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Sohase higgy a művésznek [vagy a kritikusnak], higgy
a történetnek.

D. H. Lawrence

A nyugati vég

A West End, a világ nagy színházi központjainak
egyike, „a nyugati színházi produkciók logocent-
rikus rendszer[ével jellemezhető, amely] két tér-
beli metafora alapján működik: a produkciós vo-
nalnak (production line) és a piac ellipszisének
(market ellipse) metaforája alapján. Bármilyen
színházi társulat, amely a produkciós vonal alap-
ján működik, az előállítás (production) struktu-
rált, hierarchizált rendjét adaptálja, amely az írott
szövegtől az előadás szövegéig halad, olyan köz-
benső, »alárendelt« szövegeken keresztül, mint a
»súgópéldány« és a »próbaszöveg«. A piac
ellipszisének metaforája alatt egy ország színházi
társulatai úgy festenek, minta Nap körül keringő
bolygók." (Constantinidis 1993:7.) Az első me-
taforánál a kiindulópont és az eredet az író mint a
szöveg teremtője és a jelentés birtokosa. A
továbbiakban neki és szövegének van alárendel-
ve a színházi folyamat. A második metaforában
azok a társulatok, amelyek az ellipszis szélén
helyezkednek el, ismétlik a középpontban elhe-
lyezkedő társulatok előállításának rendszerét, és
„gazdasági versenyben, valamint művészi
(esztétikai és ideológiai) szembenállásban van-
nak a központi társulatokkal". (Constantinidis
1993:7.) Igy a nyugati logocentrikus színház
centrumában az író szövege és az ennek előadá-
sára létrejött színházi központ áll. Ehhez még
hozzá kell tenni, hogy ezek a metaforák nemcsak
térbeli irányultságot jelentenek, hanem (anyagi,
morális és ideológiai) hierarchiát is, amelyet pél-
dául a West End különböző díjainak (Evening
Standard, Laurence Olivier) címe is (az adott év
legjobb produkciója, színésze, színésznője, ren-
dezője stb.) szemléltet. Ezeket a díjakat csak és
kizárólag olyan előadások alapján osztják ki,
amelyeket West End-beli színházakban játszot-
tak. A West Endre kerülésnek nincsenek esztéti-
kai, színházi kategóriái vagy stílusai. Nincs más
kritérium, mint hogy a produkciót el lehessen
adni. A produkció áru, a néző vevő, a színház ipar.

Ugyanolyan verseny zajlik itt, mint az autók,
komputerek, ruhák és más árucikkek világában.
Az előadásoknak egyetlen mércéjük a siker. Ezt
pedig csak a pénztár bevételének adataival szok-
ták mérni. Természetesen ez nem ilyen egyértel-
mű, s a West End irányítói mindig is vigyáztak
arra, hogy a színház státusa mint „magas" mű-
vészeté megmaradjon, mert a West End nem-
csak Nagy-Britannia, hanem az egész nyugati
világ színházai számára példa.

Az egérfogó

Az egérfogó1 a West End „legidősebb" előadása,
mivel 1952-ben mutatták be, és azóta váltott
szereplőkkel és rendezőkkel játsszák minden-
nap, vasárnap kivételével. Ez idáig, mint azt a
gondosan vezetett programfüzetben megtalál-
hatjuk, a londoni produkciót több millióan látták,
háromszázheten szerepeltek benne, huszonket-
ten rendezték, és 1995-ig a világ negyvennégy
országában adták elő. Ezek az adatok nemcsak
az előadásra várakozók szórakoztatására vagy
utólagos olvásmányul szolgálnak, hanem bizo-
nyítékok Az egérfogó létezésére és minőségére.

