8. 32.
7 Csáki Judit: Az abszurd színháznak vége. Beszélgetés
Martin Esslinnel. Színház, 1990/8. 28.

a játéktérbe szivárgó álarcos figurák hatására az
addig szépen felépített színpadi fikció szétesik,
és szürrealista rémálommá torzul. Különféle za-
jok és Eörsi István Gulag-dalainak hangjaira a
szereplők látszólag kaotikus és összefüggéstelen
mozgásba kezdenek, ám hamarosan feltűnővé
válik, hogy a riasztóan szélsőséges kinezika csak
a korábban látott brutális történések teljes kiját-
szása. Az első két felvonásban ugyanis számos
meglehetősen drasztikus jelenet található: Tu-
zenbach valósággal ordítja, hogy a jövőben min-
denki dolgozni fog; Irina elrántja a lábát, amikor a
báró fogdosni kezdi; Natasa felpofozza Cse-
butikint, mire az orvos majdnem visszaüt; Szol-
jonij pedig kirántja a szőnyeget Irina alól, miköz-
ben szerelmet vall neki. A durvaság ilyetén meg-
jelenése csak fokozódik, azt az érzetet keltve,
mintha végképp elszabadultak volna a szereplők
elfojtott vágyai vagy tudat alatti késztetései. Igy
például Tuzenbach és Irina, valamint Andrej és
Natasa is szeretkeznek, Mása orális szexet folytat
Csebutikinnal, majd hosszan csókolózik Versi-
nyinnel. Jeles rendezésének trouvaille-ja azon-
ban mégsem az, hogy ütközteti, jobban mondva
egymásba oltja a realista és az alternatív színház
eltérő konvencióit (Pályi András egyébként eb-
ben látja az előadás legnagyobb kudarcát8), ha-
nem hogy ad absurdum viszi a pszichologizáló
játékmódot. A stilizált mozdulatsorok mindvégig
reális mozdulatokból indulnak, ami arra enged
következtetni, hogy éppen a „szövegmögötti"
lehető legpontosabb feltárása vezet el az előadás
szürreális dimenzióihoz. Ha ugyanis feltételezzük a
drámai világ feltérképezhető létezését, akkor el
kell ismernünk, hogy annak mélyén az ösztönök
olyan káosza rejlik, amelynek kifejezést a Valahol
Oroszországban adott. Jeles rendezése tehát úgy
is értelmezhető, hogy elsőként kérdőjelezte meg
radikális módon a referenciális szövegolvasato-
kon alapuló (jelentéskereső) realista színház
konvencióit, és ezáltal jutott el avantgárdnak tűnő
eszközök alkalmazásáig. Így volt képes
megmutatni, hogy színpadi realizmus és avant-
gárd nem egymásnak ellentmondó jelenségek:
sokkal inkább csakis kettejük kölcsönhatásából
születhetnek színházi hagyományainkra nézvést
termékeny kérdésfelvetéseket hordozó
előadások.

Nem állítható, hogy a Valahol Oroszországban
konkrét hatással lett volna az új teatralitás elő-
adásaira, de kezdeményezőnek bizonyult a szín-
házi eszköztár kiszélesítése és bricolage-jellegű
konstrukciós eljárások alkalmazása tekinteté-ben.
Ezután vált igazán kérdésessé a realista színházi
paradigma abszolút érvényessége, vala-mint
előfeltevéseinek helytállósága. Erika Fischer-
Lichte szerint a polgári illúziószínház há-

8 Vö: Pályi András: Két konvenció egy előadás. Szín-
ház, 1991/4. 4-7.
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rom alapvető feltevése, hogy a színháznak a va-
lóság illúzióját kell nyújtania (ez vezet a „negye-
dik fal" elgondolásához), a színjáték tárgya a
polgári személyiség fizikai környezete és érzelmi
folyamatai, továbbá a test természettől fogva
képes a lelki történések legteljesebb kifejezésé-
re.9 Ezek a nézetek azért váltak idejétmúlttá, mert
a mögöttük álló világkép is megváltozott, és bi-
zonyos értelemben korszerűtlenné vált. A teátrá-
lis nyelv transzformációi pedig az előfeltevések-
nek a szellemi kondíció változásából levezethető
átalakulásával állnak összefüggésben. Ezért vul-
garizálódik mindig a probléma, ha kijelentjük,
hogy a magyar színház kilencvenes évekbeli vál-
tozása a politikai berendezkedés módosulásával
(konkrétan a rendszerváltással) magyarázható.
Szellemi folyamatoknak társadalmi folyamatokból
történő levezetése helyett (mely módszer
egyébként az elmúlt néhány évtized gondolko-
dásmódjának ma is élő öröksége) sokkal inkább
helyénvalónak látszik, ha gondolkodásszerkezeti
váltást feltételezünk, melyet általában posztmo-
dern paradigmaváltásként szokás leírni. Ameny-
nyiben Lyotard-ral együtt a modernséget a szen-

9 Vö. Erika Fischer-Lichte: Geschichte des Dramas. Bd.
2. Tübingen, Franke Verlag, 1990. 159.

zibilitás egyik módjaként kívánjuk értelmezni10,
beláthatóvá válik, hogy nem egyszerűen korfor-
dulóról van szó, hanem a világérzékelés eltérő
móduszainak kialakulásáról.

