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E b ben az írás ban a né zô nek a szín há zi elô adás -
ban el fog lalt po zí ció ját, sze re pét kí vá nom ér -
tel mez ni. Pon to sab ban azt, hogy mi lyen mó -

don vi szo nyul az elôadás te ré hez, és ho gyan, mi -
lyen úton ala kul hat és ala kít ha tó át szem lé le te ön -
ma gá ról, és kör nye ze té rôl. A kér dés tár gya lá sa kor 
hi vat koz ni fo gok a budapesti Ka to na Jó zsef Szín -
ház Kam rá já nak Ro sen crantz és Gu il den stern ha lott 
cí mû elô adá sá ra,1 Tom Stop pard film vál to za tá ra és 
a Kamra más elôadá sai ra is. Hang sú lyo zom, hogy 
amennyi re ez egyál ta lán le het sé ges, igyek szem ma -
gam tá vol tar ta ni a kri ti kus po zí ció já tól. Megér tô, 
em pa ti kus oda for du lást sze ret nék su gá roz ni és ja -
va sol ni is, nem csak az adott eset re te kin tet tel. Az, 
hogy a nyu ga ti szín há zi ha gyo mány az újabb kri -
ti kai vo nu lat bûn bak ja ként sze re pel, ért he tô, de a 
kri ti ka dü he könnye dén kiépít het olyan nyel ve ze -
tet, ami hát rá nyo san érin ti a megér tô oda for du lást. 
Töb bek közt mo der nis ta he vé ben el vesz ti sze mé -
lyes kap cso la tát tár gyá val. Ez a jó in du lat / em pá tia 
a vál to zá sért tény ke dô va la mennyi moz du lat elen -
ged he tet len fel té te le. 

Né hány ki dol go zott refle xió val sze ret nék hoz -
zá já rul ni ah hoz, hogy a sa ját nar ra tí vám ban meg -
fo gal ma zott ész re vé te lek erôs kul túr gén né, meg ha -
tá ro zó szû rô vé fej lôd hes se nek. Tu da to sí ta ni sze ret -
ném, hogy nem el sô sor ban elôadá sok ról, ha nem 
azok ürü gyén be szé lek. Igaz, és ez zel csat la koz nék 
a re cep ció esz té ták hoz, hogy min den ér tel me zés ré -
sze a tex tu sok nak, hi szen azok lét mód ju kat te kint -
ve nem él nek csak az ér tel me zés ben, mégis megen -

ged he tô nek ér zem az „ürü gyén” ki fe je zést, hi szen 
min den in terp re tá ció egy ben az ön ma gun kat a má -
sik más sá gán ke resz tül megér tô szer ke zet ben mû -
kö dô ön megér tés is. Ez pe dig úgy lá tom, jo gos sá 
te szi az „ürü gyén” for du lat hasz ná la tát. Azt aka rom 
ez zel je lez ni, hogy sze mé lyes szo ron ga tott sá got, a 
ma gam hely ze té nek te ma ti zá lá sát he lye zem az ere -
det po zí ció já ba. Ez az ugyanis, ami meg mu tat ja, 
hogy nem in for má ciós, vagy tu do má nyos/tech ni -
kai prob lé má val ál lok szem ben. A tét itt az ön -
megér tés ere de ti sé ge.  

A szo ron ga tott ság, amely kö ré gon do la tai mat 
felépí te ni igyek szem, nem más, mint a mo dern 
világ on to ló giai ket tôs sé gé nek gon dol ko dá sunk ra 
gya ko rolt ha tá sa. En nek leg fôbb biz to sí té ka a dol -
gok diszk rét el vá lasz tá sa a mo dern tár sa da lom ban. 
A ha tal mi for mák, a ter mé szet, a tár sa da lom, a je -
len tés lát szó la gos el vá lasz tott sá ga, füg get len sé ge, a 
töb biek kel szem be ni sze mé lyes fe le lôt len sé ge, a 
tárgy megin gat ha tat lan hely ze te.2 Ugyanez a szét -
vá lasz tás meg je le nik konk rét té mám ban is, a ha -
gyo má nyos szín há zi elôadás, a pol gá ri szín ház kap -
csán. A fe le lôt len ség egyen lô az zal, hogy az adott 
do log „ma gánügy”. Szín ház ba jár ni, gon dol kod ni, 
hin ni Is ten ben ez a pro tes táns / ka pi ta lis ta ha gyo -
mány ban „ma gánügy” (a szív csend jé ben). Ezt erô -
sí ti meg a szín há zi tér meg szo kott beosz tá sa is, ahol 
a kö zön ség és a szín pad egyirá nyú, egyér tel mû mó -
don áll nak szem ben. Lé te zik ideá lis né zô pont, ez 
együtt jár a pers pek tí va egyirá nyú sí tá sá val. A né zô 
a töb bi né zô vel tu da to san nem konf ron tá ló dik, a 
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1 Az elôadást 1999-tôl 2001-ig nyolc al ka lom mal is meg te kin tet tem. Ren dez te: Má té Gá bor A sze rep lôk: Ro sen crantz – Tóth 
Jó zsef, Gu il de stern – Bán Já nos, Szí nész – Vég vá ri Ta más, Alf red – Ta kát sy Pé ter, Ham let – Sza bó Gyô zô, Ophe lia – Hu szá -
rik Ka ta, Clau dius – Té ri Ti bor, Gert rud – Bor bély Va li, Po lo ni us- id. Vaj dai Vil mos, Tra gé dia ját szók – Szacs vay Lász ló, Nagy 
Er vin, Elek Fe renc, Fe ke te Er nô. 

2 Alap el veink sze rint a tu dós nem fe lel a fel hasz ná lá sért, a ha ta lom nem be fo lyá sol ja a je len tést. Sa ját kul tú ránk na pi ön -
kri ti ká ja ugyanezen el ve ken nyug szik. Mégis e te rü le tek ke ve re dé se te szi ezt a vi lá got ha té konnyá, ki szá mít ha tat lan ná, 
erôs sé és két szí nû vé. Az így ke let ke zett hi bri be krôl vi szont alap ve tôen nem aka runk tu do mást ven ni. Lásd Bru no La to ur: 
So ha sem vol tunk mo der nek. Bp., Osi ris, 1999. 66.-73. ford. Ge cser Ot tó.
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ta lál ko zás ki me rül a taps, a ne ve tés, eset leg a „ma -
rad jon már csönd ben” jel le gû fel szó lí tá sok ak tu sai -
ban, nem néz nek egy más sze mé be, tu da to san nem 
fi gyel nek má sok gesz tu sai ra. Az zal az el vá rás sal ül -
nek be az elôadás ra, hogy biz to sít ják szá muk ra az 
ideá lis né zô pon tot, eb ben a töb bi né zô, pél dául egy 
két mé te res né zô tár suk, aki tôl nem lát nak jól, va -
la mi fé le in for má ció el mé le ti ér te lem ben vett zaj já 
vá lik, hi bá vá, ami egy sze rûen csak ki kü szö bö len -
dô. Ezt megért ve, nem fo gad hat juk el Bru no La to -
ur- nak azt az ér vét, hogy a ré gi ant ro po ló giai mát -
rix a mo der ni tás ban sem vál to zik. A vál to zás a ta -
ga dás, ami lá tó szö gün ket, így a tu da tos cse lek vést 
moz gat ja. A nem tu da tos el fe dés ben, ta ga dás ban 
van, ami ugyan nem szün te ti meg a lé tét, de be fo -
lyá sol ja ha tá sos sá gát. La to ur fen tebb hi vat ko zott 
mû vé ben azt ál lít ja, a mo dern kor, az ant ro po ló -
gus né zô pont já ból, el sem kez dô dött, hi szen a ta -
ga dás nem vál toz tat az ant ro po ló giai mát ri xon. Ez 
az érv azon ban nem tart ha tó, ha a tu da tos vi sel ke -
dést és an nak kö vet kez mé nyeit vizs gál juk. 

