
Spi ró György: Sha kespe a re szer ep összev o ná sai. 
Bp., Európa, 1997. 277. p. [Mérleg] 

 
pi ró György köny ve az Er zsé bet- kor egyik 
szín házi konv en ci ó jáb ól (a sze rep össze vo ná -
sok ból) ki in dul va há rom kér désre pr ó bál vá -

laszt ta lál ni: mely drá mák ese téb en le het dra ma -
tur giai és esz té ti kai jele ntôssé ge a sze rep össze vo -
ná sok nak; be foly á sol hatt ák-e a (le het ség es) szerep -
össze vo ná sok a jel en tés kép zés fo lya mat át: mi lyen 
mér ték ben vál hatt ak re lev áns sá a né zôi in terp re tá -
ció(k)ban; és vé gül mi lyen kö vet kez te tés ek adód -
nak Shake s pe a re mû vei nek antr o po ló giai szem lé -
le tét, vi lág ér tel mez é sét illetôen. 

Sha kes pea re ko ráb an a szín ját szó trup pok lét -
szá ma jó val ala cso nyabb volt, mint az ál ta luk ját -
szott da ra bok ban szín re lé pô sze replôk szá ma. (Egy 
– egy tár su lat nak leg felj ebb ti zen két fel nôtt, ket tô 
vagy há rom – ina sé ve it töl tô – fi atal fiú, és né hány 
bér szín ész volt a tag ja, míg a da ra bok ban át lag húsz 
– har minc sze rep van.) Ez a szín ház tör téne ti tény 
egy saj á tos tár sas já ték ot tesz le he tôvé az ínyen cek 
szá má ra: a lehe t sé ges sze rep össze vo ná sok kal kal -
ku lál va új ra és új ra, a kü lön bözô ér tel me  zé sek hez 
iga zít ott külö n bözô sz e rep oszt á sok ban – vagy ép -
pen az el térô szerep osz tá sok ból kö vet  kezô el térô 
ér telm e zé sek ben – vi he tik szín re Sha kes pea re da -

rab ja it a kép ze let szín pa dán. A cél nem a ko ra be li 
elôadá sok mi nél pont o sabb re konst ruk ci ó ja, hi szen 
ez – meg fe lelô ada tok hiá nyá ban – amúgy is leh e -
tet len;1 a mód szer a já té kos in terp re tá ció (az in -
terp re táci ót já ték nak tek in tô ér te le ma dás) diszk rét 
bá já ra hív ja fel fi gyel mün ket.2 

Spi ró György ta nul mán yá ban Sh a kes pe are 
összes dar ab ját vizsgá l ja, a szerep össze vo ná sok 
követk ezô há rom faj táj át hasz nálva: „el nyo más” 
(sup res si on): a sze replô nem je le nik meg több ször 
a da rabban – meg hal, vagy cs ak egy sze rû en „el tû -
nik”; „áta la ku lás” (al ter na tion): az egy szer re több 
sz e re pet ját szó sz í nész az elô adás fol ya mán vál to -
gat ja az ala ko kat; és „he lyet tesí tés” (subs ti tusi on): 
ha a szí nész nek egy szer re két sze re pében is a szín -
pa don kel lene len nie, ak kor az eg yik szer ep ben rö -
vid idô re va la me lyik bér szín ész he lyet te sít he ti ôt.3 
(A sze re pössze vo nás ok e há rom faj tá ját gyak ran 
egy szer re hasz nál ták az elôadáso k ban.) A ta nul -
mány meg ál la pí tásai sz e rint Sh a kes peare mû ve iben 
a sze rep össze vo ná sok le het nek szo ci o ló giai szem -
pon túak (az ugyan  azon szí nész megje le ní tette 
szerep lôk kül ön bözô tár sa dalmi ré te gek hez tar toz -
nak); nem zeti szem pon tú ak (a szín ész kü lönb ö zô 
náci ó jú al a kok bôré be bú jik), vígj á té ki ak (kom i kus 
hely ze tek adód nak az egy más ra ha son lí tó – ugyan -
azon szí nész ál tal ját szott- sze replôk össze té veszté -
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1 Spiró György: Sha kesp e a re sze rep össze vo ná sai. Bp., Európa, 1997. 84. 
2 „Meg lehet, hogy a sz é pi ro dal mi mû vek nagy ré sze ér té ke sebb a kri ti kai mû vek túl nyo mó rés zé nél, de a kri ti ka és a szé -