Az egérfogó is a logocentrikus színházi
diszkurzusban helyezkedik el. Ezen belül játék-
szabályait a realista tradíció határozza meg. Eb-
ben a tradícióban a színházi kódok a valóság
kódjaira és azokhoz való hasonlóságára épültek.
A színháznak mimetikus funkciója van, mintegy a
valóság imitációja. Ez azért lehetséges, mint azt
Stephen Lacey írja, mert „minden realizmusnak
az a kiindulópontja..., hogy a valóság
megismerhető. A realizmus tárgya egyrészt az,
hogy meg-mutassa, »hogyan állnak a dolgok
igazából«, másrészt hogy jobban »megismerjük«
ezt a realitást. Ha a világról alkotott
megértésünk nem teljes egész, ez azért van,
mert még nem állnak rendelkezésünkre azok az
analitikus eszközök, amelyekkel összetettségét
uralni tudjuk. Amint Lovell írja: »az alapvető
realista hit az, hogy van egy külső, megismerhető
valóság, amely elérhető művészi munkák
teremtésével«." (Lovell

1 Agatha Christie: The Mousetrap. St. Martin's Theatre,
London (1952).

1980:84.; idézte Lacey 1995:142.) Ez a felfogás
kronologikus rendet feltételez színház és realitás
között. A realitás az első, és azután következik a
színház, amely visszatükrözi és reprezentálja azt
a valóságot, amely rajta kívül, tőle elválasztva
létezik valahol.

Az egérfogó egy Edward korabeli házban
(Monkswell Manor) játszódik, amelyből a szín-
padon csak a nagytermet látja a néző. Ebben a
környezetben minden valódi. Rövid vizsgálódás
után azonban felfedezhető, hogy mindent a
proszcénium nyílása felé fordítottak. Még a vilá-
gítást is úgy szervezték meg, hogy a nézőben egy
igazi ház világításának benyomását keltsék. Ami-
kor az első karakterszínész megjelenik a színpa-
don, első dolga, hogy felkapcsolja a villanyt,
minek következtében világosság önti el a termet.
A színészek szintén úgy viselkednek, mintha ka-
raktereik egy teljes házban élnének, és a nagyte-
rem ajtói a ház többi részébe vezetnének. Igy a
nagyterem reprezentálja az egész házat a színpa-
don. A színészi játék a karakter és a színész
határainak eltűnésére épül. Amit a színész tesz,
az a karakternek tulajdonítható, mintha a színész
volna a karakter. A színészeknek-karaktereknek
nincs direkt kontaktusuk a nézőkkel, mivel sem
gesztus(oka)t, sem beszéde(ke)t nem intéznek
közvetlenül a nézőkhöz. A színészek a minden-
napi gyakorlat gesztusait, mozgásait és techni-
káit használják úgy, hogy ezek egy külső néző-
pontból vannak megszervezve, és természetesen
alá vannak rendelve a szövegnek. Közvetlenül
egymással állnak dialógusban, de indirekt módon
térbeli elhelyezkedésükön és mozgásaikon
keresztül a nézőkkel is. A színészek írott
szövegen alapuló karaktereket reprezentálnak a
színpad fizikai és képzeletbeli terében úgy, hogy a
realitás érzése az előadást értelmező néző
szempontjából van megkonstruálva.

Ebben a színházi tradícióban a nézők és az
előadás közötti játék szabályainak alapfeltevését a
biztonságra való törekvés működteti. Ez tükrö-
ződik a mainstream színházak fizikai elrendezé-
sében és a velük asszociálható felfogásban. A
színház fizikai elrendezését úgy építették meg,
hogy kifejezze mind a játékosok, mind a nézők
vágyát a „biztonságra", mintha két különböző, de
mégis összekapcsolt világban lennének. Ezeket
szimbolikusan választja el a „safety curtain"
(vasfüggöny, szó szerint „biztonsági függöny"),
amelyet a színházi programfüzetek szerint „le kell
engedni és fel kell emelni közönség jelenlété-
ben". Ezt az elválasztást fejezi ki nyelvileg az a
tény, hogy nincs megfelelő szó, amely együtt
jelentené a színpadot és a nézőteret. Ennek a
belső ellentmondása az, hogy az előadást abban a
reményben próbálják, hogy a nézők meg fogják

