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A kutatás kérdésfeltevései és módszerei: 

 

Az értekezés célja a kortárs színházi előadásokban megjelenő mozgókép esztétikai és 

perceptuális hatásainak intermediális perspektívából történő feltárása. A kutatás egyik 

kiindulópontját az a felvetés adta, hogy a színház a különféle médiumok integrációján 

keresztül képes színpadra állítani és felmutatni az emberi érzékelés változatos módozatait. A 

mozgókép, s annak a 20. század folyamán rohamosan terjedő közvetítő technikái, mint a 

mozi, a videó vagy a televízió, a kor meghatározó kulturális-gazdasági-technológiai 

vívmányaiként újrarajzolták a képzelet határait. Kérdés, hogy a mozgókép elterjedése hogyan 

hatott a színházra mint művészeti médiumra, s miképpen formálta a nézők generációinak 

észlelési konvencióit és nézési szokásrendjét.  

Ehhez kapcsolódóan nem mellékes az sem, hogy az elmúlt évtizedek során a digitális 

technológiák által átszabott mindennapi kulturális gyakorlatok milyen szerepet játszottak az 

észlelés multi- és interperspektivikusságának tudatosításában. Az egyenes vonalúnak és 

fokozatosnak tételezett, teleologikus világészlelési és -ábrázolási mód háttérbe szorulása 

pedig a legkülönbözőbb formákban hatott a kortárs színházi nyelvekre. Hans-Thies Lehmann 

a posztdramatikus színház paradigmájának létrejöttét is egyenesen a médiakor társadalmának 

észleléspolitikájához kapcsolja: „[a] médiumok terjedése, majd jelenlétük állandósulása a 

hétköznapi életben az 1970-es évek óta azonban oda vezetett, hogy megjelent a színházi 

diskurzus egy teljesen új, sokoldalú formája (…)”1. Így a különféle médiumok által keretezett 

és átszőtt kortárs tér tudatosította a színház mediális gyűjtőhelyként való funkcionálását, és e 

funkció közelebbi vizsgálatát szorgalmazta.  

Bár a nemzetközi színháztudományi diskurzusokban és kutatásokban a színházi 

intermedialitás jelensége már több évtizede kiemelt figyelmet kap, a hazai diskurzustérben 

alig tapasztalható érdeklődés a téma iránt. Ennek nyilvánvalóan gyakorlati okai is vannak, 

amennyiben az elmúlt évtizedek magyar színházi alkotói között relatíve kevés olyan található, 

aki konzekvens módon alkalmazta volna a színházba integrálódó médiumok lehetőségeit, 

vagy elkötelezte volna magát egy ehhez köthető formanyelv mellett. Ugyanakkor, fontos 

felismerni, hogy egyfelől a kétezres évek eleje óta kibontakozni látszanak olyan rendezői 

formanyelvek, amelyek már komplex, vizuális-technikai médiakörnyezetből tekintenek a 

színházra, s esztétikájukat ez a tapasztalat határozza meg; másfelől az ezt megelőző 

évtizedekben – a magyar színháztörténeti kánon peremén – is megtalálhatók voltak azok a 

                                                 
1 Hans-Thies LEHMANN, Posztdramatikus színház (ford. Berecz Zsuzsa – Kricsfalusi Beatrix – Schein Gábor), 

Budapest, Balassi Kiadó, 2009, 17. (Kiemelés az eredeti szövegből.) 
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kollektívák, melyek a performansz-művészet hagyományait integrálva, intermediális 

horizontból kérdeztek rá az ábrázolás, elbeszélés és nézés mediális konvencióira. E két ok 

vezetett arra, hogy az értekezés kiemelt figyelmet szenteljen az intermedialitás kortárs magyar 

színházi vonatkozásaira, s annak európai és észak-amerikai hatástörténeti folyamatokhoz való 

kapcsolódási pontjaira. Emellett fontosnak tartom azoknak a kortárs európai színházi 

formanyelveknek az elemző bemutatását is, amelyek a film és a videó effektusaival való 

speciális dialógusokból építkeznek.  

