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Kovács Áron Ádám

csendek 
aurája

Rosner Krisztina A színészi jelen-
lét és a csend dramatikus-teátrális 
játékai című könyvéről1

Ki van jelen, hogyan van jelen a színpa-
don? Mit nevezünk egyáltalán színészi 

jelenlétnek? Miként definiálható a csend? Mi-
lyen feladata van a csendnek egy dráma szín-
revitelében?

Rosner Krisztina könyve két különálló – de 
témájában gyakran összefonódó – fejezetben 
mutatja be a jelenlétre és a csendre fókuszáló 
kutatásokat. A doktori disszertációjából meg-
születő, hatalmas forrásanyagra támaszkodó 
könyvében nem akarja egymással kibékíteni 
a különböző tudományos munkák gyakran 
ellentétes esszenciáit, inkább egymás mellé 
helyezi a véleményeket, megfogalmazva saját 
tézisét is.

A könyv ’jelenlét’-re fókuszáló első feje-
zetének kiindulópontja az a felfogás, mely 
szerint létezik az a mentális többlet vagy az 
a kisugárzás, ami egy helyen, egy időben az 
előadót körüllengi. A szerző már a jelenlét eti-
mológiai megközelítésével is rácsodálkozásra 
készteti az olvasót, majd a Walter Benjamin 
által ecsetelt ’színészi aura’ fogalmának kér-
déseit érintve jut el két kutatónak (Goodall és 
Power)  különböző  jelenlét-értelmezéseihez. 
A közvetítőerőként vagy energiaként értett 
színészi jelenlétet, valamint annak elsajátít-

1 Rosner Krisztina: A színészi jelenlét és a csend 
dramatikus-teátrális játékai. L’Harmattan, Buda-
pest, 2012. (Szerk. megj.: a kötet anyaga az inter-
neten doktori dolgozat formájában elérhető.)

hatóságát, taníthatóságát Sztanyiszlavszkij,  
Mihail Csehov, Brecht, Brook, Bogart és Barba 
munkáinak, tanulmányainak figyelembevéte-
lével taglalja, igyekszik mindenből a nagyon 
fontosat, egyetlen elmélet esetén sem megy 
bele fullasztó részletességbe. 

Majdnem hasonló struktúrát követ a má-
sodik fejezet, bár itt a ’csend’ jelenségét, 
nyelvészeti megközelítését és funkcionalitását 
kutató Dauenhauer, Jaworski, Scollon, Kurzon 
munkáit kevésbé tárgyalja akkora részletes-
séggel, mint ahogyan ezt a színészi jelenlét 
javára megtette az előző fejezetben. Annál 
nagyobb hangsúlyt fektet annak feltérképe-
zésére, példákkal illusztrálva, hogy a csend 
vajon hányféle szerepet tölthet be a dráma-
irodalomban, valamint a színpadon. Miként 
teremthet egy csendinstrukció feszültséget, 
hogyan lehet a komédia eszköze, miként je-
lez egy végső létállapotot Beckettnél, hogyan 
válik (el)hallgatássá Csehovnál, vagy milyen 
szerepet ad neki Pinter, és hogyan válik a per-
formansz alapelemévé. 

Rosner könyve a csend és a jelenlét ösz-
szefüggéseit kutatja, feltételezve, hogy a csend 
gyakran olyan pozitív, illetve jelentésekkel át-
itatott fogalomként értendő, amely sokkal 
jobban kötődik a jelenléthez, mint a hiányhoz. 
Bár egyesek szerint a csend akkor jön létre, 
ha nem vagyunk jelen, ezt igyekszik a szerző 
azzal cáfolni, hogy példákat keres arra, miként 
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erősíti a csend a jelenlétet, vagy hogyan pro-
dukál hallgatást a jelenlét.

Rosner könyvét rendkívül alapos kutató-
munka előzte meg, melynek eredményeként 
kézzelfoghatóvá válik a színészi jelenlét eddi-
gi homályos vagy agyonmisztifikált fogalma, 
a csend jelentése is túlnő az akusztikai szü-
neten, vagy éppen a kommunikációs zavar 
definícióján. Bár a nyelvezete tudományosan 
nehézkes, mégis fontos kézikönyv lehet a 
színház elmélete iránt érdeklődőkön kívül al-
kotók, performerek vagy azon olvasók szá-
mára is, akik a fogalmi megközelítésen túl a 
funkcionalitásra is kíváncsiak.


