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Mund ru czó Kor nél szín há zi mun kái ról szó ló
kri ti kai és szak tu do má nyos vé le mé nyek – ér -
ve lé sük össze tett sé gé tôl és a ben nük fog lalt esz -

té ti kai ér ték íté let tôl füg get le nül – két do log ban bi -
zo nyo san össze csen ge nek. Az egyik ilyen vissza té -
rô megál la pí tás a – sok szor a ha gyo má nyos kô szín -
há zi üze men kí vül be ren de zett – já ték tér és a
szí né szi já ték (hi per)rea liz mu sá ra vo nat ko zik, kü -
lö nös te kin tet tel a nyel vi és tes ti, több nyi re sze xuá -
lis töl te tû ag resszió leg kü lön fé lébb meg je le né si for -
mái ra, me lyet a tér el ren de zés sa já tos sá gai miatt a
né zôk mintegy test kö zel bôl kény te le nek meg ta pasz -
tal ni. A má sik kon szen zus fô leg az utób bi idô ben –
leg ké sôbb a 2007-es Fran ken stein- terv óta – lát szik
ki raj zo lód ni, ami kor is a té ma vá lasz tás és az al ko -
tó önér tel me zô ki je len té sei egy re nyil ván va lób bá
tet ték a pro duk ciók tár sa dal mi-kri ti kai el kö te le zett -
sé gét. Pá lyá ja ele jén Mund ru czó „out si der ként” nem
a ren de zôk szá má ra ha gyo má nyo san adó dó, ke vés
koc ká zat tal já ró utat, vagyis a köz is mert klasszi ku -
sok biz ton sá gos né zô szá mot ho zó új raér tel me zé sét
vá lasz tot ta a mû vész szín há zi üzem ke re tei kö zött,
ezért a je le né nek va ló sá gá tól ön ma gát több nyi re
még min dig esz té ti sta fal lal el zá ró ma gyar szín há zi
kö zeg ben a po li ti kus szín ház egyik leg mar kán sabb
kép vi se lô jé nek szá mít.1 El sô szín há zi ren de zé se a
kortárs szín tér ta lán leg ter mé ke nyebb ta lál ko zá sá -
ból szü le tett: Té rey Já nos – töb bek ál tal elôad ha tat -
lan nak ti tu lált – ma giszt rá lis ver ses tet ra ló gi á já nak,
A Ni be lung-la kó park nak az utol só ré szé bôl a Kré ta -

