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1. A doktori disszertáció tézisei 
 

I. A kutatás tárgya, célja   

A dolgozat a kortárs magyar dráma és színpadi gyakorlat kapcsolatát vizsgálja, a magyar rendezıi színház újabb 

tendenciáinak a megértése érdekében a szemiotika, a recepcióesztétika, a dekonstrukció elméleti 

perspektívájában olyan színházi elıadások meghatározott szempontok alapján történı vizsgálata által, amelyek 

bemutatóira 1997 és 2005 között került sor. A kortárs színház és kortárs dráma szókapcsolatokban a kortárs 

fogalmát a dolgozat elsısorban idıbeli szőkítı és nem esztétikai értelemben használja, nemcsak az újszerő, 

érzékeny, a színház formanyelvének megújítását feladatuknak tartó, , posztmodern esztétikával leírható, hanem 

mindazokra a dramatikus szövegekre és színházi produkciókra vonatkoztatva, amelyek 1990 után születtek.1 A 

dolgozat figyelembe veszi azt, hogy a modern majd posztmodern dráma horizontváltása a dramatikus beszédmód 

megváltozását eredményezte, olyan új drámai formákat hozva létre, amelyek megkérdıjelezik a hely, idı, 

cselekmény és jellem mőfaji kategóriáit. Ma bármi dramatikus szövegnek tekinthetı, ami felhasználható egy 

színpadi elıadás létrehozásához. Drámán, tehát a színpadi verbális anyagot, a fikciónak azt a típusát érti, amelyet 

színpadi megjelenítésre szántak és az adott drámai konvenciók szerint készítettek el. A színpadi reprezentációt, 

az elıadást azonban létezése és interpretáltsága érdekében nem tartja a dramatikus szöveghez tartozónak, hanem 

önálló léttel bíró mőalkotásnak tekinti. Az elıadást alkotó színházi jelek rendszerét pedig sajátos módon 

szervezett nyelvként értelmezi. Mivel a hatvanas évektıl a szöveg- vagy cselekményközpontú színház, vagyis az 

ok-okozati narráció kereteit szétfeszítı posztmodern/posztdramatikus trend megjelenése óta nyilvánvalóvá vált a 

szó-színház2 jellegzetességein alapuló konvencionális színház- vagy teatralitás definíció korszerőtlensége, ezért 

textus és színpad kapcsolatát feszültség jellemzi 

Köztudott, hogy a szövegírást nagymértékben befolyásolja egy adott korszak színpadi gyakorlata, de 

vajon a színpadi gyakorlatot mennyire alakítják az adott korszak szövegei? Miként hatnak a kortárs darabok a 

színházra, meg tudják-e újítani a színházi nyelvet? A dolgozat arra keresi a választ, hogy a színházakban 

megjelenített mai magyar dramatikus szövegek milyen hatással vannak a színpadi gyakorlatra. A kutatás fıként 

azokra a kortárs magyar színpadi szövegekre fókuszál, amelyek a magyar játékhagyományoktól eltérı módon 

szólaltathatóak meg, feltételezve, hogy belılük készült elıadások vizsgálata jelentısebb eredményekhez vezet a 

központi kérdés megválaszolásában, mint a hagyományos lélektani-realista játékmód felıl problémamentesen 

megközelíthetı szövegekbıl létrejött elıadásoké. 

Harag György, a huszadik század egyik legnagyobb színházi rendezıje a hiteles színházmővészet 

létrehozásának alapfeltételét a folyamatos megújulásban látta, a kor követelményeinek nem megfelelı, sıt ennek 

útjába álló hagyomány átminısítésében.3 A dolgozat annak a kérdésnek a megválaszolására tesz kísérletet, hogy 

képesek-e a hagyományos stílusban el nem játszható mai magyar színpadi szövegek a színházi hagyomány 

átminısítésére, és, amennyiben igen, hogyan mutatkozik ez meg az elıadásokban?  

A kilencvenes évektıl egyre több magyar színházi alkotómőhely vált nyitottá az egyre nagyobb 

számban íródó kortárs magyar drámák felé. “Sikerágazattá vált a kortárs dráma”- döbbenti meg az olvasót a 

                                                           
1“A kortársiság (…) jelen idejő közérzet, problematika különösen érzékeny és mély lenyomatának esélye, hiszen 
szóban megfogalmazhatatlan, vagy csak félreérthetıen megfogalmazható egyéni és társadalmi, lélektani és 
fiziológiai jelenségekrol képes tudósítani” – állapítja meg a kortárs tánc kapcsán Nánay István. Ellenfény 2006/7. 
2 A szavak felsıbbrendőségén alapuló színház 
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Kortárs Drámaírói Portálon az egyik 2007-es hírszöveg címe, utalva arra, hogy a kortárs magyar dráma jelenlegi 

erıteljes jelenléte a színházakban annak is köszönhetı, hogy több alkotói ösztöndíj4és pályázat5támogatja a 

drámaírást és a drámák színpadra vitelét. Az elmúlt évtizedben magyar drámaírók szövegei nemcsak magyar, 

hanem külföldi színházakban is jelentıs sikert arattak.6 Mennyire határozza meg a kortárs dráma hangja a mai 

magyar színpad szavát? Másképpen fogalmazva: megújulhat-e a magyar színjátszás a magyar dráma felıl? 

