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DOKTORI DISSZERTÁCIÓ: TÉZISEK 

                                    
A SZÍNHÁZ DRAMATURGIAI TÉR-KÉPE 

SHAKESPEARE KIRÁLY-TRAGÉDIÁINAK TÜKRÉBEN 

ABSZTRAKT 

A fenti címet visel  dolgozat els dleges célkit zése a három Királytragédia – Hamlet, Lear király, Macbeth – 
tértartományainak feltérképezése a tragikus tér sajátosságainak, alakváltozatainak, szerepkörének és m ködési 
mechanizmusának komplex, elemz  és összehasonlító vizsgálata útján.  
    A dolgozat sajátos gondolatrendszerében a térnek mint a dráma és a színház alapdimenziójának szentelt 
megkülönböztetett figyelmet számos tényez  indokolja. Deduktív megközelítésben a tér mindenekel tt a m faj 
kultúrtörténeti evolúciójának vonatkozásában értékesül mind a görög (organikus-panteista), mind a keresztény 
(koncepcionális-monoteista) kultikus-rituális színházi gyakorlat és az annak irodalmi vetületeként kés bb színre 
lépett dráma esetében. A drámai tér értelmezésének fenomenológiai és hermeneutikai kontextusát mindazok, a 
dialektikus világkép bináris oppozícióival leírható térdimenziók alkotják (szakrális-világi, mitikus-historikus, 
reális-fiktív, konkrét-absztrakt, személyes-közösségi stb.), amelyek történetileg aktív szerepet játszottak a m faj 
létrejöttében, és amelyek kultikus képviseletét a színház felvállalta. A drámai tér – különös tekintettel a 
kriptoszakrális töltés  tragikus térre – fizikai és metafizikai aspektusai, látható és „rejtett” dimenziói együttesen 
biztosítják a mindkét kultúrkör esetében több évszázados szekularizációs folyamat során kikristályosodott m faj 
teljesen soha el nem évült spirituális jogfolytonosságát.  
     A drámai teret a maga multifunkcionális komplexitásában megragadni szinte lehetetlen, hiszen az irodalmi 
szöveg és a színházi el adás minden alkotóelemében jelen van, annak minden rétegét áthatja, és közvetve vagy 
közvetlenül mintegy dramaturgiai rendez elvként m ködik. Filozófiai terminológiával élve tehát olyan alapvet
és vonatkozásrendszerét tekintve összetett jelenség, amely ontológiai (a tér mint létez  tartomány, ill. a tragikus 
létezés primér szférája), fenomenológiai (a tér mint objektív jelenség és ennek tudati vetülete, ill. a tragikus tér 
mint egzisztenciális kategória), ismeretelméleti (a tér megismerhet ségének határai, ill. a tragikus tér mint 
egzisztenciális kategória metafizikája) és hermeneutikai (a reális-érzékelhet  és a fiktív-tudati vagy reflektív tér 
értelmezhet sége, ill. a tragikus tér, mint az ember ön- és létértelmezésének közege és eszköze) közelítésben 
egyaránt megragadható és leírható.   
     A hermeneutikai hitelességet biztosító kontextuális teljesség igénye ugyanakkor megkövetelné a drámához 
diakronikusan és/vagy szinkronikusan kapcsolódó „társm vészetek” (építészet, szobrászat, festészet, zene) és 
irodalmi m nemek, ill. m fajok térszemléletének, térformálásának és térdimenzióinak esztétikai irányultságú 
összehasonlító vizsgálatát is, erre a feladatra azonban a dolgozat az adott keretek között csupán érint legesen, 
az érdemi utalások szintjén vállalkozhat.  
    A deduktív módszert hitelesít  és kiegészít  induktív megközelítés az egyes darabok mint dramaturgiailag 
önálló, teljes és organikus szervezetek tér-képét, tértartományait, térfunkcióit, a dramaturgiailag aktivált 
tragikus tér természetét és m ködési mechanizmusát  kívánja feltárni. Ebben a közelítésben a tér 
kulcsfontosságú szerepe mindenekel tt az egyes m vek sajátos „világának” fizikai/érzéki, lelki/spirituális és 
szellemi/intellektuális szuverenitásának, egyediségének, a kulcsszerepl k megelevenített lényére épül
„személyiségének” életre hívása során mutatkozik meg. A Shakespeare-kritikában sokáig csupán érint legesen 
használt (A.C. Bradley, G.W. Knight), végül M. Mack által „kanonizált” metafora (ld.: „The World of 
Hamlet,”in Tragic Themes in Wetern Literature, ed. Cleanth Brooks (New Haven: Xale Univ. Press, 1955), 
p.30. mindenekel tt az egyes m vek életszer ségére, szervezettségére, organikus voltára és tragikus 
személyiséggel analóg utánozhatatlan egyediségére utal.  
    A drámai tér hermeneutikai jelent ségét egyszerre biztosítják tematikus (tragikus toposzok), strukturális (a 
különböz  komponensek és dimenziók elrendezése és kölcsönhatásai) és instrumentális (a verbális nyelv és a 
komplexebb „színházi-nyelv”) funkciók. A tragédia, mint az ember ön- és létmeghatározásának egzisztenciális 
beállítottságú drámai kísérlete, az önmagára reflektáló embert ex-centrikus, azaz önmagán kívül rekedt 
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antropológiai helyzetéb l adódóan (ld.: Lichte, E. F.: A dráma története. Jelenkor, Pécs, 2001.) duális lényként 
definiálja, akinek alapvet  sorskérdései: hovatartozás, elidegenedés, identitás, meghasonlás, b n, b nh dés, 
hatalom, halandóság stb. olyan térbeli, azaz térrelációkban megjelen  viszonyrendszert alkotnak, amely a dráma 
minden alkotóelemében, strukturális komponensében (hely, id , cselekmény, jellemek, gondolatiság, nyelv, 
színpadkép) megmutatkozik. A tragédia tehát az élet egzisztenciális alapképleteit tekintve olyan 
határhelyzetekr l, határátlépésekr l és különböz  el jel  átlényegülésekr l szól, amelyek a fent említett 
(szakrális-világi, mitikus-történeti, reális-fiktív, individuális-közösségi) tartományokban a tragikus lét 
konfliktusterhes dualizmusát dokumentálják a dráma színházi megjelenítésének többdimenziós határterében.  
     E feltevések igazolásaképpen tehát a tragikus tér anatómiai vizsgálatát az érintett darabok minden fent 
említett alkotóelemére ki kell terjeszteni, szem el tt tartva nem csupán a vizsgált m faj, de maga a m nem – a 
dráma, mint kifejezésforma – és ezen belül a shakespeare-i életm ben képviselt más m fajok (királydrámák, 
komédiák, problémaszínm vek, regényes színm vek) térdramaturgiai sajátosságait. 
    A dolgozat három nagyobb fejezetre oszlik, melyek részben kronologikus, részben perspektivikus 
elrendezésben térképezik fel a három „királytragédiára” vetíthet , illetve azokból kibontható tragikus tér 
dramaturgiai dimenzióit.      

I. A SZÍNHÁZI TÉR TOPOGRÁFIÁJA 

A dolgozat bevezet  fejezete A hermészi örökség, „hermetika” és hermeneutika összefüggéseinek jegyében 
méri fel a színházi tér kultikus és kulturális dimenzióit. A terminológiai alapvetést, a tér és a hozzá közvetlenül 
kapcsolódó rokonfogalmak (hely, helyszín, színtér stb.) filozófiai behatárolását követ en a m faj mitikus 
gyökereib l, a görög és a középkori színházi hagyományból kiindulva igyekszik feltárni a Shakespeare-
tragédiáknak otthont adó Erzsébet-kori nyilvános színházak sajátos tértartományait.  

Tézisek

HERMETIKA ÉS HERMENEUTIKA 

     - A megbízható helymeghatározás az ember egzisztenciális önmeghatározásának els  mozzanata, 
identitásérzetünk és öntudatunk nélkülözhetetlen alapja és pótolhatatlan kulcsa.          
     - A tér mint primer érzéki-tapasztalati realitás és végtelenül absztrakt gondolati konstrukció, a legelemibb és 
legösszetettebb archaikus metafora, melynek eredeti ideáját, alapélményét, mitikus, filozófiai, költ i és drámai 

sképét a görögségnek köszönhetjük.    
     -  Csak az emberarcú, megszemélyesített, egyedi személyiségjegyekhez kötött, a színpadi-drámai térvilág 
középpontját alkotó emberrel közvetlenül rokonítható, tematikus és formai térreferenciákkal bíró mitologémák 
alkalmasak a drámai-színházi tér megragadására.  
     - A színházban új életre kelt mitológia  duális világterében a hermetikus dimenzió a szakrális örökség 
letéteményese, míg a hermeneutikai tartomány - a meghatározás és értelmezés igénye és kényszere - ennek 
világi vetülete, reflektált mása.      
     - A tér az azonosító-rendszerez  filozófiai gondolkodás számára ugyanolyan megfoghatatlan jelenség, mint 
Hermész próteuszi alakja a mitikus képzelet tágasabb világában. A teret inverz módon azonosító és jellemz
terminológiai bizonytalanság  végigkíséri a görög gondolkodás egész történetét.  
     - Tér és hely konstruktív és destruktív kölcsönviszonya kimeríthetetlen téma mind a filozófia, mind a 
m vészi kifejezés számára. Maga reflektív gondolkodás és az imitatív ábrázolás révén önmagát tükröz  és 
sokszorozó toposz, melynek meghatározása mer  utópia. 
     - A tér filozófiai megközelítésének egyik kulcsfogalma, a „harmadik létez t” jelöl  platóni „khóra” 
meghaladja mítosz és logosz polaritását, mert túllép a metaforikus jelentés – tulajdonképpeni jelentés 
analógiáján. Nem puszta fogalom, de nem is puszta metafora, mely instrumentális vagy illusztratív dimenziókra 
korlátozódik. Olyan helyként definiálható, mely túl van mítosz és logosz oppozícióján, de helyt ad ennek az 
oppozíciónak. Akár a tragédia el adásának színhelye, maga a megelevenedett színházi tér, melyben 
harmonikusan megfér egymás mellett egymást kiegészítve és kölcsönösen értelmezve mindazon jelentés, mely 
a platóni kulcsfogalommal rokonítható: „hely”, „tér”, „elhelyezés”, „terület”, „vidék”, „anya”, „dajka”, 
„befogadó”, „lenyomathordozó”.  
     - A neoplatonista gondolkodók térelméletében a hely veszi át a f szerepet. A toposz a térhez hasonlóan itt is 
olyan mediális univerzálé, relatív viszonyfogalom, mely bármely tetsz leges alakot felölthet attól függ en, 
hogy mivel hozzuk kapcsolatba, minek a térbeli azonosítására szolgál. Egyszerre tartalom és forma, anyagi és 
alaktalan, ok és okozat, feltétel és következmény,  határ és kiterjedés – olyan univerzális önt forma, mint a 
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platóni khóra vagy mint a khórát és toposzt egymásba játszó és egymásból kibontó színházi tér, a drámák 
el adásának színtere. El deihez hasonlóan ez a tér is határátlépés közege és eszköze, a köztes lét mindkét 
irányba nyitott tartománya: küls  és bels , fent és lent, közel és távol, múlt és jelen, realitás és fikció, jelenlét és 
képzelet, etika és esztétika, tett és szó, szubjektum és objektum, Én és Te dialógusának médiuma és színtere.     

A GÖRÖG KULTIKUS SZÍNHÁZ TÉR-KÉPE 

A klasszikus görög színház organikus architektúrája legalább annyit elárul alkotói tértudatáról, térképzetér l a 
térhez való viszonyáról, mint maguk a drámák, amelyek el adására megépítették ket. A perspektivikus tájolás, 
az organikus tájba ágyazottság, az arányos vertikális-horizontális térhangolás, a nagy távolságokat is áthidaló 
akusztika, valamint a sokezres létszámú közönség jelenléte meghitt, belakható hellyé változtatta a 
legmonumentálisabb teátrumokat is.      
     - A klasszikus görög teátrum kultikus helyként és az abból kibontakozó mikrokozmikus térként vált 
tényleges helyszínné és jelképes színhellyé, mítosz és logosz találkozásának képviseleti érték  khórikus 
helyszínévé, mely alkalmas színteret biztosított a szakrális és profán világ határtereit és közös tartományait 
felfed  dráma, a lét érzéki és spirituális szférái között közvetít  hermészi dialógus számára.  