kör Tár su lat szí né szei vel lét re ho zott elôadás a né -
zôk és a szak ma kö ré ben osz tat lan si kert ara tott.
A Bu da vá ri Szik la kór ház ba ren de zett „hely színs pe -
cifikus” elôadás olyan eré nye ket csil log ta tott, me -
lyek alap ján az ak kor már filmren de zô ként si ke res
Mund ru czót a kri ti ka mél tán so rol ta a ma gyar szín -
ház ho mo gén egy nyel vû sé gét, vagyis az ural ko dó
áb rá zo lá si ha gyo má nyo kat meg boly gat ni kí vá nó al -
ko tók kö zé. Meg sem pró bál ta a szö veg alap ján új -
raal kot ni a glo bá lis high- tech ka pi ta liz mus ko rá ba
átemelt Ni be lun gok ge o gráfiai lag is me rôs ele mek -
bôl felépü lô, ám a va ló ság ban még sem lo ka li zál ha -
tó, fel hô kar co lók kal te lí tett lu xus vi lá gát, ha nem a
bu dai hegy gyom rá ba, egy le pusz tult ha di kór ház -
ba vit te le az elôadást. Így ahe lyett, hogy re fe ren ci -
a li zál ná Té rey nyil ván va lóan sok kal in kább poé ti -
kai, mint sem prag ma ti kai funk ció val bí ró mel lék -
szö ve geit, a fô szö veg hez ha son lóan azo kat is el ját -
szat ja a szí né szek kel, míg a szín tér te kin te té ben
do mi nán san – af fé le re a dy- ma de- ként – a ha di kór -
ház ott ta lált be/el ren de zé sé re ha gyat ko zik. Ez az
egyik je len tôs el té rés a ké sôbb mund ru czó i ként azo -
no sí tott for ma nyelv tôl: míg az ál lan dó al ko tó társ sá
vált Ágh Már ton hi per rea lis ta szín há zi dísz le tei a
ma guk ar tisz ti kus pre ci zi tá sá ban kép zik új ra és ek -
kép pen ide ge ní tik el az is me rôs és több nyi re vissza -
ta szí tó va ló sá got, mely bôl csak rit kán zök kent ki
egy-egy hi val ko dóan mû vi, mégis átesz té ti zált kép
(gon dol junk csak a mû fe nyô-er dô re A jég ben vagy
a Szé gyen mû ró zsa-me ze jé re), ad dig az elôadást
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mi in do kol hat ta A vá gó hi dak Szent Jo han ná ja Se ba -
sti an Baum gar ten-fé le ren de zé sé nek meg hí vá sát.
Két ség te len, a nagy gaz da sá gi vi lág vál ság ter mé szet -
raj zá val is fog lal ko zó da ra bot ak tuá lis sá te szi az a
tény, hogy a min den nap jaink ré szét ké pe zô krí zis
össze füg gé sei és me cha niz mu sai szá munk ra éppoly
kiis mer he tet le nek, mint a fe ke te csü tör tök kö vet -
kez mé nyei vol tak az 1929/30-as évek em be rei sze -
mé ben. De va jon miért ta lál ja „figye lem re mél tó nak”
a glo ba li zá ció ame ri kai ko lo nia li zá ció kén ti meg je -
le ní té sét, to váb bá a brech ti elide ge ní té si ef fek tu sok -
nak a meg vál to zott tech ni kai le he tô sé gek hez iga zí -
tá sát az a szín há zi kul tú ra, amely las san húsz éve
te he ti fel ma gá nak Hei ner Mül ler és Ei nar Schle ef
szem üve gén ke resz tül a brech ti kér dé se ket?17

A ver ti ká li san há rom sík ra ta golt tér fel sô csík -
jai nak vö rös és fe ke te fes té se egy fe lôl felidé zi a hely -
színt (mé szár szék, mocs kos ut ca) il let ve a nyo mor
eny hí té sé nek két megol dá si le he tô sé gét (mun kás -
moz ga lom és a fe ke te ka la po sok jó té kony ko dá sa),
más fe lôl hang sú lyo san az al só, vagyis et tôl el kü lö -
nü lô szint re he lye zi az ily mó don cso por tot al ko -
tó szí né szi tes te ket. A jel me zek szin te ki zá ró lag
olyan (adott eset ben rasszis ta kon no tá ci ó val is ren -
del ke zô) szte reo tí piák ból épül nek fel, mint a (ven -
dég)mun ká so kat „né ger ként”, „orosz ként”, „kí nai -
ként” azo no sí tó szé les fe nék re sza bott fû szok nya

és arany ka ri ka fül be va ló, usan ka vagy épp a vá gott
sze me ket kieme lô maszk. Ezt a jel ol va só stra té giát
erô sí tik azok az 1920-as, 30-as évek hol ly woo di
filmter mé sé bôl is mert kon ven ciók, ame lyek a wes -
tern-filmek ivói és mo tel jei ré vén je le ní tik meg Chi -
ca go te rét. Jo han na alá szál lá sá nak stá cióit a ki ve tí -
tôn ol vas ha tó felira tok jel zik, ám sok kal erô tel je -
sebb ha tást gya ko rol a né zô re Je an- Paul Brod beck
fo lya ma tos zon go ra já té ka. Az élô ze ne egy fe lôl az
el len pon to zás tech ni ká já val hoz za já ték ba a Brecht-
szö veg Schil ler blank ver se -eit és pá to szát pa ro di -
zá ló nyel vi gesz tu sát, más fe lôl iro ni kus epi ló gus -
sal zár ja az elôadást. A taps ren det ugyanis az a
filmbe ját szás ha tá roz za meg, ame lyen a jel mez ben
és maszk ban ví gan bu li zó tár su la tot lát juk, és az al -
ko tók név so rát ol vas hat juk, mi köz ben a szí né szek
élô ben éne ke lik a Bics ka Ma xi ról szó ló „vá sá ri rig -
mus” Ramm stein- fé le átira tát. A Haifisch szö ve ge
sze rint a köz is mert cá pá nak nem vé res fo gai, ha -
nem könnyei van nak, ugyanak kor – mi vel víz ben
él – mindez nem lát ha tó. S ez a legalább annyi ra
sem mit mon dó, mint amennyi re di dak ti kus, vi szont
na gyon ha tá sos zá rás csak megerô sí ti azt a las san
har minc éves poszt brech ti ta pasz ta la tot, mely sze -
rint a dia lek ti kus szín ház tö ké le te sen ér dek te len -
né vá lik, ha egy vélt vagy va lós tár sa dal mi prob lé -
ma il luszt rá lá sá ra hasz nál ják fel.