A Kam ra elôadá sá ban a tér beosz tá sa az, ami 
meg lep he ti a fel ké szü let len lá to ga tót. Ez a beosztás 
ép pen azért elô nyös, mert azok fe lé a hib rid hely -
ze tek fe lé te re li a be fo ga dót, ame lye ket a meg szo -
kott felosz tás el ta kar. El kép zel he tô, hogy egy befo -
ga dó szá má ra nem is me ret len a szín ház ilyen kiala -
kí tá sa, azon ban va ló szí nû sí tem, hogy az ilyen nézô 
is is me ri, a ma is ural ko dó, pol gá ri szín ház struk -
tú rá ját. Az is jó eséllyel igaz, hogy elôbb is mer ke -
dett meg a ha gyo má nyos irány zat felosz tá sá val.  

Ez a felosz tás, mint azt Já nos Sza bolcs Szín ház, 
temp lom, is ko la cí mû ta nul má nyá ban ki fej ti, azon 
ala pul, hogy a „XVIII. szá za di szín ház nak a temp -
lom mal és is ko lá val megegye zô felada tok nak kel -
lett ele get ten nie (legalábbis el mé le ti szin ten), fô 
felada tá nak az em ber ér tel mi és ér zel mi ne ve lé sét 
te kin tet ték. (…) ál lam tu do má nyi mû vek szer zôi 
(…) [a szín ház] leg fôbb felada ta ként (…) a fel vi lá -
go so dás ant ro po cent ri kus fi lo zó fiai né ze tei nek ter -
jesz té sét ha tá roz ták meg.”3 A ne ve lés mint feladat 
a XIX. szá za di szín há zi arc hi tek tú ra kiala ku lá sát 

ered mé nyez te. Ennyi ben min den ezt meg bon tó 
ren de zés lá za dás a mo dern tár sa da lom fel szí ni szer -
ke ze te el len, és ta ga dá sa an nak a XVIII–XIX. század -
ban gyö ke re zô ha gyo mány nak, mely ben a színház 
is ko la, és ép pen a kul tú ra, nem zet egy sé ge sí té sét, 
ne ve lé sét szol gál ja a pol gá ri fi lo zó fia szó csö ve ként. 
Sok kal in kább gon dol ko dás sá, és el bi zony ta la ní -
tás sá vá lik, mint megerô sí tés sé. A mo der ni tás on -
to ló giai ket tôs sé ge le lep le zô dik, az el dönt he tet len -
ség hely ze te meg mu tat ja, hogy a vi lág nem bi ná ris 
rend szer ben mû kö dik, hogy az egyér tel mû ség bôl 
kö vet ke zik a mo der ni tás ha mis, és két élû sza bad -
ság fo gal ma, va la mint a hib ri dek el lenôr zé sé nek, 
vagyis egy bi zo nyos ér te lem ben a gon dol ko dás nak 
a hiá nya, egy alap ve tô kér dés fel te vés fel nem vál -
la lá sa.4 A ne ve lés, tu laj don kép pen in kább ido mítás, 
ered mé nye egy bi zo nyos vi lág felosz tás, ál ta lá ban 
reflek tá lat lan el sa já tí tá sa. Ez zel szem ben áll a beosz -
tá sok rög zí tett sé gé nek fel la zí tá sa, az egész re irányí -
tott te kin tet, mint az új ra gon do lás kiin du ló pontja.5 

 
I. A Kam ra ren de zé si ha gyo má nyai ról  

 
A to váb biak ban elem zés re ke rü lô tér el ren de zés, 
nem elôz mé nyek nél kü li. A Kam ra megala ku lá sa -
kor már ké szül tek elôadá sok ha son ló fel fo gás ban. 
A Ka to na Jó zsef Szín ház tár su la tá nak ak ko ri igazga -
tó ja, Zsám bé ki Gá bor fon tos nak tar tot ta a szín há -
zi tér in ti mi tá sát, amit sze rin te a mé ret már ön ma -
gá ban is meg ha tá roz (a Kam ra kö rül be lül 100 fôs 
pin ce szín ház.). Az ál ta la ren de zett Ham le tet 1991. 
de cem be ré ben mu tat ták be elô ször. A Ro sen crantz 
és Gu il den stern ha lott elôadá sa egyér tel mûen az ott 
felépí tett kon cep ció foly ta tá sá nak te kint he tô. 

A kri ti kák ból jól lát ha tó, hogy mind a tér rende -
zés, mind a jel me zek és a dísz le te zés, meg fe lel az 
Stop pard da rab ese té ben al kal ma zott nak. A jel me -
zek kor ta lan sá got su gall nak, a dísz let sti li zált. A sze -
rep osz tás is ér de kes át fe dé se ket mu tat, Ta kát sy Péter 
és Tóth Jó zsef sze re pel nek mind két elôadás ban. Má -
té Gá bor, a mos ta ni ren de zô pe dig Clau dius sze re -
pét ala kí tot ta az 1991-es szín re vi tel ben. Az akkor 

3 Já nos Sza bolcs: Szín ház, temp lom, is ko la. The at ron, 2000/2. 15–16. 
4 Itt Mar tin Hei deg ger Mit je lent gon dol kod ni? cí mû ta nul má nyá ra utal nék, az in ter es se, a ben ne ál lás és az ér dek lô dés kö -

zöt ti kü lönb ség té tel re. Az ér dek lô dés itt va la mi olyan, ami egy kül sô ese mény függ vé nye, és an nak meg szûn té vel akár 
szer te is fosz lik. Ami iránt ér dek lô döm, az a kö vet ke zô pil la nat ban már pe ri fé riá ra is ke rül het. Ez az ér dek lô dés kap cso -
lat ba hoz ha tó a mo der ni tás sza bad ság ér tel me zé sé vel, ahol a szfé rák diszk rét szét vá lasz tá sa biz to sít ja az ér dek lô dés hez 
szük sé ges ké nyel met. Mar tin Hei deg ger: Mit je lent gon dol kod ni? In: Ba csó Bé la (szerk.): Szö veg és in terp re tá ció. Bp., Cse -
rép fal vi, 1991. 8. ford. Pon grácz Ti bor. 