Posztmodern horizontból tekintve a színház
nem kínálhatja a realitás illúzióját, mert a „való-
ság" fogalma vált teljességgel problematikussá.
A hatvanas éveknek a valóság társadalmi konst-
rukciójáról vallott népszerű nézetei elvezettek az
objektív realitás létezésének teljes kétségbe vo-
násáig, illetve a nyelvi megelőzöttség tudata által
előtérbe helyezett fikcionáltság (megképzettség)
gondolatköréig. Ennek értelmében interszubjek-
tív kölcsönösségre is igényt tartó világtapasztalat
csak a nyelv által érhető el: világ csak nyelvben
nyílik, azaz a valóság is nyelvi fikció. Tehát a
művészetek, valamint más kulturális és szellemi
képződmények sem az „elsődleges valóság" má-
sodlagos, leképzett, utánzott, esetleg tükrözött
változatai, hanem a „lehetséges világok" olyan
formációi, melyek ontológiailag nem különböz-
nek a minket körülvevő életvilágtól. A színház
már csak azért sem nyújthatja a valóság illúzióját,
mert magának kell megteremtenie önnön reali-

10 Vö. Jean-Frangois Lyotard: A történelem
egyetemessége és a kultúrák közötti különbségek. In:
A posztmodern állapot. Budapest, Századvég, 1993.
252.

Fekete Ernő, Rajkai Zoltán és Huszárik Kata
A nevető ember Katona József színházi elő-
adásában, rendező: Jeles András

tását. A színházban formálódó valóság pedig a
színházi nyelv, azaz meghatározott jelrendszerek
speciális összjátéka révén születik. Igy sohasem
lehet mimetikus, mivel egyetlen referenciája: ön-
maga. Amikor ez az önmagára vonatkoztatottság
reflexió tárgyává válik, akkor beszélhetünk a rep-
rezentáció játékairól, vagyis a színházi alaphely-
zet kitakarásáról, a szerepjátszás nyílt vállalásá-
ról. Kiss Csaba Goldoni-rendezésében (A
legyező) például öt színész formál meg tíz
szerepet oly módon, hogy a két-két szerep,
amelyet azonos színész játszik, egymással
meglehetősen ellentétes karakterek életre keltését
kívánja meg. Ezáltal nemcsak a szerepek közötti
viszonyok válnak a megszokottnál jóval
élesebbé, hanem a folyamatos szerepcsere
egyaránt lehetetlenné teszi mind a színészi, mind
pedig a nézői beleélést. Az elő-adás
stúdiókörülmények között zajlik, tehát az
átöltözések nyílt színen történnek, és ez azt ered-
ményezi, hogy a mindinkább kibogozhatatlanná
váló cselekményen túl a néző különös figyelem-
mel fordul a játékhelyzet állandó változásai, illet-
ve az erre adott színészi reakciók felé. A játszó
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személyek ugyanis nemcsak különböző karakte-
rekbe lépnek át, hanem gyakran ki is lépnek
azokból, és az előadás születésének nehézségeit
vagy éppen ellentmondásosságát hangsúlyozó
reakciójuk mulatságos szituációkat teremt. A
színház a néző előtt születik, ám nem a perfor-
mance-ok egyszeriséget és megismételhetetlen-
séget hirdető naiv improvizációi, hanem a játék
státusára vonatkozó ismétlődő utalások által.

A polgári illúziószínház további két előfeltevé-
se a személyiség egységén, illetve testi és lelki
folyamatainak összefüggésén alapul, amelyek
persze mára kései modernség bizonyos irodalmi
formáiban is kérdésessé váltak. A hermetista líra,
a nouveau roman és az abszurd dráma az én
magába zárkózását, szétesését vagy éppen radi-
kális eltűnését mutatta meg, miközben Foucault a
modern vagy humanista emberfogalmat alapul
véve kijelentette: „vigasztalást és mély megbéké-
lést nyújt azt gondolni, hogy az ember nem más,
mint egy nem túl régi találmány, egy alak, aki
még két évszázados sincs, egyszerű ránc a tudá-
sunkban, ami rögtön eltűnik majd, amint új for-
mára lel."11 Az „Isten halála" után önmaga iste-
névé váló én halála aztán elvezetett a személyiség
újfajta elgondolásához, a „narratív identitás" (A.
Mclntyre), a hasadt perszonalitás, valamint azén
mint hangok halmaza, vagy „mikrokáosz" (P.
Sloterdijk) posztmodern formájáig. A drámából
eltűnt az összetett jellem, hiszen Caryl Churchill,
Botho Strauss, Heiner Müller, Bernard-Marie
Koltés vagy akár Garaczi László szövegeiben a
drámai figurák többé már nem a szöveg mögé
vetített világ „élőként" elgondolható alakjai, csu-
pán beszélők, szólamok hordozói vagy egysze-
rűen a szövegszerűség kellékei. Ezzel párhuza-
mosan megszűnt a színészi játék elsődleges sze-
repe a színházi jelrendszerek között, és megvál-
tozott a színész feladata is: magát a figurát kell
megmutatnia, nem pedig az azt mozgató motivá-
ciós hátteret. Ez a Peter Stein által „plakatív"-nak
nevezett játékstílus12 természetesen nem azonos
a brechti elidegenítő színészi effektusok alkalma-
zásával, hanem az eszközök csiszoltságának
olyan fokát jelenti, ahol szinte már azok teljes
hiánya érzékelhető. A nyugat-európai színházra
ma többnyire ez a jellemző, tehát a lélektani
realizmustól a stilizáltság felé történő eloldódás,
jobban mondva a kettő közti lebegés. (Példaként a
londoni Cheek by Jowl társulat The Duchess of
Ma/fi című előadása volna idézhető.) Magyaror-
szágon leginkább Zsótér Sándor rendezéseiben
figyelhető meg a pszichologizálással történő ra-
dikális szakítás, azaz annak elutasítása, hogy a
gesztus és a mimika lelki folyamatok önkéntelen

11 Michel Foucault: Les mots et les choses. Paris,
Gallimard, 1966. 12.
12 Vö. Michael Peterson: Peter Stein. Germany's
Leading Theatre Director. Cambridge, C.U.P, 1981. 54.

és egyértelmű jeléül szolgáljon. Sokkal inkább
ezek is (a frizurával, jelmezzel, maszkkal és a
paralingvisztikai jelekkel együtt) csak a színészi-
leg megformált figura egyetlen vonással történő
felskicceléséhez járulnak hozzá. A Phaedra -A
pincér című előadásban például Seneca, illetve
Forgách András drámája montírozódik egymás-
ra, és a két színész élesebb váltások nélkül cserél
szerepet, teljes egészében külsőleg mutatva meg
az adott figurák közötti esetleges különbségeket.

