
amelyeknek fordítója a színpadon zajló
eseményektől elszakadva, izgatottan lo-
holt a színészek nyomában. Nem is egy
példát tudunk arra, hogy a hazai fül szá-
mára ismerős klasszikus szöveg, Arany,
Petőfi, Kosztolányi Shakespeare-fordítá-
sa helyett hevenyészett magyarítást hal-
lottunk. Különösen kínos, amikor a jó
szándékú fordító a két nyelv - a színpa-
don használt és a közönség nyelve -
közül csak az egyikben van otthon. Kétes
értékű öröm, amikor a tolmács elbizako-
dott jóindulattal játszani igyekszik a mik-
rofon előtt. Nemegyszer a mellettünk
ülők hangosítják élvezhetetlenre a fordí-
tást.. .

Mindezek természetesen reális veszé-
lyei a szinkrontolmácsolásnak. Ennek el-
lenére a fordítás, tapasztalatom szerint -
különösen Magyarországon, ahol a kö-
zönség idegennyelv-tudása nem éri el a
kívánt szintet, és a magyar vendégjáté-
kok során, ahol a nézőktől nem várható
el anyanyelvünk ismerete - jóval többet
használ az előadás sikerének, hatásának,
mint amennyit árt. Eredeti magyar dara-
boknál külföldön majdhogynem elen-
gedhetetlennek tűnik, de klasszikusok-
nál is kívánatos. Es mégha a többség nem
is osztja ezt a véleményt, akkor is alátá-
maszthatnám a magamét azzal, hogy ha
van a teremben szinkronfordítás, akkor a
nézőnek (és a kritikusnak is) megadatik a
választás joga. Hogy mindvégig vagy
időnként, esetleg csak az egyik fülén
használja a készüléket.

Ami pedig a készülékek sokszor han-
goztatott elidegenítő hatását illeti: külö-
nös cáfolatát tapasztaltuk ennek a köz-
hellyé koptatott megállapításnak leg-
utóbb a Radnóti Színpadon, ahol Jordán
Tamás József Attila napló-vallomásai-
nak éppen intimitását kívánta fokozni, a
kimondhatatlan kimondásának megbot-
ránkoztató hatását mérsékelni azzal, hogy
fülhallgatón keresztül, letompított, halk
hangon minden egyes nézőhöz, illetve
hallgatóhoz személy szerint szólt. Hogy
nem a teremhez, hanem a zsöllye negye-
dik sor hatos székén ülő nézőhöz beszélt.

A szinkrontolmácsolás fölényes eluta-
sításánál a magam részéről sokkal hasz-
nosabbnak vélném a fordítók nem is
nyelvi, hanem színházi felkészültségét.
Ölyan értékű, képzettségű színésztol-
mács, amilyen Benedek Ariadne, ritkán
áll a vendégjátékok szervezőinek rendel-
kezésére. De a darabok előzetes tanul-
mányozása, az előzetesen megszerzett
fordítás és a színpadon használt szöveg-
könyv összevetése azért nem feltétlen
boszorkányság. De ez már egy más mes-
terség képviselőire tartozik.

BERNÁTH LÁSZLÓ

Kritikus, a szuperember?

Egy nemzetközi tanácskozás
tapasztalatai

Valljuk meg, elméletellenes közvélemé-
nyünkben inkább mosolygásra, mint el-
ismerésre késztet az ötlet, hogy tudomá-
nyosnak mondott tanácskozás témája
legyen a színházkritikusok képzése. Elek
a gyanúperrel, hogy nem véletlenül ren-
deltettem éppen én e kissé bizarr ötlet
mellé, aki nem is érzem magam elsőren-
dűen színikritikusnak. (Sokkal inkább
filmkritikusnak.) Kétségtelen, az újság-
író-iskolán, mint a művelődéspolitikai
szak osztályfőnök bácsija, évek óta szer-
vezem a hallgatók színikritikusi képzését
is, ami magyarul eddig kétszer két óra
előadást és háromszor két óra szeminá-
riumot, néhány színielőadás meglátoga-
tását és egy-egy kritika írását jelentette.
A szeptemberben kezdődő új tanévben a
szemináriumok száma várhatóan meg-
növekszik ötször két órára.