2 „The safety curtain must be lowered and raised in the
presence of each audience."
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nézni, és a nézők számára és jelenlétében
adják elő. A nézők azonban ki vannak
zárva ebből a folyamatból, és nem
vehetnek részt közvetlenül az elő-adás
létrehozásában. Csak a végeredményt
jönnek megnézni, és nem változtathatnak
lényegesen az előadás lefolyásán, mivel
azt várják el tőlük, hogy jó vevőként
viselkedjenek, akik csendben ülnek a
helyükön, és némán nézik (fogyasztják) az
előadást, mint valami ceremóniát.
Hasonlóan más színházi
programfüzetekhez és az etikettről írott
könyvekhez, a Royal National Theatre
programja is jól illusztrálja ezt, amikor
nézőinek a megfelelő színházi viselkedésre
ad tanácsokat: „Szeretnénk emlékeztetni
arra, hogy a köhögés, a papírzörgés és a
digitális órák hangja megzavarhatja a
színészeket és nézőtársaikat."3 Steven
Berkoff, éppen a National Theatre-ben, ezt
a nézőt ironikusan úgy írta le, mint
olyasvalakit, akit megfosztottak minden
lehetőségétől és jogától, hogy beszéljen,
mozogjon, énekeljen, táncoljon,
dohányozzon vagy üvöltsön, szóval
bármitől, amire képes lenne; cserébe csak
azt a kiváltságot adják neki, hogy
csendben ott ülhet, és áhítattal bámulhatja
a színpadi ceremóniát. Berkoff egyetlen
kiutat ta-
lált a néző számára ebből a helyzetből: a
gyors (nem csak fizikai) elalvást, amely elég
gyakori. Igy a National Theatre-ben, de a St.
Martin's Theatre-ben is, a nézőknek úgy kell
viselkedniük, mintha ott se volnának, a színészek
pedig úgy játszanak, mintha egyedül volnának a
színpadi térben. Ezzel azonban csak valóságos
kapcsolatukat rejtik el, azért, hogy
megtarthassák biztonságosnak látszó
helyzetüket. Hiszen mára díszlet elrendezése is
világosan mutatja, hogy a nézők-nek játszanak, s
a színészek mozgása és beszéde is a nézőknek
szól. Ezekben a színházakban a külső világtól is
„leválasztott" néző közvetett diszkurzusban van
a színészekkel, az általuk megjelenített
karakterekkel, az előadás más elemeivel, rajtuk
keresztül az írott szöveggel, továbbá a többi
nézővel, és elvárásként hozza magával személyes
tudását és tapasztalatát, tetézve a produkcióról
szóló, óvatosan adagolt információkkal. A néző
az elsötétített, a színészek terétől „leválasztott"
nézőtéren ül, a színpaddal szem-ben, ahová
különböző, néha már-már labirintus-

A The Place Theatre (táncszínházi produkciók bemu-
tatására szolgáló londoni színház) programjában a
megszokott, telefonra, órára, beszélgetésre stb. való
utalásokon kívül a következő olvasható: „A színpadon
semmikor sem szabad keresztülmenni." (The stage
may not be crossed at any time.)

Agatha Christie

ra emlékeztető bejáratokon keresztül jutott. He-
lyének dekorációja, kényelmessége és színpadi
kilátása attól az ártól függ, amelyet a jegyért
fizetett. Minél magasabb az ár, annál kényelme-
sebb a hely, és jobb a kilátás. Az épület általános
elrendezése a XIX. századból ered, amikor a
színpadot és a nézőteret végérvényesen elvá-
laszolták a proszcéniumív bevezetésével. Az a
vágy, hogy az előadást úgy tekintsék, mint a
nézőtől fizikailag elkülönített, bekeretezett, re-
gularizált aktivitást, ekkor jutott el a megvalósí-
táshoz. A néző biztonságosan jelen lehet a szín-
házban, és az intézmény szimbolikus értelemben
sem tudja bántani, mivel elemei keretbe vannak
zárva. A proszcénium biztonsága mögött a szí-
nész integrálódik abba a háromdimenziós fizikai
és képzeletbeli térbe, amelyet a néző szempont-
jából hoztak létre. A színész a külső világtól
elzárva, azzal a céllal játszik, mintha egy másik
helyen, időben és képzeletbeli helyzetben lenne.
Írott szövege(ke)n alapuló karakter(ek)et jelenít
meg egy reprezentációra, logikára és oksági vi-
szonyokra épülő történetben, amelyben a karak-
tert úgy formálja meg, mint egy pszichológiailag
hiteles „élő embert", s úgy tesz, mintha nem
lenne tisztában ezzel, holott teljes mértékben