A KÖZÉPKORI SZÍNHÁZ TÉR-KÉPE 

     - A szimbolikus rítus és a figuratív ábrázolás szinte minden regiszterét megszólaltató, minden térdimenzióját 
aktiváló dialógus – templum és theatrum párbeszéde – csakis egy olyan homogén, de vertikális tájolása folytán  
a hely köré szervez dött, végtelenre nyíló térben jöhetett létre, mely fizikai és spirituális univerzalitásából 
ered en egyszerre volt a rituális istentisztelet helyszíne és a szakrális indíttatású, de világi ambíciókat és 
igényeket is szolgáló imitatív ábrázolás színtere. 
     - A hagyományos kultikus toposzoktól és értékképviseleti helyekt l az elvilágiasodás jegyében fokozatosan 
eltávolodó, értéksemleges térbe vetett középkori színjátéknak saját er forrásaira támaszkodva kellett új 
identitást teremteni magának. Színház híján önnön alanyában és tárgyában – magában a színjátszó emberben 
lelte meg azt a tartományt, mely kizárólagos értékképviseleti helyként megfelel  élet- és játékteret biztosított 
számára. Így kerültek a drámai ábrázolás el terébe az egyes ember, az adott karakter sajátos vonásai, a 
szerepl ket saját jogukon megjelenít  és azonosító személyiségjegek. Ez a folyamat perspektivikusan a 
transzcendens dimenziókkal bíró, kozmikus lépték , tér kiüresedéséhez és - mintegy e folyamat 
ellentételezéseképpen  -  a konkrét, helyi érték , személyes drámai tér kiteljesedéséhez vezetett.  

A RENESZÁNSZ SZÍNHÁZ TÉR-KÉPE 

     - A festészetb l kibontakozó, de legmarkánsabban az építészetben kifejezésre jutó reneszánsz térforradalom, 
mely újrafogalmazta mind a hely és a tér, mind a m vészet tükrében megjelen  szakrális és világi dimenziók 
dialogikus viszonyát, az Erzsébet-kori népszínházban talált rá arra az univerzális szinkrontérre, amelyben 
maradéktalanul kiteljesedhetett. Az új médium a mozgásterét korlátozó ideológiai örökség és az általa korábban 
biztosított kulturális identitás híján, saját erényeire és lehet ségeire építve, önnön er forrásaira támaszkodva 
vált az új kultusz, az emberi képességek és lehet ségek határtalanságát hirdet  reneszánsz individualizmus 
kultikus fórumává, világi zarándokhelyévé.  
     - A középkorban meghatározó hely- és térfüggésekt l egyre határozottabban eloldódó reneszánsz ember 
ebben a heterogén, többdimenziós, minden irányban nyitott kinetikus térben talált olyan autentikus közegre, 
amelyben érdemi párbeszédet kezdhetett önmagával.  
     - A helyek elsorvadása nyomán kibontakozó térforradalom az élet minden területén érvényesült, és szinte 
minden dimenziójában újrarajzolta a reneszánsz világ és lakója tér-képét. Ennek a centrum nélküli, határtalanná 
tágult, sok tekintetben kaotikus térnek a képviseletére csak egy olyan globális színház volt alkalmas, amely 
mintegy belülr l, az új tértudat, térérzékelés és térszemlélet jegyében volt képes mikrokozmikus léptékben 
megjeleníteni, topográfiailag és strukturálisan egyaránt leképezni az új világ megváltozott térdimenzióit.  
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TÉR ÉS HELY VISZONYA AZ ERZSÉBET-KORI NYILVÁNOS SZÍNHÁZBAN  

     - Tér és hely a színházi el adás minden dimenziójában érvényesül  szinonimitása, kölcsönviszonya teszi 
alkalmassá Shakespeare színházát arra, hogy a régi-új médium rejtett térdimenzióiban, kurrens világi funkcióin 
túlmen en, helyet adjon olyan kriptoszakrális és mitikus tartalmaknak, melyek térben és id ben – színleg – 
képesek áthidalni a templum és theatrum között évszázadok során elmélyült szakadékot.  
     - A színház mint térképz , értékképviseleti hely valódi természetét mítosz és logosz a görög kultúra 
aranykora óta szüntelenül megújuló dialógusa tárja fel.      
     -  A tér lényegét alkotó „rejtélyesség” a forrása a stabil viszonyítási pontok vagy abszolút értékközpontok 
híján tévelyg  ember egzisztenciális félelmeinek, szorongásainak is. A színházi teret éppen ez a hermetikus 
jellege teszi alkalmassá arra, hogy a legalapvet bb egzisztenciális kérdéseket feszeget  reneszánsz tragédia 
kifejez  közegévé, annak minden dimenzióját megjeleníteni képes otthonává válhasson.  
     -  A valószer ség, a valóság intenzitásának hiányával szembesült személytelen modern lét válságát 
megjelenít  színházra – különösen a tragédiák el adása során m ködésbe hozott színházi térre – többszörösen is 
igaz Heidegger egzisztenciális térelméletének általános érvény  megállapítása, mely szerint „a profán terek 
mindig a gyakran távoli múltba vesz  szakrális terek privációi.”  
     - A reneszánsz népszínház globális struktúrájával – a horizontális sík körkörös berendezésével és a vertikális 
sík a színpadi térben és a néz téren egyaránt érvényesül  hierarchikus tagolásával – architektonikusan is 
újrafogalmazta a klasszikus görög színházak és a korai keresztény templomok világtér-szimbolizmusát.    
     - Maga a színház azonban, komplex szimbolizmusa ellenére is csupán keret, térbeli közeg, a drámai 
el adások helyszíne és színtere. Shakespeare színházában már egyértelm en a színész életre keltette tragikus 
h s az el adás szferikus-koncentrikus térstruktúrájának térszervez  és términ sít  középpontja, relatív 
helyképz  értékcentruma.  a puszta képzelet világának egyetlen „abszolút” valósága, aki éppen e kett s 
helyzete, térbeli kétlakisága révén biztosít átjárást fikció és realitás között, így töltve be a színház eredend en 
mitikus küldetését. A hagyományos értékképviseleti helyekt l eloldódott, az individualizmus hatására én-
központúvá sz kült reneszánsz világtér újradefiniálásában az egyéni sorsokból világokat épít  tragédiák és 
h seik vállalták a f szerepet.   

II. A TRAGIKUS TÉR TOPOGRÁFIÁJA 

A fejezet a tíz tragédia analóg komponenseit számba véve méri fel a Shakespeare-i tragédiák térvilágát, a m faj 
jellegzetes térképz  elemeit, a tragikus tér dramaturgiai szerepét, természetét, alkotóelemeit és dimenzióit. A 
vizsgálódások középpontjában az egyes tragédiák sajátos világának térszervez  középpontja, maga a tragikus 
individuum áll, mely fizikai, érzelmi és intellektuális voltában egyaránt meghatározza az általa létesül  világ 
természetét.  A fejezet a drámai tér három alkotóelemére helyezi a hangsúlyt. A test – a szerepl k fizikai 
jelenléte, a tudat – a szerepl k gondolatvilága - és a szó - a két dimenziót a kommunikáció eszközeként 
összeköt , de költ i min ségében önálló térképz  szereppel is bíró nyelv dramaturgiailag összehangolt 
együttm ködése hozza létre és szervezi organikus életérré a tragédiák sajátos világát. 

Tézisek 

A shakespeare-i tragédia f szerepl je az „okos ésszel” Janusként „el re s hátra tekint ”, a helyes utat mégis 
mindig elvét , Hestia oltalmazó otthonára és Hermész korlátlan szabadságára egyként vágyó, önmagát 
szerepeiben, azonosságát a másságban keres  próteuszi lény minden meghatározás alól kibújik, hiszen lételeme 
a változás. Egy személyben két perszóna, önmaga és önnön énjének meghasonlott mása, aki végességének 
bénító tudatában képtelen átélni a végtelent, örökösen önmagát keresve szüntelen elvéti a másikat. Lényege a 
színház archetipikus iker-emblémájában, a tragikus-komikus álarcpár kontrasztjában kifejezett kett sség, mely 
lényét és az általa képzett, köré épül  architektonikát is minden komponensében áthatja. Shakespeare tragikus 
h se mindig két világ, két ellentétes el jel  és polaritású egzisztenciális léttartomány, szemlélet- és 
magatartásmód: állítás és tagadás, elfogadás és elutasítás, belátás és lázadás között rl dik. Ez a 
személyiségformáló kett sség a tragikus f szerepl k – Titus, Hamlet, Othello, Lear, Macbeth és Antonius – 
közös tulajdonsága.  
     - E kett sség következtében válik a tragikus h s olyan, a határhelyzetekben önmagára talált „kétes” 
egzisztenciával bíró lénnyé, akit éppen a természetes élettere minden dimenzióját átható határhelyzetek,             
-élmények és -tapasztalatok avatnak teljes érték  drámai személyiséggé.   
     - Én és Más, tett és szó, test és szellem, identitás és szerep, realitás és fikció, bels  és küls , véges és 
végtelen, hely és tér interaktív szövete, dramaturgiailag összehangolt polifóniája képezi a tragédia komplex 
határterét, melyet a mindenirányú kett sségb l fakadó liminalitás, köztesség és átjárhatóság jellemez. A színház 
csak akkor válhat komplex határtérré,  többszörös határátlépések színterévé, ha centruma, a kizárólagos 



6

értékképviseleti helyként definiált ember - a tragédia f szerepl je és az t megjelenít  színész - maga is 
határlény, a dualitás, relativitás, liminalitás és átmenetiség megszemélyesít je.   
     - A tragikus tér bináris oppozíciókban kifejezhet  alapdimenzióit: véges-végtelen, közel-távol, zárt-nyitott, 
fent-lent, küls -bels , közép-határ, valamint a térképz  mozgásirányokkal és a tér alapdimenzióival analóg, a 
tragédia világát min sít  és a tragikus tapasztalatot meghatározó alapélményeket: magány-közösség, nagyság-
nyomorúság, méltóság-alázat, bizonyság-kétely stb. egyaránt e mindent átható kett sség jellemzi. Minden 
dramaturgiai jelent séget nyert térdimenzió az egzisztenciális kérdéseket feszeget  nagy tragédiákban 
létélménnyé s r söd  reneszánsz világkép, a görög-mitikus és a keresztény-etikai világszemléletet szinkretizáló 
új-gnosztikus dualizmus egy-egy lokalizált, sajátos helyi érték  vetülete. A mitikus, ill. vallási gyöker
szakrális helyek mint térképz , térszervez  és términ sít  értékképviseleti centrumok híján a lét poláris 
tartományai között létesül  terek közös vonása a viszonylagosság, az embert mint kizárólagos tárgyát alanyként 
megragadó és megszólaltató tragédia dialogikus relativizmusa. A tragikus tér mint viszonyfogalom ennek a 
relativizmusnak a jegyében nyer képviseleti értéket, hiszen minden tekintetben analóg magával az emberrel, aki 
létrehozza, átlelkesíti, formálja, és m ködésben tartja. A környezetével és önmagával egyaránt szüntelen 
dialógust folytató, öntudata révén örökös reflexióra kárhoztatott tragikus h s nem csupán saját életterének 
relatív centruma, de maga is tér: a fizikai és szellemi mozgáskorlátozottsága révén lehatárolt Az világának 
teljességén belül a befelé és a Te irányába megnyíló végtelen lehet ségének hordozója (A kurzivált 
kulcsszavakkal kapcsolatban ld. a dolgozat Buberre és Levinasra vonatkozó jegyzeteit!).   
     - Az alany és a tárgy, az Én és az Az, az Itt és az Ott, a Bels  és a Küls  tartományai közötti térbeli és 
kommunikációs távolság alapján N. Frye tematikus kategóriáinak mintájára a tragédiák három alaptípusát lehet 
megkülönbözetni: aktív (Macbeth), passzív (Lear király) és m veltet  vagy reflektív (Hamlet) beállítottságú 
darabokat.  
     - Az aktív tragédia esetében a f szerepl  els sorban cselekv  alanyként válik az általa szervezett és köré 
épül  drámai tér középpontjává, dinamikus locusává, fokozott akarati-indulati töltése révén hat konstruktív és 
destruktív módon az önnön életterét alkotó Az-világra.  
     - A passzív kommunikációs kapcsolatra épül  tragédia küls  és bels  tereinek kölcsönhatása fordított 
el jel . Ebben az esetben a környezetként adott objektív küls  világ és ennek képvisel i kerülnek cselekv
alanyi pozícióba és tárgyiasítják a passzivitásra kényszerített individuumot, aki a korában ismeretlen vagy 
félreismert környezet befogadásával, asszimilálásával és integrálásával, bels  látóköre extenziója révén, a küls
hatások lokalizáló gyújtópontjaként nyer képviseleti értéket, válik komplex értékképviseleti hellyé, térképz
locus-szá.   
     - A harmadik típus esetében az egyedüli cselekv  er vé el lépett gondolat, a tragédia teljes világát a maga 
kognitív terében integráló intellektuális reflexió olyan áthidalhatatlan kommunikációs távolságot létesít alany és 
tárgy, a szubjektum bels Én-világa és a környezete küls Az-világa között, hogy csak a drámai akciót 
ténylegesen végrehajtó, m veltet  pozícióban alkalmazott közvetít k segítségével képes akaratát érvényesítve 
interaktív viszonyt létesíteni a dráma világát alkotó, egymást ellenpontozó szubjektív és objektív 
tértartományok között.  
     - Ha belátjuk, hogy a shakespeare-i tragédiák tükrében az ember eredend en színjátszó lény, akit éppen a 
színlelés képessége tesz azzá, aminek a színházban látja és mutatja magát, akkor térdramaturgiai szempontból 
nincs értelme különbséget tenni dráma és színház, irodalmi szöveg és színpadi eladás között. Akkor valóban a 
drámai szerepet szó szerint és átvitt értelemben egyaránt megtestesít színész mint határlény – a lét átmeneti, 
köztes tartományainak lakója és képvisel je – az ember igazi hasonmása, önmagát sokszorozó, hús-vér 
tükörképe.     