piro da lom egyará nt a szel lem in tézmé nyei, és az em ber so ha sem tud hat ja elôre, ho gy a kre a tív szel lem me lyikb en mu -
tat ko zik majd meg. (…)Va lób an annyi ra ko moly do log lenne te hát a kri tika, hogy nem is le het más képp en vi szo nyul ni 
hoz zá, csak a „tel jes kom oly ság” módj án (…)? Ho vá lett a já ték moz zan a ta?” Ge off rey Hart mann: A krit i ka (f)el ism e ré si 
fáz isa. Heli kon, 1994/1–2. 49–59.  
„Az ol vas ás olyan meg ér té si ak tus, am ely nem csak hogy nem meg fi gyelh etô, de nem is meg jó sol ha tó, vagy iga zol ha tó. 
Az iro dal mi szö veg nem fe no men á lis ese mény, amelyn ek bár mi fé le ha tá roz ott lé te zési for ma vol na tu laj do nít ha tó, te -
kints ük akár term é sze ti tényk ént vagy szel lemi te vé kenysé g ként. Nem ve zet tra nsz cen den tá lis ér zé ke lés hez, int u í ci ó hoz 
vagy tu dásh oz, csupán elôhív va lami fé le meg ér tést (…) A kri ti ka nem más, mint az ol va sás ak tu sá nak me ta forá ja, s ez -
en ak tus már ma gá ban vé ve is ki me rít he tet len.” Pa ul de Man: A vak ság re to ri kája: Jac ques Der rida Ro us se au-ol va sa ta. 
Heli kon, 1994/1–2, 113. 

3 Vö.: Spiró György: i. m. 
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sébôl), líra i ak (a fô hôs vagy f ôhô sök nem ket tôznek, 
de az összes me l lék szer eplô igen); és gazda sá gi ak 
(„csu pán” ta ka rék os sá gi szem pontból, a kor lát o -
zott lét szá mú tár su lat mi att sz ük sé ges össze von ni 
a sze re pe ket)4. 

Mi vel Lon don ban ek kor me gle hetôsen ke vés 
(mind össze öt vagy hat) szín ház mû kö dött, a kö -
zön ség jól is mer te a ját szó kat. A rész vé nyes színé -
szek vol tak a leg né psze rûb bek: ôk ka pa rin tot ták 
meg a fon tos abb szer e pe ket, és csak nem min den 
es te szín pad ra lép tek. Az elôadás mód rend kí vül sti -
li zált volt: az ür es tér ben csu pán né hány kel lék és 
a ver bal i tás se gí tet te a né zô ket abb an, hogy – a 
hiány  zó jel rend sze re ket kép zel e tük kel ki pó tolva – 
megt e remt sék az adott je lenet szín he lyét és at -
moszfé rá ját. A kir ályt kor o ná ja és a ke zéb en tar tott 
jo gar il letve or szá gal ma, a bör tönôrt kul csa jele z -
te; a sze replô ne vét ol y kor egy szer û en kö pe nyére 
varr ták. Ilyen nagy fo kú sti liz á ció mel lett ne héz el -
kép zelni, hogy a más sze rep be lé pô szí nész masz -
kí ro zás sal és komp le tt jel mez cse ré vel pró bál ta vol -
na lep lez ni ma gát; ez gyak ran a je le ne tek kö zöt ti 
rö vid idô mi att sem le het sé ges. (Spi ró György szá -
mí    tá  sa sze rint oly kor csu pán ki lenc sor nyi idô ju -
tott a sze replô „átvá l to zá sára”.)5 A né zôk te hát 
felismer ték ked vence i ket az elô adás kü lön bözô 
szere pe i ben.  