5 Vö.: Mar tin Hei deg ger: Mi a me ta fi zi ka? In: M. H.: Be ve ze tés a me ta fi zi ká ba. Bp., Ikon, 1995. ford. Vaj da Mi hály.
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meg je lent ri por tok ból, is mer te té sek bôl, kri ti kák -
ból,6 az de rül ki, Zsám bé ki el kép ze lé sé nek sa rok -
kö ve: tér ben ját sza ni, nem egy irány ban. Az ér telme -
 zôk mind hang sú lyoz ták a né zôk rész vé te lé nek fon -
tos sá gát, kiemel ték, hogy a tér el ren de zés meg te rem ti 
a le he tô sé get ah hoz, hogy a né zôk egy más reak cióit 
is nyo mon kö ves sék. Meg ta lál ha tóak voltak a kö -
zön ség nek cím zett ki szó lá sok is. Ezek az össze füg -
gé sek nem csak a két da rab kö zöt ti in ter tex tu á lis vi -
szo nyo kat hang sú lyoz zák, ha nem sok kal in kább a 
két elôadás kö zöt ti kap cso la to kat. Saj nos az 1991-
es elôadás rö vi dé le tû volt a Ham le tet ala kí tó Ter -
nyák Zol tán kö rül kiala kult bot rány miatt, és 1992-
ben is ha son ló hely zet jött lét re, mi kor az ak ko ri 
Ham let, Ka szás Ger gô ki lé pett a tár su lat ból. 

Ha a szín ház je len le gi 2000/2001-es re per toár -
ját vizs gál juk, a ha gyo má nyos nak te kint he tô 
elôadá sok mel lett, több olyan ren de zést ta lá lunk, 
ame lyek a tér szer ve zés ben ha son ló el ve ket kö vet -
nek. Ilye nek a Köz el len ség, a Bakk hás nôk, a Kés a 
tyúk ban, a Kall de wey, Far ce vagy a ke vés bé preg -
náns Mau zó leum. Mind az öt eset olyan szín pad-
né zô tér beosz tás sal dol go zik, ami a fen ti szem pon -
tok fe lé nyit. Kü lön bö zô mér ték ben, de mindegyik 
elôadás mot tó jául meg fe lel ne a: „tér ben ját sza ni, 
nem egy irány ban” jel szó. Ez azt je len ti, hogy a 
Kam ra rend sze res lá to ga tóit, nem éri vá rat la nul egy 
ha son ló elôadás. Té mám szem pont já ból mégis az 
tû nik a leg cél ra ve ze tôbb nek, ha hi po te ti ku san egy 
fel ké szü let len, a XIX. szá za di pol gá ri szín ház ha -
gyo má nyá ban ál ló né zô tí pust, eh hez a ha gyo mány -
hoz tar to zó min ta né zôt7 ve szek ala pul, mi vel úgy 
lá tom, hogy ez zel a meg kö ze lí tés sel job ban fel mu -
tat ha tó a fen ti ren de zé si el vek je len tô sé ge. 

 
II. Be lé pés a tér be, a tér me ta mor fó zi sa  

Az áb rán alul lát ha tó ka pun lép be a kö zön ség. 
Amint fel mé rik a he lyi sé get vá lasz tás elé ke rül nek. 
„Ho va ül jek? Va jon van-e je len tô sé ge?”. Sem mi lyen 
kri té rium sem siet azon ban a he zi tá lók se gít sé gé -
re. (Amió ta a Kam rá ban is hely re szól nak a je gyek, 
a hely(zet)nek ez a di lem má ja saj nos el ve szett). 
Mint az a fen ti áb rán lát ha tó, a szék so rok pá ron -
ként egy más sal szem ben fog lal nak he lyet. A szín -
pa di moz gá sok pe dig a né zô te kin te tét idô rôl idô -
re a töb bi né zô fe lé irá nyít ják. Az elôadás idôn ként 
olyan szi tuá ció kat te remt, ame lyek ki fe je zet ten pro -
vo kál ják a má sok gesz tu sai ra rea gá ló refle xió kat. 
Az egyik je le net ben, mi kor a cím sze rep lôk Ham -
let hez siet nek, hogy el les sék „mi bánt ja tit kon úgy”, 
Ham let (Sza bó Gyô zô) az egyik né zô tér kor lát ján 
gug gol va ol vas. Eb ben a hely zet ben a má sik há rom 
sa rok ban ülôk min den kép pen szem be sül nek az 
elôb biek reak ciói val. A fi gu ra tér be li (és így je len -
tés be li) hát te rét idô le ge sen né zôk vi sel ke dé se ad ja 
meg. Az, hogy eb ben a tér ben min dig szem be sül -
he tünk né zô tár saink reak ciói val, még sem je len ti 
azt, hogy va ló ban ál lan dó hát te rét biz to sít ják az 
elôadás nak, hi szen ez fi gyel münk beideg zett irá -
nyult sá gain is mú lik. A ha son ló fel hí vó gesz tu sok, 
me lyek re más né zô pont ban ta lán az in ter mez zo ki -
fe je zést hasz nál nám, bár ez zel az ese ményt mel lé -
kes nek, epi zód sze rû nek tün tet ném föl, és ép pen 
en nek el len ke zô jén fá ra do zom, min den kép pen fon -
to sak, már csak azért is, mert a pol gá ri szín ház ha -
gyo má nya fe lôl in dul va va ló szí nû leg nem szen te -
lünk elég fi gyel met a kör nye zet kiala kí tá sá nak. 

Az elôadás kez de tén, ami kor Ro sen crantz és 
Guil den stern elô ször ta lál ko zik a szí né szek kel, azok 
ugyanazon a ka pun men nek ki, ahol a né zôk érkez -
tek. A szí nész tár su lat moz gá sa, egye bek mel lett, 
olyan per for ma tív ak tus sá vá lik, amely át ne ve zi, bir -
tok ba ve szi a tér egy rész le tét. Min den be és ki já -
ra tot el fog lal (itt ért sük ezt ak tív ige ként) te hát a szín -
 pad. Mos tan tól ez a hely nem az a hely, ahol ha a 
né zô be jött, ki is me het. Az elôadás ki sa já títja („mos -
tan tól ez is szín pad”) ezt a le he tô sé get. (vö.: III.1.) 
Igaz, a tér szer ke ze te, elôbb is su gall hat ta a színpad 
ilyen fel fo gá sát, de ez a „ki lé pés” egyér telmûen be -
zár ja a né zôt a szín pad ra, hi szen más út ki fe lé nincs. 

Az elôadás rend sze re sen olyan uta lá sok kal él, 
ame lyek megerô sí tik ezt az ér tel me zést. Ab ban a 

6 Nép sza bad ság, 1991. de cem ber 27.; Pest Me gyei Hír lap, 1991. de cem ber 28.; Ma gyar Nem zet, 1991. de cem ber 19.; Szín -
ház, 1992/3. 

7 A min ta né zô fo gal má hoz lásd Mar co de Ma ri nis: A né zô dra ma tur giá ja. Cri ti cai La pok, 1999/10. ford. Im re Zol tán.

A négy sarokban fog -
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nagyobb kapu, egy -
mással szemben. 
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dia ló gus ban ami azután kez dô dik, hogy a szí nészek 
elô ször akar ják el hagy ni a színt, a szí nész tár su lat 
ve ze tô je (Vég vá ri Ta más) fel is hív ja a né zô fi gyel -
mét ar ra, hogy va la mi nek a be já ra tát, egy ben va la -
mi más nak a ki já ra ta ként is ér tel mez he ti. Ugyan a 
meg jegy zés szo ro sabb kon tex tu sa a szí nész mes ter -
ség ter mé sze té rôl el mél ke dô pár be széd, a kap cso -
lat a tér szer ve zé si el vek kel egyér tel mû nek tû nik. 