TÉR ÉS TEST 

     - A fiktív drámai alakok fizikai, azaz térbeli megjelenítésének els dleges eszköze, a test – mind a színész, 
mind az általa megtestesített szerepl  teste – maga is határ. Bels  és küls , intenzív és extenzív lét, alanyi és 
tárgyi világ találkozásának színhelye, a poláris térdimenziók közötti átmenet köztes tartománya.  Eredend en 
tragikus toposz a szó kett s értelmében. Hely és tárgy, locus és logosz dialogikus egységének letéteményese, az 
Én bels  világának küls  határa és az azt környez  történés helye és helyszíne egyszerre. Egy személyben a 
reflexió alanya és az érzékelés tárgya, e kett s min ségében pedig a kommunikáció, a helyek és terek 
átjárásának instrumentuma. A színház kommunális terében, a dráma befelé nyíló perszonális terében minden 
tárgy kizárólagos figyel je, a mitikus tudat és tapasztalat egységét idéz  drámai lét eredend  érzékiségének, 
maga az érzékelés els bbségének képvisel je, és a szöveg képi világában virtuális testet öltött gondolat tárháza.  
     - A világ és uralkodó toposza, az emberi természet megértését célzó shakespeare-i tragédia hermeneutikai 
beállítottsága, Descartes széls séges szubjektivizmusát el legz  gondolatisága ellenére is els sorban a test, a 
testiség és az azzal közvetlenül összefügg  érzéki tapasztalás drámája, melyben minden lefordítható a test 
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nyelvére, ugyanakkor minden érzéki benyomás a gondolat és a képzelet világában értékesül, nyeri el 
személyiségformáló, térképz  értékét.  
     -  A shakespeare-i tragédia ebben a tekintetben maga a térbeli ábrázolás útján megtestesült fenomenológiai 
redukció, hiszen a test a tragédia sokdimenziós gondolati terének, konceptuális architektonikájának is locus 
locoruma; olyan komplex térszervez  középpont, mely a tragikus tapasztalat ontológiai, fenomenológiai, etikai 
és hermeneutikai megközelítésére számára egyaránt irányadó lehet.   
     - A tragikus gondolat a legelvontabb régióiban, legemelkedettebb regisztereiben is testközelben marad. 
Minél magasabb röpt , annál húsba vágóbb - „vért kíván”, akár Hamlet igazsága. A kétely igazsága a tragikus 
fenomenológia szellemében megtestesült gondolaté, mely csak a fizikai síkon értékesülve, az érzékileg 
megtapasztalható világra reflektálva válhat a dráma testének organikusa szövetévé.  
     - Az emberi test azonban nem csupán az érzéki valóság, az érzelmi viszonyok és az intellektuális reflexió 
uralkodó toposza. Abszolút locus-ként éppen konkrétsága és pozicionális stabilitása teszi a tér (és nem csak a 
drámai tér) alapegységévé és univerzális mércéjévé, ezért alkalmas rá, hogy topografikus geometriai 
középpontként, minden felmért és belakott tér centrumaként is meghatározza a tragikus tapasztalat térvilágát, 
küls  és bel  régióit, szín- és életterét.  
     - A modern tértipológiában megkülönböztetett alaptípusok - mitikus, pragmatikus és absztrakt tér -, csakúgy, 
mint az egzisztencialista térelmélet kulcskategóriái - szakrális, profán, hodologikus, cselekvési és együttélési 
terek - számára egyaránt az ember az abszolút centrum. Mindkét térszemlélet a „modális lokáció” jegyében, az 
irányok és dimenziók etikai, esztétikai és metafizikai szempontokat is értékesít  komplex 
összefüggésrendszerében helyezi az embert a min ségét tekintve organikus, struktúrájában globális tér 
középpontjába. Ilyen globális struktúrájú él  tér a tragédiai élet- és mozgástere is, melynek egyedüli mértéke és 
értékképviseleti középpontja a gazdag konnotatív jelentéstartalommal felruházott, modális helymeghatározásra 
képes „megélt test” („lived body”), mely kulturálisan meghatározott, értékorientált prioritások alapján 
differenciálja az általa képzett és min sített tér tartományait.  

TÉR ÉS TUDAT 

      - A reneszánsz világtér középpontjába állított individuumnak, az új léptékkel felmért világegyetem locus 
locorumának a tragédiában kiteljesedett egzisztenciális válsága a tudatban is tetten érhet . Az önmagával és 
környezetével, küls  és bels  világával egyaránt meghasonlott Én leépülésének folyamatát a személyiséget 
alkotó test és tudat egységének felbomlását a tragédia gondolati terében az egy személyben projektív, 
abszorbtív és reflektív elme mint alanyi határtér belvilágában is nyomon követhetjük. A shakespeare-i 
„radikális” tragédia mint kompozíció térbeli entitásként definiálható világának a test mellett, azzal hol 
összhangban, hol oppozícióban álló másik központi tartománya, centrifugális és centripetális effektusokon 
keresztül m köd  térképz  középpontja az elme, az Én-ként színpadra lép  kulcsszerepl k tudati világa. A 
reneszánsz világkép átstrukturált paradigmarendszerében fenomenológiai önállósággal, mi több, a széls séges 
szubjektivizmus szellemében kizárólagossággal felruházott tudat drámai–esztétikai kategóriaként azonban nem 
abszolutizálható. A testt l hermetikusan elidegenített és a tett l hermeneutikailag elvonatkoztatott gondolat
önmagában életképtelen.   
     - A shakespeare-i tragédia világa gyakran hangsúlyozottan tudati beállítottsága ellenére sem redukálható az 
értelem, a ráció szférájára, hiszen éppen az teszi tragikussá, ami a beláthatóság határain túlról alakítja 
komponenseit és struktúráját. A tragikus lét minden tartományában megjelen  irracionalitás, az egymást 
megkérd jelez  és kizáró, mégis egyformán érvényes poláris oppozíciók szimultán jelenléte, a tragédia platóni 
f témájaként megnevezhet igazság mindenkori kett ssége és viszonylagossága mintegy a reflektív 
gondolkodás és az imitatív ábrázolás közös nevez jeként válik a tragikus tapasztalat meghatározó élményévé.  
     - A tragikus tudat hermetikus világára nyíló „hetedik ajtó” kulcsa minden esetben egy olyan mélyreható 
egzisztenciális válság, amely a h s és környezete, az integrált személyiség és az identitását biztosító adott 
térbeli világ elválását eredményezi. A tragikus válság mindig hely- és helyzetváltozásként, radikális lokalitás- 
és pozícióváltásként jelenik meg a tragédia térvilágában.   
     - Ahogy a tragédia viszonyrendszerekre épül , emberi kapcsolatok meghatározta dialogikus terében a test 
térképz  kompetenciájának legmegbízhatóbb mértéke a távolság, úgy a tudat mozgásterét a mélység 
dimenziójában lehet leghívebben nyomon követni.  A mélység a testhez, az érzéki tapasztaláshoz legkevésbé 
köt d  legösszetettebb térdimenzió, a tragikus tudat térvilágának globális irányultságú és szerkezet  modális 
mátrixa, hermetikus tartománya. Míg a távolság a küls  teret határoló horizont felé mutat, a mélység az Én 
bels  világát megnyitva a térré transzformált hely középpontjára irányul. Az érzékelés küls  világának 
ugyanúgy a távolság a mélysége, ahogy a tudat bels  mikrokozmoszának a mélység a távolsága. E két relatív, 
egyszerre mediális és globális dimenzió nem csupán a tragikus tér mitikus és költ i felmérésének eszköze, de a 
makrokozmosz-mikrokozmosz analógia térvetületeit is megjeleníti és képviseli.  
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     - A mélység, mint megkülönböztetett jelent ség  térdimenzió, ugyanakkor egzisztenciális kategória is, mely 
a tragédia minden f bb témájával, meghatározó élményével és lényeges történésével kapcsolatban áll. A 
sorsmeghatározó tettek érzelmi és gondolati indítékainak – vágynak és kísértésnek, irigységnek és 
féltékenységnek, szeretetnek és gy löletnek, részvétnek és félelemnek, kételynek és igazságnak, tébolynak és 
tisztánlátásnak egyaránt – a mélység a közös tartománya, ebben a térdimenzióban  nyerik el jellem- és 
cselekményformáló helyi értéküket.  
     - A mélységet és távolságot egyszerre aktiváló egzisztenciális válság, a térstrukturáló f szerepl k alanyi és 
tárgyi „elhelytelenedése” (dislocation) nyitja meg a tér negyedik dimenzióját, az átmenetek újabb távlatait 
képvisel id t, mely folyamatában is kiterjeszti a tudat világának bels  történéseit. Tér és id  kronotopikus 
komplementer viszonyából adódóan minél cseppfolyósabbá válik a tér, annál kézzelfoghatóbbá lesz az id ; 
annál inkább el térbe kerülnek a tragikus tapasztalat,  a bels  élményvilág id dimenziói.   
     -  A mitikus eredet , szakrális értékekre épül  klasszikus és középkori világkép organikus hely-tér-id
hármasságának felbomlásával, a helyek elsorvadása következtében uralkodóvá vált absztrakt tér- és id fogalom 
elvesztette a tapasztalat, az érzéki realitás világával való kapcsolatát.  A tér kitölthetetlen és belakhatatlan, 
fenyeget rré tágult, az id  személytelen mechanizmussá, az életet gépies kíméletlenséggel fel rl
sorsképzetté torzult. A lélekvezet  nélkül maradt, abszolutizált Én-nek – az önmagába zárt tragikus tudatnak – 
ezzel a két gigászi er vel: Uranus és Kronos zeuszi fennhatóság híján ismét elszabadult utódaival kell birokra 
kelnie, hogy újura megtalálja helyét a világban, hogy halandóként a véges térbe zárva is újra élhet vé, lakhatóvá 
tegye a végtelenre és határtalanra nyíló életterét. Ebben a küzdelemben az érdemi dialógusra képtelen tragikus 
h s eleve kudarcra van ítélve.  
     - A tragikus tudat éppen azáltal válhat világa képviseleti érték  középpontjává, hogy képes organikus 
dialógust folytatni környezetével. E kölcsönviszony jegyében, tárgyi pozícióban, passzív befogadóként 
asszimilálja környezetét, és aktív alanyként, bels  világát kivetítve, szavak és tettek közvetítésével alakítja, 
önnön képére formálja azt. Csak ennek a kölcsönös kapcsolatnak a jegyében beszélhetünk Hamlet-világról, 
Lear-világról vagy Macbeth-világról.  Ez a dialogikus kölcsönviszony biztosítja az egyes darabok sajátos 
„személyiségét”, mely hasonlíthatatlan egyediségében és univerzális vonatkozásaiban egyaránt képviseleti 
érték .  
     - A tudat a tragikus f témák térorientáltságának köszönhet en láthatja el kett s szerepét, lehet egyszerre 
statikus és dinamikus toposz, khórikus tér, mely tartalmazza a világát kitölt  gondolatokat, és centrális hely, 
mely szüntelen mozgásával, hely-és helyzetváltoztatásával alakítja saját küls  környezetét, önnön élet- és 
mozgásterét.  