A lényeg az, hogy a Nemzetközi Szín-
házkritikus Szövetség meghívására Ma-
gyarországról én utazhattam Tbiliszibe,
ahol az idézett témában háromnapos
tanácskozás folyt. Olyan komolysággal,
hogy a megnyitót a grúz kulturális
miniszter tartotta, s a világ több mint
húsz országából mintegy negyven-negy-
venöten jöttünk össze, hogy a patinás
Rusztaveli Színház különtermében há-
romszor négy órán át cseréljünk eszmét a
a színházkritikusok képzéséről.

S ez az eszmecsere végül is sokkal
érdekesebbre sikerült, mint azt némi
hazai szkepszissel beoltva magam is vár-
tam. Elsősorban talán azért, mert a grú-
ziai vendéglátók jóvoltából is hiányzott
minden protokolláris szöveg, s mert, talán
egy idősebb hazai felszólalót kivéve, senki
sem akarta azt bizonyítani, hogy valójá-
ban mindent tud már arról a valamiről,
amit színikritikának neveznek. Mert-
hogy a képzés előtt tisztázni illik: mit kell
érteni azon az egyesek szerint közhasznú
tevékenységen, amit gyűjtőfogalommal
színikritikának szoktak nevezni. Ám hogy
ez a fogalom milyen funkciójú, helyzetű s
persze színvonalú írásművet jelent,
éppen ennek a megbeszélése adta a
tanácskozás érdekességét.

Ott kellene kezdeni, hogy van-e, léte-
zik-e egyáltalán formalizált, tehát vala-

milyen szervezeti keretek között folyó
képzés? Kiderült, hogy több helyen is,
mint gondolnánk. A felszólalások nyo-
mán megtudhattuk, hogy a Szovjetunió-
ban a színházi intézeteknek nevezett
főiskolákon majdnem mindenütt a
színészek, rendezők mellett
színházelmélet-tel foglalkozó fiatalokat
is képeznek, akikből aztán vagy
tudósjelöltek, vagy kritikusok lesznek.
(Vagy mind a két területen
kamatoztatják ismereteiket.) A kínai
résztvevő - aki egyébként maga is több
mint húsz éve Grotowskival együtt, a
Moszkvai Színházi Intézetben végzett -
arról számolt be, hogy a pekingi egye-
tem irodalmi tanszékén folyik színikriti-
kusok képzése is. A lipcsei egyetem pro-
fesszora egyenesen öt évről adott szá-
mot, náluk ugyanis önállóan, tehát külön
tanszéken folyik kritikusok okítása. A
bolgár résztvevő a szovjet gyakorlathoz
hasonló helyzetről számolt be. Egy fran-
cia felszólaló szerint náluk egyetlen
olyan intézmény van, ahová színházkriti-
kusi ambíciókkal megáldott (vagy meg-
vert) ifjak beiratkozhatnak tanulás céljá-
ból. Egy svéd felszólaló - a jelen nem
levő - finneket emlegette, ahol tan-
folyamszerűen folyik színházkritikusok
szervezett oktatása. (A magam felszóla-
lásában - az újságíró-iskolán folyó kép-
zésen túl - már számot adhattam arról a
tervről is, ami szerint a Bölcsész Kar Esz-
tétikai Tanszékén kétéves posztgraduális
képzés indul majd.)

A recept tehát elég egyszerűnek lát-
szik; valamelyik egyetemen, főiskolán
lehetőséget kell biztosítani, hogy az ér-
deklődő, arra alkalmas fiatalok elsajátít-
sák azt a minimumot, amellyel elindul-
hatnak a pályán. Igen ám, de a szervezett
képzésről beszámoló felszólalások szinte
mindegyike azt is felemlegette, hogy
teljesen bizonytalanok, mit is kellene itt
tanítani, s hogy a legjobb oktatási forma
sem garancia arra, hogy valódi és jelentős
kritikusok kerüljenek ki a professzorok
keze alól, arról nem is beszélve, hogy a
lapok hajlandók-e alkalmazni az így rá-
juk szabadított „kiképzett kritikusokat".
Nem véletlenül aratott szavaival oly
nagy sikert egy angol felszólaló, aki a
New York Times kritikusát idézte: „Olyan
szakma, hogy színikritikus, nincs is. Ha
valakinek nem a hobbija a színház, hiába
jár akár egész életén át jobbnál jobb
előadásokra, nem lesz belőle jó kritikus."
Ez az angol felszólaló végül is abban
összegezte a véleményét, hogy a kritika
dolga „csupán" megalapozni a néző véle-
ményét.