Mindemellett a színházi előadásokba integrálódó technológiai médiumok 

hatástörténetileg is megkerülhetetlen mozzanatai a színházról való gondolkodásnak, a 

nézőktől elvárt viselkedéstől kezdve a színpadi reprezentáció lehetőségein át egészen a világ 

észlelésének mintázatáig. A 19. század során a fáklyákat, gyertyákat és olajlámpákat váltó, 

Európa és Észak-Amerika színházaiban elterjedő gázvilágítás például egyszerre vetett fel 

kérdéseket a közönség és a színészek pozicionáltságáról. Később a néma-, majd hangosfilm 

megjelenése, valamint kereskedelmi-kulturális térhódítása arra ösztönözte a színház 

gyakorlati és elméleti szakembereit, hogy megpróbálják körülhatárolni azt, ami a színház 

médiumát speciálisan jellemzi és elkülöníti az újonnan megjelenő technikai-művészeti 

médiumoktól. Emellett a mozgókép megjelenése a színházi reprezentáció határait is 

átrendezte, s a 20. század eleji színielőadásokban (például Mejerhold, Piscator vagy Brecht 

rendezéseiben) felbukkanó vetített álló és mozgóképek már a tér és idő manipulálásának 

újfajta módozataival szembesítették a nézőket. A század végére a video- és digitális 

technológia fejlődése pedig a képek és hangok élőben történő módosítását is lehetővé tette, 

így a színész és vele párhuzamosan megjelenő videós hasonmása az élő és mediatizált jelenlét 

közti határokra, azok elmosódására irányította a figyelmet.  

A színház- és médiatörténet, s különösképp a színházi előadások és a mozgókép 

médiumainak egymást alakító hatásesztétikáját olyan történeti példák is erősítik, mint a mozi 

első kísérleti rendezőinek színházi múltja, illetve színházból kölcsönzött technikái és 

stratégiái, például a stop-trükk technikát bevezető Georges Méliès, vagy az attrakciók 

montázsával kísérletező Szergej Eisenstein. Ezen felül a mozi elterjedésével és népszerűvé 

válásával párhuzamosan az új művészeti médium hatásai már a 20. század eleji amerikai 

vaudeville előadásokban is megjelentek mind a jelenetek szerkezete, mind tartalma, mind 

szereplői szintjén. Az ötvenes-hatvanas években forgalomba hozott videokazetta és 

videokamera pedig látványosan alakította a performansz-művészet lehetséges irányait, 
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amelynek eredményeként a hús-vér előadó egyre gyakrabban osztotta meg a teret, lépett 

interakcióba mozgóképes hasonmásával.  

Ez a pár példa is jól mutatja, hogy a színház medialitásának vizsgálatakor figyelembe 

kell venni az egyes médiumok lehetséges definíciójának és felismerésének történeti-kulturális 

beágyazottságát. Ennek megfelelően, az értekezésben a színházat elsősorban olyan 

performatív szituációként vizsgálom, amelynek észlelése és érzékelése esztétikai 

orientációból történik. A színházban megjelenő mozgókép tekintetében pedig azokra a 

technikákra fókuszálok, amelyek lehetővé teszik az élő – tehát nem érzékelhető időbeli 

különbséggel történő – közvetítést, másfelől bizonyos televíziós és filmes műfajok által 

meghatározott médiaesztétikákra és észlelési keretekre. E két halmaz fedi le ugyanis azt a 

területet, ahol a mozgókép a legnyilvánvalóbb és legkarakteresebb hatást gyakorolta a kortárs 

színházi trendekre. Ezen kutatási horizonton belül kerül sor a színházi intermedialitás négy 

elméleti csomópontjának: a narrációnak, reprezentációnak, jelenlétnek és médiaesztétikának a 

vizsgálatára. Az elemzéseket az a gondolat vezérli, amely szerint „a színház és performansz 

terében megjelenő digitális technológiák és más médiumok új reprezentációs módok; új 

dramaturgiai stratégiák; a szavak, képek és hangok újfajta strukturálását és színpadra állítását; 

a test új térbeli és időbeli pozicionálását; új időbeli és térbeli kapcsolatok kialakítását teremtik 

meg.”2 A testek, képek és hangok újfajta színházi struktúrája és dramaturgiája pedig végső 

soron a szubjektum, a tér és az idő érzékelésének és viszonyainak új, kortárs módjaira világít 

rá.  