tisztában van vele, hogy színpadon van,
s hogy mindezt nézők előtt teszi, akik
azért vannak ott, hogy őt nézzék. A
színházon kívül lévő, vagy éppenséggel
halott szerző-isten/nő mint az abszolút
jelentés bizonyítéka és biztosítéka irá-
nyítja a színházi folyamatot, amely a
folyamaton kívül feltételezett valóságot
tükrözi vissza, illetve reprezentálja.
Berkoff fent említett előadásában azt
is hangsúlyozta, hogy nemcsak a néző,
de a színház maga is lemond (cserébe
talán?) összes eszközeinek használatá-
ról, s kifinomult szóbeli vitákat prezen-
tál a színpadon.4 S ebben a színházi
kultúrában, amelybe Az egérfogó szö-
vegének színpadi prezentációja is tar-
tozik, természetesen „az ideákat nyelv-
ben reprezentálják. A nyelvet azért
használják, hogy jelölje a karaktert és a
szituációt. A karakterek azon keresztül
fedik fel önmagukat, amit mondanak,
így utalva társadalmi helyzetükre, kul-
turális és személyes identitásukra."
(Lacey 1995:144.) A nyelv írott szöveg
formájában rögzített, s ezen Az egérfo-
gó programfüzetének állítása szerint
nem történt változtatás, kivéve két -
azóta kihagyott - utalást az 1952-ben
még érvényben lévő jegyrendszerre és

személyi igazolványra. Az előadásban
az írott szövegben foglaltaknak kell

elhangozniuk, s minden ennek a megszólaltatott
nyelvnek van alárendelve. A vizuális, a proximális
mind a nyelvhez viszonyítva és annak
irányításával létezik, általában úgy, hogy
kiegészítse a nyelv által már kimondottakat. Sőt
az egész előadás a karakterek által mondottak
elemzéséről szól, arról, hogy mit mondanak,
hogyan és mikor. Az egér-fogó a (be)zárt tér
szerkezetét alkalmazva arra a kérdésre, vajon a
világ megismerhető-e, igennel válaszol, hiszen a
gyilkosság elkövetőjét megtalálják. Mivel az
előadásnak csak ez az egy meg-jelenítendő
„ügye" van, a megoldását azzal kell elrejteni,
hogy félrevezetik a karakterek és a nézők
jóslását a szóbeli és az ezt kiegészítő vizuális
elemekkel. Ebben a tradícióban a nézők a nar-
ratíva előrehaladásával általában egyre többet és
többet tudnak meg a történetről és a történetben
szereplő karakterekről. Az egérfogóban az a
trükk, hogy az előadást a gyilkost leleplező utolsó
jelenetből konstruálták. Minél jobban kihasznál-
ják a hétköznapi elvárásokat, annál nagyobb a
meglepetés. Minél jobban félrevezetik a nézőt,
annál jobban elrejtik a gyilkost. Ahogy a néző
egyre többet tud meg, többlettudása időről időre
össze van zavarva.

4 Berkoff ezt azzal a kérdéssel vezette be, hogy „hány-
szor láttak már kanapét a színpad közepén?".
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Richard Attenborough és Sheila Shim az 1952-
es ősbemutatón

A cselekmény kaotikus, de az értékrend állan-
dó. Nemcsak a nézők, de a karakterek is „tudják"
a különbséget jó és rossz között. Minthogy az
értékrend stabil, a keresés nem vezet a színpa-
don megjelenített, a „külső" világot reprezentáló
világ megkérdőjelezéséhez. Az egérfogó nem
foglalkozik morális, társadalmi és politikai
ügyekkel. Az egérfogó, ellentétben egy „igazi"
realista darabbal, nem akarja megváltoztatni a
világot, nem akar újabb eszközöket adni a világ
jobb megértéséhez. Nem foglalkozik például a
szexualitás, a feminizmus, a posztmodernitás,
az etnikum vagy a diszkrimináció kérdéseivel.
Nem foglalkozik az öregedéssel vagy a
generációs konfliktusokkal sem. Igy bárki
megnézheti gyerektől felnőttig, tekintet nélkül
nemre, etnikumra, színre, politikai, gazdasági és
társadalmi helyzet-re. Ehelyett a
bűncselekményre koncentrál olyan hatással,
amely biztosíthatja a nézőt, hogy a „külső"
világban történő bűncselekmények nö-