 

 II . A vizsgálat tárgyának indoklása  

A kilencvenes évektıl a kortárs magyar színházra a színházi nyelv megújítására irányuló kísérletek, az újfajta 

színházi formák keresése jellemzı. Határozottan érezhetı azoknak a többnyire fiatal rendezıknek a jelenléte, 

akik kezdeményezéseikkel egyfajta, már korábban elindított “gondolkodásszerkezeti váltás” kiteljesítésén 

dolgoznak. Radikális módon megkérdıjelezik a “referenciális szövegolvasatokon alapuló (jelentéskeresı) 

realista színház konvencióit valamint elıfeltevéseinek helytállóságát”, kísérletet tesznek a színházi nyelv 

megújítására. Az új teatralitás le kíván számolni a színház logocentrikus felfogásával. Míg a realista irányultságú 

színház a darabbeli megnyilatkozásokból illetve a szereplık viszonyaiból bontja ki a szituációkat és a bennük 

cselekvı jellemeket, addig az új teatralitás elıadásai többnyire külsıleg, azaz komplex színházi jelek révén 

kívánják megvilágítani és felerısíteni az adott dramatikus helyzeteket. Az új teatralitás fogékony a hazai színházi 

játékkonvenciók által nem terhet kortárs magyar szövegek használatára.  

Egy érett színházi kultúra jellemzıje a klasszikus szöveg és a kortárs, új szöveg reprezentációja közötti 

egyensúly. Ez az egyensúly látszik kialakulni Magyarországon, bár a színházak mősorain még mindig 

túlreprezentáltak a klasszikusok. A mai magyar színházi szövegek egy része ellenáll a hagyományos lélektani-

realista színpadra vitelnek, ami elkerülhetetlenné teszi szöveg és színpad viszonyának az újraértékelését mai 

magyar színházi kultúrában.  

A színpadi elıadásra szánt szöveg és a színházi elıadás kapcsolatát a színháznak az adott kultúrában 

elfoglalt helye és a kultúra színházi viszonyai alapvetıen meghatározzák. A huszadik századig a dráma és az 

elıadás közötti kapcsolat nem problémaként vetıdött fel. A drámaírók – mint például Szophoklész, 

Arisztophánész, Plautusz, Shakespeare, Moliére, Racine, Goethe, Hugo, Csehov és Brecht – egy adott színház 

                                                                                                                                                                                     
3 “A színház mindenkori szükségszerő állapota az állandó megújulás.” Harag György: Keresem a színház titkát. 
In: Nánay István (szerk.): Harag György színháza. Pesti Szalon, 1992. 173 
4 Például a Színházi Dramaturgok Céhe kezdeményezésére 1998-ban megszületett Örkény István drámaírói 
ösztöndíj, vagy a Székely János költészeti és drámaírói ösztöndíj határon túli magyar írók részére.  

A Dramaturg Céh a Nemzeti Kulturális Alap Színházi Szakkollégiumától pályázaton elnyert pénzbıl 
évente mintegy tucatnyi fiatal drámaírót részesít alkotói támogatásban. A Céh köt szerzıdést a készülı 
darabokra, és a szerzık egy évadon át egy-egy társulathoz kötıdnek egy évadon át, részt vesznek a társulat 
munkájában. 
5 A drámaírók 2004-ben létrehozták a Drámaírói Kerekasztalt, a kortárs magyar drámaírók "érdekvédelmi" 
szövetségét, és megalapították az egész színházi közélet számára fontos Katona József produkciós pályázatot.  
6 A magyar dráma legfrissebb külföldi sikerei közül hadd említsük meg Visky András Júlia címő drámájának a 
New York-i Nemzetközi Fringe Fesztiválon, valamint Pozsgai Zsolt Liselotte és a május címő darabjának az 
Avignon-i színházi fesztiválon való szereplését.  

Visky András Júliája az elsı magyar dráma, amely meghívást nyert a New York-i Nemzetközi Fringe 
Fesztiválra és 2007. augusztus 10. és 24. között hat alkalommal játszották az Independent Theater épületében. A 
Juliet címő elıadást a fesztiválon szereplı 200 elıadás közül, a New York Magazine beválasztotta az öt 
legígéretesebb elıadás közé.  

Az Avignon-i színházi fesztiválon 2007. július 6-án került bemutatásra elsı ízben francia nyelven 
Pozsgai Zsolt Liselotte és a május címő darabja. A darabot a szerzı rendezte, húsz elıadást tartottak egymást 
követı napokon a fesztiválvárosban.  
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számára írták darabjaikat, ahol színpadra vitték ıket, így egyfajta kölcsönösség alakult ki dráma és színház 

között: a drámaírók a gyakran igen sajátos kortárs színpadi ismereteikbıl indultak ki, a színpad általános 

adottságaiból és konvencióiból, és a színházban játszó színészekkel való bizalmas viszonyukból. Másrészt, ha a 

drámaíró darabja újításokat követelt, új játékstílust vagy szokatlan színpadra vitelt, akkor a színházi 

hagyományban a szükséges változtatást alkalmazni tudták. Ily módon a dráma és a színház kölcsönösen hatott 

egymásra és gazdagította egymást. A huszadik században azonban a helyzet teljesen megváltozott. Nincsenek 

olyan etikai értékek, amelyek abszolút érvénnyel bírnak a társadalom minden tagjára, sem olyan színházi 

normák, amelyek általánosan elfogadottak a színház által.  Ezért nem lehetséges a dráma és a színház kapcsolatát 

meghatározó általános irányelveket feltételezni: ma bármiféle színpadra vitel elképzelhetı  

