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1994. február 4-én este az Internet IRC elneve-
zésű programjának használói a fenti képet látták
számítógépük monitorján; ily módon kezdődött a
tudomásom szerinti első internetes színházi
előadás - a Hamletből.

Az IRC az Internet Relay Chat szavak rövidíté-
se; a megnevezést úgy fordíthatnánk: beszélge-
tések az Interneten. E technikának köszönhetően
különféle információkat lehet küldeni, melyek
megjelennek az előfizetők számítógépének kép-
ernyőjén. A beszélgetőtársak azonnal válaszol-
hatnak egymásnak, így társalgás jön létre. A
monitoron megjelenik a szöveg, melyet gyakran a
küldő neve, még gyakrabban álneve előz meg.
Ez olyan, mintha a képernyőn „élesben" íródna a
dráma. A szöveg a maga belső ritmusa szerint
tűnik fel, lehet benne szüneteket hagyni, a vála-
szok, az úgynevezett emotinocok az Internet
szubkultúrában széles körben ismert fekvő ar-
cocskák segítségével válnak élővé. Ez : -) a feladó
mosolyát jelzi, ez pedig: -)) - széles mosolyt kis
kacsintással, a 8-D hangos kacajt, emellett a
delikvens szemüveget visel.

Tehát a Hamlet. A címszerepet a Royal
Shakespeare Company színésze, Ian Taylor vál-
lalta, s az előadás mindössze nyolcvansornyi
szövegből állt. A nagymonológ például így fes-
tett:

<hamlet> 2b .............. or not 2b...
<hamlet> Hmmmmmm...
<hamlet> :-( Bumm-errrr!!
<hamlet> Ooops, here comes Ophelia
*-Enter Ophelia
Tubi vagy nem tubi, majd elégedetlen szem-

hunyorgatások és nyelvcsettintgetések követ-
keznek, végül megjelenik az „*-Enter" Ophelia
instrukció. Ezt követően Hamlet azt ajánlja a lány-
nak, hogy kapcsoljon át a „kolostor csatornára"
(„Oph: suggest u/JOIN # nunnery"). Ophelia fur-
csállja a dolgot, s így reagál::-o.

Az IRC előfizetői destruktív programokat
használhatnak, hogy csatornájukról a nem kívá-
natos partnereket „likvidálhassák", mégpedig
úgy, hogy kényszerítik őket: lépjenek ki a prog-
ramból. Ezt kell tennie Hamletnek a királlyal Atyja
szellemének parancsára, s ugyanez történik sze-
gény Poloniusszal is. Es Ophelia? Ő „elmerült
lelki archeológiájának tengerében" - közölte az
utasítás. Az előadás röviddel ezután befejező-
dött. Aktív résztvevői és passzív nézői kiválóan
szórakoztak, hiszen a Hamlet alapmű, s mint
ilyen, kiváltképp alkalmas az effajta játékra, az
ironikus átírásra, az elit gunyorosságra.

A XVIII. századi arisztokrácia hasonlóan
dolgorta fel műkedvelő előadásain az antik
mítoszokat. S emlékeztetőül: két évvel ezelőtt az
Internet

még sokkal elitebb médiumnak számított, mint
manapság; a Hamnet (ahogyan a rendezvényt
elkeresztelték) „színészeinek" többsége termé-
szettudományos végzettségűnek vallotta magát.

A Hamnet nem volt művészet - de ki állítja,
hogy a színháznak mindenáron művészetnek kell
lennie? Gyakran a jelentéktelen dolgok adják a
legnagyobb örömöt, s a színház szórakoztató
jellegét nem kell lekicsinyelni, különösen akkor
nem, ha - mint ebben az esetben is - önkéntes
színházcsinálásról van szó.

De vajon színház-e ez egyáltalán? Kételkedhet
az ember, de ha elemezzük a jelenséget, vissza-
kérdezhetünk: miért ne tekinthetnénk a Hamnetet
színházi produkciónak? Színház ugyanis akkor
jön létre, ha alaki másvalaki előtt valamilyen
szerepet alakít, drámát ad elő. S a Hamnet ese-
tében egy csoport ember élőben, reális időtartam
alatt, nagyjából elkészített forgató-könyv szerint
eljátszott egy drámát, amelynek szereplői nem
azonosak a játszó egyénekkel, s amelyet passzív
közönség előtt mutattak be.

Tehát részleges színház volt, amelyben a
szereplők csak minimális mértékben teremtettek
kontaktust a nézővel, még redukáltabb mérték-
ben, minta rádiószínház esetében, amelynél sem a
színpad, sem a szereplők nem látszanak, csak az
utóbbiak hangja hallatszik. S mivel a hangot
hallgatva a szöveget a képzeletünk segítségével
kiegészítjük, teljessé tesszük, a rádiószínházat a
képzelet színházának is szokás nevezni.

Itt tehát nem volt hang, de a színháztörténet
ismer olyan színházat is, ahol a színészek a szö-
vegüket csak leírva tudták közölni, ez pedig a
XVIII. századbéli francia „piéce á écriteaux" volt, itt
ugyanis a színészek nem beszélhettek hangosan
(e kiváltság kizárólag a Comédie-Française
művészeit illette meg), szerepüket papírcsíkokra,
majd később táblákra írták. Tegyük össze a rá-
diószínházat meg az écriteaux-színházat -
megközelítőleg az IRC lesz a végeredmény.

Másfelől az Internet-színház a bábszínházzal
is rokonítható, amelyben szintén nem látjuk a
színészeket, csak az általuk mozgatott, többnyire
emberformájú (esetünkben számformájú) esz-
közöket. Ez fontos, ugyanis a színész számára
lehetővé teszi a rejtőzés „komfortját". A
színháztörténetből ismerjük azokat a szerzőket -
hogy csak a legismertebbeket, Craiget és Kleistet
említsem -, akik az ilyen színházat tartották az
egyedüli valódi művészetnek.

Az IRC színház ma még korunk és kultúránk
határesetének Számít. (Sok helyen nincs, és be-
látható időn belül nem is lesz Internet.) Vagy
mégsem?
(Didaskalia, 1996/12.)

Az összeállítás anyagait fordította, illetve készí-
tette Kincse Szabolcs Örs, Nánay Fanni, Pászt
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