A teátrális nyelv hazai változása tehát a való-
ság illúzióját színlelő színház előfeltevéseinek
időszerűtlenné válásával magyarázható. E válto-
zás leginkább számottevő hozadéka, hogy hát-
térbe szorult ugyan a „kisrealista" játékmód, a
színpadi realizmus pozitív öröksége azonban
(amely főleg Székely Gábortól és Ascher Tamás-
tól származik) utat talált az új teatralitás előadá-
saiba is. Ilyennek nevezhető például a plasztikus
világítás és jelentéshordozó rekvizitumok hasz-
nálata, a proxemika finom megkomponáltsága
stb. Radikális különbség figyelhető meg azonban
a drámaszövegek színpadi transzformációját il-
letően, nevezetesen abban, hogy míg a realista
irányultságú színház a drámabeli megnyilatkozá-
sokból, illetve a szereplők viszonyaiból bontja ki a
szituációkat és a bennük cselekvő jellemeket,
addig az új teatralitás előadásai többnyire külső-
leg, azaz komplex színházi jelek révén kívánják

Fazekas István (Basilio), Marozsán Erika
(Suzanne) és Cserhalmi György (Almaviva) az
Új Színház Figaro házassága című előadá-
sában, rendező: Novák Eszter (Koncz Zsuzsa
felvételei)

megvilágítani és felerősíteni az adott drámai
helyzeteket. Telihay Péter Ödön von Horváth-
rendezésében (Mesél a Bécsi erdő) például a
Tündérkirály Duna-parti szónoklata közben egy
elhaladó vonat zaja nyomja el a Marianne és
Oszkár eljegyzését bejelenteni kívánó apa hang-
ját. A szituáció így nem azáltal válik nevetséges-
sé, hogy a szentimentális retorika és előadásmód
lefokozza a helyzet komolyságát (hiszen a beszéd
el sem hangzik), hanem azáltal, hogy a befogadói
szemlélet számára egyszerre átláthatóvá válik az
izgő-mozgó, a Tündérkirályra is alig figyelő tár-
saság, benne a kövér férj- és a vékonyka
feleség-jelölt egymáshoz nem illő alakja. A
helyzetre való rálátást erősíti még az is, hogy a
főszereplő Alfréd a piknikező embercsoporttól
külön állva figyeli a történéseket, ami már eleve
távolságtartó nézői szemléletmód felvételét
implikálja. Erika Fischer-Lichte fogalmait átvéve
tehát az új teatralitás rendezéseinek
eljárásmódja úgy értelmezhető, hogy a
drámaszöveg retorikai potenciáljá-
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ból, illetve az összetettebb szubstruktúrákból ki-
induló lineáris és strukturális transzformációval
szemben ezek globális transzformáció megvaló-
sítására törekednek, vagyis az előadás az írott
szöveg mint egész jelentésességének válik
interpretánsává.13 Az újfajta képiség magyar
színháza ezáltal olyan nyugat-európai színházi
tendenciával lesz közvetett kapcsolatba hozható,
amely többek között a Téli regét két tonna zöld
iszapban színpadra vivő Peter Zadek, a Hölderlin
Winterreiséjét a berlini olimpiai stadionban meg-
rendező Klaus-Michael Grüber, a Hamletből Qui
est-lá? címmel interkulturális előadást készítő
Peter Brook, a Lear királyt a halál képzeletbeli
birodalmának képei által megjelenítő Robert
Wilson, a Szentivánéji álmot kilenc különböző
nyelven beszélő színészekkel megrendező Karin
Beier, Corneille Triumph der lllusionen (L'lllusion
comique) című darabját egy Bon Jovi-slágerrel
feldúsító Stefan Bachmann vagy akár Ariane
Mnouchkine és Claus Peymann neve által
fémjelezhető.

Az új teatralitás le kíván számolnia színháznak
már Artaud által is kárhoztatott logocentrikus
felfogásával. A hatáskeltés lehetőségei és me-
chanizmusai felől újraértelmezi és átírja a klasszi-
kus drámaszövegeket, azaz a „rewriting" poszt-
modern szövegszervező eljárásával él, és ezáltal
valósággal kiprovokálja a „színházi fundamenta-
lizmus" vádját. A dráma ma című tanulmányában
Fodor Géza megjegyzi, hogy a drámaszövegek
eddig kevés olyan elemzésben részesültek,
amely „a teátrális nyelv történeti változásai felől
is megpróbálta volna megérteni az irodalmi szö-
vegszubsztrátum sorsát: funkcióváltozását és
egyre nehezedő helyzetét".14 Megállapításával
mindenképpen egyet lehet érteni, hiszen azon az
előfeltevésen alapul, hogy a változó színházi for-
manyelvek rendre új pozícióba helyezik az elő-
adások verbális részeként funkcionáló dráma-
szövegeket. Igy válik értelmezhetővé például az
a jelenség is, hogy a nyugat-európai színház
történetének legradikálisabb horizontváltása,
amely e század elején következett be, maga után
vonta a drámák státusának hihetetlen leértékelé-
sét, A polgári illúziószínház (vagy illusztrált szó-
színház) csődjével való szembenézés - mely e
dolgozat eddig csak implicite kimondott tézise
szerint Magyarországon a kilencvenes években,
azaz jókora késéssel következik be - a kanonizált
drámaszövegek elutasításához vezetett. Köztu-
dott, hogy Marinetti a színpadon kívánta prosti-
tuálni a klasszikusokat, Artaud manifesztumot írt
Elég a remekművekből! (En finir avec les chefs-
d'oeuvre) címmel, Paul Pörtner pedig impro-

13 Vö. Erika Fischer-Lichte: The Performance as an
'Interpretant' of the Drama. Semiotica. 64. 3/4. 1987.
197-221.
14 Fodor Géza: A dráma ma. Alföld, 1997/2. 27.