Szöveg és látvány kapcsolata mindig feszült, mivel a szem és a fül reakciói más és más ritmus szerint 

mőködnek. A hagyomány értelmében a magyar színjátszás alapvetı stiláris karakterének a fı jellemzıje a szó, 

illetıleg a beszéd primátusa a kép felett. A magyar kultúrában “a színházi tradíció tekintélye másodlagos az írott 

tradícióhoz képest, a dráma szövegét a lehetséges és mindenkori elıadás égi másának tekintik, a színház plátói 

ideájának”.7 A magyar színházi hagyomány sajátosságaival magyarázható az, hogy drámai mővek oly módon 

váltak kanonizált írásmővekké, hogy “megkerülik a színházi tisztítótüzet”, mint például Németh László és 

Tamási Áron drámai mővei, amelyek “a színházesztétika mércéjével mérhetı semmilyen vagy jelentéktelen 

eredményeket produkáló kapcsolatot teremtettek meg a színházzal mind születésükkor, mind utóéletüket 

tekintve”8, mégis az irodalomtörténeti korpusz részének tekintik.  

Szöveg és színpad vitája mindmáig lezáratlan, nemcsak a magyar, de az európai kultúrában is, ezért 

nagy szükség mutatkozik e viszony elméleti reflexiójának a teoretizálására, szöveg és színház viszonyának, a 

színházakban megelevenedı gyakorlati problémának a kutatására. E viszony értékelése határozott 

állásfoglalásokat eredményezett a mai angolszász és francia kultúrában, ahol szövegközpontúság 

(textocentrizmus) és színpadközpontúság (szcenocentrizmus) vitázik egymással.9  A szövegcentrikus felfogás 

szerint a színházi reprezentáció másodlagos a dramatikus szöveghez képest, csupán egy technikai kiegészítı a 

szöveg láthatóvá és hallhatóvá tétele érdekében. A színpadcentrikus nézet a színházi elıadás elsıbbségét vallja a 

szövegével szemben, azt állítja, hogy a drámai mő textusként még befejezetlen, majd csak a színpadi 

reprezentáció által válik befejezetté, teljessé. Mindkét felfogásra jellemzı az, hogy szoros összefüggésben látják 

a textust és a színpadot, egyiket a másik függvényében értelmezik: a reprezentáció létezése és interpretáltsága 

érdekében, a szöveghez tartozó, ugyanakkor a szöveg tökéletlennek mutatkozik, hiszen, ahhoz, hogy értelmet 

kapjon, szüksége van a reprezentációra. A huszadik századi színházi gondolkodás e kérdés megítélésében 

kialakított pozíciói ugyanakkor a színházi gyakorlat oldaláról is megfogalmazódtak.10  

Magyarországon e viszony teoretizálása nem maradt meg csupán az újságírás szintjén, mivel ezekre a 

kutatásokra bátorítólag hatott a felsıoktatás és a speciális intézményi struktúra, amint ezt a Veszprémi (Pannon) 

Egyetem Színháztudományi Tanszéke oktatóinak kortárs színházi kutatásai is igazolják. Jákfalvi Magdolna, 

Kékesi Kun Árpád, Kiss Gabriella, Imre Zoltán a magyar színházi gondolkodásra és kritikai terminológiára 

                                                                                                                                                                                     
 

7 Visky András: Szöveg és tér. Németh László drámáinak térszemlélete. In:  Írni és (nem) rendezni. Koinónia, 
Kolozsvár, 2002.61. 
8 Visky András: A dramaturg. Hermész példája. In:  Írni és (nem) rendezni. Koinónia, Kolozsvár, 2002.8. 
9 Errıl a vitáról lásd Patrice Pavis: Elıadáselemzés címő kötetét, illetve Színházi szótár címő mővét vagy Keir 
Elam: The Semiotics of Theatre and Drama (1980) címő kötetét. 
10 Gondolunk itt például Peter Brook, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Robert Wilson, Andrei Serban munkáira  



 5 

nézve komoly kihívást jelentı mőveinek kérdésfeltevései között jelentıs helyet foglal el szöveg és színház 

rögzült formáinak, értelmezıi stratégiáinak a felülvizsgálata.  

Annak a gyakorlata, hogy a kilencvenes évektıl kezdıdıen a kortárs szerzıktıl a darabokat többnyire a 

színházak rendelik, vagy direkt felkéréssel, vagy pályáztatással a jelenség drámai szöveg és színház 

kapcsolatának a megváltozására utal. Azt mutatja, hogy feléledt az a színházi-drámaírói hagyomány, amely úgy 

tartja, hogy a szöveg eleve az elıadás szándékával készül, figyelembe véve azt, hogy kik és hogyan fogják 

játszani, mint ahogy ez elızı színházi korszakokban (görögök, Shakespeare) magától értetıdı volt. 

 

III. El ıfeltevések, elemzési módszerek 

A színpad dráma felıli megújulásának hagyománya van az európai színházban, de kortárs szöveg és színházi 

praxis termékeny együttmőködésére a magyar színház történetében is találunk példát. Csehov drámáinak 

Sztanyiszlavszkij-féle színpadi reprezentációi például radikális változásra késztették a korabeli orosz színházi 

konvenciókat, megújították a színpadi formanyelvet, de ugyanilyen reformáló hatással bírt az angol “dühös 

fiatalok” (Angry Young Men) irodalmi mozgalma is a huszadik század hatvanas éveiben. Harag György az új, 

korszerő színházi nyelv megtalálásának a titkát a kortárs (romániai) magyar drámában fedezte fel. “Úgy éreztem, 

hogy saját mővészi megújulásom érdekében mindenek elıtt a hazai drámairodalmat kell színpadra állítanom, és 

rátalálásom az új kifejezési eszközökre ennek kísérletnek is beillı munkának a folyamán alakult ki” – írta a 

magyar színháztörténet és saját rendezıi pályájának toposzaként emlegetett elıadása, Nagy István: Özönvíz elıtt 

címő drámája 1971-es marosvásárhelyi színpadra állításának a körülményeire emlékezve.11 A kortárs erdélyi 

magyar szerzık12darabjaiból készült Harag-rendezések az uralkodó realista szószínháztól eltávolodó, 

“metaforikusan fogalmazó, látványalapú”13színházi nyelven szólaltak meg.  