„A drá mai fik ció „ha lott” al ak ja a ha lál tén ye ré vén 
mint egy föl maga sod va, mond hat nánk az „örök ké -
valóság mau zó le u máb an” – me gta lál ja a ma ga – élô – 
„dub lôr jét”. De az élô vol tá ban gya nús dub lôr jét. A ra -
di ká lis le fo koz ás kö vet kez té ben min den na pi, sem mi -

lyen, „ala csony” alakká vá lik, amo lyan nyo morú sá gos 
imi tác i ó vá, amely ben a „pro to tí pus” na gy sá gá nak csak 
a nyo ma it fed ez zük fel. (…) A ha lott nagy sá got cs ak 
az élô, min den napi, alacs o nyabb ren dû való ság rév én 
pilla nt juk meg. A hal ált a min den nap is ág gyar lósá ga 
ré vén. A drá ma fik ció ját a leg ala cson yabb ren dû va ló -
sá gos hely ré vén.”6 

Ta de usz Kant or idé zett szö ve ge rend kí vül ér -
zékle te sen fo galm az za meg azt, ami a szín há zi jel 
kettôss é gébôl kö vet ke zik a szín észt és az ál ta la ját -
szott sze re pet ille tô en:7 a szí nész nem gon dolh a tó 
el „á tlát szó üveg ként”, ame lyen ke resz tül pil lant va 
(mint egy az „üv eg tôl” el tek int ve) a drá ma sze rep -
lô jét „Ding an sich” szem lélh et nénk. (Du champ-ot 
pa rafra ze ál va: a sz í nész Fre sh wi dow, és nem French 
win dow.)8 A szín házi jel ket tôs vol ta mi att vál hatott 
az Er zséb et és Ja kab kori szín ház a gender stu dies 
egyik ki tün tet ett te rep évé, hi szen a szín pa don fia -
tal fi úk és/vagy meg lett fér fi ak ala kíto t ták a nôi sze -
re pe ket, míg a nézôté ren szép szám mal akad tak 
nôk, höl gyek és pros titu ál tak is. No ha az elô a dott 
da ra bok – mint azt a gen der és/vagy poszt ko lo nia -
lis ta elem zé sek „bizo nyít ják”- több nyi re el nyo mó, 
mar gi na li zá ló és ki zá ró pers pek tí vá ban íród tak, a 
szín ház (a ma ga szín pa di „tra nsz veszt i tiz musá val”) 
egyútt al el tö rölte a ne mi elkü lö ní tés ha gyo mán yos 
mód ját: a bi o ló gi ai nem és a gen der egy mástól füg -
get len nek mu tat ko zott, sôt az álöl tö zet ek ré vén 
(am i kor a fiú szín ész játs zot ta nôi sze replô fi ú nak 
ál cázza ma gát) a gen der ka tegó ri ái is egy más ba foly -
tak/ala kul tak9. Az elôadá sok te hát szín pad ra ál lí -
tot ták a ne mi iden ti tás ko nst ruk ció voltát (is). 
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4 Pél dák a szer ep összev o nás egyes faj tá i ra: a IV. Hen rik Elsô és Má sodik részének sz e re pei csak úgy oszt ható ak ki, ha a színé -
szek hol fôurak ként, hol né pi fi gur ák ként tûn nek fel (szo ci o ló gi ai szem pon tú össze vo nás); az V. Hen rik-ben fr an ci ákként 
és angolokként (nem ze ti szem pon tú össze vo nás); a Tévedések ví g já té káb an Syra cu sai An tip ho lus és Ep he su si An tip ho lus 
szere pét játsz hat ta ugyanazon szí nész (az uto l só két je le net ben he lyet te sí tés sel, miv el itt az ik er pár mi n dkét tagja egy -
szer re van a szí nen); a lí rai sz e rep össze vo násra pél da a Ham let; a gaz d asági ra pe dig a Ve len cei kal már. Vö. Spi ró György: 
i. m. 184–186., 191., 209., 246.  