Margitai Ági és Quintus Konrád a miskolci
Phaedra-A pincér című előadásában, ren-
dező: Zsótér Sándor (Strassburger Alexandra
felvétele)

vizatív helyzet- és szövegkreáció: hirdetett a
Spontanes Theater alapjaként. A drámával, illetve
az előre megírt szövegekkel történő teljes
szakítást eleddig a performance-ok és happenin-
gek próbálták a legszélsőségesebb módon meg-
valósítani. A mindenféle tradíció tagadásának
kudarcát azonban éppen az a Richa cl Schechner
volt kénytelen beismerni A huma izmus vége.
Írások a performance-ról (The End of Huma-
nism: Writings on Performance) című 1982-es
írásában, aki a hatvanas években még a színház
rituális gyökereihez való visszatéres lelkes híve
volt. Schechner szerint az experimentális színház
tagadja a reprezentációt, ám mivel tradíció csak
úgy jöhet létre, hogy bizonyos kulturális formák
megismételtetnek és rögzülnek (azaz reprezen-
táltatnak), a véletlenszerűség idődimenziója
által szervezett kísérleti színház egésze jövő
nélküli.

Az autentikus jelenlét elérhetőségének illúziója
egyébként is csak ellentétpárja az önmagát folya-
matos reprodukcióra késztető verbális színház
zártságának. Posztstrukturalista perspektívából
nézve ezért tekinthetők a performance-ok a
logocentrizmus végpontjának.15

A posztmodern színház ellenben már nem
kíván az írás elé menni, hanem az írást mint
aktivitást akarja érvényre juttatni, azaz (szö-
veg)összefüggésbe helyezi a logoszt, hogy refle-
xió alá vonható legyen. Az új teatralitás célja is a
drámai és a színházi tradíció átsajátítása, illetve a
reprezentáció alapjainak a játékmód szempont-
jából történő megkértlőjelezése.16 Ez azt jelenti,
hogy a klasszikus drámák szövegeire rárakódott
liberálhumanista eszmeiséget rendre átértelme-
zik egyfajta dekonstruktív expresszivitás által.

15 Vö. Michael Vanden Heuvel: Performing Drama/
Dramatizing Perfromance. Alternative Theater and the
Dramatic Text. Ann Arbor, The University of Michigan
Press, 1991. 25-66.
16 Vö. Patrice Pavis: The Classical Heritage of Modern
Drama: The Case of Postmodern Theatre. In: Theatre
at the Crossroads of Culture. London/New York,
Routledge, 1992. 48-74.
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Mohácsi János Ármány és szerelem, Csányi Já-
nos Szentivánéji álom, Novák Eszer Üdlak, vala-
mint Ruszt József Bánk bán '96 című rendezése
például folyamatosan feszültség tárgyává teszi a
drámaszövegek alteritása és a narratív zártság
felnyitásából következő kortárs szemléletmódok
közötti feloldhatatlan ellentétet. A Fodor Géza
által a „sem vele, sem nélküle" helyzeteként leírt
viszony17 tehát nemcsak a naturalizmus, de az
újfajta képiség színházát is jellemzi. Gondoljunk
csak Robert Wilson második alkotói korszakára,
melyben Stefan Brecht szerint egyre inkább
nyilvánvalóvá válik a nyelvi elemekre, a megírt
szövegekre, majd pedig a klasszikus drámákra
történő ráhagyatkozás.18 Ez a kvázi „Gelassen-
heit" (Heidegger) akár szükségszerűnek is ne-
vezhető, amennyiben elfogadjuk Bonnie Mar-
rancának a hetvenes évek Wilson-rendezései el-

17 Fodor Géza: i. m. 35.
18 Vö. Stefan Brecht: The Theater of Visions: Robert
Wilson. New York, Suhrkamp Verlag Frankfurt am
Main, 1978. 265-67.

len intézett vádját. Szerinte Wilson eszképizmusa
arra a naiv előfeltevésre épül, hogy a nyelv
elutasítása és a világérzékelés átalakítása
révén az ember elmenekülhet a történelem és a
civilizáció katasztrófái elől, és visszajuthat az
őseredeti, paradicsomi létezés szintjére.19 Ezzel
szemben a hatvanas évektől kezdődően egyre
kevésbé válik megkerülhetővé a nyelvi
immanencia antropológiai és filozófiai
felismerése, azaz hogy nem létezik
nyelvenkívüliség, mert a (vagy egy) kultúra
elsajátításának folyamata nyelven keresztül tör-
ténik, így az ellene való tiltakozás is csak a nyelv
által lehetséges. A „sem vele sem nélküle" vi-
szony így a nyelvbe/szövegbe (a derridai écri-
ture-be) ágyazottság tudatának elfogadását je-
lenti, valamint a klasszikus szövegek létmódjá-
nak Jau-féle újragondolásából következő inter-
pretációs játékot. Vagyis hogy Marvin Carlson
megfogalmazásával élve a klasszikusok „ereje
nem üzenetek olyan meghatározott készletében

19 Vö. Bonnie Marranca: Theaterwritings. New York,
Performance Arts Journal Publications, 1984. 121-22.

Hegedűs Zoltán, Csudai Csaba Zsolt és Bara-
nyai Ibolya a Kiss Csaba rendezte Legyezőben
(Győri Padlásszínház) (Benda Iván felvétele)

rejlik, melyet a létrehozó szerző hagyott volna
bennük, hanem e művek azon képességében,
hogy nyitottak maradnak az új kulturális helyze-
tek folyamatosan változó interpretatív követel-
ményeivel szemben".20