 
II.1. A né zô pont sze re pe, fe no me no ló giai refle xió 
 

Vissza tér ve a II. pont hoz, el mond ha tó, hogy a már 
átala kult tér ben, amit a szín ház, a szín pad ural 
(ekö rül fo rog min den), meg szû nik a li neá ris oda -
for du lás le he tô sé ge. Ha egyet len ol dal ról át te kint -
he tô le het ne min den „re le váns” ese mény, ahogy a 
pol gá ri szín ház vi zuá lis rend sze re su gall ja (min den 
bi zonnyal ha mi san), ak kor az zal az ér zés sel tá voz -
hat na a né zô, hogy be ke be le zett min dent, hisz min -
dent lá tott, amit mu tat ni akar tak ne ki. Ir reá lis il lú -
ziók kal tá voz na te hát, mégis jog gal ten né. Ese tünk -
ben en nek a le he tô sé ge sem áll fenn. A né zô bár -
hol fog lalt is he lyet, fel kell fi gyel jen rá, hogy nem 
lát hat min dent egy szer re. A tér ilyen kiala kí tá sá val 
a lá tás egyér tel mû sé ge meg szû nik, a tárgy min dig 
csak egyik ol da lá ról szem lél he tô, min dig ma rad -
hat a né zô ben né mi irigy ség azok kal szem ben, akik 
a má sik ol da lon ül nek. Min dig lesz va la mi, ami csak 
ve lük tör té nik meg. Iri gyel he tik egy mást, mert az 
egyik hez ült Ham let, az utób biak pe dig iri gyel he -
tik a töb bie ket, hogy lát ták az ar cu kat, mi kor Ham -
let hoz zá juk te le pe dett. A né zô tér el ren de zé se ez -
zel az egyén né zô pont já nak fe no me no ló giai meg -
ha tá ro zott sá gait hang sú lyoz za. Több né zés irány él 
együtt az adott tér ben, ahol így egyik sem vál hat 
ab szo lút ki tün te tet té. Ez le lep le zi a XIX. szá za di 
szín ház me cha niz mu sát, fel hív ja a fi gyel met a fron -
ta li tás kér dé sé re. Mi több, a tér sze rû sé get hang sú -
lyo zó né zô pont ból visszautal a nyu ga ti szín há zi ha -
gyo mány ra, kiemel ve an nak egy ol da lú sá gát.  

 
II.2, A né zô tér kiala kí tá sa, köl csön ha tás a né zôk kö zött 

 
A né zôk rea gá lá sa kény sze rít he ti az egyé ni né zôt 
ar ra, hogy úgy szer vez ze és in terp re tál ja sa ját ta -

pasz ta la tát, ahogy biz to san nem ala kí tot ta vol na el -
szi ge telt ol va só ként.8 A szín há zi kö zön ség nek ezt 
az ere jét legin kább az egy sé ges, és egyirá nyú ha -
gyo má nyos né zô tér ga ran tál ja. A né zôk arc ta lan tö -
me ge, a sa ját po zí ció reflek tá lat lan sá ga, so kat „se -
gít” ab ban, hogy az egyé ni szem pon tok felol dód -
ja nak a kö zös ség szem pont jai ban. 

Bár kö zös ség ként nyil ván va lóbb, mint mondjuk 
az ol va sók kö zös sé ge, a szín há zi kö zön ség ép pen 
köz vet len je len lé té vel gya ko rol erô sebb ha tást az 
egyes be fo ga dók vi sel ke dé sé re. Ha a né zô tér kiala -
kí tá sa né zô pon tok ra, külön ál ló cso por tok ra tör deli 
a kö zön sé get, ez a ha tás je len tô sen csök ken het. Mi -
vel a négy kü lön bö zô né zô cso port, ugyanazon idô -
ben, el té rô ese mé nyek kel szem be sül, sôt, ahogy a 
II.1.- ben kiemel tem, egy más reak cióit is meg fi gyel -
he ti, kü lön bö zô né zô pon tok ként is mer het egy más -
ra. A köz vet le nül egyet len né zô fe lé cím zett ki szó -
lá sok mé gin kább kieme lik a kü lön bö zô sé get. A tár -
gyalt tér szer ve zé si el vek te hát po zi tí van hat hat nak 
az egyé ni szem pon tok ér vé nye sü lé sé re is. 

 
III. Önazo nos ság, a részt ve vôk stá tu sza 

 
A II. pont ban tár gyal tak kal szo ro san össze fo nó dik 
az a je le net az el sô fel vo nás kö ze pén, mi kor Gu il -
den stern (Tóth Jó zsef) beül az egyik né zô tér re (mi -
köz ben a hoz zá leg kö ze lebb ülô né zô fe lé köz vetlen 
moz du la tot tesz), azt mond ja: „most olyan, mintha 
én is né zô vol nék. Ron da ügy.”9 Egy fe lôl itt is érvé -
nye sül az, amit Ham let tel kap cso lat ban meg je gyez -
tem. Más fe lôl egy igen össze tett prob lé mát emel a 
ho ri zont ba ez a re to ri kai lag erô sen meg ter helt kér -
dés. Fon tos tisz táz ni, hogy en nek a prob lé má nak 
egyik leg fon to sabb le he tô sé ge/fel té te le a sze mé lyi -
ség fej lô dést in teg rá lás ként, szin té zis ként ér tel mezô 
ha gyo mány, mely ben ne he zen kép zel he tô el például, 
hogy egy tárgy stá tu sza, ne le gyen egyér tel mû.10  

(i) Va jon mi lyen mi nô sé gé ben tet te fel a kér dést: 
sze rep lô ként, szí nész ként? Mind két al ter na tí va jól 
véd he tô, de a di lem ma ak kor éle zô dik ki iga zán, 
ha rá kér de zünk, fel te het te vol na né zô ként is? Mi -
vel a prob lé ma itt még el dönt he tet len, nyi tott ma -
rad, egyelô re ér de mes el fo gad nunk, hogy a há rom 
le he tô ség osz cil lá ció ja ha tá roz za meg a hely ze tet. 

 8 Mar vin Carl son: A szín ház kö zön sé ge és az elôadás ol va sá sa. Cri ti cai La pok, 2000/ 3–4. ford. Im re Zol tán. 
 9 Az elôadás ban el hang zó szö veg rôl van szó. 
10 Vö.: Con nie Zweig: The De ath of the Self in the Post mo dern Word. In: Wal ter Tru ett An der son (szerk.): The Fon ta na 

Post- mo dern Re a der. Lon don, Fon ta na Press, 1996. 141–146.
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(ii) Mit je lent né zô nek len ni? Azt, hogy egy bi zo -
nyos he lyen ülök egy te rem ben, vagy va la mi vel töb -
bet? Úgy tû nik van olyan szem pont, ami alap ján 
el mo só dik a kü lönb ség. (iii) Ha ma gam ra ve szem 
a kér dést, ta lán én is ki je lent het ném: „olyan mint -
ha én is sze rep lô vagy szí nész vol nék”. Ron da ügy, 
te het nénk hoz zá iro ni ku san, kö vet ve Gu il den stern-
 Tóth Jó zsef pél dá ját. Ezek a refle xiók felold ják / el -
mos sák (mint va la mi ol dó szer) a szín pad-né zô tér, 
szí nész-né zô bi na ri tá sok ere jét. Vé gig gon do lá suk 
iden ti tás za var hoz ve zet, ami ese tünk ben min den -
kép pen ter mé keny.  