Amennyiben a kortárs szövegírás a színházi praxis megváltozását eredményezi (mint ezt a 

színháztörténeti példák igazolják), úgy a kortárs magyar drámák a színházi nyelv megújulásának a 

lehetıségeiként értelmezhetıek.  

A dolgozat nem a kilencvenes évek után íródott magyar szövegekre épülı színpadi gyakorlat történeti 

áttekintésére törekszik, hanem reprezentatív elıadások elemzése által mutatja be egy megszületıben levı új 

színházi nyelv jellegzetességeit. Olyan színházi elıadásokat elemez, amelyek kortárs magyar szerzık 

szövegeinek az interpretációjából születtek, a hagyományos lélektani-realista színházi praxisba belesimuló és 

annak ellenálló, új színpadi nyelv létrehozását sürgetı elıadásokat egyaránt. 

A dolgozat a színháztudományt nemcsak történeti diszciplínaként, hanem elsısorban 

mővészettudományként értelmezi, melynek feladata az egyedi és egyszeri mőalkotások, tehát színházi elıadások 

elemzése. A dolgozat a színházat Erika Fischer-Lichte nyomán kulturális modellként értelmezi, ahol a 

kultúrának egyfajta megkettızıdése megy végbe, vagyis a színház által teremtett jelek a mindenkori kulturális 

rendszerek által létrehozott jeleket denotálják. A kortárs magyar színházi elıadásokat tehát korunk kulturális 

modelljeiként közelíti meg.  

Azzal, hogy a dolgozat nem a drámai szöveget, hanem a színházi elıadást állítja a vizsgálódások 

középpontjába, ellentétbe kerül a magyar és a huszadik század elıtti európai színházi hagyománnyal, amely a 

                                                           
11 Harag György: A korban élni. In: i.m. 162. 
12 Sütı András, Székely János, Páskándi Géza, Asztalos István, Csiki László, Bajor Andor, Huszár Sándor, 
Lırinczi László 
13 Nánay István: Szerkesztıi elıszó. In: i.m. 9. 
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szöveg, a színdarab elemzésével foglalkozik az elıadás elemzése helyett. A magyar színházban ma is az elıadás 

szövege áll a viták középpontjában, legyen szó akár rendezésrıl, akár elemzésrıl akár kritikáról. Természetesen, 

ennek egy nagyon gyakorlatias magyarázata is létezik. Mivel a rendezınek, kritikusnak, elemzınek, 

meglehetısen behatárolt tapasztalata van magáról az elıadásról, az elıadás eseményérıl, a szöveg – amely 

megragadható, kutatható, olvasható – még mindig a színházról alkotott elképzelések legbiztosabb fogódzója. Az 

elıadáselemzés tekintetében (a szöveg exegéziséhez képest) problémák merülnek fel, mivel a színházi 

elıadásnak nincs anyaga olyan értelemben, ahogyan az író anyaga a könyv, a filmé a filmszalag, a zenéé a kotta, 

az elıadás kollektív alkotás, amelynek ‘alkotója’, azaz a rendezı (jogi értelemben is) értelmezı, szemben a 

díszlettervezıvel, zeneszerzıvel, koreográfussal, drámaíróval, akik viszont szerzık.  

Egy kortárs szöveg színpadi elıadhatatlanságának a vádja két okból hangozhat el: az elsı ok az lehet, 

hogy a drámaíró – mivel kevés szakmai kapcsolata van a színházzal – nem ismeri a színpadi reprezentáció 

módozatait, a színházi teret, a színészi technikákat, második pedig: a darab másféle, a megszokottól eltérı 

színházat igényel. Ezért jelentıs esemény, ha egy színpadi szerzı megtalálja azt a rendezıt, aki szövegeit 

hitelesen színpadra tudja vinni. A dolgozat fontosnak találja azoknak az elıadásoknak az elemzését, amelyek 

ugyanazon szerzı-rendezı párosok munkájának az eredményei. A rendezı a színházba utoljára érkezett alkotó 

az európai kultúrában, aki az elıadás fontos személyiségévé válik. Az 1960-as évektıl kezdve erıs egyéniségő 

rendezık bukkannak fel az európai színházban, mint például a maguk kiválasztotta színészekbıl álló társulattal 

dolgozó Peter Brook vagy Jerzy Grotowski. A magyar színházban ez a rendezı-típus, aki egész életét a 

kísérletezésnek, kutatásnak szenteli egy csoport színésszel, szövegíróval, dramaturggal, teljes társulattal igen 

kevés. Pedig a színházi nyelv, a színházi kifejezésformák megújítása a színházi fısodor ellenében ható, ilyen 

jellegő tevékenységektıl várható el. Ebbıl a szempontból példa értékő Schilling Árpád és Tasnádi István 

(Krétakör Színház), Kárpáti Péter és Novák Eszter, valamint Visky András és Tompa Gábor szerzı-rendezı 

párosok együttmőködése.  