A néző sohasem csak ártatlan
nézelődő. Vízióit, per-
cepciójának szelektivitását és
elvárásait nemcsak egyéni
tudása, tapasztalata és
érdeklődése befolyásol-ja,
hanem azok a specifikus
elvárások is, amelyeket az
előadásról már annak meg-
kezdése előtt a programfü-
zetből, a szórólapokból, a
hirdetésekből, a barátok
beszámolóiból és az újságok
kritikáiból szerez. Ebből a
szempontból Az egér-fogónak
hosszú története van, mely

azt is bizonyítja,
hogy hogyan fonódik össze

(színház)történet és egy mai előadás.
A „thriller" vagy bűnügyi játék elvárásai álta-

lában nem arra biztatják a közönséget, hogy
társadalmi vagy politikai ügyek után kutasson
elsősorban, hanem hogy megtalálja azt, aki a
gyilkosságot elkövette. Ezek az elvárások nem
lehettek ismeretlenek az 1952-es bemutató (no-
vember 25.) közönségének sem, mivel „a jelen-
legi színházi szezon a londoni színházbajáróknak
már minimum fél tucat »thrillert« bemutatott".
(Times, 1952. november 24.) Ezekben a produk-
ciókban, John Barber szerint, a központi ügyet
úgy formálták meg, hogy „önök láthatják, ki
követte el a gyilkosságot [az első jelenetek
egyiké-ben]. Ezután a kérdés az, hogy »Hogyan
fogják el«." (Barber 1952) Ezeket az elvárásokat
Az egérfogóban úgy használják ki, hogy az
utolsó jelenet meglepő megoldását
hangsúlyozzák. A néző összezavarodik, mivel
elvárásaival ellentét-ben sem az első
jelenetekben, sem a rákövetkezőkben nem kap
pontos információt a gyilkosról, csak a
gyilkosság(ok)ról. Ezután a kérdés már nem az,
hogy „hogyan kapják el?", hanem hogy „ki
tette?".

Az általános elvárásokat még tovább csavar-
ták azzal a bevezető újságcikkel, amely megem-

lítette Agatha Christie-t mint szerzőt, aki ekkorra
már több mint ötven bűnügyi regényen volt túl.
Később a történet rövid leírása a karakterekkel és
az őket megjelenítő színészek nevével jelent meg
a Daily Telegraphban október 20-án, jelentve,
hogy „Richard Attenborough [mint Totter] sítal-
pakon érkezik, és a helyzet ellenőrzését teljes
egészében átveszi. Karrierje során először ját-
szott detektívet. A gyilkosság egy hóval borított
vidéki házban történt, amelyet Sheila Sim [mint
Mrs. Ralston] vezet mint fogadót." Azok a szere-
pek, amelyeket Attenborough előzőleg játszott, a
heroizmussal és a bizalommal asszociálhatók.
Igy, amikor színpadra lépett, a fenti cikknek is
köszönhetően, előző szerepeinek aurája nem tette
lehetővé, hogy jelenlegi karakterének identitását
megkérdőjelezzék, nevezetesen azt, hogy ő-e az
igazi detektív vagy sem. Ezt még tovább erő-
sítették azzal, hogy Attenborough mint áldetektív
éppen Mrs. Ralstont jön megölni, akit Sheila Sim,
azaz Attenborough életbeli felesége játszott. A két
színész közötti személyes kapcsolat, amelyet
természetesen az újságok nem felejtettek el
megemlíteni, sőt, egymást átkaroló fényképüket
az előadást hirdető plakátokra is kinyomtatták,
szintén tovább leplezte és fokozta az előadás
utolsó jelenetét. A bemutatóra a nézőket - a
kritikusokat is beleértve - ártatlan nézelődőkből
detektívekké formálták, akik mellesleg az elő-
adásban szereplő két sztárt is megnézhették.
Mivel minden fontos lehetett, már az előadás
kezdetétől minden gyanús volt, és mindennek
különleges jelentősége és kapcsolata lehetett a
gyilkossággal. Minden néző, aki részt akart venni
a játékban, jósolt és előre tervezett, mivel „meg
akarja találni a gyilkost már az első félórában,
hogy így a szünetben az egész dolgot meg tudja
magyarázni a barátainak". (The Tattler and By-
stander, 1952. december 10.)