Az újfajta képiség színházának átiratai tehát
olyan radikális interpretációknak tekinthetők,
melyek éppen a drámaszövegek nyitottságának
bizonyítékai. A klasszikus drámáknak ugyanis
legalább három eltérő megközelítésmódjuk le-
hetséges, melyek közül a realista színházra az
archeológiai jellegű vagy historizáló előadások
létrehozása jellemző. Ez közel álla Nietzsche által
antikváriusinak nevezett történelemfelfogáshoz,
hiszen célja nem más, minta múlt korhű, múze-
umi jellegű feltárása.21 Az időtlennek gondolt
klasszikusok iránti tisztelettől vezérelve csak ap-
ró nyelvi és dramaturgiai finomításokat hajtanak
végre a szövegen, mert a köztudatban leginkább
elterjedt nézet szerint a rendezés etikai imperatí-
vusza értelmében „a nézőnek joga van elvárni a
szöveg olyan realizációját, mely épp annyira tel-
jes, helyénvaló és összpontosított, amennyire
csak a rendező és munkatársai megvalósítani
képesek".22 Ezzel szemben a modernizáló elő-
adások teljes egészében mai viszonyok közé he-
lyezik a klasszikus drámákat. Kortársi jelmezt,
díszletelemeket, gesztusokat, beszédmódot stb.
használnak, abból az előfeltevésből kiindulva,
mely egyébként megegyezik a historizáló előadá-
sokéval, nevezetesen, hogy a mű üzenete örök,
így tehát ma is aktuális. A modernizálás egyik
speciális válfaját képviseli a Brecht-féle kisajátí-
tás művelete, amely ugyan nem szakítja ki a
műveket születésük szociális és politikai kontex-
tusából, de abban csak azt kívánja felmutatni,
ami a kortárs politikai küzdelmekhez viszonyítva
jelenleg is releváns.

Az új teatralitás előadásai egy harmadik utat
járnak be, amikor éppen történeti kontextus és
mai aktualitás feszültségét próbálják játékba hoz-
ni. Az „intertextuális rendezések" (P. Pavis) nem
leküzdik, hanem kiindulóponttá teszik az időbeli
távolságot, és azt keresik, hogy mi hidalhatja ezt
át úgy, hogy közben az idegenben felmutatja a
sajátot. Ezért egymásba írják az eltérő színházi
kódokat és konvenciókat, a kortárs értelmezői

Marvin Carlson: Theatre Semiotics. Signs of Life.
Bloomington and Indianapolis, Indiana U. P., 1990.
121.
21 Vö. Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és
káráról. Budapest, Akadémiai, 1989. 37-47.
22 Elaine Aston and George Savona: Theatre as Sign-
System. London, Routledge, 1991. 144.
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helyzet horizontjából pedig újraértelmezik, és en-
nek megfelelően átdolgozzák a klasszikus szöve-
geket. Az értelem konkretizálásának ez a módja
azonban abból a felismerésből fakad, hogy a
drámaszövegek korántsem stabil és homogén
entitások, hanem a színház interpretatív alkotó-
folyamatában létrejövő „képződmények" (Gada-
mer). Ugyanis „minden előadás, ha mégoly mar-
ginálisan is, de újradefiniálja az előadott dolog
természetét".23 Ez pedig maga után vonja, hogy
nem lehet felállítani a dráma állandónak tűnő
definícióját, mert az többnyire a teátrális nyelv
függvényében folyamatosan változik. Azaz lehe-
tetlennek tűnik ontológiailag meghatározni, hogy

23Julian Hilton (ed.): lntroduction. In: New Directions
in Theatre. London, Macmillan, 1993. 7.

Egri Kati (Gertrudis), Gálffi László (Bánk) és
Egri Márta (Melinda) a Bánk bán '96-ban,
rendező: Ruszt József (Budapesti Kamaraszín-
ház)

asszony..." Az első szöveget mégis pusztán azért
tekintjük drámának, az elbeszélésnek tekintett
másodikkal ellentétben, mert akként olvassuk. A
műnem vagy beszédmód tehát sokkal inkább
„olvasói szokásrendszer" (Szegedy-Maszák
Mihály), semmint objektiválható normatívák
függvénye.

Látható, hogy „a dráma ma" kérdése a kilenc-
venes években egyre inkább a drámaként olvas-
hatóság avagy használhatóság kérdésévé válik.
Bármi drámaszövegnek tekinthető, ami színházi
előadás nyersanyagául szolgálhat. Vagyis a drá-
ma kétféleképpen közelíthető meg: egyrészt az
irodalom, másrészt a színház felől. Jákfalvi Mag-
dolna szerint „a színházolvasat [...j poszt-
szemiotikai és dekonstruktivista tendenciája a
drámát átpasszolja az irodalomtudománynak.
Amikor szüksége van rá, előveszi, de irodalom-
tudományi keretek között értelmezi. A színháztu-
domány ilyetén szemszögéből pedig a dráma
csak az. ami a színpadi verbális anyagot adja."24

A dráma funkcióváltása az új teatralitás keretei
között tehát azt jelenti, hogy a színház többé már
nem „a dráma szolgálóleánya", azaz nem annak
teljessé tevő, potencialitást kibontó vagy szó
szerinti értelemben véve reprezentáló formája. A
posztmodern színház nem illusztrál, hanem a
„produktív recepció" (a befogadás mint alkotó
folyamat) révén viszonylagosítja a referencia-
litást.25 Gyakran megtöri a cselekmény egysége-
sítő erejét, és az architekturális, koreografikus
vagy zenei kompozíció szabályait tekinti az elő-
adás fő szervező elemének.26 Elutasítja a szöveg-
hűség (Werktreue) eszméjét, mert értelmetlen-nek
tartja a hűség fogalmát, ha az nem pusztán egy
sajátos rendezői percepcióhoz való ragaszkodást
jelent. Charles Marowitz szerint a „fidelity"
egyébként sem más, mint jól hangzó fogalom a
képzelőerő hiányának elfedésére.27 Az új
teatralitás számára tehát a klasszikus szövegek
nem különböznek bármilyen más szövegtől, azaz

24Jákfalvi Magdolna: Színházolvasat. Kézirat. 6-7.
25 Hans Robert Jau: Az irodalmi posztmodernség
visszapillantás egy vitatott korszakküszöbre. Lite-
ratura, 1994/2. 121-38.