Valóban, ahhoz, hogy valakit képezze-
nek - akár formális keretek között, akár
autodidakta módon folyik ez a képzés -,
tisztázni illik: mire kell az oktatásban fel-
készíteni. Ha a fogalmazás nem lenne
túlzottan közgazdasági ihletettségű, akár
azt is kérdezhetnénk: mire kell hogy
alkalmas legyen a késztermék?

Hallottunk tehát már egy angol állás-
pontot, miszerint a kritika dolga megala-
pozni a néző véleményét. Még az első
napon, a kérdéskör kissé szélsőséges
megfogalmazását is hallhattuk azután egy
szovjet felszólalótól, aki arra próbált
válaszolni, vajon hogyan jön a színházba
a kritikus: mint bíró, mint professzor,
mint rendező vagy mint egy kulturált
néző? Könnyű persze azt mondani, amint
hogy a szovjet kolléga is ezt tette: mindez
rossz megközelítés, ám ki tagadhatná,
hogy akár a hazai színikritikáinkban is
pontosan megtalálható a „bírói" gyakorlat
éppúgy, minta professzoros kioktatás,
leggyakrabban a „hogyan kellett volna
rendezni", meg az „én a néző"-féle alap-
állás.

A fenti kérdés mégiscsak hamis - mint
többen megállapították. Elsősorban azért,
mert a kérdés nem veszi figyelembe, hogy
hová, milyen lapba, folyóiratba, színházi
revübe készül a bírálat. S a vita nyomán
hozzátehetem: az sem mindegy, melyik
országban, mikor tesszük fel ezt a kérdést.
Talán éppen ez volt a vita legérdekesebb
tapasztalata, hogy sok azonosság mellett
milyen különbségek mutatkoznak az
egyes országok társadalom- és
színháztörténetileg mára kialakult hely-
zeteiben.

Valaha a kritikusok - a színház felől
érkeztek, aztán egy jeles periódusban az
írók írták a legjobb kritikákat a színház-
ról. A második világháború után azonban,
kedvezőtlen változások nyomán, először
lezüllött a kritika nyelve. Később, a
hatvanas évek óta, a stúdiókból,
egyetemekről, intézetekből toborzódott
ugyan egy új kritikusgárda, ők azonban
jobbára csak a színház belső fejlődésével
foglalkoznak, rendszerint kis példány-
számú lapokban, színházi revükben. Ezzel
párhuzamosan az újságokban egyre in-
kább csak informatív írások jelennek meg
a színházról, mert abból indulnak ki, hogy
az előadások nagyobb hányadát soha meg
sem fogják nézni az olvasók, ezért őket
csak informálni kell. Minden lap ezt teszi,
a maga politikai profilja szerint.

A fejlődésnek ez a szétfutó tenden-
ciája, mint kiderült, egyáltalán nem csak
francia sajátosság; a zsurnálkritika előre-

töréséről számolt be egy angol felszólaló
is. Megegyezett a franciával abban, hogy
ez a kritikai gyakorlat teszi oly nehézzé
valamilyen egységes képzési szisztéma
bevezetését. A legtöbb európai országban
a példányszám szerint is legnagyobb
tömeglapokban szólnak a színházról, te-
hát nem jogtalan arról beszélni, miként
lehet(ne) az újságírók közül színikritiku-
sokat nevelni. (Némi lelkesült túlzással
valaki azt ajánlotta - vajon kinek? -, hogy
a legjobb riporterekből kellene színikriti-
kusokat képezni.) Mindenesetre a zsur-
nálkritika szerencsére nemcsak lenéző
hangsúlyokkal került szóba, többen is úgy
gondolták: itt a legsürgősebb a teendő, itt
kellene a szervezett képzést elkezdeni.