A dolgozat egyazon dramatikus szöveg különbözı rendezık interpretációira épülı színpadi 

megjelenítéseit is elemzi, feltételezve, hogy ezek lényeges belátáshoz vezetnek szöveg és színpad viszonyát 

illetıen. A dolgozatban helyet kapó elıadások értelmezései a szemiotika és a recepcióesztétika eljárásait 

játszatják egybe, igyekezve túllépni a reprezentáció ürügyén a dramatikus szöveggel foglalkozó 

hagyományosnak nevezett színházkritika impresszionizmusán és relativizmusán.  

 

IV. A kutatás eredményei 

A magyar kortárs dramatikus szövegek egyre erıteljesebb nyomást gyakorolnak a színházra, kifejezı 

eszközeinek a megváltoztatására. A kortárs magyar dráma a színházi nyelv megújulásának egyik lehetısége.  

A kortárs magyar színház rendezıi nyelveinek két markáns, szembenálló változata létezik. Az elsı 

csoportot a hagyományos lélektani-realista vonalat képviselı elıadások alkotják, a másodikat pedig a realista 

színházi paradigma érvényességét megkérdıjelezı, posztmodern-posztdramatikus színházzal kapcsolatba 

hozható performansz-színház vagy új teatralitás elıadásai, amelyek a magyar színpadi gyakorlat megújulását 

hordozzák. Ezt a csoportot a szokatlan rendezıi megoldások jellemzik, amelyek jelzik a színházi alkotás és 

befogadás kereteit rögzítı szabályok módosulásait. A Kékesi Kun Árpád által leírt új teatralitás körébe tartozó 

elıadások szemmel láthatóan kihívást jelentenek a befogadónak, melynek oka a különbözı vizuális és akusztikai 

csatornákon érkezı ingerek és hatások tempójának és mennyiségének szokatlan mértéke. Megértésük azért 
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problematikusabb, mert nem hagyományos módon értelmezik dráma-és színházszöveg kapcsolatát, nem mindig 

veszik figyelembe a non-verbális és verbális színházi jelrendszerek kialakult hierarchiáját, megváltoztatják a 

lélektani realista színházi kódrendszer által kialakított elvárás rendszert.  

A posztmodernnek nevezett esztétikával megragadható új teatralitás megváltoztatja szöveg és színpad 

viszonyát. Bár az elıadások jelrendszerében a lingvisztikai jelek nem élveznek elsıbbséget, mégsem “tekintik 

megkerülhetınek a nyelvet, eliminálhatónak a textualitást”(Kékesi). Jellemzı rájuk, hogy megszüntetik a 

szövegolvasatok referencialitását, mivel nem feltétlenül a szöveget, hanem a szöveg interpretációs lehetıségeit 

teatralizálják, valamint az is, hogy tudatosítják a “reprezentáció bezáródását”, hiszen az erıs teátrális effektusok 

(hang, látvány) használata révén megteremtik a színházi illúziót, miközben folyamatosan reflektálnak az illúzió 

meglétére. 

Az új teatralitásnak a színházi nyelv megújítására irányuló törekvései olyan helyzetbe hozzák a 

színháztudományt, hogy újra lehessen értékelni a magyar kultúrán belül szöveg és színházi reprezentáció 

kapcsolatát. Jelen dolgozat e kapcsolat kortárs helyzetének a felvázolásával és változása irányainak a 

kijelölésével talán ilyen további kutatások inspirálója lehet.  Az új teatralitás a színházi elıadást a kommunikáció 

nyilvános tereként értelmezi, amely lehetıséget teremt a nézınek a színházba járás társadalmi rítusának a 

gyakorlására, ezért a mai magyar színpadi szövegek e csoportjából készült elıadások felelevenítik a színház 

ókori görög funkcióját, a köztereken való kommunikálás mővészetét. Annak a kérdésnek a vizsgálata azonban, 

hogy miként értékeli át az új teatralitás a színház társadalmi szerepét, még felderítésre vár, miként az is, hogy az 

új teatralitás jelenségébe sorolható színházi elıadások mennyire változtatják meg a magyar színházkritika 

szótárát.  
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2. Creating Theatrical Performances in the Presence of the Tension Between Textuality 
and Theatricality  

TheChangesTheatricalLanguage hasUndergone in the Staging of Contemporary Hungarian 
Dramas 

 
Theses of a Doctoral Dissertation 

 

I.The subject  and purpose of the doctoral research  

The paper analyses the relationship between contemporary Hungarian drama and staging practice  in order to 

understand the new tendencies present in Hungarian dramatic art by analysing, from some determined 

viewpoints,  a few theatrical performances whose premieres took place between 1997 and 2005, from the 

theoretical perspectives of semiotics,  reception aesthetics and deconstruction. The notion "contemporary" in the 

sintagms "contemporary theatre" and "contemporary drama" is being primarily used in the paper referring to an 

interval of time and not to its aesthetical meaning, referring not only to drama texts and theatrical productions 

which aim to innovate theatrical form and language and belong to post-modern aesthetics, but also to refer to the 

texts and performances that were created after the year 1990. The paper takes into account the fact that the 

change of horizons in modern and then post-modern drama has also brought about a change in the dramatic 

discourse, creating some new dramatic forms that challenge such genre categories as place, time, plot and 

character. Nowadays any text that can be used to create a theatrical performance is regarded as a dramatic one. 

By drama the paper means the verbal material being spoken on the stage, the type of fiction which is meant to be 

staged and is written according to some given dramatic conventions. Nevertheless, the theatrical performance is 

not considered to belong to the dramatic text, but it is regarded as a work of art with an autonomous existence. 