 

Az értekezés tagolása: 

 

A disszertáció szerkezetileg öt fejezetből épül fel, s mindegyik fejezet egy-egy olyan színházi 

jelenséget jár körül, amelyik alapvetően meghatározza a mozgókép kortárs színházi 

hatásesztétikáját, vagy képes rámutatni annak határaira. Ezen öt fejezeten belül elemzem a 

magyar és európai, valamint észak-amerikai kortárs színház azon fontos törekvéseit, melyek 

egyfelől határozott hatástörténeti kapcsolatokat mutatnak, másfelől felhívják a figyelmet a 

technológiai médiumok hatására átalakuló észlelési és érzékelés szokásrendek újfajta színházi 

lehetőségeire. 

 Az I. fejezet a kutatás elméleti hátterét tárja fel, a címben jelzett fogalmi hármas 

dinamikus viszonyrendszerét vizsgálja: a színház és médiatechnológia kutatás szempontjából 

                                                 
2 Freda CHAPPLE – Chiel KATTENBELT, Key Issues in Intermediality in Theatre and Performance = 

Intermediality in Theatre and Performance, szerk. UŐ., Amsterdam – New York, Rodopi, 2006, 11. 
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releváns kapcsolódási pontjait; valamint a színház medialitásának kérdéskörén belül a 

médium-specifikusság és intermedialitás paradigmáját, illetve a perceptuális elvárások és 

kompetenciák sajátosságait. A fejezet célja annak körbejárása, hogy miként gondolkodunk a 

színház medialitásának vizsgálhatóságáról, mikor például bizonyos technológiai eszközök, 

vagy a mozgóképek által formált narráció, reprezentáció vagy percepció színházbeli 

felhasználásáról akarunk szólni. Fontos ugyanakkor belátni, hogy a színházba integrálódó 

mozgókép visszahat a színház konvencióira is, s így médiumok között létrejövő kapcsolatok 

performativitása szervezi az ezt követő fejezetekben vizsgált színházi előadásokat, 

amelyekben implicit módon maga az intermedialitás állítódik színpadra. 

A II. fejezet azt vizsgálja, hogy a különféle technikai médiumok színházi integrációja 

miképpen képes színpadra állítani az idő változatos rétegeit, fogalmait és tapasztalatait, olyan 

térrést hozva ezáltal létre, amelyben az emlékezet és képzelet, a valós és az imaginárius 

ellentéte feloldódik. A fejezet során a Mozgó Ház Társulás és a Wooster Group egymásra 

rímelő színházi tájképei kapcsán térek rá a különféle idő-modellek és tapasztalatok 

megjelenésére az intermedialitás színpadán. Ezen belül különösen érdekes, hogy a változatos 

technológiai médiumok és a színházi testek összjátékai miképpen hívják fel a figyelmet arra, 

hogy a kortárs emberi tapasztalatok ábrázolására és bemutatására nem kizárólag és elsősorban 

a lineárisan előrehaladó elbeszélések használhatóak, s ennek felismerésén keresztül miként 

válik az észlelés maga újra érzékennyé vagy egyenesen gyanakvóvá. 

A III. fejezet a mozgókép technikai eszközeinek narrációban betöltött szerepét 

vizsgálja, ezen belül azt a kérdést, hogy a mozgókép megjelenése miképpen képes 

megteremteni egy multiperspektivikus, illetve intermediális színházi elbeszélésmód alapjait. 