5 Spi ró György: i. m. 34.  
6 Tad e usz Kan tor: A holt ak vi lá gá ból az élôk vi lá gába va ló dics te len át me net In: Hal ál szín ház. Bp..–Sze ged, 1994. 192.  
7 A szín házi jel eme kettôssé gét pró bál ják kiiktatni a per for man ce-ek és hap pen in gek részt vevôi, ami kor „ön magu kat adják”; a 

sz í nhá zi jel kettôssé gét akarta el tö röl ni Ar ta ud is.  
8 Marcel Du champ re ady-ma de-jei kap csán gyak ran hasz nál szó játé ko kat (leg hí re sebb a baj szos Mona Li sa alá biggyesz tett négy 

betû); a Fresh wi dow cím a French win dow (Fran cia ab lak) tré fás elf er dí té se. Ma ga a mû egy átal a kí tott ab lak táb la: Duch amp 
az üve gek he lyé re fe ke te bôrö ket fe szíte tt, és azokat min den reg gel – mint egy pár cipôt – gondo san ki bok szol ta. Vö. Perneczky 
Gé za: Ka pi tu lá ció a sza badság elôtt. Pécs, 1995. 181.  

9 David Scott Kas tan–Pet er Stallyb rass: Intr o duc tion: Sta ging the Re na is sance In: D. S. K.–P. S.: Sta ging the Re na is sance, New 
York–Lon don, 1991. 1–17. Bár a szính á zel le nes rö pi ra tok azért in tet ték a nôket a szín há z ba járás ve szél ye i re, mert ott minden -
fé le ve szély le sel kedik rá juk (to la kodó te kin te tek, köz meg ve tés, eset leg a pro s ti tu ált ak egyik é nek vél ik), leh et, hogy nem a 
nôk voltak ve s zély ben, ha nem ôk je len tett ek ve szély for rást – az ad di gi tár sad al mi és ne mi vi szony ok felfo r ga tá sáv al: a színház 
a város „mar gó ján” he lyezk e dett el, és a szín ház ba já ró nô fo gyasz tó ként, „nézôként” je lent meg (ez ut ób bi nem csu pán a szín -
pa d ra vona t ko zik, ha nem a má sik ke re sé sét is) – sz em ben ko ráb bi do mesz ti kált el zárt ság á val. (Je an E. Howa rd: Wo men as



A szín há zi jel kettôsé ge mia tt a szí nész sze mélye 
össze kap csol ja eg ymás sal az összes ál ta la játs zott 
sze repet: a né zôk el vár ás ho rizo nt ját és az ado tt elô -
ad ás de kó do lását min dig bef o lyá solj ák azok az 
elôadá sok, ame lyek ben a né zô lát ta a szín észt.10  
A szí nész lát ha tat lan us zály ként von ja ma ga ut án 
kor áb bi ala kí tá sait: ez ért nem bes zél he tünk sz í né -
szi „je len létrôl” sem, hi szen – az élô je len rep re zen -
tál ha tat lan sá ga mel lett11 – a szí nész je le fo lya mato -
san el kü lönb özôdik ma gát ól, nyo mok kal (tra ce), 
töb bi sze re pé nek nyom a i val át i ta tott.12 A szí nész 
fi zi kai lé te te hát in ter tex tu á lis kap cso la tot lé te sít 
azon elô a dások kö zött, ame lyek ben sze re pel; ha 
pe dig egy elôadá son be lül több sze rep ben is sz ín -
pad ra lép, eze ket az alako kat min dig egy má s ra vo -
nat koz tat va, egyik et a más ik (a Má sik) fe lôl ér tel -
mezi a né zô – le he tetle n né vá lik, hogy egy(sé ges) 
sta bil id en ti tást ren del jünk az egyes sze replôkhöz.13  