Rendkívül érdekes volt még néhány
ország speciális helyzetéről hallani. Tö-
rökországból például egy író-kritikus ér-
kezett, aki beszámolt arról a helyzetről,
amelyben a török színház ma létezik.
Sok-sok milliós parasztság - színház nél-
kül, és öt-hat millió török vendégmunkás
Nyugat-Európában, ahol videokazettákon
színházi előadásokat forgalmaznak, hogy
a gyerekek ne felejtsék el az anya-
nyelvüket. Aztán a hazatérő - jó esetben
meggazdagodott - vendégmunkások már
igényt tartanának színházra, ami nincs.
Ebben a helyzetben kell dolgozni a kriti-
kusnak. Maximálisan figyelni kell tehát a
történelmileg kialakult szociológiai hely-
zetre. (Íme, a bíró, professzor, rendező,
igazgató, néző szerepköre mellett a kriti-
kusnak szociológussá is kell lennie.) Szí-
riában viszont - mondta el egy felszólaló
- azok a nyelvszakos fiatalok kezdtek
foglalkozni a színházzal kritikusként is,
akik a világ drámairodalmának fordítá-
saival próbálkoznak. Nyilvánvaló, hogy
ők az irodalom oldaláról közelednek az
élő előadásokhoz is. (Tehát irodalmárrá is
kell lennie a kritikusnak.)

Talán a legnagyobb visszhangot ki-
váltó felszólaló a zimbabwei küldött volt,
aki egész személyiségével is valahogy a
néhány napos grúziai összejövetel kö-
zéppontjába került. Ehhez talán külseje is
hozzájárult: majd kétméteres, harminc-öt-
negyven év körüli, szőke, bajszos,
vékony, kifejezetten angolos kinézésű,
leginkább egy ifjú oxfordi tanárra emlé-
keztető úr, aki legelső megszólalásától
kezdve harcos feketebarát elkötelezett-
ségéről tett tanúbizonyságot. Szemrehá-
nyással a hangjában majdhogynem euró-
pai nyavalygásnak nevezte mindazt, ami
addig elhangzott. Hét éve szabadult meg
Zimbabwe a fehérek uralmától, de az

ország változatlanul háborús zóna. Front-
helyzetben él. Amikor is a színház politi-
kai szabadságharcát vívja, így nem lehet a
kritika sem független. Az előadás politi-
kai aktus, márpedig akkor a bírálók sem
lehetnek mások, mint politikai aktivisták.
Az ellenség közös: a gyarmatosító múlt,
ezért a kritika elsőrendű funkciója a
demokratikus kontroll. A fiataloknak, a
kezdő kritikusoknak vállalni kell a harcot
az appartheid ellen, a függetlenségért és a
szocializmusért.

A harcias hangulatú felszólalás meg-
tette a hatását, s ettől kezdve mindenki
tisztázni igyekezett a maga álláspontjának
távolságát vagy éppen közelségét,
egyáltalán viszonyát a zimbabwei néze-
tekhez képest. Igen megértően, de azért
vitatkozva, az egyik szovjet felszólaló
emlékeztetett arra, hogy mintegy hetven
évvel ezelőtt a szovjet színház is hasonló
fronthelyzetet élt meg, hasonló gondjai és
feladatai voltak a kritikának. Jellemző
példaként említette, hogy abban az idő-
ben a békésebb Csehov hiányzott a szín-
házak műsorrendjéről. Szerencsére azon-
ban nincs mindig fronthelyzet - Csehovot
is játszanak már -, s talán most mást
jelent a színház társadalmi elkötelezett-
sége, mint akkor. Második felszólalásá-
ban aztán, némileg békülékenyebb hang-
nemben, a zimbabwei kolléga is elis-
merte, hogy az egyes országok történel-
mük más-más periódusát élik, s ennek
nyilvánvaló következményei vannak a
színházi közéletben is. Ám arra továbbra
is figyelmeztetni szeretne, hogy a fasiz-
mus vagy az atomháború az európai életet
is veszélyezteti, a közvetlen társa-dalmi
harc tehát Európában sem vesz-tette el
időszerűségét.

A kritika társadalmi elkötelezettsége
még egy érdekes részvitában kapott hang-
súlyt. A belga küldött a szemiotika fon-
tosságáról beszélt, arról, hogy nem az a
lényeg csupán: mi hangzik el a színpadi
dialógusokban, hanem az, hogyan jelenik
meg a színpadon. A jelek dekódolása
tehát elsőrendű fontosságú, mert végül is
a hatáskeltő eszközök komponenseinek
struktúráját kell felfedezni a kritikában.
Ezért azután a szemiotikát feltétlenül
tanítani kell a jövendő kritikusoknak.