Meg kell azon ban je gyez ni, hogy a ren de zés csak 
le he tô sé get te remt eh hez, fel vet le he tô sé ge ket, né -
zô pon to kat. A né zô akár el is fe led kez het ró luk, 
ugyanis ma ga az elôadás nem bont ja ki ôket, in -
kább csak fel tá lal ja. Azon ban meg van a le he tô ség, 
hogy ha a be fo ga dó meg fe le lôen vá lo gat, meg nyíl -
hat az út az ob jek tum-szub jek tum struk tú rá jú 
szem lé let felol dá sá ra. Az így kiala ku ló hely zet re jól 
il lik az „om ni jek tivi tás” ki fe je zés. Ek kor a szub jek -
tum ha tá rai nak egyér tel mû sé ge szer te fosz lik, a je -
len tés ski zof ré niá já hoz ju tunk. A ski zof ré nia itt két 
né zô pont, meg kö ze lí tés ke ve re dé sé bôl kö vet ke zik. 
Ezért vá lik olyan ne héz zé a kér dés: va jon mi az, 
hogy „né zô”? Annyi bi zo nyos, a ha gyo mány ban 
diszk ré ten el kü lö nült szfé rák egy szer csak test kö -
zel be ke rül nek egy más sal. (Egy az itt tár gyalt szem -
pon tok ra már fel ké szült né zô va ló szí nû leg el ke rü li 
az iden ti tás za var kiala ku lá sá nak fá zi sát, hi szen elô -
zô leg már tu da to sít hat ta azt, amit az ál ta lam kö ve -
tett min ta né zô csak most is mer meg. Emel lett az is 
biz tos, hogy ke vés bé ke rü lik el a fi gyel mét az 
elôadás ban fel kí nált le he tô sé gek.) 

 
III.1. Szín pad és né zô tér 

 
Ha most vissza gon do lunk a tér átala ku lá sá ra a II. 
pont ban, már azt is ért het jük, hogy a füg get len te -
rek, egyér tel mû iden ti tá sok ha gyo má nya zár ja be 
a né zôt szín pad ba ak kor, ami kor el fo gad ja, hogy a 
be já rat is szín pad. Az em lí tett be zárt ság nem csak 
azt je len ti, hogy „nem me het nek ki”. A tér ten ge -
lyé ben van a szín pad, a né zôk kö rül ve szik azt. Egy 
olyan vi lág ba szö vôd nek ek kor, amit ta lán Shakes -
peare „szín ház az egész vi lág” me ta fo rá já val len ne 
ér de mes egy be vet ni. Shakes peare alap ve tô in ter -
tex tu sa a da rab nak. Stop pard mû vé ben is alap kér -
dés a szí né szek, il let ve a szín ház stá tu sza. Ter mé -
keny út nyí lik, ha ezért a ren de zés tár gyalt sa ját sá -
gait ép pen ez utób bi as pek tu sok hang sú lyo zá sa -

ként ér tel mez zük. A né zô te hát exp li cit fel hí vást is 
kap, hogy azo no sul jon egy olyan fel fo gás sal, amely -
ben ô nem szu ve rén, nem füg get len lé te zô, ha nem 
a szín ház/vi lág szer ves ré sze. A szín pad nem „ott 
van elöl”, ha nem a né zôt is ma gá ba fog lal ja. A szí -
nész, ahogy szin tén az elôbb em lí tett dia ló gus ban 
el hang zik, so se ve ti le a sze re pét, so sem esik ki a 
sze re pé bôl. Ezt a meg jegy zést ép pen az a szem lé -
let tá maszt ja alá, amely sze rint min den ki ál lan dóan 
sze re pet ját szik, te hát min den ki szí nész. A sze rep -
lés eb ben a né zô pont ban lét mód ként ér tel me zô -
dik. A sze rep lést nem le het ki ke rül ni, nem le het 
be lép ni kí vül rôl, csak egy konk rét sze rep be.  

A né zô is sze rep lô te hát. Ez azon ban nem vál -
toz tat sem min a gya kor lat szem pont já ból. A fel ve -
tés túl zó pre misszá kon ala pul, amennyi ben át he -
lyez zük a gya kor lat ba. En gem vi szont csak az a 
ter mé keny de konst ruk ció ér de kel, amit ez az ész -
re vé tel vég re hajt. Eb bôl ugyanis az kö vet ke zik, 
hogy a szín há zi tér el viek ben egy sé ges kö zeg, 
mely ben a je len té sek sza ba don va riá lód nak. A szfé -
rák gya kor la ti je len tô sé ge azon ban ez zel nem szû -
nik meg. 

Ér tel mez zük most az iden ti tás za vart el dönt he -
tet len ség ként. Ép pen ez, a dön tés kép te len ség tart -
ja moz gás ban az ér tel me zôt. Vá lasz ta ni nem tud, a 
nyu ga ti szín há zi ha gyo mány ban a né zô-szí nész-
sze rep lô nem kom pa ti bi lis egy más sal, elô fel te vé -
seink sze rint nem le he tünk egy szer re mind há rom. 
Ki je lent het jük, hogy em be rek van nak egy adott tér -
ben, ek kor vi szont a né zô el ve szí ti a ha gyo mány 
ál tal biz to sí tott ta lajt, egyér tel mû sé get. Ha nincs 
több kri té rium, mint hogy a né zô is az elôadás 
részt ve vô je, ak kor alap ve tô bi zo nyos sá ga, a töb -
biek tôl va ló evi dens kü lön bö zô sé ge kér dô je le zô -
dik meg.  

 
III.2. A né zô prob lé má já nak rész le tes vizs gá la ta 
 

Az imén ti di lem ma szer ke ze tét ku ta tó elem zés va -
ló szí nû leg el ke rül he tet len, ha csak nem kí vá nunk 
fel szí nes vá la szok kal megelé ged ni. Meg kell vizs -
gál ni mi lyen Gu il den stern (Tóth Jó zsef) mon da tá -
nak re to ri kai hely ze te, és mi lyen kér dés re vá la szol. 

„Most olyan, mint ha én is né zô vol nék. Ron da 
ügy.” A ki je len tés az ak kor -és -ott- ban (a „né zôk” 
kö zött, egy bi zo nyos po zí ció ban) ér vé nyes. Mind -
amel lett me ta nyel vi ki je len tés sel van dol gunk. Az 
egyén sa ját hely ze tét te szi kér dé ses sé. A ha gyo mány 
fe lôl te kint ve ed dig szí nész és/vagy sze rep lô volt. 
Kér dés, hogy a fen ti ki je len tés ben va jon elis mer te 
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ma gát né zô nek, vagy csak azt je len tet te ki, hogy 
„olyan”, te hát a hely ze tét meg ha tá ro zó kö rül mé -
nyek kielé gí te nék a né zô ség fel té te leit? Ez új di lem -
ma. Ha a kö rül mé nyek en nek meg fe le lôek, ak kor 
ô nem is me ri el ma gát né zô nek. Más szem pont ból 
vi szont ez a per for ma tív lé pés szük sé ges. A di lem -
ma itt felold ha tat lan nak mu tat ko zik. A má sik kér -
dés, amit ta lán szí ve sen fel ten nénk akár Gu il den -
stern nek, akár Tóth Jó zsef nek: va la me lyi kük tud -
ja mi a né zô? Ez utób bi egy sze rû nek lát szik. Va ló -
szí nû leg a né zô kap csán az elôadás a ha gyo mány 
fo gal mi sá gá ra hi vat ko zik. 