TÉR ÉS SZÓ 

      - A lét térbeli élménye és szóbeli kifejezése nem csak a mítoszban, de a mitikus gyöker  és természet
drámában, a mitikus világképet és tudatot életben tartó és közvetít  tragédiában is szorosan összetartozik, 
dinamikus-dialogikus egységet alkot. A tragikus kifejezés alapja a tér mint élettér és a nyelv mint életfunkció 
hermetikus kölcsönviszonya.   Az embert kizárólagos tárgyaként, testi és szellemi, érzéki és tudati mivoltában 
megmutató és megszólaltató tragédia egyszerre vizuális, auditív és mentális élmény, mely komplex 
kommunikációs aktusként is a nyelv, a szóbeli közlés és közvetítés vezet  szerepére hagyatkozik.  
     - Tér és nyelv lényegi rokonsága a térben lét két egzisztenciális dimenziója, a zárt és a nyitott lét 
viszonyában, e két tartomány kategorikus különbségében mutatkozik meg legkézzelfoghatóbban. A közelség és 
távolság, mélység és magasság, relatív kategóriáival rokon, a küls -bels  ellentétpárral analóg térpolaritás  a 
nyelvnek is sajátja, ugyanúgy meghatározza a nyelv m ködését, irányultságát és mozgásterét, ahogy a testét és a 
tudatét. Ez a kett sség, a két tartomány dinamikus képviselete, a nyitott és zárt terek dialogikus átjárásának 
képessége avatja a nyelvet a testben és öntudatban zárt életre ítélt, lélekben és képzeletben nyitott létre 
képesített ember meghatározó attribútumává.  
     - A nyelv ugyanakkor az ellentétes polaritású, pozíciójú és min ség  terek, illetve dimenziók közötti átjárás 
közegeként maga is tértartomány, pontosabban határtér, a lokális identitás híján csak szüntelen mozgásában, 
változásában, szerepeiben megragadható ember mint határlény egyedül lakható otthona.  
     - A nyelv, a szó teremt  és pusztító ereje, relatív mindenhatósága a tragédia dialogikus világában fokozottan 
érvényesül. A színpadi él beszéd a kimondott szó kett sségében: testi és tudati, érzéki és gondolati voltában 
válik primér drámai aktussá, jellem- és cselekményformáló er vé.  
     - A nyelv, mint a kommunikációs tér f szerepl je, a dráma dialogikus mozgástörvényeinek jegyében, a 
párbeszéd primér eszközeként formálja a tragédia térvilágát: eltávolít és közelebb hoz, elszigetel és egyesít, 
azonosít és viszonyít. A beszél  a szóbeli megnyilvánulás, az önkifejezés és önállítás révén alanyiságában 
különíti el magát környezetét l, ugyanakkor tárgyi min ségében, a figyelem tárgyaként is a kommunikációs tér 
középpontjába kerül.  
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     - A beszélt nyelv, a hangzó szó els dleges térképz  szerepe a bels és a küls viszonylatában, a zárt és nyílt 
tértartományok transzpozíciós összjátékában ragadható meg legkézzelfoghatóbban. A kimondott szó egyformán 
illetékes a drámai kommunikáció szubjektív, interszubjektív és regionális tartományaiban. Indíttatásától és 
irányultságától függ en lehet nyitott és zárt, reflektív és projektív, intenzív és extenzív, immanens és 
transzcendens, azaz olyan univerzális drámai médium, mely rögzít és viszonyít, megköt és felold, korlátoz és 
szabaddá tesz.   
     - A fogalmi térben egyezményes jelentésükhöz kötött szavak, az értelem uralta tudat bénító rabságából 
csakis az indulat vezérelte látomás, a költ i képzelet világa kínál kiutat. A nyelvnek ez a dimenziója a tragédia 
verbális világának valódi élettere. A szavak képzettársításon alapuló közösségének asszociatív tartománya az 
egyetlen dimenzió, mely az id , a halandóság, a b n és a magány tudatában korlátozott tragikus lét – a teljesség 
és végesség világában – a szabadság, a végtelen lehet ségét kínálja. Az etikai viszonyra épül  valódi dialógus, 
Az Én-Másik alanyi-tárgyi pozíciójának kölcsönösségén és felcserélhet ségén alapuló társas viszony, a 
kommunikációs tér határait feloldó küls  és bels  értékcentrum híján a tragédiában a költ i min ségében 
„megszabadult” nyelv, a kreatív fikció világa az egyetlen éltet  és élhet  alternatíva. A shakespeare-i tragédia 
meghatározó stílusjegyét,  darabok költ i képvilágának térbeágyazottságát, a metaforikus kifejezés 
térorientáltságát szinte minden esetben a legplasztikusabban megformált, leggazdagabban hangszerelt, 
legintenzívebb költ iség  szövegek érzékeltetik leghívebben.  
     - Relativitás, liminalitás és mobilitás egyszerre jellemzi és min síti a tragédia nyelvi terét strukturáló 
szavakat, a tragikus kifejezés sajátos költ iségének letéteményeseit. Éppen e tulajdonságoknak köszönhet , 
hogy a költ i kifejezésnek a tragédiában nincs saját „hatásköre”, önálló képviseleti értéke, nem kínálhat egy 
emelkedettebb dimenzióban, a létezés egy másik szférájában kiutat sem a szerepl k, sem a közönség számára.  
     - A nyelvben megnyilvánuló tragikus lét alapparadoxona, hogy dialogikus lényként definiálja az embert, aki 
éppen a dialógusra képtelen. A tragikus filozófia minden alapkérdése az etikai viszonyban összpontosul, ennek 
híján azonban a tragédia adós marad a válaszokkal is.  
     - A tragikus nyelv valódi természete éppen értékmentességéb l adódó határtalan alkalmazkodóképességében 
rejlik; igazsága a megtévesztésben, azonossága a másságban mutatkozik meg, hiszen a színház világában az 
igazságot csak hasonmása, az utánzás, a valóságot csak a látszat képes közvetíteni. Pontosabban, az igazság 
maga az utánzás, a valóság maga a látszat. Éppen e komplex szerepkör, a színpadon megelevened  nyelv 
multimediális adottsága, a nyelvi tér fogalmi, képi és fizikai-auditív dimenzióinak összehangolt m ködése teszi 
a megjelenítés révén valóságossá a fikciót, az átlépés határterévé magát a színházat.     

III. A KIRÁLYTRAGÉDIÁK TOPOGRÁFIÁJA  

A dolgozat III. fejezete, mintegy a deduktív elméleti megközelítés próbájaképpen, „testközelben”, a 
királytragédiák kompozíciós keretein belül kísérli meg felmérni a Macbeth, a Hamlet és a Lear király 
tértartományait, feltárni az egyes darabok térdramaturgiai szervezetét, m ködésük sajátosságait, változatlanul 
szem el tt tartva a három darabot egy tágasabb térben rokonító átt néseket, áthallásokat.   

A „RONTÁS REMEKM VE” -MACBETH

Az els  elemzés – „’A rontás remekm ve’”- Macbeth” – a többrendbeli nominális és lokális jelölés útján 
megsokszorozott illet ség , a Macbeth-világ kulcsát képez  király-metaforára épül. Shakespeare talán 
legsötétebb, legs r bb szövet  tragédiájának ez, a szereposztásban többszörösen megtestesült eszme a  
gravitációs központja, mely, mintegy hermeneutikai tolvajkulcsként, testi, fogalmi és nyelvi alakváltozataiban 
egyaránt nyitja a Macbeth-tér közeli és távoli tartományainak, küls  és bels , személyes és közösségi 
dimenzióinak.  