And the system of the signs of which the performance is made up is interpreted as a peculiarly organized 

language. Since the nineteen sixties, when the post-modernist / post-dramatic trend turned up, which was no 

more centred on text and plot and  did not make use of cause-effect narration, it has become obvious that the 

acception of the type of theatrality and theatre  based on the conventional features of word-theatre14 is not actual 

any longer.  This is exactly the reason why there is some tension in the relationship between text and staging. 

It is commonly known that writing plays is widely influenced by the staging practice of the given age 

but to which extent is the staging practice moulded by the texts written in the same period of time? How do 

contemporary plays influence the theatre, can they entirely innovate  theatrical language? The paper is meant to 

answer the question: how do the contemporary Hungarian drama texts presented in theatres influence their 

staging practice? The present research is mainly focussed on those contemporary Hungarian drama texts which 

can be staged otherwise than Hungarian acting traditions would require, supposing that the analysis of the 

performances based on these texts will lead to more relevant results in addressing the central issue than the 

review of performances based on texts which can be easily approached from the traditional psychological-realist 

acting manner. 

György Harag, one of the greatest Hungarian directors in the twentieth century considered continuous 

innovation to be the most important condition in creating a genuine dramatic art. In this respect he also 

                                                           
14 The theatre that is based on the superiority of words 
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emphasized the importance of re-evaluating15 the tradition which does not meet any longer or is opposed to the 

requirements of the age. 

The paper attempts to answer the question  whether the contemporary Hungarian dramatic texts that 

cannot be acted out in a traditional way are able or not to re-evaluate the existent theatrical tradition and if they 

are, how does this become visible in their stagings? 

Since the beginning of the nineteen nineties more and more workshops of dramatic art have been 

receptive to the staging of a rapidly growing number of contemporary Hungarian dramas. In the last decade 

plays written by Hungarian dramatists were successfully staged not only in Hungarian, but also in theatres from 

abroad.16 To which extent does contemporary drama give the tone for present-day Hungarian acting practice? In 

other words: can Hungarian staging practice be innovated  from the viewpoint of Hungarian drama? 

 

II.The motivation of the subject   

The contemporary Hungarian theatre has been characterized by its attempts to innovate theatrical language and a 

permanent quest for new theatrical forms since the nineteen nineties. The presence of those young directors 

whose initiatives contribute to achieve the earlier launched  "change in the structure of thinking" has been more 

and more manifest. They radically query the conventions of the meaning-seeking, realist theatre based on 

referential text-interpretation and the validity of its premises, and make experiments in order to innovate 

theatrical language. The new theatricality aims to break with the logocentric acception of the theatre. Whereas 

the realistically oriented theatre builds its situations and creates its acting characters out of their utterances and 

the relationships between the characters,  the performances of the new theatrality wish to reveal and reinforce the 

given dramatic situations mainly externally, by means of intricate theatrical signs. This new theatrality is very 

receptive to  apply contemporary Hungarian dramatic texts, which are unburdened by  the acting conventions of 

domestic theatrical tradition. 

One of the characteristic features of a mature theatrical culture is the balance between the staging of 

classical texts and that of new, contemporary texts. This balance seems to be taking shape in Hungary nowadays, 

although classical works are still outnumbering the new ones in the repertoires of theatres. Some of the 

contemporary Hungarian dramatic texts are not fit for being staged in the traditional psychological-realist 

manner, which makes the re-evaluation of the relationship between text and staging be unavoidable in present -

day Hungarian theatrical culture.  

 

 

 

                                                           
15 “Permanent renewal is the necessary state of the theatre of all times.” György Harag: Searching for the secret 
of the theatre. In: István Nánay (edit.): Harag György színháza. Pesti Szalon Publishing House, 1992. 173 
16 Among the newest foreign successes of Hungarian drama let’s mention the drama entitled Júlia by Visky 
András which took part in the Fringe International Festival in New York and Liselotte és a május by Pozsgai 
Zsolt which was performed in the theatre festival in Avignon.  

Júlia by Visky András was the first Hungarian drama to be invited to the Fringe International Festival in 
New York and it was performed for six times on the  stage of the Independent Theater between 10 and 24 
August  2007. The New York Magazine mentioned the performance entitled Juliet among the five most 
promising ones, out of the 200 that were presented in the festival. The play Liselotte és a május by Pozsgai Zsolt 
was performed for the first time in French in the theatre festival in Avignon on 6th July 2007. The play was 
directed by its auhor himself and there were held twenty performances on successive days during the festival.  
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The relationship between the text meant to be represented on stage and the theatrical performance is 

basically determined by the position of the theatre in the given culture and the theatre standards  existent in that 

culture. Before the twentieth century the relationship between the text and the performance had not been 

problematic at all. Playwrights like Sophocles, Aristophanes, Plautus, Shakespeare, Moliére, Racine, Goethe, 

Hugo, Chekhov or Brecht wrote their plays for a given theatre, where their plays were to be staged, thus a kind 

of mutual influence was established between plays and the theatre. On one hand, when writing their plays, 

playwrights applied their, often very specific knowledge of the conditions,  conventions and general  theatrical 

standards of the time, as well as took into account their personal relationship with the actors of the theatre. On 

the other hand, if the play required innovations, a new acting manner or an unusual staging modality, the 

necessary change in the tradition could be applied without difficulty. In this way the dramatic text and the theatre 

mutually influenced and enriched each other. However, this situation underwent a radical change in the twentieth 

century. There aren't any longer absolute ethical values, accepted by every member of society, there aren't 

generally accepted theatrical norms.  That is why it is not posssible any longer to assume some general guiding 

principles governing the relationship between text and performance: any kind of staging is conceivable 

nowadays. 