A bemutató után a kritikusok nem voltak
könnyű helyzetben. Minthogy az előadásnak
csak egyetlen kérdése van, egyetlen válasszal,
nagyon nehéz írni róla anélkül, hogy el ne árulják
a megoldást, és le ne rombolják a produkciót. Az
Evening Standardban megjelent karikatúra jól
összefoglalja ezt a szituációt. Az egérfogót játszó
színház elé érkező házaspárt a következő szavak-
kal állítja meg egy koldus: „Adjanak egy fontot,
máskülönben megmondom, ki tette!" Követke-
zésképpen a kritikusok csak a történet töredékes
részleteiről tudtak írni. Említettek részleteket a
karakterekről és kapcsolataikról, leírva a színé-
szek játékstílusát és a darab általános struktúrá-
ját; eszerint „[Agatha Christie] a nézőket lépésről
lépésre vezeti detektívjével". (Hobson 1952) De
még ez a mondat is félrevezető, mivel feltételezi
az azonosulást a detektívvel, illetve a detektívet
úgy mint detektívet. A kritikák nem szóltak fan-
tasztikus produkcióról, csak egy „közepes da-
rabról" vagy egy „mozaikjátékról". Általános ha-

vekvő számát, hasonlóan az
azokat itt reprezentáló-hoz,
korlátozni lehet, így
biztosítva a valóság stabili-
tását és társadalmi ellen-
őrizhetőségét. S ez már
nemcsak a színházban el-
töltött idő „belső" biztonsá-
ga, de a „külső" világra ve-
títhető biztonság biztonsága
is.

Az egér
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tásuk azonban éppen töredékességük és elhall-
gatásaik miatt az lett, hogy az újságok oldalain
folytatódott a misztérium a gyilkosról, ami meg-
felelő hírverésül szolgálta nézők számára, mivel
személyesen kellett felkeresniük a színházat, ha
meg akarták oldani a rejtélyt.

A jelenlegi nézők sem ártatlan nézelődők. A
West Enden bárhova megy az ember, előbb vagy
utóbb rá fog találni egy feliratra, amely Az egér-
fogót (például) mint a világ legrégebben színen
lévő előadását hirdeti, vagy valami mást árul el a
produkcióról. A nézők további félrevezetésének
(és csalogatásának) technikáját többek között az
előadás műsorfüzete is alkalmazza. A kilencedik
és tizedik oldalon négy, egyenlő nagyságú fény-
képet találunk. A bal felső sarokban Mark Pollard
(Christopher Wren) hisztérikus arckifejezéssel
próbálja megfojtani Peggy Sinclairt (Mrs. Boyle).
A néző ebből azt szűrheti le, hogy Wren a gyilkos.
Az előadásban ezt a gyanút azzal erősítik meg,
hogy Wren álnevet használ, majd elmond egy
hosszú monológot, amelyben azt fejtegeti, hogy
senkiről nem tudhatjuk, kicsoda
valójában. Később az, akit Wren a fényképen
fojtogatott, meghal az első
felvonás végén. Az alatta lévő
képen Richard Brimblecombe
(Trotter) vallatja Robert Rawlest
(Mr. Ralson) és Jan Huntot (Mrs.
Ralson), s mutató-ujjával Mrs.
Ralstonra mutat. Ez azt
implikálhatja, hogy Trotter mint
detektív talált egy gyanúsítottat,
vagy éppen a következő áldozatot
találta meg. A jobb felső képen azt
a jelenetet láthatjuk, amelyikben a
havas kabátban lé-vő Trotter
megpróbál az ablakon keresztül
bejönni a házba, miközben három
másik karakter veszi körül. Egyik
sem néz a másikra. Mindenki
különböző irányba bámul. Ez azt a
benyomást kelti, hogy valami
fontos történik a képen kívül, és
ennek kapcsán mindegyik karakter
gyanúba keverhető. A jobb alsó
kép megerősíti gyanúnkat
Wrenről, amint egyedül ül egy
kanapé sarkában, mialatt a többiek
távolabbról gyanakodva és
megvetéssel nézik. Mondani sem
kell, hogy valami más fog történni,
de a nézőt, még ha tudja is, hogy
Agatha Christie-nél aki gyanús, az
nem gyanús, és aki nem gyanús,
az gyanús, akkor is valami felé
terelték. Így az előadás kezdetére
pre-koncepciók százai lep(het)ik el
a nézőteret.