Tézisek

    - Az egymásba játszó ellentétek és többszörösen kétértelm  megfelelések érzéki és gondolati antiterében, 
ahol „szép a rút és rút a szép”, ahol „gy z” és „bukik a vezér”, ahol „a  forrásból, mely jót ígért, dagadva szakad 
a rossz”, ahol a kisebb a nagyobb és a „nem oly szerencsés” „mégis boldogabb”, ahol „igazat mond” a „hazug 
pokol”,  és „már csak az van, ami nincs”, a darab minden szféráját átható, a Macbeth-tér minden dimenziójában 
értékesül , minden tartományában uralkodó király-metafora hordozza a jelölés és azonosítás, a megjelenítés és 
értelmezés minden terhét és felel sségét.  Testi és szellemi, valós és jelképes voltában, egyes és többes számú 
alakváltozataiban, személyes bels  és közösségi küls  vetületében egyszerre fedi fel és rejti el a az áhított 
jelentést, a Macbeth-világ rejtélyeinek nyitját, mégsem képes betölteni a „bukás” nyomán keletkezett rt. Nem 
válhat tér- és identitásképz  értékképviseleti köz(ép)ponttá, mely irányt szabhatna tettnek és gondolatnak, 
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hellyé lényegíthetné a puszta helyszínt, azonosító-er t kölcsönözhetne a neveknek, és hiteles mértékül 
szolgálhatna az ítélet számára. A mindenható király-metafora – „Denmark”, „Norway”, „Britain”, „England”, 
„Scotland” – kett s (lokális és nominális) töltése ellenére is er tlen metonímiává zsugorodik a jelentésoldó 
tragikus térben. Szerepét vesztetten egykori „nagy” rangja ugyanolyan „lazán lötyög rajta”, mint a trónbitorló 
Macbeth-en a Duncan palástja – „mint óriás ruhája a tolvaj törpén.” Az önmagától is elidegenített, 
alkotóelemeire bomlott királyi metafora, természetes életteréb l szám zve, lokális és nominális vonatkozásaitól 
megfosztva sem toposzként, sem logoszként nem alkalmas többé a hagyományos, szakrális  irányultságú 
térszervezésre. A macbethi fekete mágia mintegy varázsigeként látszatra b vös er vel felruházott névszója, a 
Macbeth eltulajdonította univerzális érvény  köznév már csak egykori önmaga kísértete; a két f szerepl t 
kísért  kulcsszó már csak a név mása. A jelölt híján kiüresedett jelöl  a puszta szó és élhetetlen élettere, a 
tartalom és jelentés nélküli szín-tér kongó ürességét visszhangozza:   „Halld, Skócia királya.”, „Isten tartsa meg 
a királyt!”, „Üdv, Macbeth, üdv! Végül király leszel!”, „Királyokat nemzel, bár nem vagy az.” „Szép el szó a 
királytéma nagy / Felvonásához.”, „A szép jöv t ez az éj szüli, ez / Királyi trónt és hatalmat szerez.” stb. 
Ugyanakkor, a tragédia sajátos logikájának szellemében, éppen negatív min ségében, mindenható jelentését l 
trónfosztottan („Ez /ti. királynak/ így lenni: semmi...”) dekonstruktív hatalmánál fogva válhat a tragédia 
térvilágának locus locorumává. Az ily módon elhelytelenített király-metafora a királyság két teste, a személyes 
és a közösségi test egységéb l ered  identitás híján, sokszoros kétértelm sége által dekonstruálja a térképz
helyek relativizálásával Forrest l Invernesig, Scone-tól Colme Killig, Fife-tól Dunsinane-ig a darab élet- és 
játékterét.     
     - A Macbeth próteuszi f h sének küls  átváltozását és bels  átlényegülését egyszerre képviselik 
emelkedésének és bukásának térbeli stációi - Inverness, Glamis, Cawdor, Scone, Dunsinane - és hasonlóan 
változatos nominális pályafutása, mely a „h s” Macbeth-t l, a „diadal szemefényét l”, „Bellona v legényét l” 
a király „drága kuzenjét l” a „zsarnok”, „fekete”, „ördögi” Macbeth-ig, a „poklok” ölyvéig, a „pokoli” hóhérig 
ível.  
     - A Macbeth-világ nem csak egy konkrét megfeleléseken alapuló, metonimikus analógiákkal megjelenített, 
önmagával és világával többszörösen meghasonlott elme és lélek belvilágának – egy kóros állapotnak – a 
drámai manifesztációja, de élettér is. Olyan hely-érték  szerepl k, tettek és ideák képezte inverz metaforikus 
élettér, amelyben minden kifelé és felfelé megtett lépés egyre beljebb és lejjebb visz a kilátástalanság, a 
kétségbeesés, a kiszolgáltatottság, a kárhozatot el legez  teljes elszigeteltség börtönébe.  
     - A morális leépülés, a lelkiismeret elidegenítésének, az integrált személyiség felbomlásának 
visszafordíthatatlan folyamatát a drámai térképzésben központi szerepet játszó testiség hangsúlyozott jelenléte - 
a szüntelenül éber testtudat, a testrészekre irányuló megkülönböztetett figyelem, az alkotórészeire bomlott 
testek költ i víziói - teszi érzékletessé és hitelessé.  
     - A tragikus személyiség helyzetét és identitását gyökeresen megváltoztató, min ségét, alakját és struktúráját 
átformáló egzisztenciális válság tünetei a tragédia térvilágában a tértartományok, irányok és térbeli viszonyok 
relativizálódásában mutatkoznak meg legkézzelfoghatóbban. A tragikus tapasztalat meghatárzó kronotopikus 
eseményei – a kezdet és a vég – csakúgy, mint a két véglet köztes tartománya – az eltávolodás, elszigetel dés és 
leépülés folyamatának  egyes fázisai – számos analógia közvetítésével idézik meg a m fajalapító el döket, 
együttes er vel hívják új életre a tér és id  tapasztalatából, tudásából és képzeteib l táplálkozó mítoszok világát, 
mely egyszerre mutatta fel a lét átléphetetlen korlátait, és biztosított természetes keretet az élet számára.  
     - Macbeth tragikai vétsége, az ésszel fel nem fogható, lélekkel át nem élhet , nyelvvel ki nem mondható tett, 
a halál puha mását valóságra váltó gyilkosság, a nemlét megfellebbezhetetlen, egyértelm  valósága magát a 
létet teszi valótlanná, mintegy Cawdor álmatlanságának ellentételezéseképpen álomszer vé oldja, álomba 
„keríti” a darab egész világát. A Macbeth egy másik shakespeare-i álomvilág, az athéni erd t és látogatóit 
elb völ  szentivánéji hold kontrasztív fényében valóban a legsötétebb téli éjszakát kísért  lidércnyomásos 
rémálomnak t nik.  
     - A Macbeth egyik legkülönösebb, térdramaturgiailag legjellegzetesebb vonása a különböz  id - és térsíkok 
keveredése, a darab kizökkent kronotopikus világának mindent átható z rzavara - maga a drámai testet öltött 
káosz - mely egyszerre el zménye és következménye a természetes világrendet felborító tettnek. Többek között 
ezért lehetetlen ok-okozati összefüggések útján leképezni a cselekményt, hermészi segédlettel bejárni, 
otthonossá tenni a darab világát.     
     - A Macbeth-világ minden szférájában, fizikai, spirituális és verbális síkján egyaránt tetten érhet  analógiák 
szavak és képek útján térbe és id be vetített közössége oldj fel az id - és térdimenziók, a nappal és az éjszaka, a 
valóság és a képzelt határait. A dramaturgia szolgálatába állított gnosztikus dialógus a tragédia sajátos 
dialektikájának szellemében formálja újjá az ember egzisztenciális életterét, teszi jóvátehetetlenül 
viszonylagossá az egyes és a többes az Én és a Másik bels  tartalmát és küls  tartományait. A térbeli és 
gondolati kommunikáció, a fizikai átalakulás és spirituális átlényegülés eszköze természetesen ezúttal is a 
színpadon korlátlan hatalommal felruházott, a költészet legmagasabb és a tragédia legmélyebb régióiban 
egyaránt járatos  és illetékes szó.  A Macbeth hasonlíthatatlanul koncentrált költ i képvilága változatosságában 
is homogén, tematikusan és kompozícionálisan egyaránt organikus világ. A f szerepl k érzéki, érzelmi és 
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gondolati világából kibontakozó metonimikus, metaforikus és szimbolikus struktúrák képezte verbális tér az 
utalások, vonatkozások és megfelelések s r  szövés  hálótere, melynek lakói, minden látszólagos és tényleges 
kétértelm ség ellenére, ugyanazt a nyelvet, a dráma felizzította költészet nyelvét beszélik.  A rontás verbális 
feketemágiája az önmagával és világával meghasonlott lélek, a dialógusra képtelen morális Én, az ember 
spirituális lényének felbomlása során felszabadult energiából nyeri b vös erejét.  
    

VÉGTELEN DIÓHÉJBAN: HAMLET ALULNÉZETBEN 

 A tér-id  kett s koordinátarendszerében leképezett tragikus világ - a görög örökség szellemét idéz
shakespeare-i tragikus térgeometria - a végesség és véglegesség jegyében rajzolja meg a lét egzisztenciális tér-
képét. A mítosz kronotopikus nyitottságától megfosztott, emberi lépték vé zsugorodott világszínház rövidre zárt 
élet- és játékterében egyedül a dialogikus viszony kínál némi relatív mozgásszabadságot. A színház mint 
kommunikációs tér struktúrájából és a benne megjelen  tragikus világ minden komponensét átható kett s 
látásból adódóan a tér át- és beláthatósága alapvet en helyzet, azaz néz -pont kérdése.   
      