  In Hungarian culture "the authority of theatrical tradition is less important than the tradition of the 

written text, the dramatic text is considered to be the celestial model for all possible performances of all times, 

the Platonic idea for any stagings”.17 Some dramatic texts have become canonized literary works "without 

having passed through the purgatory of staging", which can be explained by the peculiarities of Hungarian 

theatre tradition. Such plays are those written by László Németh and Áron Tamási, plays that "established little 

or no relationship with their own staging measurable by aesthetic standards - neither at their creation nor during 

their after-life”18, yet they are considered part of literary history.  

The debate between text and theatrical representation has not yet been closed, neither in Hungarian, nor 

in European culture, that is why it is very necessary to theoretize this relationship, to study its aspects and the 

practical issues of staging dramatic texts. The evaluation of this relationship has led to the formulation of  

definite standpoints in contemporary Anglo-Saxon and French culture, where textocentrism and scenocentrism 

are arguing with each other.19 According to the textocentric acception, the theatrical representation has a second- 

rate importance compared to that of the dramatic text, the performance being only a technical accessory used to 

make the text visible and audible. The scenocentric view postulates the priority of the theatre performance  

against the text,  holding that the dramatic work is still unfinished as a text, and will only be finished by being 

acted out on stage. Both acceptions have a common feature: they both see text and staging intimately connected 

to each other, defining them interdependently: the performance, in order to exist and to be interpretable, belongs 

to the text, and at the same time the text as such is imperfect, because it needs to be represented in order to get a 

                                                           
17 András Visky: Text and space. Space conception in László Németh’s plays. In:  Írni és (nem) rendezni. 
Koinónia, Kolozsvár, 2002.61. 
18 András Visky: The playwright. Hermes as an example.In:  Írni és (nem) rendezni. Koinónia, Kolozsvár, 
2002.8. 
6 About this debate see the book entitled Analysing Performances by Patrice Pavis or Theatre dictionary by the 
same author or The Semiotics of Theatre and Drama by Keir Elam (1980). 
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meaning. The standpoints of twentieth century dramatic science in this respect have been formulated from the 

viewpoint of theatrical practice as well.20  

In Hungary the theoretization of this relationship did not remain merely on the level of journalism 

because this research was stimulated by universities and a special institutional structure, as this is proved by the 

studies on contemporary theatre written by  lecturers belonging to the Dramatic Art Faculty of Veszprém  

(Pannon) University. Authors like Magdolna Jákfalvi, Árpád Kékesi Kun, Gabriella Kiss, Zoltán Imre have 

published works that represent a serious challenge to the whole Hungarian dramatic science and critical 

terminology.  The amending of some well-established forms and interpreting strategies of texts and 

performances has an important role among the issues dealt with in these works.  

The phenomenon that contemporary plays have been ordered from their authors by the theatres, either 

by direct request or by announcing a competition since the beginning of the nineteen nineties points to the 

change of the relationship between dramatic text and theatrical performance. It is indicative of the fact that the 

older dramatist-theatre tradition has been revived, which holds that the dramatic text is written ab ovo with the 

intention to be staged, taking into account the actors and the manner in which it will be acted out, - as this was 

quite obvious in previous ages of the theatre (ancient Greek theatre, Shakespeare). 

 

III. Premises, methods of analysis 

The innovation of the theatre coming from the drama has a tradition in European theatre, but we can also find 

examples illustrating the fruitful collaboration between contemporary text and theatrical praxis in the history of 

Hungarian theatre. For instance, the Stanislavsky-made stagings of Chekhov’s dramas made the Russian 

theatrical conventions of the time change radically, innovating theatrical formal language, whereas the English 

Angry Young Men’s literary movement had the same reforming effect in the nineteen sixties. György Harag saw 

theatrical tradition, drama schools, and “sticking to mannerisms and schemes under the disguise of tradition, 

serving public taste unconditionally, and giving up the avantgarde style”,21 as impediments in the way of the 

innovation of the Hungarian theatre of his time and discovered the secret of finding a new, modern theatrical 

language in the contemporary (Transylvanian) Hungarian drama. Plays of some contemporary Transylvanian-

Hungarian authors22 staged by the director Harag used a “metaforic language based on the spectacle”23, differing 

widely from the dominant realist one.  

Contemporary Hungarian dramas can be interpreted as possibilities to innovate theatrical language as a 

consequence of the fact, proved by examples from theatrical history, that contemporary dramatic texts bring 

about a change in theatrical praxis.   

The present paper aims not to make a historical survey of the theatrical praxis built on Hungarian texts 

written since the nineties, instead it presents the characteristic features of a new theatrical language which is 

taking shape today, through analysing some representative performances. It analyses some performances drawn 

                                                           
20 Here I am referring to the works of such authors as Peter Brook, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Robert 
Wilson, Andrei Serban.  
21 György Harag: Searching for the secret of the theatre. In: István Nánay (edit.): Harag György színháza. Pesti 
Szalon Publishing House, 1992. 173. 
22 András Sütı, János Székely, Géza Páskándi, István Asztalos, László Csiki, Andor Bajor, Sándor Huszár, 
László Lırinczi  
23 István Nánay: Preface of the editor. In: op.cit. 9. 
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on the interpretation of texts written by contemporary Hungarian dramatists, performances in accordance with 

and those opposing the traditional psychological-realist theatrical praxis. 