26 Vö. Helga Finter: Das Kameraauge des post-
modernen Theaters. In: Studien zur Asthetik des
Gegenwartstheaters. (Hrsg. von Christian W.
Thomsen.) Heidelberg, Carl Winter Universitátsverlag,
1985. 46-70.
27 Vö: Charles Marowitz: Reconstructing Shakespeare
or Harlotry in Bardolatry. Shakespeare Survey (40)
Cambridge, C.U.P. 1988.2.

mit nevezünk drámának, amikor a hatvanas évek
óta született drámaszövegek jó része még a ko-
rábban műnemi vagy műfaji ismérvekként téte-
lezett elemekkel sem rendelkezik. Bernard-Marie
Koltés Magányéjszaka című szövege például az
„Épp befordultál az utcasarkon, amikor megpil-
lantottalak..." kezdetű mondattal irdul. A szöveg
monológnak tekinthető, mivel egy meg nem ne-
vezett beszélő szól egy szintén meg nem nevezett
személyhez. Bohumil Hrabal Táncórák időseb-
beknek és haladóknak című írása hasonlóképpen
monológ, és a meg nem nevezett beszélő (akiről
persze Hrabal más műveinek szövegösszefüg-
gésében megállapítható, hogy nem más, mint
Pepin bácsi) ugyanúgy egyes szám második sze-
mélyű megszólítást alkalmaz, akárcsak Koltés
művében: „Ahogy magához járogatok, kis-
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éppúgy felesleges etikai dimenziót tulajdonítani
átírásuknak, ahogy felesleges volna szövegron-
tásként értelmezni a telefonkönyv évenkénti új
kiadását is. Az átírás szövegteremtés, ezáltal pe-
dig hagyományteremtés: az újfajta képiség szín-
háza nem tönkreteszi, hanem létrehozza saját
hagyományát, amennyiben elfogadjuk, hogy a
tradíció derridai értelemben véve inkább meg-
valósítandó feladat, semmint eleve adottság.
Vagyis a múlt mindig konstrukció eredménye,
így megőrzésének lehetősége (a rendezés múze-
umőri feladatként történő értelmezése) is naiv
illúzió. A tradíció alakulása ugyanis mindig újítás
és megőrzés (innováció és antikváció) összjáté-
ka, a régi repertoár újrahasznosítása révén tör-
ténik.28 A huszadik századi színházat rendezői
színházként (Regietheater) szokás aposztrofálni,
ám ez nem szükségszerűen vonja maga után az
önmegvalósításra törekvő rendezők uralmát. Ha
létezik egyáltalán „színházi fundamentalizmus",
akkor az csakis a teátrális és drámai hagyomány
belső, „recycling" típusú hagyományozódását,
nem pedig kívülről erőszakolttendenciózusságát
jelenti.

Amíg a magyar realista színház előadásaira
elsősorban a zárt reprezentáció, a harmonikus
kompozíció, a stiláris egység, valamint a precí-
zen kibontott helyzetek és jelenetek
jellemzőek, addig az új teatralitás álta-
lánosságban a stíluspluralizmus fo-
galmával indexálható. Ez nemcsak arra
vonatkozik, hogy az előadások gyakran
élnek zavarba ejtően eltérő stílusú
elemek keverésével, hanem arra is,
hogy gyakran maguk az előadások is
különféle stílusúak, sőt egy adott
rendező minden munkája sem
sorolható mindig az újfajta képiség
színházának tendenciájába. Elkülönít-
hetőnek tűnik azonban az alábbiakban
vázolt négy „irányzat", anélkül persze,
hogy közülük bármelyiket is fősodor-
nak nevezhetnénk.

1. A radikális átértelmezések közé
sorolhatók például Mohácsi János
rendezései (a Mágnás Miska és a Bol-
ha a fülbe kivételével), Kiss Csaba ren-
dezései (kivéve A vágy villamosát és
Azöngyilkost), Ruszt József legutóbbi
rendezései, a Csányi János-féle
Szentivánéji álom, Novák Eszter Üdlak-
, illetve Ahogy tetszik-, és Máté Gábor
Szeget szeggel-rendezése. Ezekben az
előadásokban a drámaszövegek „erős"
újraértelmezése révén kialakított
határozott rendezői koncep-

28 Vö. Aleida Assmann: Az innováció felté-
telei a kultúrában. Orpheus, 1994/2-3. 181-
90.

ció érezhető. Az átírás mértéke itt a legnagyobb,
és elsősorban a dráma nyelvét érinti (a Szeget
szeggelben Pompeius és köre a mai magyar
társadalom utcán pénzt váltó, strichelő alakjai-
nak nyelvén szólal meg, a Szentivánéji álom mes-
terembereinek szövegéből pedig még százalék-
ban sem adható meg, hogy mennyi a feltételez-
hetően shakespeare-i), vagy a drámai helyzetek
kimenetelét (ahogy Mohácsi Tévedések vígjátéka
avagy Tévedések végjátéka című előadása példá-
ul kétszer egymás után, először negatívan, majd
pedig pozitívan fejeződik be), illetve a drámai
helyzetek modalitását is (Novák Üdlakja kvázi
tragikusan ér véget, és a kilátástalan helyzet an-
ticipálása nemcsak az előadás választott címét,
de Csongor és Tünde jól ismert történetét is
átértelmezi). Az előadásokba gyakran kerülnek
olyan betétek, melyek az adott szituáció vagy az
egységes narrativitás kibillentését célozzák. Igy
értelmezhető például a Mohácsi-féle Csárdáski-
rálynóben a részeg Ady Endre székről történő
lefordulása az „Egy a párom, egy a szívem..."
refrénszövegű duett közben, vagy a „Limbó hin-
tó" eléneklése az Üdlakban