Tézisek

- A modern Shakespeare-kritika közkedvelt metaforája – A.C. Bradley, G.W. Knight, M. Mack és McElroy az 
egyes darabokat a maguk totalitásában azonosító tragikus „világa” - a Hamlet esetében az érzékeket és 
érzelmeket maradéktalanul a gondolatnak alárendel  elme birodalma. Olyan reflektív tér, melyben mindennek a 
szó, a tragikus dialógus kétes hitel  hermészi tolmácsa kölcsönöz helyi értéket.  
    - A Hamlet, mint az eget-földet felmér , „el re-hátra tekint  okos ész”, a globalizált kétely jegyében önmagát 
is kétségbe vonó gondolat kett s tükre, éppen az ítélet alapjául szolgáló mérték viszonylagosságával 
hangsúlyozza a tér jelent ségét, tényleges és figuratív értékét és kett s dramaturgiai szerepét. Tágabb 
perspektívában a kívülr l szemlélt tragikus tér Shakespeare darabjaiban - eredend  természetének, adottságainak 
és szerepének megfelel en - a rend, a stabilitás, az állandóság és a folytonosság letéteményese. Olyan 
kronotopikus tartomány, amely metaforikus és metonimikus min ségében, alanyi, tárgyi és instrumentális 
voltában egyszerre rzi a dionüszoszi mitikus-kultikus hagyományt és az apollói történelmi-kulturális örökséget, 
a drámai élet- és látásmód, a tragikus tudat és kifejezés forrását. Belülr l nézve ugyanez a tér a minden 
hagyományt és hitet, dogmát és tanítást, ideát és ideológiát kérd re vonó kétely szellemében testesíti meg az új 
világképet, a kés -reneszánsz Shakespeare tragédiáiban kiteljesed  szkepticizmusát.  
    - Ez a kett s térlátás, többdimenziós polifon térképzés, az ellentétes poláris töltések gerjesztette feszültség 
egyike a shakespeare-i tragédia sajátos dramaturgiai eszközeinek, mely még a fordulatos cselekményben vagy 
árnyalt jellemábrázolásban sz kölköd  darabokban is biztosítja a drámai szöveg élményszer  megelevenítéséhez 
nélkülözhetetlen energiát és dinamizmust.  
     - A Hamlet ebben a tekintetben is egyszerre emblematikus és egyedi alkotás, egyedülálló Shakespeare tíz, 
egyenként is teljes világképet tükröz  mozaikdarabból megkomponált tragikus világában. A hamleti szellem - az 
alázat és a g g végletei között drámai testet öltött hermészi lélekvezet  - szokatlanul éles megvilágításban és 
kíméletlen kontúrokkal jeleníti meg a tragikus lét globális tér-képét és a drámai világtér középpontját képez , 
önálló alakkal, lakhellyel és névvel felruházott tragikus Én személyes világát. Sehol sem olyan kézzelfogható a 
mindhárom aspektusában - múltjában, jelenében és jöv jében - egyaránt kizökkent id  helyébe tolakodó tér 
provokatív jelenléte és nyomasztó tudata, mint a körpályára kényszerült gondolat és fojtogató környezete - 
Claudius udvara - „fortélyos félelem” igazgatta belvilágában. Ugyanakkor maga a tér - a drámai történések 
kerete, közege és színhelye - sehol sem olyan tagolatlan, képlékeny, megfoghatatlan és lakhatatlan, mint éppen 
itt, az értelem világító fényében, a gondolat szabadságát hirdet , mégis feloldhatatlan magányra ítélt hamleti 
elme dióhéjnyi mindenségében. A tudásra minden irányban nyitott, a megértést l mégis reménytelenül elzárt 
hamleti világ id - és térviszonyokban kifejezhet  képtelenségét - a középpont és irány nélkül maradt, csupán 
köztességében megragadható tragikus világ ellentmondásosságát - találóan érzékelteti az emberi lét 
abszurditásának ismert camus-i meghatározása, mely szerint az ember csakis a megértés révén találhat élhet  és 
lakható otthonra a világban. Ami igaz a térre, a lét küls  tartományaira, igaz a teret alkotó és belakó, élettere 
bels  dimenzióit megtestesít  emberre is, hiszen „csakis az adott ember, a drámai h s köré épülhet 
architektonika”. 
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     - Hamlet nem csupán az érzés, a gondolat és a tett világát egyaránt megkérd jelez  próteuszi színlelés, a 
játszható látszatok, a mosolygó gazemberek hazugságainak labirintusából nem találja a kiutat. Ugyanúgy 
tévelyeg a tér véges és végtelen, fizikai és spirituális, evilági és túlvilági szférái között, a múlt- és a jöv , az 
ismert és az ismeretlen tartományaiban, a test és a gondolat, a cselekvés és a szenvedés, a küls  és a bels , a 
közel és a távol, a közösség és a magány polarizált kett s terében - a válaszok híján lassan kiürül  köztes lét 
senkiföldjén - „beszorulva a semmi és valamiféle utánzata közé”.  
     - A Hamletet szüntelenül kísért  és nyomasztó tér-, hely- és helyzettudat csakúgy, mint a pontos tájékozódás 
lehetetlensége, a tragédia formai és tematikus alkotóelemei összjátékának, összehangolt együttm ködésének 
eredménye. A Hamlet, a hermészi kommunikáció jegyében, a szellemi és fizikai mobilitás eredményeképpen 
kitágult új világ, az ember életterét minden dimenziójában újra feltérképez  reneszánsz kozmopolitizmus 
térképén jelöli ki tárgya helyszínét. A Hamlet-tér toposz, locus és logosz dinamikus összjátékának eredménye, 
mely a helyszín lokális meghatározására szolgáló földrajzi tér tükrében is megmutatja a Hamlet-világ spirituális 
és szellemi gazdagságát, sokrét ségét. Helsing r az égtájak szerinti helymeghatározás alapján is a nagyobb 
lépték  fizikai tér középpontjában helyezkedik el: délr l Wittenberg és Párizs, északról Norvégia, Keletr l 
Lengyelország, nyugatról Anglia határolja. Ez a tájolási és vonatkoztatási pontokkal árnyaltan megformált és 
személyes kapcsolatokkal - az egyes szerepl k hovatartozásával - dramaturgiailag hitelesített globális tér biztosít 
hiteles földrajzi-fizikai keretet a Hamlet-világ spirituális dimenziójának, és kell  mozgásszabadságot a szellemi 
cselekménynek: antikvitás, középkor és újkor, klasszikus örökség, germán mitológia, katolicizmus, 
protestantizmus és szkepticizmus, ég, föld és pokol polifon drámai dialógusának.  
     - A Hamlet-világ kompozíciójának küls  szféráit alkotó kerettörténetek tematikus, szituatív és pozicionális 
analógiái – Fortinbras, Laertes és Ophelia története és az analóg helyzetek tükrében önmagát méricskél  és 
emészt  öntudat - ugyancsak Hamlet élet- és mozgásterének viszonylagosságát er sítik, az érték- és mérték-
alapú hely- és önmeghatározás ellenében hatnak.  
     - Hamlet a tágabb életteret képez  külvilágból jött látogatók – a színészek, Horatio, Fortinbras és Laertes - 
tükrében más és más vetületben látja és értékeli önnön torzképét, így válik a szüntelen önreflexióra kárhoztató 
öntudat börtönében saját túldimenzionált intellektusa rabjává: 
     - A Hamlet-világ, polifon kompozíciójának egységét, Hamlet domináns szerepe mellett, a darab több 
variációban is kidolgozott tematikus vezérmotívuma: a meggyilkolt apa, a gyilkos és a bosszúálló fiú története 
biztosítja.  Az imitáción alapuló kanonikus építkezés fúgaszer  szerkezetet alkot. Olyan s r  szövés
kompozíciót, amelynek megformálásában az érzéki, érzelmi és intellektuális komponensek – a testi-fizikai, 
akarati-indulati és reflektív-verbális tényez k - mellett a klimatikus-atmoszferikus körülmények is fokozottabban 
érvényesülnek.  
     - A Hamlet-tér minden tartományát jellemz  és min sít  relativitás forrása a stabil értékképz  helyek, a hely 
alapú köt dések, a fizikai, érzelmi és intellektuális hovatartozás hiánya. Ez a hiány tovább er síti az 
ideiglenesség, az átmenetiség, a liminalitás élményét és állapotát. Csakúgy, mint a hely szellemét megtestesít
szerepl k, a királyi kastély állandó lakói: Claudius, Polonius, Gertrud és Ophelia, akik a trónbitorló király és 
tanácsosa esetében minden értéket megkérd jelez  gazemberségük, a n i alakok esetében pedig érzelmi és 
intellektuális önállótlanságuk, kiszolgáltatottságuk révén járulnak hozzá Helsing r mint élettér 
ellehetetlenüléséhez és lakhatatlanságához. Állandó alak, hiteles lakóhely és érték alapú dialogikus köt dés 
híján, számukra egyedül a látszat világában is egyeduralkodó realitás, a minden látszatnak, színlelésnek és 
viszonylagosságnak véget vet  halál: a végleges és teljes id -és térbeli meghatározottság kínál kiutat, ami 
másfel l nézve maga a téren és id n túli, abszolutizált határozatlansági állapot.  
     - A tragikus tér kett ssége nem csupán a centrum és a periféria, azaz a horizontális mélység tekintetében 
meghatározó. A színházi tér mint egzisztenciális adottság kett s struktúrájára épül  kétpólusos térszerkezet - a 
két küls  szféra dialogikus viszonyára épül  játéktér - alapképlet Shakespeare tragédiáiban. Ez a kett sség 
jelenik meg a szerepl k politikai hovatartozását és a hatalmi hierarchia különböz  fokozatait jelöl , folyton 
változó helyszínek - Forres és Inverness, Dunsinane és Fife, Skócia és Anglia, valamint a zárt bels  és 
határozatlan kiterjedés  küls  terek ellentétében a Macbeth-ben,  Velence és Ciprus, a konkrét drámai tér és a 
fiktív narratív tér kontrasztjában az Othellóban, Britannia és Franciaország, valamint Goneril, Regan, Gloster 
lakhelyei és a hontalanná lett vándorfigurák útterének viszonyában a Lear királyban, Róma és Egyiptom, 
szárazföld és tenger, honi és idegen szerepl k szembenállásában az Antonius és Cleopátrában, Dánia és a 
referenciális küls  szféra tartományai - Norvégia, Wittenberg, Anglia és Lengyelország -, evilág és túlvilág 
oppozíciójában a Hamletben.  
     - A Hamletben a hagyományos drámai tér megfelel je az els dleges drámai akció szerepét átvev gondolat
világa, mely a szüntelen reflexió révén eltávolítja és elszigeteli egymástól a drámai élmény és tapasztalat 
térképz  dimenzióit. A humanista univerzalizmus jegyében potenciálisan mindenre nyitott, mindent befogadni és 
kifejezni képes hamleti elme éppen a látókörét és perspektíváit drasztikusan lesz kít , a gondolat természetes 
életterét végletesen leredukáló „túlvilági” küldetés révén válik egy zárt, öntörvény , a dialógus híján 
terméketlen, élhetetlen világgá, a tettben testet ölteni képtelen gondolat senkiföldjévé. A tettnek alárendelt, 
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valóságorientált gondolat már sem az elme, sem az érzéki tapasztalat világában nincs otthon. Saját természetes 
közegéb l szám zve olyan köztes térbe kényszerül, amely teljes tehetetlenségre kárhoztatja. 
     - A tragikus tér poláris ellentéteit képez  tartományokat, a szubjektív és objektív, lokális és univerzális, testi 
és szellemi dimenziókat egymásra vetít  kett s látás a Hamlet-világ egy másik szférájában, a dán királyfi 
humanista gondolatvilágával sok tekintetben analóg, az ismeretekre és azok közlésére épül küls  térben is 
meghatározó. Mintha a dán királyi udvar egy mindentudásra berendezkedett szabadegyetem életre hívásával 
igyekezne kárpótolni Hamletet a wittenbergi el adások, szemináriumok, kurzusok és diskurzusok hiányáért. A 
gondolat világát alkotó ismeretek, miként a „kövér király, meg a sovány koldus” teste „csak más-más fogat étel” 
a Hamlet menüjén, melynek lapjairól maga Hamlet sem tud letörölni „minden léha jegyzetet”, a „könyvek 
tanácsit, képet” és ”benyomást”.  
     - Közelebbr l szemügyre véve azonban még ez az utolsó menedék, a szellem és a tudás kínálta szabadság - a 
gondolat egyetemes birodalma - is börtönnek bizonyul: az id , a test és a halandóság fogságába kényszerített 
gondolat börtönének.  
     - A Hamlet-világ fizikai, spirituális és kognitív kereteit képez  jelenetek helyszínei – „emelt tér a kastély 
el tt”, ill. „temet ” - lokális meghatározottságuk ellenére sem alkalmasak a térképzésre. Olyan határterek, 
melyek egyszerre konkretizálják és relativizálják a szerepl k játékterét; kijelölik és eltüntetik a tragédia 
életterének határait. 
    -  A kezdet és a vég között ásító rt – melynek visszfényében a közbüls  három felvonás puszta közjátéknak 
t nik – az „árnyjáték” és a „mészárszék” meghökkent  analógiái hidalják át. A két keretszín kronotopikus 
perspektíváinak analógiái az adott drámai élettér meghaladásának lehet ségét kínálják. A Szellem nagyjelenete - 
melyben elbeszéli egykori énje életének utolsó perceit és halálát - a múlt felé nyitja meg a darab id terét, míg 
Horatio némi ízelít vel beharangozott beszámolója barátja életér l és haláláról az immár múlttá lett Hamlet-
történet felidézése mellett a jöv  perspektíváját is el re vetíti. 
     - A metafizikai dimenzió megnyílásával „kizökkent” térben és id ben csak egy újabb illúzió, pontosabban az 
illúzió illúziója, azaz a színház önnön tükörképe képes biztosítani a rend látszatát. A Hamlet-világot a darab 
strukturális középpontja, az „egérfogó-jelenet” rendezi virtuális térgeometriai alakzattá: kett s tükörként 
megtestesítve a darab lényegét képz  látszatot, egyszerre mutat hátra és el re. Közjátéki min ségében hitelesíti 
az el zményeket és motiválja a további cselekményt. 
    - A tragédia minden fontosabb komponensére (cselekmény, jellemek, gondolatvilág, nyelv, látvány) kiható 
egzisztenciális válságot leghívebben a Hamlet térvilágának képlékenysége tükrözi. A határozatlansági relációk 
színr l-színre táguló körében minden térképz  kapcsolat fellazul, minden természetes és ember alkotta érzéki, 
érzelmi és intellektuális viszony deformálódik. Az általános válság a lét két alapdimenziójának komplementer 
viszonyára, id  és tér kronotopikus egységére is kihat. A természetes ritmusából kizökkent, lelassult id  a tér 
negyedik dimenziójává dermedve még sz kebbre vonja a tett és a gondolat mozgásterének kereteit, ugyanakkor 
feloldja a múlt, jelen és jöv , az itt és az ott, a közel és a távol, a bels  és a küls , a jó és a rossz, a szent és a 
profán közötti határokat, beláthatatlan, kiismerhetetlen és lakhatatlan antitérré, a köztes lét kétes tartományává 
változtatva a drámai élmény helyszínét 
    - A tragikus tér minden dimenzióját, érzéki, érzelmi, mentális és spirituális tartományát átható és átformáló 
válság f  forrása, a Hamlet cselekményének vezérmotívuma és mozgatórugója a bosszú, mely az ellenpontokra 
épül  tragikus dialektika szellemében, rendeltetésénél fogva éppen a rend, a „kizökkent” id  helyreállítására 
hivatott. A m faj létrejöttében és alakulásában meghatározó szerepet játszó mitologéma, a rituális örökség 
letéteményese, a darab uralkodó igei metaforájaként – szemben a „király”–metafora alapvet en névszói, 
nominális töltésével - eszme, szó és tett közös nevez jeként egyesíti a Hamlet-világ lenti és fenti, testi és 
szellemi, fizikai és metafizikai szféráit. A bosszú, mint a  pszeudo-szakrális tragikus hit uralkodó dogmája egy 
inverz, alulról kinyilatkoztatott fels bb igazság nevében minden egyéb vélekedést hitet és meggy z dést felülíró 
parancsolatként igazolja a gyilkosságot, tagadja az életet és szentesíti a halált, a tragédia eszkatologikus toposzát.   

VÉGJÁTÉK: LEAR KIRÁLY   

Shakespeare tragikus univerzumában kétségtelenül Lear királysága a legtávolabbi tartomány. A tragikus 
tapasztalat peremvidéke, idegen, kiismerhetetlen és belakhatatlan birodalom, melyb l hiányzik a többi tragédia 
világát pontosabban behatároló és lokalizáló földrajzi és történelmi adottságok koordinátarendszere; az egyes 
darabok játékterét és cselekményük koreográfiáját meghatározó id - és térbeli vonatkozások, kapcsolatok és 
megfelelések kronotopikus kontextusa.  
    