Spi ró György szer int: „A sze rep össze vo ná sos rend -
szer felt e hetôleg seg í tet te Sha kes pea re-t ab ban, hogy 
szélsôsé ges pá ro sok ban gon dolk oz zék,14 ne pe dig ma -
gán va ló en ti táso k ban (…) Az nem új don ság, hogy 
Shake s pe a re nem rende l ke zett sem fejlôdé seszm é vel, 
sem tö r té nel mi tud at tal, de most úgy lát szik, hogy az 
em ber rel nem mint az in di vid u um kö zép pont ba ál lí -
tá sá val fog lal ko zott.(…) Shak es pe a re szem lé le te kí vül 
van az el múlt négy száz év Eu róp á ján – ép pen elôtte 
van, az arc ha iku s ból te kint a jöv ô be, és ez az el sô, el -
fo gul at lan pil lan tás nagy on mély re és messzi re ha tol, 
egé szen a pol gá ri fe j lô dés mai álla po tá ig, ami kor az in -
divi du um esz mé je sú lyos sebe ket kap.”15 Ez en követ -
kez tet és sel zár va ta nul mán yát, Spi ró György a „re -
ne szánsz in di vi du a liz mus” jól is mert burk hard ti16 
esz mé jén ek fe lül vizs gál a tá ra készt et mink et.  

 
Schuller Gabriella
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Spec tat ors, Spe c tac les, and Pay ing Cos tu mers. In: i. m. 68–75.) A brech ti elm é let biz o nyos ele mei nek hasz ná la ta ré vén szintén 
szín pad ra ál lít ha tó a gen der konstr uk ció vo l ta. Vö Elin Di am ond: Brech ti an the ory/Fe mi nist the ory ... Bi zo nyos fokig ta lán az 
Er zsé bet-ko ri rep rez en tá ciós for ma in ver zé nek te kint hetôk a nad rá gsz e re pek; Fe dák Sá ri Ku ko ri ca Janc si ját nem is em lít ve, 
Me d gya szay Vil ma Ilusk á já val. 

10 Ke ir Elam meg áll apí tá sa sze rint ez az in ter textu á lis kap csol at az elô adás min den szint jén ér vény e sül: a szö veg más szö -
ve gek m ûfa ji, stru k tu rá lis vagy ling viszti kai nyom a it hord oz za; a dísz let más dísz le tek ké pi sé gét és pro xe mi kai ha tá sát 
id é zi; ugya nez vo natko zik a szí nész re és a ren de zés stí lus á ra is. (Vö.: Ke ir Elam: The Se mi o tics of The atre and dr a ma. 
London, 1980. 93.) A szí nész sze mé lye ál tal te rem tett intrte x tu a li tás pél dája No vák Esz ter Kol du so pe ra-ren dezé sé nek 
bör tön je le ne te. A lá nyok Mac ki ért ci va kod nak, mi ként Szé kely Gá bor Mo li ère ren de zé sé ben a falu si lá nyok Don Ju anért 
a tó part on. A vá gy tár gya min dkét eset ben Cse rhal mi György. Az egy elôad á son be lü li „szí nész kö zi ség” es e te Ma gyar 
Attila kettôzé se a „Tré fa, sz a tí ra, iró nia és mél yebb ér te lem”-ben. A szö veg és a tér in ter text u á li tásá ra pél dá kat ol vas ha -
tunk a Poszt mo dern glosszá ri um in ter tex tu a li tás cím sza vá ban a nézôi elvá rás ho riz on tot be fol yá so ló egyéb tén yezôkrôl 
pe dig az el vá rás hor i zont cím szó alatt: Szín ház, 1998/3., va lam int Ke ir Elam: i. m. 94. 