2. lmagista teatralitásnak nevezhető az a
trend, melyet elsősorban Eszenyi Enikő, Alföldi
Róbert és Kamondy Zoltán rendezései, valamint

a Marton László-féle Macbeth képviselnek. Ezek-
re leginkább a hatásos képek komponálását
szem előtt tartó szerkesztésmód, azaz a vizua-
litásnak szánt szokatlanul jelentős szerep jellem-
ző. A piktorialitás felfokozhatja a drámaszöveg
irreális cselekményének csodás vagy álomszerű
színpadi megvalósítását, mint Eszenyi Kleist-
rendezésében (A heilbronni Katica avagy a tűz-
próba), de lecsupaszított színpadi térbe helyezve
el is idegeníthet a látottaktól, ahogy az a szintén
Eszenyi Enikő által rendezett Baalban megfigyel-
hető. Az Alföldi Róbert-féle Trisztán és lzoldaban,
illetve Sirályban pedig a közismert történet válik
sodró erejűen újszerűvé a revüszerű látványvilág
túlhajtott expresszivitása által. A képek összeté-
telében továbbá erős műviség, vagyis a mester-
kéltség és a giccsesség nyílt vállalása érzékelhe-
tő. Az imagista teatralitás egyes elemei megje-
lenhetnek egyébként hagyományosan realistá-

Fehér Anna (Hedda Gabler) és Kocsi Judit
(Elvstedné) a József Attila Színház Ibsen-
előadásában, rendező: Gaál Erzsébet (Koncz
Zsuzsa felvételei)
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nak nevezhető előadásokban is, így például Moh-
ácsi János Feydeau-rendezésében (Bolha a fül-
be), amikor Antoinette, a szobalány narancssár-
ga ruhában, magasított talpú cipőben, valamint
átlátszó műanyag retikülszerűséggel a kezében
érkezik meg a Felhergelt Bakmacska nevet viselő
garniszállóba.

3. Az újfajta képiség színházának neo-
avantgárdként értelmezhető trendjébe olyan ren-
dezők sorolhatók, mint Jeles András, Halász Pé-
ter, Zsótér Sándor és Gaál Erzsébet (kivéve az
Ahogy tesszük és a Hedda Gabler rendezését).
Előadásaik a színházszerűség határait feszegetik,
amint Halász rendezéseiben például sorozatosan
megkérdőjeleződik a spontán és kimódolt vagy a
hiteles és hiteltelen közötti különbség. Az elő-
adások verbális anyaga gyakran alárendelt hely-
zetbe kerül, ha a színpadi megvalósítás mikéntje
válik hangsúlyossá. Ez a nézői percepció fokozott
igénybevételét követeli meg, melyet Jeles Victor
Hugo-rendezése (A nevető ember) tudatosítani is
igyekszik: az utolsó jelenetek egyikében a cse-
lekmény az előtérben beszélgető szereplők kö-
zött halad előre, miközben a háttérben álló tele-
vízió képernyőjén egy pornófilm jelenetei futnak.
Ily módon a befogadó szükségképpen eltávolodni
kényszerül a drámai történésektől, ugyanakkor
teljes egészében rávan bízva, hogy mit figyel meg
a színpadon látottakból és hallottakból. Zsótér
Sándor merőben színházias ötletekkel te-
letűzdelt rendezései (a Phaedrában például a ki-
rálynő öngyilkosságakor az elmetszett csukló
helyett egy csapból spriccel elő borvörös folya-
dék) gyakran az érthetetlenségig szétjátszatják a
cselekményt, ami a linearitás felfüggesztéséhez
vezet. Gyakran szokatlan, ugyanakkor feltűnően
adekvát fizikai cselekvésekre redukálják az egyes
helyzetek történéseit, amint az a Faustszékelési, A
mizantróp divatbemutató- vagy a Patkányok
gombfocijelenetében is megfigyelhető. Hasonló-
an szerveződik Gaál Erzsébet Schiller-rendezé-
sében (Don Carlos) az infáns és Eboli hercegnő
konspirációs jelenete, melyben lassan elsuttogott
szavaikat hárfán leadott és a háttérben vissz-
hangzó ütéseik kísérik.

4. Az új teatralitásnak a realista színházhoz
leginkább közel álló „irányzatát" azok a rendezők
képviselik, akik egyfajta diszharmonikus szép-
ségeszményt kívánnak előadásaikban megvaló-
sítani, úgy mint Telihay Péter, Bagossy László,
Lendvai Zoltán, Hargitai Iván és Novák Eszter (az
utóbbi olyan rendezéseiben, mint például a Pati-
ka, a Vérnász és a Figaro házassága), valamint a
rendező szakon most végző főiskolai hallgató,
Almási-Tóth András Marivaux-rendezésével (Vé-
letlen és szerelem játéka). A realista játékstílust
és jeleneteket plasztikusan kidolgozott látványvi-
lágba ágyazzák, és így érik el az esztétizáltság nak
a hagyományos színházban csak igen ritkán lát-
ható szintjét. A szépen komponált képek színház-

szerűségét azonban leleplezi a felhasznált ele-
mek művisége, és ez a befogadóban a diszhar-
mónia érzetét kelti. Gondoljunk csa a plexiüveg
ajtók mögé vetített mozgó holdra a argitai Iván-
féle Homburg hercegében, a talál tárgyakból
összetákolt forgószínpad mögött a narancssárga
háttérben vonuló felhőkre Bagossy László
Büchner-rendezésében (Leonce és Léna), vagy
éppen a lejtős platformra telepítet aranysárga
búzamezőre Lendvai Zoltán Yerma-
rendezésében. Némely előadásukban a
modernizálóeffektusok alkalmazása pontosan
végigvi t kortárs értelmezésen alapul (mint a
Telihay-fé e Stuart Máriában), máshol a színpadi
történések szubverzív erejét növeli (ahogy az
Telihay Ama fi hercegnőjében megfigyelhető),
vagy éppen a historizáló előadásmóddal
konfrontálva komik m forrásává válik (mint Novák
Eszternél a Figaro házasságában).