Er rôl a né zô rôl azt tud juk, hogy nem vesz részt 
a da rab ban, ami a szín pa don fog lal he lyet, de a szín -
pad hely ze te már meg kér dô je le zô dött. Sze re pük 
ál lí tó lag a szí né szek nek van, de mi kor Gu il den stern 
flör töl ni kezd a né zôk kel, ôk is szín pa di sze rep lôvé 
vál nak. A ha gyo mány ban a né zô ál lí tó lag részt ve -
vô je az elôadás nak, va ló já ban in kább passzi vi tás ra 
van kár hoz tat va, hû vös/ma ga biz tos meg fi gye lô je a 
da rab nak (ami tô le füg get le nül lé te zik), mindemel -
lett a cse lek mény szem pont já ból fe le lôt len va la ki. 
El sô meg kö ze lí tés ben ez je lent he ti azt, hogy a sze -
rep lô me ne kül ni pró bál a hely ze té bôl, an nak va ló -
sá gos sá gá ból, egy kül sô nek tet szô pont ba (a né zô 
lát szó lag kí vül áll a da ra bon). Ez, a va ló élet ben is 
gya ko ri, el há rí tó me cha niz mus ter mé sze te sen 
illuzó ri kus. (Fel vet he tô itt, hogy a sze rep lô így a 
da rab vi lá gá ba nem il lô ész re vé telt ten ne, eh hez 
azon ban új ra vissza kell lép ni a da rab és a né zôk 
diszk rét el vá lasz tá sá hoz.) Má so dik le he tô ség ként a 
szí nész szól hoz zánk. Ek kor nem fon tos az elôb bi 
kon tex tus, a kér dés pe dig ez: mi a né zô, és mi kor 
vá lik va la ki az zá? Itt a ha gyo má nyos vá lasz ra hív -
ják fel a figyelmet, és a III. pont ban tár gyalt kér -
dés hez ju tunk vissza. 

A ki je len tést min den kép pen ért het jük iro ni ku -
san is. Ek kor iró niá ja ép pen ab ban áll na, hogy a 
né zô-szí nész ket tôs közt va ló já ban van át me net, ez 
az át me net pe dig ép pen ség gel a ha gyo má nyos ér -
tel me zé sen alap szik. Itt vá lik kü lö nö sen fon tos sá 
Gu il den stern- Tóth Jó zsef né zô sé ge. Ha a né zô ség 
kí vü lál lás, ak kor a szí nész és/vagy sze rep lô is kí -
vül re ke rül ne a da rab vi lá gá ból? Ek kor a „most 
olyan mint ha”, csak annyit je lent, hogy nem ma -
ra dan dó és nem is hi bát lan az azo no sí tás. Min de -
ne set re a ki je len tés he lyén va la mi fé le né zô vel volt 
dol gunk, és a né zô ség ott a me ta po zí ció kí vü lál lá -

sát je len ti. A szer ke zet vissza fe lé is ér vé nye sül. A 
fi gu ra kí vü lál lá sa / né zô sé ge sem mi vel sem il lu zó -
ri ku sabb, mint a né zôk kí vü lál lá sa a szín ház ból. A 
fen ti gesz tus er re is fel hív ja a fi gyel met. A szín ház 
ugyanis nem a da rab, vagy a szí né szek fel vo nu lá -
sa, csak a né zô köz re mû kö dé sé vel mû kö dik. Ha a 
né zô úgy ér tel me zi ma gát, mint kí vül ál lót, azért 
mert „úgy sem szól hat be le a cse lek mény be”, úgy ért -
ve ezt, hogy nem aka dá lyoz hat ja, meg mond juk az 
egyik hôs ha lá lát, ak kor ez zel ki zár ja ma gát a szín -
ház ból, akár ha ott se len ne (leg fel jebb ezt, ki tud -
ja, hogy sze ren csé re vagy sem, nem ál la pít hat juk 
meg ró la). Ter mé sze te sen a mi pél dánk ban nem 
vál toz tat hat a cse lek mé nyen, ha vi szont el fo gad ja 
ak tív ér tel me zôi sze re pét, aki nek bi zo nyos gesz tu -
sai is az elôadás ré szé vé vál nak, ak kor az egy sé ges 
né zô pont fe lôl te kint ve az ô kí vül ál ló sá ga is ér tel -
met len né vá lik, és re le váns sá lesz a kér dés va jon 
bi zo nyos ér te lem ben nem sze rep lôk-e a né zôk is? 

 
IV. Az iden ti tás za var át me ne ti jel le ge,  

her me neu ti kai refle xió 
 

Azt is mond hat juk, hogy a né zô ben elül te tett bi -
zony ta lan ság ön ma ga, vagy a tér stá tu szát il le tôen 
egy faj ta szkep szist ala kít ki ben ne. Ké tel ked ni azon -
ban csak ok kal ér de mes, mon da ná Witt gen stein.11 

Néz zük meg med dig tart hat e ké tely megokolt sá -
ga, med dig kéz nél lé vô, és mennyi re erô tel jes az 
ok, ami ki vált ja! 

A ké tely épp csak annyi idôt kap az elôadás alatt, 
hogy fel vil lan jon, mi vel egy sze rûen nem ma rad 
idônk kö vet kez te té sek le vo ná sá ra (az ese mé nyek 
pö rög nek to vább). Más fe lôl a né zô va ló szí nû leg 
alul be csü li je len tô sé gét, ap ró in ter mez zó nak nyilvá -
nít va azt. A ren de zés nem kény sze rít ki en nél töb -
bet. Így a kér dés az elôadás vé géig hát tér ben marad. 
(Nem azt aka rom itt ál lí ta ni, hogy a vi zuá lis kör -
nye zet nek nincs ha tá sa ki dol go zott refle xiók nél -
kül, de az min den kép pen ha mis kép len ne, ha azt 
ál lí ta nám, hogy az elôadás köz ben lét re jön mindan -
nak megér tô fel dol go zá sa ami rôl itt be szél tem. Ak -
kor és ott in kább eny he za var és min den exp li kál -
ha tó gon do la ti sá got nél kü lö zô meg le pett ség lesz 
úr rá a lá to ga tó kon.) Az elôadás után, fel té ve, ha va -
la ki vé gig gon dol ja mindeze ket, nem hi szem, hogy 
éle tét (akár ha szín ház ba megy is) ab ban a meg ha -
tá ro zat lan ál la pot ban fog ja leél ni, ami nem tud dön -

11 Lud wig Witt gen stein: A bi zo nyos ság ról. Bp., He li kon, 1989/122.§, 115.§. ford. Neu mer Ka ta lin.
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te ni sze rep lô/né zô kér dé sé ben, eset leg vég leg el tö -
röl ve eze ket a ka te gó riá kat. Te hát va la hogy kiegye -
zik a né zô-sze rep lô-szí nész cím kék kel. 