Ez a szöveg nyilván nem maradhatott
válasz nélkül. Mindenekelőtt egy szovjet
felszólaló kezdeményezte a vitát, aki Nils
Bohrra hivatkozott. A kitűnő fizikus
állítólag egy nyilatkozatában arról be-
szélt, hogy a művészetet éppen azért sze-
reti, mert nem kell - és nem is lehet -
tudományosan elemezni a műalkotásokat.



szemle

Más felszólalók a szemiotikától azért fél-
tették a kritikát, mert így - legjobb eset-
ben - egy komputer tud mindent megfej-
teni, ugyanakkor a kritika sohasem lehet
csak kívülálló, hideg, nem nélkülözhet
bizonyosfajta szubjektivitást... Es világ-
nézetet sem - tették hozzá mások.

A vita legvégén aztán ismét szót kért a
belga kolléga, s elmagyarázta, hogy a sze-
miotika csak módszer, nem helyettesít-
heti a világnézetet, nem zárja ki a szub-
jektivitást. Csupán eszköze a kritikának,
amellyel mintegy megfejti az előadás nem
verbális részét. (Ami a modern szín-
házban szerinte egyre fontosabb.) A
megfejtett előadás értékelése természe-
tesen nem nélkülözhet társadalmi, pszi-
chológiai, filozófiai ismereteket, tehát
nem hiszi, hogy a szemiotikától - bár-
mely világnézeti megközelítésben - fél-
tenie kellene a kritikát.

Ismerni kell tehát a társadalmat, törté-
nelmet, a színház és a színpad történel-
mét, az irodalmat, a szemiotikát, a szo-
ciológiát, az aktuálpolitikai helyzetet, s
most még nem is esett szó a színész, a
zene, a díszlet, a kosztüm és mindenek-
előtt a rendezők munkájának ismeretéről.
Ennyi mindenre kellene ugyanis megta-
nítani a jövendő kritikusokat. Ezek szerint
a kritikusok szupermenek? - tette fel nem
kevés iróniával a kérdést egy szovjet
felszólaló. Valóban, ha minden igényt -
mint a képzés lehetséges alapjait - össze-
szedünk, akkor három különböző egyetem
hat-nyolc szemesztere sem elegendő, hogy
mindenre megtanítsa a jövendő színibírá-
lót. Pedig még írni meg sem tanította.
Enélkül pedig akármilyen sok van valaki
fejé-ben, mit sem ér az egész tudománya.
Már-pedig ami a toll alól betűkben,
szavakban, mondatokban kifolyik, az -
akármennyire sajnálatos ez - nincs
egyenes arányban azzal, ami a kritikus
fejében van. (Mindkét irányban lehetnek
eltérések.)

Az első dolog tehát, állapították meg
többen, hogy írni kell a fiatal kritikusnak.
Gyakorolni a szakmát. S közben tanulni
is, amennyit csak lehet. Kinek mi adatik.
Szervezett oktatás egyetemen, újságíró-
képzésben vagy csak úgy, autodidakta
módon. Mert, ahogy egy angol hozzászóló
igen helyesen fogalmazott, a kritikus is kar-
riert akar csinálni. Annyira legalábbis,
hogy figyeljenek rá, nézők, színháziak,
mindenki, ha csak lehet. A karrier érdeké-
ben pedig feltehetően tanulni is érdemes.

Nem hiszem, hogy ez az egyetlen
mondat lehetne a summája a háromnapos
eszmecserének - remélem, ezt az
előzőekben sikerült bebizonyítani - szá-
momra mégis ez volt a legrokonszenve-
sebb mondat.

N. I.

Esszék a színházról

Egymás után két kötete jelent meg Ge-
rold Lászlónak, a neves újvidéki irodal-
márnak, kritikusnak, a jugoszláviai ma-
gyar színjátszás krónikásának. Az egyik-
Színház a nézőtérről - az Újvidéki Színház
tízéves működéséről ad számot; a másik
- Színházesszék- az elmúlt negyedszázad
világszínházi tendenciáinak változásairól
készült szubjektív megközelítésű át-
tekintés.

Az Újvidéki Színházat 1973-ban a belg-
rádi kísérleti színház, az Atelje 212 min-
tájára alapították. Az Újvidéki Színház is
kezdettől fogva avantgarde-kísérleti
arculat kialakítására törekedett. Műsorá-
ban négy jól elkülöníthető réteg észlel-
hető: a klasszikus drámáké, a kortárs szer-
zők műveié, a szórakoztató daraboké és a
jugoszláviai magyar szerzők alkotásaié.