Tézisek

  - Ez a tér- és id beli kötetlenség, viszonylagosság az egyik forrása a Lear király sajátos univerzalizmusának, 
mely tematikusan és strukturálisan egyaránt túllépi a m faj hagyományos kereteit. A darab, a hasonlíthatatlanul 
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gazdag, komplex témavilágot alkotó archetipikus toposzok mellett – hatalom, kiszolgáltatottság, uralkodás, 
szolgálat, h ség, árulás, nagyság, gyarlóság, szeretet, gy lölet, öregség, ifjúság, szenvedés, halandóság – 
térstruktúrájában is a mítoszok egyetemességét idézi, mely a dráma humanizált közegében az élet testi, érzelmi 
és szellemi dimenzióit egyaránt átható végletes szenvedélyek nyelvén fogalmazza újra, és jeleníti meg a lét 
alapkérdéseit.  
     - A Lear-világot extenzió és intenzitás termékeny kölcsönhatása, egymást tükröz  és megsokszorozó 
dialógusa jellemzi. Mennyiség és min ség komplementer viszonyát meghaladva az érték-alapú és mértékfügg
térképzésben is ez viszony játssza a f szerepet. 
      - A Lear király Shakespeare globális lépték  emberi színjátékának anakronisztikus zárótétele, a tragikus 
„királytéma” utójátékká transzponált „nagy felvonása”. Pogány és keresztény mitológiai analógiákkal 
hitelesített, prométheuszi, oidipuszi és krisztusi visszhangokban b velked  királyi végjáték; Lear, Gloucester és 
a Lear-világ alkonyának epikus és lírai regiszterekkel gazdagított drámája, mely a nagy tragédiák sokdimenziós 
életterébe ágyazva dolgozza fel a királyi témát: a személyes élményb l univerzális törvénnyé kiteljesített 
halandóság feldolgozhatatlan élményét. A lét fizikai, érzelmi és szellemi síkjait egyetlen komplex élettérbe s rít
tragikus tapasztalat a végletek jegyében méri fel a végesség birodalmát.  
     - A Lear király világát meghatározó széls séges ellentétek interaktív összjátéka, a kompozíció minden 
rétegére kiterjesztett, a darab minden alkotóelemét aktiváló dialogikus struktúra formálja egzisztenciális 
dimenzióvá az egybesz tt kett s történet életterét, melyben a közvetlen érzéki tapasztalással életre hívott 
helyszínek (Gloucester kastélya, a fenyér különböz  részei, a Dover-közeli vidék, a brit tábor Dover mellett) és a 
bels  történések metaforikus színhelyei (a zárt és nyílt, közeli és távoli, baráti és ellenséges helyek) egyaránt 
dramaturgiai jelent séget nyernek. A tragikus történések küls  és bels  környezete, a cselekmény játékterét 
képez  helyek, helyszínek és tértartományok – a tragédia primér toposzai - a m faj sajátos logikájának, a 
tragédia logoszának szellemében többnyire a hiányuk, kiküszöbölésük vagy átmin sülésük révén válnak önálló 
képviseleti érték , jelentéshordozó tényez vé.  A vizuális díszletként vagy verbális eszközökkel megjelenített 
helyszínek a szerepl k intenzív jelenléte, a szubjektív, bels  történések és az interszubjektív dialogikus 
események hatására elveszítik eredeti téralkotó szerepüket, és puszta színhelyb l metaforikus azonosító er vel 
feltöltött modális helyszínné - a szerepl k és a cselekmény bels  világának dimenzióival analóg - organikus 
térképz  hellyé min sülnek át. 
     - A Lear király ebben a tekintetben is egyedülálló a „radikális” tragédiák körében, hiszen nemcsak min ségi, 
de mennyiségi tekintetben is túllépi a térdramaturgia hagyományos kereteit. 
     - A többszörösen szinkronizált kett s cselekmény minden meghatározó mozzanatának megvan a határozott 
térbeli vetülete. A kényszer  kinetikus pályára állított cselekmény minden kulcsmozzanata, a drámai történést 
alkotó fontosabb helyzetek, állapotok, események és tapasztalatok: vakság és tisztánlátás, balítélet és belátás, 
elutasítás és megbocsátás, közöny és részvét, magány és közösség egyaránt a közelség és távolság, mélység és 
magasság dimenzióiban, a drámai tér dialektikus tartományaiban öltenek alakot, és s r södnek katarktikus 
élménnyé.  
     - Shakespeare a Lear királyban a különböz  színpadi kifejezésmódokat egyesít  modális tér nyelvén beszéli 
el mindazt, amit önmagában sem a látvány, sem a szó, sem a cselekmény nem képes megjeleníteni. Ezek, a 
szerepl k fellépését jelenlétté, a színházi el adást jelenvalóvá transzponáló modális helyek és terek képezik a 
Lear-világ sajátos topográfiáját. Egyszerre kölcsönöznek helyi értéket az egyetemes érvény  tematikus 
toposzoknak és avatják egyetemessé a darab lokális toposzait.  
     - A területi-térbeli megosztottság csupán egy aspektusa a Lear-világ válságának, meghatározó szerepének 
köszönhet en a darab különböz  tartományait is közös nevez re hozza, összehangolja a személyes és a 
közösségi dimenziókban, a fizikai, érzelmi, morális és mentális síkokon kibontakozó analóg folyamatokat. 
     - A darab hodologikus terét aktiváló és kitölt  mozgásokra is ugyanez a kett sség jellemz . Lear és 
Gloucester útja egyszerre közeledés és távolodás. Az igazukat önmagukban keres , identitásukat mégis a 
Másikkal létesített dialogikus viszonyban meglel  f szerepl k lelki-szellemi érésének folyamata egybeesik 
korábbi énjükt l és világuktól való eltávolodásukkal. Emberi kiteljesedésük sorsuk beteljesülésének 
nélkülözhetetlen feltétele. 
A tragikus lét kronotopikus természetéb l adódóan a Lear-világ élettere azért lakhatatlan, mert minden az id ben 
történik benne, azaz semmi sem történik benne id ben, a maga idején. Vagy a tettek vágnak az id  elébe, vagy 
az id  hagyja maga mögött az eseményeket. A nagy tragédiák irracionális logikájának megfelel en az id  a Lear
királyban is csak a fonákját mutatja, sohasem jelenik meg színr l-színre a jelen tapasztalataként. Csak 
gondolható, de nem élhet . A hamleti-leari „kizökkent id ” térben is szám zetésbe kényszeríti a tragédia 
szerepl it. Ez a kronotopikus diszharmónia a lét minden szférájára kiterjed  egzisztenciális válság, a tragikus 
ember léten kívüliségének els dleges alapja és forrása. 
     - Lear és Gloster kétsíkú,  kétszólamú kálváriája - ez a kett s, helyenként hiperbolába hajló parabolikus 
utazás a darab világának térképz  tengelye. Lear és Gloucester testi, lelki és szellemi átváltozásának komplex 
kinetikus folyamata a szubjektív és interszubjektív, személyes és dialogikus szférák mentén létesült drámai tér 
felmérésének alapja. Megtagadásuk, félreállításuk és szám zésük, megalázó megpróbáltatásaik és felemel
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felismeréseik, eltévelyedésük és útkeresésük, meghasonlásuk önmagukkal és megtérésük szeretteikhez - ennek a 
folyamatnak egy-egy állomása és vetülete. Lear Gloucester oidipuszi sirámaival ellenpontozott aiszkhüloszi 
átkai a lázadás és lemondás, indulat és alázat, látomás és kilátástalanság hangján szólaltatják meg a tragédia tér-
képét alkotó kanonikus toposzokat 
     - A tragikus tapasztalat természetes közegét – a személyes és közösségi érdekek, a magán- és közélet 
konfliktusokkal terhes tartományát - ugyancsak a domináns térrelációk, a térbenlét dimenzióit és mozgásirányait 
meghatározó abszolút és relatív pozíciók alkotják, jelenítik meg és min sítik. Ebben a tragikus képletben az 
értékképviseleti szereppel bíró helyzetek és folyamatok (a fent és a lent, a közelség és a távolság, a jelenlét és a 
hiány) a tragikus történések jelöl i és azonosítói, a találkozás és az elválás, az elfogadás és az elutasítás, a 
szeretet és a gy lölet térbeli analógiái. 
     - A kett s cselekmény ellentétekkel és analógiákkal dimenzionált kinetikus játékterében az erkölcsi és 
társadalmi normáktól, a természet rendjét l, a közösségi létet szabályozó és az emberi együttélés életterét 
meghatározó rögzített értékekt l való eltávolodás, elszakadás, és a tagadás következményei elöl való menekülés 
a jellemz  mozgásirányok.  
     - A Lear király nem csak fizikai, de spirituális értelemben is az úton levés drámája. A szüntelen hely- és 
helyzetváltoztatás kényszerét l hajtott f szerepl k közös története, a hol párhuzamosan futó, hol egymásba 
játszó kett s cselekmény komplex kinetikus közeget, pontosabban hodologikus teret alkot. Érték alapú, térképz
helyek híján ez a mozgástér Lear és Gloucester tényleges élettere, az átmenetiség, esetlegesség, viszonylagosság 
azonosíthatatlan és beláthatatlan senkiföldje. 
Minden jelent s esemény, történés, fordulat - a bels  és küls  cselekmény minden meghatározó pillanata és 
mozzanata - ehhez a kinetikus régióhoz, az átmenet útteréhez köt dik. Ahhoz a térhez, amelynek minden 
tartománya iránya és dimenziója a mozgás függvénye. A tragédia és a filozófia közös nyelvén, toposz és logosz 
drámai dialógusának jegyében peripatein és peripeteia elválaszhatatlanok. Az út, mint hermészi mozgástér, 
egyszerre közege, helyszíne és eszköze a cselekményt alkotó dönt  sorsfordulatoknak és meghatározó 
felismeréseknek 
     - Az elszakadás, eltávolodás, elszigetel dés, keresés, tévelygés és tagadás irány és irányultság nélküli 
kaotikus útterében párhuzamos, ellentétes és transzverzális mozgások rajzolják meg a Lear-világ sajátos 
topografikus képét, helyi érték  és általános érvény , egyedi és egyetemes vonásait.  
     - Ebben a közelítésben a Lear király a reneszánsz tragédiában új életre támadt halálkultusz leny göz  drámai 
dokumentuma, mely id ben és térben egyaránt új alakkal, lakhellyel és névvel ruházta fel el dei örökségét: a kor 
tágasabb, globális játékterében egyesítve a keresztény és a pogány, a középkori és az antik hagyományt. A „kor 
alatt” „meggörbedt” élettel, a természettel és önmagával „rendkívüli változásiért” perbe szálló agg király 
története magát az id t, a tragédia „nagy” témáinak közös nevez jét is a tér dimenziójában jeleníti meg. Ennek a 
kronotopikus látásmódnak a birtokában képes megidézni önnön eredetét, az antik mítoszok világát, a fényb l a 
sötétségbe bukott kevély napkirály kedvenc istenségei: Jupiter, Apolló és Hecate szellemét. Azt a világot, 
amelyben mind a halhatatlanok, mind a halandók léte els sorban a tér függvénye; amelyben életterük és 
hovatartozásuk határozza meg kilétüket, kozmikus szerepüket és személyes identitásukat, ahol a halandóság és a 
hontalanság egymás kronotopikus szinonimái     
     - A kreatív képzelet tágasabb terében, a korábbi korok termékeny topikus kontextusában a Lear királyt is 
tisztábban látjuk és halljuk; könnyebben igazodunk el a vokális és vizuális „zavarral teljes hon” id - és térbeli 
labirintusában. Shakespeare profán passiójátéka id ben és térben egyaránt túllépi a misztériumjátékokon és 
moralitásokon nevelkedett reneszánsz tragédia kultúra-formálta kereteit, hogy egy szám zött kultusz jegyében 
támassza új életre a kora-középkori liturgiai játékokban még eleven katolikus mise szellemét. A nagy 
formátumú, gazdagon hangszerelt, többszólamú tragédia – „természete ellenére” - ugyanabban a kultikus térben 
nyeri el méltó helyét, amelynek kialakulásában és megtartásában liturgikus megfelel je, szakrális analógiája és 
legközelebbi zenei rokona, a requiem játszotta az egyik f szerepet. 
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RÉSUMÉ AND MAJOR THESES OF THE DISSERTATION 