Ugyanebben a műsorfüzetben Az egérfogó
sikertörténetéről is találhatunk bőséges informá-
ciót számokban és figurákban kifejezve: arról,
hogy milyen hosszú ideje megy (negyvenhat
éve), hány néző látta (több, mint tízmillió), hány
színész játszott benne (több, mint háromszáz),
hány rendező rendezte (több, mint húsz), hány
országban játszották (negyvennégy), hány
nyelvre fordították le (huszonnégy), milyen hí-
rességek voltak jelen a Savoy Hotelben tartott
születésnapjain (többek között John Major), mit
mondtak róla, és természetesen mennyi pénzt
hozott a színháznak (csak a londoni előadás
huszonötmillió fontot). Ezekből a tényekből a
néző világosan láthatja, hogy előtte már jó páran
pénzt adtak ezért a termékért, s a termék hosszú
pályafutása azt bizonyítja, hogy nemhiába tették

Richard Brímblecombe és Jan Hunt Az
egérfogó 1997-es előadásában

ezt, s kevés az esélye annak, hogy pont ő fog
zsákbamacskát venni. Mára, a becsalogatott
egereknek köszönhetően, Az egérfogó sztárrá
vált, amely nem igényel sztárszínészeket, -ren-
dezőket vagy szédületes kiállítású előadást, mert
még a templom egere is elmegy rá, már csak
azért is, hogy megnézze: mit tudtak előtte már
tízmillióan megtekinteni.

Csapdában

A színház mindig gyanús. Nemcsak a szexuali-
tással és más bűnösnek mondott szenvedélyek-
kel való összefonódása miatt, hanem azért is,
mert a színház mindig ellentétben állt a nyugati
kultúrára jellemző gondolkodással, amely utat
akar találni a paradoxon és a kétértelműség mö-
gé. De amint azt David George írja: „a színház és
minden parateátrális előadás történelmünkön
keresztül állandóan felborította ezt az ambíciót

azzal, hogy végtelenül új »ket-
tősségeket« és ezzel új kételyeket
teremtett, fáradhatatlanul
olyannak leplezve le a világot,
mint amelyik dinamikus és kreatív,
csak éppen a hasadtság
állapotában van". (George
1989:74.) Amikor azonban a
színházat piedesztálra állítják, és
úgy tekintik mint a létezésnek a
mindennapitól abszolút különböző
formáját, ahogy a színház a
nyugati világ legtöbb nagyváro-
sában található, akkor elveszti
ezeket az éltető jellemzőit és a
fenyegetést, amelyet a fennálló
intézményekre, hierarchiákra és
konszenzusokra jelent. Ekkor je-
lölik ki úgy, mint „magas" művé-
szetet, lokalizálják színházépüle-
tekben, világosan elválasztható
fizikai terekkel az előadók és a
nézők számára. Szeparálása vé-
delem, amely a színházat bizton-
ságban és ellenőrzés alatt tartja.
Biztonságban, mert így nem fe-
nyegeti a fennálló intézményeket,
és nem láttatja azokat a je-
lenségeket, amelyektől a min-
dennapokban szeretnénk távol
tartani magunkat. Ellenőrzés alatt,
mert a színház természete révén
hajlamos a káoszra, amely
folyamatos fenyegetés és rákér-
dezés a létezőre.