A színház több mint tíz éven keresztül
méltatlan körülmények között, egy ifjú-
sági házzal társbérletben működött, nem
volt tisztességes próbaterme, díszlet- és
jelmeztárolási lehetősége, s minősíthe-
tetlen technikai feltételek nehezítették a
napi munkáját. (Csak 1986-ban költözött
saját épületébe.) A színháznak kezdet-ben
nem volt önálló társulata, majd egy
maroknyi mag köré produkciónként szer-
veződött a mindenkori stáb, főleg az
Újvidéki Rádió magyar színészeiből. Ál-
landó rendező nélkül dolgoztak, ami egy-
felől, főleg a társulatépítés, a stílus és
arculatkialakítás szempontjából hátrányt
jelentett, másfelől az együttes szellemi és
formai nyitottságát eredményezte, mivel a
jugoszláv színjátszás legkülönfélébb
irányzatait képviselő rendezők állították
színpadra az újvidéki előadásokat. Két
rendező hatása azonban így is ki-
mutatható és meghatározó volt: Harag
Györgyé és Ljubomir Draskiéé.

Gerold László kronologikus rendben
közli a színház első tíz évének minden
bemutatójáról írt kritikáját. Ezekből az
írásokból nemcsak az egyes előadások
elemzése és bírálata olvasható ki, hanem
a színházzá válás, a profilkeresés el-
lentmondásoktól nem mentes folyamata is
kirajzolódik.

A szerző hitet tesz bizonyos irányzatok
és drámai művek mellett, de nem adja fel
kritikusi objektivitását. A több mint
negyven bemutató elemzésekor
ismételten szembekerül azzal az ellent-
mondással, amely a színház kísérletező
célkitűzése és a választott darabok jel-
lege között feszül. Gerold úgy látja, hogy
az objektív körülményeken túl a színház
azért sem tudott igazán pregnáns arcula-
tot kialakítani, mert a műsora húsz-
huszonöt éves késésben volt a világszín-
házi tendenciákhoz képest éppen így,
mint az élet aktuális problémáihoz viszo-
nyítva. Így önmagukban bármilyen ér-
tékesek voltak is egyes előadások, ezek is
légüres térbe kerültek, csak egy szűk
közönségréteg értékelte ezeket igazán, s
valódi áttörést a színház nem tudott vég-
rehajtani.

Gerold László kritikái egy határozott
esztétikai normarendszer következetes
érvényesítéséről tanúskodnak. Stílusára a
pontos és félreérthetetlen megfogalma-
zásra való törekvés jellemző leginkább,
ami esetenként azzal jár, hogy a képsze-
rűség, a könnyedség hiányzik írásaiból.
Gerold kritikai krónikája dokumentum-
értékű, amit az igen gazdag függelék
(részletes műsor, társulati névsor, ven-
dégszereplések, díjak lajstroma) tesz még
értékesebbé.

A Színházesszék négy, tartalmilag és for-
mailag egyaránt különböző részből álló
kötet, amelynek összetartó központi kér-
dése az, miként lehet a különböző vi-
lágszínházi tendenciákat, illetve az azokat
képviselő előadásokat az utókornak
érzékelhetővé tenni.

A kritikus a kötet első fejezetében -
Összefüggések - fogalmazza meg azt a
dilemmát, amellyel mindenki, aki az el-
múlt húsz-huszonöt év jelentős színházi
előadásairól be akart számolni, szembe-
került. Ugyanis viszonylag gyors egy-
másutánban két megújhodási folyamatot
élt át a színház: a drámairodalomét és a
színházművészetét. S míg az elsőt a maga
hagyományos módszereivel többé-
kevésbé még tudta követni a színikritika
és a dráma- és színházelmélet, addig a
másodiknál ezek a módszerek jószerivel
csődöt mondtak. A pontatlanul rendezői-
nek nevezett színház különböző irány-
zatainak közös sajátossága az, hogy az
előadásoknak a drámaíróval egyenrangú
alkotója lett a rendező, a szöveggel azo-
nos fontosságú kifejezőeszközzé vált a
látvány, meghatározóvá a gesztusnyelv,