 
IV.1. Az iden ti tás za var felol dá sa, me ta fi zi ka  

és tör té ne ti ség 
 

A III. pont ban a kö vet ke zô ki je len tést tet tem: „A 
fel ve tés túl zó pre misszá kon ala pul, amennyi ben 
át he lyez zük a gya kor lat ba.” Azt ál lí tot tam ez zel, 
hogy a né zô hiá ba gon dol ja úgy, hogy ô is sze rep -
lô, tehát nincs be zár va, nem fog fel pat tan ni, és ki -
sé tál ni. Ez pe dig nem azért van így, mert nem elég 
kö vet ke ze tes! Tud ja, hogy az adott tér ben ezt még -
sem te he ti meg. Hi szen ô alap ve tôen né zô, ez a 
sze re pe. Te gyük fel, nem elô ször lát ja a da ra bot, 
vagy már is me rôs eb ben a szín ház tí pus ban (pél -
dául rend sze res Kam ra lá to ga tó), már reflek tált és 
gon dol ko dott. Még ek kor is, min dig né zô ként ül 
be az elôadás ra! Csak más fé le né zô ként, aki nek új 
te ret nyi tot tak egy elôadás ban, aki (job ban) tisz tá -
ban van ak tuális „sze re pé nek” le he tô sé gei vel. Új -
faj ta sza bad sá got nyer het szín pad ra zárt hely ze té -
ben, a rá osz tott szerep ak tív fel vál la lá sá val. En nek 
a sza bad ság nak a másik ol da la, hogy meg ta nul ja, 
sze re pe nem rög zí tett, a sze re pek plu ra li tá sa ha tá -
roz za meg, és ké pes nek kell ma rad nia az ak tua li -
zá lás ra. Ez egy fe lôl ak ti vi tást kö ve tel a né zô tôl, 
más fe lôl vi szont ki já rat egy rög zí tett vi lág ké nyel -
mes nek tet szô rá csai kö zül. 

Pró bál juk meg le csu pa szí ta ni a hát tér ben moz -
gó fo lya ma tot! (Már ele get tu dunk ró la eh hez.) Lát -
juk, hogy az evi dens kü lön bö zô ség az elôadás ún. 
részt ve vôi közt nem tû nik el. Az iden ti tás za var, az 
új hely zet fel dol go zá sá nak kiin du ló pont ja. Me ta fi -
zi kai, ho lisz ti kus12 szint re eme li fo gal main kat, elsô 
lé pés ben szem be sít min ket az egy sé ges né zô pont 
ön ál ló ta nul sá gai val is, hogy az tán a konk rét hely -
zet re fó ku szál jon vissza. Ez a má so dik lép csô a ho -
lisz ti kus fe lôl néz ve ér tel mez he tô „sze rep ta nu lás -
nak” is, azt ért ve ez alatt, hogy (nem)tu da to san meg -
 ta nu lok egy bi zo nyos szfé rát bir tok ba ven ni az 
egész bôl. Ez a ta nu lás min dig tör té ne ti sé gem ben 
meg ha tá ro zott, és min dig ar ra épít (ha gyo má nyos 
né zô sze rep, stb.), ab ból kiin dul va mû köd te ti az új 
sze re pet, ahogy azt már lát tuk pél dául a tér me ta -
mor fó zi sa kap csán. Az új szi tuá ciók in te ri o ri zá lása, 
a szfé rák kö zött lét re ho zott hib rid je len té sek köz -

ve tí tô dé sét elô fel té te le zi. A köz ve tí tés pe dig csak 
az egy sé ges né zô pont se gít sé gé vel tör tén het meg. 
E két né zô pont egyér tel mû szét vá lasz tá sa felold ja 
a ski zof rén hely ze tet, és rá mu tat a je len hely zet sa -
já tos prob le ma ti ká já ra. (Tu laj don kép pen ha son ló 
fo lya mat ját szó dik le ak kor is, ha va la ki szá má ra 
már nem új don ság a tér ben mû kö dô szín ház. 
Ebben az eset ben is szük ség le het ak tua li zá lás ra, a 
le he tô sé gek, sze re pek el sa já tí tá sá ra. A leg fon to sabb 
kü lönb ség, hogy ek kor a ha gyo má nyok hoz fû zôdô 
vi szony már va ló szí nû leg tu da to sult, és ke vés bé 
lehet szó a szem lé let átala ku lá sáról.)  

Az, hogy va la ki né zô-e vagy nem, alap ve tôn 
nem kér dés. Tud ja ma gá ról, hogy dol go zik, mun -
ká ba jár, mond juk mér nök, nem fog lal ko zik sem 
iro da lom mal, sem szín ház zal, vi lá gá ban a vir tuá -
lis nak te kin tett ele mek a te le ví zió ban van nak, 
ráadá sul így is va lós vi szony ban áll ve lük. Nem 
szo kott tuda to san megegye zés sze rin ti sze re pe ket 
ját sza ni, pláne nem is mé tel ni a já té kot. En nek az 
em ber nek belép ni a szín ház te ré be, az tit kok kö -
zé lép ni. Nem tudja, mi ho gyan mû kö dik, nem jár 
a szín fa lak mö gött. Egy ol da lúan is me ri ezt a te ret. 
És, ami ese tünk ben ta lán a leg fon to sabb, úgy lép 
be oda, hogy má sok is me ret len/is mert ter vei nek 
ré sze sé vé vá lik, nem ô ter ve zi el a vi lá got. (Ez még 
ak kor is igaz, ha tegyük fel egyéb ként szí nész az 
il le tô. Ha sza bad te ret kap a moz gás ra, azt is má -
sok biz to sít ják.) Né zô nek len ni, te hát va la mi olyas -
mi, mint ven dég ség be men ni. Ezt a bi zo nyos sá got 
is a tör té ne ti ség biz to sít ja. 

Össze fog lal va te hát, az eset le ges iden ti tás za var 
át me ne ti, meg gon dolt tá az elôadás után vá lik. Sem -
mi képp sem ál lan dó sul, mindössze a fo gal mak ak -
tua li zá lá sát, vagy ér tel mük vissza nye ré sét se gí ti elô. 
A prob lé mát vé gül az old ja fel, hogy a né zô tud ja, 
mást je lent Gu il den stern (Tóth Jó zsef) „né zô sé ge”, 
mint az övé, és ugyanez igaz az ô „sze re pé re” is. A 
né zô reak ció ja pél dául nem fik tív, és nem is vir tuá -
lis. El len tét ben az elôadás más ele mei vel. (Ha csak 
a szí nész nek nin cse nek a né zôt né zô reak ciói, ez 
azon ban így is meg ma rad a sze rep vir tuá lis kon -
tex tu sá ban.) A za var csak a mi nô sé gek ak tuá lis mó -
do sí tá sáig tart. Ad dig, amíg a be fo ga dó rá jön, hogy 
itt kon cent rál nak az ak ti vi tá sá ra, és így szem be sül -
het a szín ház ban, mint egész ben el fog lalt hely ze té -
vel is. Ezután, úgy is mond hat nám, új egyen sú lyi 
hely zet ala kul ki.