The paper interprets dramatic science not only as a historical discipline, but also as an art science, which 

deals with analysing unique works of art, consequently theatrical performances as well. According to Erika 

Fischer- Lichte’s theory, the paper interprets theatre as a cultural model, where a kind of cultural duplication 

takes place, in other words the signs generated by cultural systems ever existed are being denoted by the signs 

created by the theatre. Consequently, it regards contemporary Hungarian theatrical performances as cultural 

models of our times.  

By placing the theatrical performance, and not the text, into the centre of its research, the paper opposes 

both Hungarian and pre-twentieth century European theatre tradition   that deals with the analysis of the text 

instead of interpreting the performance.  The dramatic text is in the centre of debates in Hungarian theatre even 

nowadays, be it concerned with directorship, analysis or criticism. Naturally, this also has a very practical 

explanation. As a director, critic or analyser can have only a rather limited experience about the performance 

itself and the event of the performance, the text  – which is seizable, readable, searchable – is still the safest 

touchstone in conceptions regarding the theatre. As opposed to text-expertise, there are some problems in the 

field of analysing performances, because theatrical performances have no material in the sense in which 

literature’s material is paper, moving pistures’ material is the film roll, music’s one is the musival note. 

Performances are collective creations, whose ‘creator’, the director, is an interpreter (inclusively in a legal 

acception), as opposed to the  dramatist, composer, coreographer and stage designer, who are authors.  

A contemporary dramatic text may be accused of being impossible to stage for two reasons: the first one 

can be that the playwright,  – because he has little professional contact with the theatre – does not know the 

modalities of scenic representation, the space of the theatre, the actors' techniques; the second can be that the 

play needs another, unusual type of theatre.  That is why it is a significant event when a playwright finds the 

theatre director who can stage his texts adequately. The paper considers it important to analyse the performances 

which have resulted from the collaboration of the same author-director pairs. A director is a latecomer to the 

theatre in European culture but he has become an important personality of the performance. Since the 1960'- ies 

a few directors with clear-cut artistic profiles have emerged in European theatre, such as Peter Brook or Jerzy 

Grotowski, who have worked with theatre companies made up of actors chosen by them. In Hungarian theatre 

there are very few of this director type, who dedicates all his life to exprimenting in collaboration with a group of 

actors, playwrights or a whole company. But it is only this kind of activity, opposed to mainstream theatre, that 

can be expected to make innovations in the field of theatrical language and forms of expression. From this point 

of view the collaboration between such author-director pairs as  Árpád Schilling and István Tasnádi (Krétakör 

Theatre), Péter Kárpáti and Eszter Novák, or  András Visky and Gábor Tompa is an example to be followed.  

The paper also reviews stagings based on interpretations of the same text made by different directors, 

supposing that these can lead to significant insights as to the relationship between text and performance. The 

interpretations of the performances included in the paper combine the procedures of semiotics with those of 

reception-aesthetics, endeavouring to surpass the impressionism and relativism of the so-called traditional 

dramatic criticism, which deals mostly with the dramatic text instead of its scenic representation.   
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IV. The results of the research 

Contemporary Hungarian dramatic texts are exerting an ever increasing pression on the theatre, making it change 

its means of expression. The contemporary Hungarian drama can be considered to be an opportunity for the 

innovation of theatrical language.   

There are two clear-cut opposing variants of contemporary Hungarian theatrical language. The first 

group is made up of the performances representing the traditional psychological-realist line, the second contains 

the plays belonging to the new theatricality, to the performance-theatre, connected to the postmodernist-

postdramatic trend, which challenges the validity of the realist theatrical paradigm and tends to innovate 

Hungarian staging practice.  It is the unusual staging solutions that characterize this group. These solutions are 

indicative of the modifications undergone by the rules that establish the framework of theatrical creation and 

reception. These performances, which belong to the kind of theatricality described by Árpád  Kékesi Kun, 

become a visible challenge to the audience (receptor). The cause of this fact is the unusual quantity and rhythm 

of the stimuli and effects coming through various visual and acoustic channels. Their understanding is more 

problematic because they do not interpret the connection between text and theatre in a traditional manner, they 

do not take into account the earlier developed hierarchy of the systems of verbal and non-verbal theatrical signs 

and they change the horizon of expectations built up by the psychological-realist theatrical code.   

The new theatricality, which can be interpreted by means of post-modernist aesthetics, changes the 

relationship between text and stage. Although linguistic signs do not play a primary role in the sign-system of 

these performances, language and text are not considered to be disposable. These performances are characterized 

by the fact that they put an end to the referentiality of text-interpretations, because they theatralize not the text by 

all means, but the variants according to which the text can be interpreted. They also raise the awareness of  “the 

full circle of representation”, because using strong theatrical effects (sound, spectacle) they create the theatrical 

illusion, while they are continuously reflecting on the presence of the illusion. 

The trends of the new theatricality aiming to innovate theatrical language lead to the capability of 

dramatic science to re-evaluate the relationship between text and its theatrical representation in Hungarian 

culture. By sketching the contemporary situation of this relationship and its directions of change, the present 

paper may be a starting point for further research in this field.  The new theatricality views the theatrical 

performance as a public space for communication, which enables the viewers to perform the social ritual of 

theatre-going. That is why the performances drawn on this group of contemporary dramatic texts revive the 

function of the theatre that it had in ancient Greece, namely the art of communication in agoras. However, the 

question how the social role of the theatre is re-evaluated by the new theatrality still remains the subject of 

further research.  
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