11 Vö.: Der ri da: A ke gyet len ség szín há za és a rep re zentá ció b ezá ró dá sa. Gon dol at-jel 1994/1–2. il let ve a Poszt mode rn glosszá -
ri um dif fé rance, je len lét-hi ány, és nyom cím szói: Szín ház, 1998/3. 

12 „A szö veg pl u rá lis. Ez nem azt je len ti, hogy több je len té se van, in kább azt, hogy meg va ló sít ja a je len tés plu ral i tá sát, egy 
re du kálh a tat lan plu ra lit ást. (…) A Szö veg plu ral i tá sa nem tar tal má nak töb bér telmû sé gébôl ered, in kább az azt össze te vô jelölôk 
szter e og ra fik us plu ra li tá sából (…)” Ro land Barthes: A mût ôl a szö veg felé In: A szö veg ör ö me, Bp., 1996. 70. (ki eme lés tôlem)  

13 A sze mi o tikai meg köz e lí tésmód szá mos faj tá ja (pl. Gr e i mas ak táns – rend sze re) szin tén egy más tól va ló elk ü lön bözôdésük -
ben (és nem a poszt ro man tika ps zi cho lóg i ai nézôpont já ból) vizs gál ja a drá mák, fil mek, re gé nyek stb. sz e replôit Vö.: Keir 
Elam: i. m. 131–133.  

14 Spi ró Gy örgy elem zés e ibôl ki tû nik, hogy a sze rep össze von á sok rend sze re meg le hetôsen össze tett, nem csu pán a jó/rossz, 
sz en de/ér zé ki stb. egy alak ban tört énô baná lis, el kopta tott össze vo nását je len ti. „A klasszi kus me ta fiz i ka szá má ra sem -
mi féle ne héz sé get nem oko zott a sze mé lyis ég me gosz tá sa (…) ép pen elle n kezôleg, a két el len tét es fo ga lomra épü lô sze -
mé lyis ég úgy mû kö dött, akár egy jó par a dig ma (fenn/lenn, test/szel lem, ég/föld); az egy más sal harc ban ál ló rés zek egyet -
len ér te lem nek, az em ber ér tel mé nek me gala po zás á ban bék él tek meg. Ezért az tán ha ma a me gosz tott al any ról be szé -
lünk, ezt nem ab ból a cél ból tesszük, hogy el ism er jük egy sze rû el lent mon dá sa it, kett ôs posz tu lác i ó it stb.; a cél egy fajta 
szé ttö rede zett ség, olyan fo lya ma tos szétfo r gá cso ló dás, amely nek ár a má ban már nincs fô mag, sem é rte lemst ruk tú ra: nem 
el lent mon dá sos, ha nem szét szórt va gyok.” Ro land Bart hes Ro land Bart hes-ról In: An gya lo si Ger gely: Ro land Bart hes, a 
sem le ges pró fé ta. Bp., 1996. 309.  

15 Spi ró György: i. m. 241., 261. 
16 Burck hard tól szár ma zik a rene szánsz in div i du a lizm us te ó ri á ja, de éle te vé ge fe lé ma ga is „el bi zony ta la nod ott”. Vö.: Peter 

Burke: Az ol asz rene szánsz. Bp., 1994. 201.; Burck hardt leg fon to sabb ér ve egyéb ként ép pen a mû vé szek „in div i du a lizá -
ló dá sa” volt (vö Bur ke im.), ami a drá ma í rók ese té ben rész ben cá folh a tó (hi szen egy szín há zi tár sul at ra írt a szerzô, akik 
erôs nyo mást gya ko rol tak rá; bi zo nyos mû vek eset é ben pe dig le he tetlen ki bo goz ni a szerzôsé get, mi vel kö zö sen dol goz -
tak az írók) Vö.: i. m. 9–10.