THE DRAMATURGY OF THEATRICAL SPACE IN 
SHAKESPEARE’S ROYAL TRAGEDIES 

The primary purpose of the dissertation is to reveal the anatomy of tragic space through mapping up the spatial 
world of Shakespeare’s royal tragedies – Hamlet, King Lear and Macbeth – via the comparative analysis of the 
three plays embedded in the context of the whole tragic oeuvre of the Bard. It pays equal regard to both the 
generic (genre-specific) and unique (play-specific) features of dramatic space, its dramaturgical roles and modes 
of operation, its various shapes, directions and dimensions.  
      The dramaturgical significance of space and a directly space-specific approach to the world of the theatre, of 
drama, of tragedy, of Shakespearean tragedy and of the three distinguished radical tragedies in focal–horizontal 
succession can be justified on various grounds within the conceptual framework of the dissertation.   
      Along a deductive approach space gathers hermeneutical ground in the context of the genre’s culture-
historical evolution both in case of the Greek (organic-pantheistic) and the Christian (conceptional-monotheistic) 
theatrical practice – originally a ritual performance of cultic purposes – and drama as its culturally articulated 
literary successor.  
     The phenomenological and hermeneutical context of dramatic space is generated by all the dimensions that 
can be described in terms of a dialectical matrix’ dominant binary oppositions – sacred-profane, mythical-
historical, divine-human, fictitious-real, abstract-concrete, communal-individual etc. – and played decisive roles 
in the evolution of the genre through gaining both cultic as well as cultural representation in the theatres of the 
successive eras.  The physical and metaphysical aspects of dramatic space – particularly those of tragic space – 
their visible and hidden dimensions jointly ensure the spiritual continuity of the genre through the continuous 
secularizing  process of its evolution in both cultures.  
     To describe dramatic space in its multifunctional complexity is impossible for it is present in all the 
constituents of both the page and the stage versions of the plays due to its primary dramaturgical agency in the 
making of the plays’ worlds.  
   In philosophical terms space is a basic still highly complex phenomenon whose definition demands the multi-
conceptual discourse of the allied forces of systematic thought: those of ontology (space as a domain of existence 
and the primary sphere of tragic being), phenomenology (space as an objective entity and its mental equivalent; 
space as an existential category), epistemology (the limits of cognition of space and the metaphysical dimensions  
of tragic space) and hermeneutics (ways and limits of interpreting real and fictitious, experiential and mental, 
direct and reflective spaces and tragic space as substance, medium and instrument of man’s self-reflection and 
self-definition).  A complex contextual discourse ensuring hermeneutical reliability would need the comparative 
analysis of the space-world, its nature, composition and dramaturgy of all the arts diachronically and/or  
synchronically related to drama – a task, far transcending the limited scope of the present work, that can only be 
attempted through obvious analogies and tangible references.  
    The “theory” of dramatic space can be verified only through the inductive analysis of plays as unique, 
complex and complete aesthetic entities that contain and embody a self-contained dramatic definition of reality  - 
an approach that maps up their world and its constituents: its spheres, regions, locations, the nature, structure, 
agency and operation of tragic space both in its dramatic/textual and theatrical/performative aspects.  The 
hermeneutical significance of dramatic space is ensured by thematic (conventional tragic topoi), structural (the 
compositional arrangement, relation and interaction of its constituents) and instrumental functions (the language 
of verbal communication and the performative “language” of the theatre as a complex medium). 
     Tragedy as a dramatic definition of man and the conditio humana presents its subject as a victim of self-
reflection cast in an excentric existential position “without” himself – a creature of multiple dualities without an 
identity of his own that would verify and qualify his existence whose most vital issues – belonging and 
alienation, community and isolation, identity and estrangement, sin and retribution, power and subjection etc. -  
create an organic topical network of spatial relations that appear in all the standard compositional elements of a 
play.  
     The three royal tragedies of Shakespeare, Hamlet,  King Lear and Macbeth are all set in worlds of extremes, 
of heightened physical, emotional and intellectual intensity i.e. liminal states stretched to the very limits of 
human experience – the authentic setting for the dramatic metamorphoses that represent the all-pervading duality 
of man entrapped between two worlds in all the conflicting domains and contrasting dimensions of life (sacred-
profane, mythical-historical, factual-fictional, individual-communal).  
     The dissertation is divided into three major chapters of sequential arrangement mapping up the dramaturgical 
dimensions of theatrical space, tragic space and the spatial world of the three royal tragedies in gradually 
growing scale.  
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I. The topography of theatre-space      

The introductory chapter surveys the cultic and cultural dimensions of theatre-space in the light of Hermes’ 
heritage: the fruitful match of hermetics and hermeneutics. Following the classification of the basic terminology 
of space and the related notions (place, region, location, scene etc.), in the context of philosophical space 
definitions, it reaches back to the genre’s mythical roots, the Greek and medieval Christian traditions.  The 
overview attempts to reveal the nature of Renaissance theatre-space, the relevant spatial aspects and dimensions 
of the Elizabethan public playhouses playing distinguished attention to the much debated, ever changing 
relationship of space and place, their analogous and  contrasting features, correspondent, complementary and 
controversial aspects.  

II. The topography of tragic space

Relying on the analogous features of the 10 tragedies, the chapter takes a comprehensive survey of 
Shakespeare’s tragic space, its genre-specific compositional elements, its dominant dimensions and its complex 
dramaturgical agency.  The topical centre of the analyses is the tragic individual himself around whom the 
unique world of each play is organized physically, emotionally and intellectually alike. The chapter is divided 
into three proportionate parts through the comparative analysis of the three major domains of tragic space with 
the body (the physical-sensual presence of the characters), the mind (the mental-psychological sphere of the 
protagonists’ being) and the language (as the verbal medium of communication with a distinct poetic i.e. aural 
and visual space-making role) in focus as chief agents of instrumental roles in creating the spatial world of a 
play.  

III. The topography of the royal tragedies

The third part of the dissertation surveys the space-world of Macbeth, Hamlet and King Lear in three separate 
chapters focusing on the spatial composition  as well as the unique dramaturgical features of the individual plays 
with an eye and ear on the analogies and correspondences that verify the substantial kinship of the plays.  

1. THE “MASTERPIECE OF CONFUSION”: MACBETH

The first in-depth analysis is organized around the concept of N. Frye’s “royal metaphor”, its emblematic status 
and operative agency i.e. its central role through multiple nominal and topical (thematic and locative) 
signification in the world of Macbeth. The royal metaphor through multiple chronotopical embodiment is the 
topical centre of Shakespeare’s darkest tragedy of the most condensed dramaturgical composition, spatial 
structure and spiritual gravity. In its instrumental quality it is the hermeneutical master key of the play that, 
through its physical, conceptual and verbal variants can open al the domains and dimensions of the Macbeth-
world.  

2. INFINITY IN A NUTSHELL: HAMLET FROM WITHIN      

The analysis attempts at mapping up the spatial world of Hamlet drawn up from within the 
conceptual/intellectual framework of the play, rooted in the realm of the mind – the sphere of Hamlet’s 
globalized scepticism – focusing on both the emblematic and idiosyncratic features of Hamlet-space. The play’s 
unique position in the Shakespeare canon, its central place in Shakespace is – among other factors – partly due to 
the phenomenological as well as hermeneutical complexity of its spatial structure.  Hamlet in this respect is the 
most controversial representative of the established Shakespearean practice of charging space and its constituents 
(place, location, scene) – both in the physical, metaphorical and conceptual sense – up with distinguished 
dramaturgical agency. The spatial design of the play takes shape and gain “habitation” through all the major 
compositional elements of tragedy in manifold local correspondences of plot, character, language, thought and 
scenery. In the world of all-pervading and undermining duplicities the double agency of tragic space is in full 
accord with all the other constituents of the tragic experience. It is the primary and primordial signifier and 
signified, agent and instrument of order, stability, constancy and continuity – the repository of tradition as much 
as the most authentic and expressive instrument of voicing the characteristically interrogative mood and 
profoundly sceptical mind of the times, the age of its making.  



18

3. “ENDGAME”: KING LEAR

In Shakespeare’s tragic universe undoubtedly Lear’s kingdom is the most distant dominion. It is the frontier of 
the tragic experience, a strange, inscrutable and uninhabitable nowhere land lacking reliable spatial and temporal 
definition that provide proper setting to the other two related tragedies. This existential state of indefinition is an 
ideal setting to the sensual, emotional and mental extremities of the plot, the complex liminality of the tragic 
experience. At the same time it is the main source of the play’s universalism which both topically and 
structurally transcends the established spatial limits  of the conceptual framework of the genre. King Lear is not 
only the richest storehouse of the archetypal topoi of tragedy; in its spatial composition it also recalls the 
universalism of myths when raising the most vital existential issues of life in the complex, polyphonic language 
of the stage uniting the instrumental forces of theatrical presentation. Shakespeare’s third “radical” tragedy is the 
anachronistic closure to the Bard’s great tragic sequence, the grave endgame of his royal trilogy closing down 
the tragic cycle through corresponding culture-historical analogies recalling the classical pagan and the medieval 
Christian heritage in discordant concord.  
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egyetemi doktor (Dr.Univ.) (irodalomtudomány, angol irodalom) 

Tudományos / 
m vészeti / 
akadémiai tagság  

HUSSE (Hungarian Association for the Study of English) 
HUSSDE (Hungarian Association for the Study of Drama in English) ESSE 
(European Society for the Study of English 
MuZen (M egyetemi Szimfonikus Zenekar)  

Eddigi oktatói 
tevékenység (oktatott 
tárgyak, oktatásban 
töltött id ): 

Angol költészet, angol dráma, angol regény, amerikai irodalom, világirodalom, 
fordítás, szövegolvasás, nyelvgyakorlat 

21 év  
Az eddigi szakmai 
gyakorlat és 
teljesítmény 
bemutatása: 

Angol és amerikai irodalmi tárgyak oktatása az ELTE Tanárképz  F iskolai Karának 
Angol Tanszékén 1987-t l 2006-ig, az Eötvös Kollégium Angol M helyében 1994-
2003-ig, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol Tanszékén 1995-2006-ig, az 
ELTE BTK Angol Intézetének Reneszánsz és Barokk Doktori Programjában 1994-t l 
folyamatosan, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
Angol tanszékén 2002-tól folyamatosan 
A San Diego-i (USA) Point Loma High School AP és IS programjaiban 1991-1992-ig   
Az ELTE Angol-Amerikai Intézetének Anglisztika Tanszékén 2006-tól folyamatosan.  

Fontosabb, a 
disszertáció 
témájához 
kapcsolódó  
publikációk     

   

- Lear király - toldalékok nélkül. Olvasópróba. Budapest: Új Magyar Shakespeare-Tár 
I. Modern Filológiai Társaság, 1988.  
- Shakespeare illúziók nélkül avagy tragédia kontra teória – egyetemi doktori 
disszertáció. ELTE BTK Angol Tanszék (1996) 
- „T r lesz e darab” Hamlet – tanulmány. Shakespeare Kollégium, Tanulmányok. 
Budapest:  Eötvös M hely Argumentum Kiadó- Eötvös József Kollégium, 2000. 
- Macbeth  With(out) „a local habitation and a name” – tanulmány „Now you see it, 
now you don’t” Pázmány Papers in English and American Studies Volume 4.  
Piliscsaba: Pázmány Péter Catholic University, 2006. 
- Room for Doubts in a Nutshell – (In)finite Spaces vs Spatial (In)definition in
Hamlet. in: The AnaChronisT vl. 13. Budapest:  Dep. of English Studies, School of 
English and American Studies, ELTE. 2008.  
- The Body is the Thing – The Anatomy of Space „out of joint” in Titus Andronicus 
(to be published in September, 2009).                                             

Tudományos/             
szakmai közéleti 
tevékenység, 
nemzetközi 
kapcsolatok: 

Modern Filológiai Társaság Shakespeare Bizottsága (aktív tagság 1987-t l a 
Bizottság megsz néséig   
Folger-Soros Fellowship. Kutatói ösztöndíj 1990. The Folger Shakespeare Library, 
Washington D.C. USA. 
Fulbright Fellowship 1991-1992. San Diego. Poin Loma High School. 
HUSSE konferenciák: 2007 Szeged, JATE: Hamlet  
                                     2009 Pécs, JPTE: Titus Andronicus
HUSSDE konferenciák: 2004 Piliscsaba, PPKE: Macbeth 
                                       2006 Piliscsaba, PPKE: Hamlet
Gyulai Shakespeare Fesztivál. 2006. Konferencia-el adás: Hamlet

  