A színészi testekkel párhuzamosan vagy azokat váltva megjelenő, élő illetve előre rögzített 

mozgóképek kortárs színházi gyakorlatba való integrálódása a dramaturgia új útjait jelölte ki, 

egyben lehetővé téve a narratívák megtöbbszöröződését. Különösen érdekes ebből a 

szempontból az, hogy miként válik a színház az egymással párhuzamosan haladó és/vagy 

versengő nézőpontok – mint a színészi testek és az őket közvetítő mozgóképek – 

gyűjtőhelyévé, s képes egyfajta megosztott téridőként sajátos narratíva-hálózatot létrehozni. A 

fejezet során Bodó Viktor és Frank Castorf rokonságot mutató színházi formanyelve kapcsán 

vizsgálom a kameratekintet, a teatralitás és narrációs törések hálózatát, s azt, hogy ezek a 

jelenségek miképpen eredményezik az olyan, kortárs világ észlelési-érzékelési mintáit 

visszatükröző rendszer színpadra állítását, amely éppen az intermediális törések mentén válik 

olvashatóvá. 
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A IV. fejezet a jelenlét dinamikusan változó kereteiből és az ezeket felismerő 

elméletekből kiindulva kívánja megvizsgálni a kortárs színházba integrálódó mozgókép 

médiumának azon aleseteit, amelyekben a jelenlét játékai megkérdőjelezik a jelenlét és 

távollét, az élő és mediatizált fogalompárok binárisnak tételezett oppozícióját. Fontos belátni, 

hogy a különféle audiovizuális technikai médiumok használata közel sem szünteti meg az élő 

előadások sajátos életteliségét, éppen ellenkezőleg: az életteliség fogalmát képesek 

kiterjeszteni a mediatizált környezetre. A vizsgálat középpontjában a Gob Squad nevű német-

brit kollektíva előadásai állnak, melyek kiváló példái annak, hogy az aktuális és távolsági 

vagy virtuális jelenlét reflektált viszonyrendszere miképpen hívja fel a figyelmet arra a tényre, 

hogy a színházról alkotott médium-specifikus, kizáráson alapuló elképzeléseink nem mindig 

tarthatóak fenn. 

Az V. fejezet a színházi és mozgóképes reprezentáció kérdéseire összpontosít, 

kiemelten vizsgálva az erőszak mint liminális jelenség színházi ábrázolhatóságát és 

megmutathatóságát. A fejezetben a body art hagyományának néhány példáján, Mundruczó 

Kornél rendezésein, illetve a Hotel Modern előadásain keresztül teszek kísérletet annak 

elemzésére, ahogyan a szenvedő test képeinek szemlélésekor a befogadói mechanizmusok az 

elfordulás és odafigyelés skáláján oszcillálnak. A mozgókép változatos kiaknázása részben itt 

is a jelenlét intim közelségének felfüggesztésében és rekontextualizálásában játszik központi 

szerepet. A látványélmény sokkoló hatása ugyanakkor szorosan kötődik a valós és illuzórikus 

egymásba csúszó rétegeihez, ahol nem csupán a színészi testet érő fájdalom, de a nézői 

szerepkör felelőssége is tematizálódik.  

A disszertáció tehát annak a megértésében segíthet, hogy a mozgókép megjelenése 

milyen hatással van a kortárs színház mediális kereteire, s ezen belül miként alakítja (ha 

egyáltalán) a magyar színházi hagyományt. Ugyan a teatralitás és a technológia fogalmai 

történetileg vélhetően mindig is alakították egymást, mégis a digitális technológiák dinamikus 

előretörése hozta el az emberi észlelés és érzékelés megváltozásának mindennapok szintjén is 

tapasztalható reflexióját. S ez végső soron az emberi szubjektum – színházban is 

(re)prezentálódó – új pozícióira is rámutat. Így a teatralitás lehetséges koncepciói, a test 

megjeleníthetősége, a színházi dramaturgia és történetmesélés, az idő és tér koordinátái, 

vagyis a színházi képzelet határai is újraíródnak a technológiai médiumok által. S ez a belátás 

a kortárs magyar színházi gyakorlat eddig kevésbé elemzett szegletei számára nyithat 

produktív értelmezési horizontot. 