12 A me ta fi zi ka fo gal mát itt Hei deg ger Mi a me ta fi zi ka? cí mû ta nul má nyá nak ér tel mé ben hasz ná lom.
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V. Az is mét lés la bi rin tu sa, a cél ba vett pa ra do xon 
 

A tár gyalt elôadás nak több jel leg ze tes sé ge is fel hív 
az új ra né zés re, új ra fel dol go zás ra. A II. pont alap -
ján tud juk, a né zô egy sze rûen fi zi kai lag/vi zuá li san 
is le ma rad ese mé nyek rôl (a né zô pont me ta fo rá ja 
itt tu laj don kép pen ma te ria li zá ló dott), és ha a tér 
beosz tá sa nem vol na elég, egyes je le ne tek ben 
annyi ra te lí tett a kör nye zet, hogy nem is le het sé -
ges min den re oda fi gyel ni. Ezen ke resz tül per sze le -
ma rad bi zo nyos je len té sek rôl is. Ha iden ti tás za va -
rát / sze re pét ak tuá li san tisz táz ta, és új ra meg né zi 
a da ra bot „most már más szem mel”, az zal el is in -
dí tot ta ma gát a „lej tôn”. A kö vet ke zô al kal mak kor 
új és új le he tô sé gek nyíl nak meg az elôadás ban, és 
ha ma ro san nya kán érez he ti a her me neu ti kai kör -
nek be cé zett hur kot. (Az „ör dö gi kör” ki fe je zés jól 
ér zé kel te ti a szer ke zet pa ra dox jel le gét). 

Itt ki kell még tér nem egy pil la nat ra Stop pard 
film jé re. Az a né zô, aki lát ta az ál ta la meg ren de -
zett film vál to za tot is, azt bi zo nyá ra meg le pi a 
Kam ra ren de zé sé nek per gô, hu mor ra ki he gye zett 
fel fo gá sa. A film una lo mig nyúj tott je le ne tei, alap -
ve tôen két célt szol gál hat tak. Az egyik az uta lá -
sok kal és gon dol kod ni va ló val igen csak meg ter -
helt da rab mé lyebb megér té se. Az azon na li rea gá -
lás hoz ugyanis egy sze rûen idô kell. A má sik pe -
dig a tra gi kum hang sú lyo zá sa. Nos a mi ese tünk re 
te kint ve, aki az is mét lés la bi rin tu sá ba ke rült, an -
nak szá má ra a megér tés el mé lyí té se / el mé lyü lé se 
gya kor la ti lag el ke rül he tet len. Vi szont ma ga vá lasz -
tot ta le he tô ség is egy ben. He do nis ta esz té ti ka felôl 
te kint ve, aki el ment és egy szer meg néz te az elô -
adást, de itt megállt, az is ga ran tál tan jól szó ra ko -
zott. Aki pe dig be té vedt a la bi rin tus ba, er re ugyan 
az elôadás kény sze rí te ni nem pró bál ta, csak meg -
csil lan tot ta, mint le het sé ges utat, azt már kö ze -
lebb sem vi het jük a Bar thes fé le he do niz mus hoz,13 
a sok ré tû je len tés há ló za tok vég te len jé nek fel fe de -
zé sé hez. Aki már is me ri ezt a pa ra do xont, an nak 
a szá má ra ép pen ez le het az, ami ked vé re tesz pél -
dául a vá lasz tott szín ház tí pus ban. A ha gyo má nyo -
kon be lül ma rad va éppúgy, mint túl lép ve raj tuk, 
so kan és sok fé le kép pen hoz zá fér het nek/kap cso -
lód hat nak eh hez a je len ség hez. Ez a so ka ság ta -
lán ön ma gá ban is ta nul sá gos. Azt a ke reszt met -
sze tet szol gál tat ja, ami a szem lé le te ket át for má ló, 

átala kí tó fo lya ma tok, las sú, de erôs kö zép me zô -
nyét áb rá zol ja. 

Ha jól meg gon dol juk üz let po li ti ka ként sem 
utol só ilyen da ra bot ren dez ni. Elôadá sunk ban 
mond hat ni a vissza fo got tan „pisz ká ló dó” ren de zés, 
a mai vi lág ban reá lis üz let po li ti kát va ló sít meg. Fi -
no man el bi zony ta la nít, de nem erô sza kos ko dik, 
azon kí vül ké pes meg fe lel ni egy fel ké szült, az al -
ter na tív szín há zi vi lág ban já ra to sabb be fo ga dó igé -
nyei nek is. A ha gyo mány mint hát tér megôr zé sé -
vel erô sebb bá zist te remt a kon ven ciók, a tár sa dal -
mi sé mák és az egy sé ges, szim met ri kus szem lé let 
kö zöt ti fe szült ség meg mu ta tá sá hoz. Ez a fe szült ség 
ön ál ló je len tést nyer het, ami egy a ha gyo mány ra 
ke vés bé utaló ren de zés nél nem vá lik exp li cit té. A 
kon cep ció emel lett a tér egy sé ges sé gét hang sú lyo -
zó szín ház fe lé nyit, ahol már a szék so rok is fe les -
le ges sé vál nak. Miért nem lép odáig? Ma gam két 
vá laszt ta lál tam er re. Elô ször, a be fo ga dók el vá rá -
sait fi gye lem be vé ve, csak fi no man lé pi át a ha gyo -
mány kor lá tait. Ez ta lán egy olyan el kép ze lé sen 
alap szik, mely sze rint ez zel a vissza fo gott ság gal, 
vagy in kább tü re lem mel könnyeb ben el jut tat hat ja 
üze ne tét a né zôk höz. Más fe lôl, ép pen eh hez kap -
cso ló dóan, úgy lát ja, hogy ezen a mó don hív hat ja 
fel a fi gyel met a ha gyo má nyos konst ruk ció hé za -
gai ra, te hát úgy, ha meg mu tat ja, és köz ben fi no -
man át lé pi a régi ke re te ket. Ha ren del ke zünk a 
meg fe le lô fo gé kony ság gal, el gon dol kod tat ön ma -
gunk ról, se gít új ra gon dol ni a szín há zat meg ha tá -
ro zó struk tú rá kat. Úgy gon do lom a he do niz must 
nem le het kény sze rí te ni, ahogy a megér tést sem. 
Nietz sche sze rint „sen ki sem dönt het ma ga afe lôl, 
meg hall ja-e Za ra thust rát”.14 Meg hal la ni itt annyit 
tesz, megér te ni, ami nek vi szont ren ge teg elô fel té -
te le van. Az egyéni sza bad ság megôr zé se az elôadá -
son be lül, ép pen azért fon tos, mert így min den ki 
ér vé nye sít he ti saját de ter mi nált sá gát. Mindamel lett 
a mi pél dánk ra ve tít ve ezt, a vál to zás, a refle xió le -
he tô sé ge is meg ma rad. Ha Bar thes szö veg el mé le -
tét er köl csi im pe ra tí vusz ként, vagy más faj ta kény -
szer ként él jük meg, el ma rad a he do niz mus, ami 
ép pen a sza bad ság gal áll vi szony ban. A vál toz ta tás -
ra irá nyu ló szán dék így min den bi zonnyal el ke rü li 
az erô sza kos ság lát sza tát, és fi gye lem be ve szi, hogy 
csak meg fe le lô disz po zí ciók mel lett van le he tô ség 
a szem lé let (át)for má lá sá ra.

13 Ro land Bar thes: A mû tôl a szö veg fe lé. In: R. B.: A szö veg örö me. Bp., Osi ris, 1998. ford. Ko vács Sán dor. 
14 Fried rich Nietz sche: Ec ce Ho mo (Elô szó). Bp., Gön cöl, 1997. 4. ford. Hor váth Gé za.