Az egérfogó mintegy „tükröt
tartva" a társadalomnak meg-
erősíti a nézőket abban, hogy a
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világ megismerhető, ellenőrizhető és autorizált.
Sőt még ennél is továbbmegy, mivel a nézők a
rejtvényfejtésben feloldódva könnyen el is feled-
hetik a világot. Az egérfogó a realizmust úgy
használja ki, mint a reprezentációnak egy
mimetikus tradícióját, anélkül, hogy a realizmus-
hoz köthető egyéb szociális, társadalmi, gazda-
sági stb. ügyekre utalna. S amikor a néző már
teljesen feloldódott a rejtvényfejtés izgalmában,
akkor zárul az egérfogó. A csapda az, hogy a
nyelvi és a vizuális elemek mind a stabilitás
érzését hangsúlyozzák, és mind annak a jóléti
államnak az illúziójára utalnak, amely összeköt-
hető a darab bemutatásának időszakával. Törté-
nete még a monarchiához is kapcsolódik. Agatha
Christie ezt a darabot eredetileg mint rádiójátékot
a BBC-nek írta, a néhai Mária királyné nyolcva-
nadik születésnapjának megünneplésére, s csak
később dolgozta át, és látta el a jelenlegi címmel.
A bemutató körüli éveket a kortársak úgy tekin-
tették mint kezdetét „egy új Erzsébet-kornak",
amelyet II. Erzsébet koronázása pecsételt meg
1953-ban. Az 1950-es évek alapérzése, „a hit egy
jobb és boldogabb világban" azóta is jelen van a
darabban az óvatosan szervezett publicitás
következtében. Ezekre az évekre utalt az
exminiszterelnök, John Major Az egérfogó
negyvenedik születésnapján tartott, 1992-es
beszédében mint „boldog napokra".
Következésképpen, ahogy az a domináns
ideológiát, politikai és társadalmi ügyeket
reprezentáló miniszterelnök jelenlétéből

is látható, azok számára, akik egy szórakoztató
estét töltenek ebben a színházban, Az egérfogó
megerősíti a status quo morális, társadalmi, po-
litikai nézeteit, minthogy elhallgatásaival a nyu-
gati társadalmak alaptörténetét mondja el. Az
egérfogó fehér dominanciájú, angol középosz-
tálybeli, heteroszexuális világot reprezentál, szí-
nes bőrű (wo/men of colour), homo- vagy bisze-
xuális színpadi karakterek nélkül, úgy hangsú-
lyozva a férfi-nő viszonyt mint az egyetlen lehet-
ségest. Világa abszolút mértékben patriarchális,
amire az álöltözetben szereplő fehér rendőr mint
autoritás jelenléte utal. Világa bináris oppozí-
ció(k)ra épül, s azzal zárul, hogy az oppozí-
có(k)ban található egyik oldalt preferálja a másik
rovására (a jót a rosszal, a rendet a rendetlen-
séggel szemben például), ekként feloldva a két-
értelműség(ek)et és az ellentmondás(oka)t. Az
egérfogó azzal, hogy nem kérdez, hanem elhall-
gat, lezárja és megerősíti azt a világot, amelyet
reprezentál. Egész lebonyolítása celebrációja a
racionalitásnak, az ok-okozati viszonyokra épülő
logikának és annak a feltételezett nyelvnek, ame-
lyen keresztül a világ megismerhető és megért-
hető. Logocentrikussága, amely a szerző-istent
teszi meg a produkciós vonal kiindulásának mint
az autoritás és a jelentés végső forrását és birto-
kosát, s ennek episztemológiai paradigmájaként a
szöveget, autoritást, szándékosságot, így értelmet
és értelmezhetőséget tulajdonít a reprezentált
világnak. Az egérfogó ultrabiztonságot nyújt

Jelenet a londoni St. Martin's Theatre 1997-es
előadásából

azoknak, akik e reprezentált világon belül vannak,
és némaságával egyszerűen ignorálja a „má-
sokat". Mindezt teszi egy multinacionális, mul-
tikulturális nagyvárosban, amely decentralizált,
értelmezhetetlen, átláthatatlan, és állandó válto-
zásban van. „A színház ebben a formában hal-
doklik", ha ugyan mára már csendben, észrevét-
lenül meg nem halt, s csak szimulálja saját léte-
zését.

Szimulancia ? És akkor mi legyen azzal a röpke
negyvenhat évvel?
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