A felsorolt négy trendben közös ek mondható a
színházi szituáltság, azaz a szí pad-nézőtér
közötti viszony iránti fokozott érdeklődés. Ez
eredményezi a reprezentáció hirtele felnyitását,
vagyis a játékra történő reflexiót: a éző közvetlen
megszólítását vagy a szerepből aló kilépést. Igy
a színpadon zajló cselekmény folyamatosan
idézőjelek közé kerül, felfüggesztődik a szinlelés
és lehetetlenné válik a nézői beleélés. Az új teat-
ralitás tehát a játék kiterjesztésé el viszony-
lagosítja a színpadi helyzeteket, és így egyfajta
metateátrális dimenzióhoz, a „ színház a színház-
ról" aspektushoz jut el. Éspedig nem a „színház
az egész világ" banális értelmében, sokkal inkább
annak tudatában, hogy a reprezentá ióból sem a
színházban, sem az életben nem lehet kilépni,
vagyis az autentikusság az iterabilitá okán folya-
matosan diferál (magyarán: a valódi pillanat a
sohasem önazonos ismétlés miat elhalasztódik).
Az újfajta képiség színházában tehát az
asszociatív szerkesztésmód, a stíl störések, a
hatásos effektusok halmozása, röviden a poszt-
modern eklektika minden egyes eleme az auten-
tikus élmény kibillentését, felfüggesztését és fo-
lyamatos elhalasztódását célozza. Katarzis he-
lyett talán inkább euforikus döbbe etet kínál a
nézőnek, amennyiben befogadói lapállapottá
válik az a borzongatóan kellemes érzés, ami a
látott és hallott dolgok érzékeléséből fakad. In-
nen szemlélve az új teatralitás p. r excellence
megnyilvánulási formájának Mohácsi János Tom
Paine-rendezése tekinthető. Olyan pozitív érte-
lemben vett l'art pour l'art színház, ahol az erős
érzéki hatások egyetlen pil anatra sem
választhatók el az általuk mozgásba hozott gon-
dolatiságtól.

Az új teatralitás fokozatos térhó ítását eddig
sajnálatos módon nem kísérte a színházi kritiká-
nak a jelenség jóindulatú megértésére mutató
törekvése. Néhány kivételtől eltekin ve a fentebb
tárgyalt előadásokra reflektáló írások többségét

a bevett kritikusi normák érvényesíthetőségének
csődjéből fakadó bosszankodás jellemzi. Persze
a laudáció vagy inszinuáció dichotóm retorikáján
megszólaló hazai színikritikától addig nem is vár-
ható el az innovatív színházi formák interpretá-
ciójának igénye, amíg a „realista színházban"
megvalósulni látszó teljesítményeket abszolút
értékké merevítve ítél értékesnek vagy értékte-
lennek bizonyos produkciókat. Jól példázza ezt a
Népszabadság ismert színikritikusának egyik
szinte mára butaságig zavaros kijelentése, mely
szerint a főiskolás Keszég László kaposvári Titus
Andronicus-rendezésében „Márkos Albert kísé-
rőzenéje jól eltakarja Valcz Gábor szellemes dísz-
leteinek változászaját: a ponthúzó motorberregé-
sét rekedt hegedűhangok fedik el, mintha tavaszi
juhtúróval zengetnék a húrokat; hozzá egy meg-
nyújtott partvisnyelet fújnak undokul a zenekar-
ban. Mértéktartó lelemények, komoly elmélye-
dés, dolgát okosan fölfogó színházi munka lát-
ható a Csiky Gergely színpadán."29 A mérték, a
komoly elmélyedés, illetve az okos munka mint
pozitív értékek persze azonnal átértékelődnek az
önmaga beszédét hiteltelenné tevő, triviális kriti-
kusi percepció számbavétele által. A kritika (és
tegyük hozzá, a színháztudomány) azonban csak
akkor lesz képes az új teatralitás előadásainak
komplex megközelítésmódokat igénylő elvárá-
sainak megfelelni, ha benyomások rögzítése, il-
letve pusztán értékelés helyett inkább az értelme-
zés feladatát tűzi ki céljául. Mert lehet ugyan a
„színházi fundamentalizmust" negatívnak vagy
egészségtelennek ítélni (bár jómagam nem tar-
tom tudományos feladatnak a bizonyos elméleti
problémák fölötti moralizálást), de megkerülhe-
tetlen annak kortárs színház- és művészetelmé-
leti alapokon nyugvó interpretációja.30 Naivitás
volna ugyanis azt feltételezni, hogy mi döntjük el,
mi tekinthető egészséges jelenségnek és mi
nem. Sokkal inkább a történetiség mint a jelen-
ben is a jövő (nem pedig a múlt) felől történő
temporalitás jelöli ki a dolgok helyét31, vagyis az
új teatralitás hatástörténete lesz az, ami értelme-
zéseink érvényességét megerősíti avagy kétség-
be vonja, és ami idővel remélhetőleg ezen „teo-
retikus Zeitstückként" aposztrofálható írás szer-
zőjét is saját narratívájának továbbgondolására
kényszeríti.

29 Molnár Gál Péter: Két színházi bemutató és Madách

Tragédiája. Népszabadság, 1997. március 17. 15.
30 Vitatható, ám tanulságos példáját adja ennek az

Understanding Theatre. Performance Analysis in
Theory and Practice című kötet. Jacqueline Martin and
Willmar Sauter (ed.) Stockholm, Almqvist Wiksell
International, 1995.
31 Vö. Kulcsár Szabó Ernő: Hatástörténet és meta-

história avagy hozzáférhető-e a történetiség? Lite-
ratura, 1995/1. p8-80.