17 Vö. Hans- Thies Leh mann: Das an de re Brecht. In. H-T. L.: Das Po li tis che Schrei ben. Ber lin, The a ter der Zeit, 2001. 207–282.

1 Kiss Gab riel la a szín ház po li ti kus sá gát ha zai és nem zet kö zi kon tex tus ban vizs gá ló, a ma gyar szak tu do má nyos dis kur zus -
ban mél tán prog ram adó nak ne vez he tô írá sá ban A jég cí mû elôadást „a po li ti kus szín ház pa ra dig ma ti kus pél dá ja[ként]”
elem zi, vö. Kiss Gab riel la: „A ki sik lás ta pasz ta la ta”. Gon do la tok a po li ti kus szín ház ról és a szín ház po li ti kus sá gá ról. Al föld,
2007/2, 60–79. De pél dául a Ne héz Is ten nek len ni po li ti kai – vagy po li ti kus? – vo nat ko zá sai ra miatt ha tá rain kon túl, Né -
metor szág ban is elis me rés ben ré sze sült: a Drez dá ban 8. al ka lom mal meg ren de zett „Po li tik im Frei en The a ter” cí mû fesz -
ti vá lon 2011-ben a Bun de szent ra le für po li tis che Bil dung dí já val tün tet ték ki.
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part heid Dél- Af ri kai Köz tár sa ság ban stb.) kap cso -
ló dóan. Olyas va la mi ként, ami bár át hat ja hét köz -
nap jain kat, még sem va gyunk haj lan dóak tu do mást
ven ni ró la, nem hogy ten ni el le ne – legalábbis ad -
dig bi zo nyo san nem, amíg ma gunk is nem vá lunk
érin tet té. Ezen a hely ze ten kí ván nak vál toz tat ni
Mund ru czó ren de zé sei, amennyi ben a fél re né zés
és a ta nús ko dás, a tá vol ság tar tó szem lé lô dés és a
beavat ko zás prob lé ma kö rét fe sze ge tik, vagyis vol -
ta képp a szín há zi né zô sé gen ke resz tül a szub jek -
tum cse lek vô ké pes sé gé nek eti kai-po li ti kai vo nat -
ko zá sait ve tik fel. A cél ér de ké ben be ve tett leg di -
rek tebb és leg szem be tû nôbb esz köz a né zôk nek a
já té ko sok ál ta li di rekt meg szó lí tá sa, a dön tés ho za -
tal ra, köz beavat ko zás ra va ló fel szó lí tá sa, amely A
jég után ké szült elôadá sok kül sô kom mu ni ká ciós
rend sze ré nek meg ha tá ro zó alap ele mé vé vált.

De ho gyan ra gad ha tó meg egy olyan szín ház po -
li ti kus sá ga, amely té ma vá lasz tá sá ban fe le lôs sé get
és el kö te le zett sé get mu tat je le né nek legége tôbb tár -
sa dal mi prob lé mái iránt, vagyis a szín há zat a köz
ügyei nek ala kí tá sa ként ér tett po li ti ka esz kö zé nek
tart ja, de esz té ti ka i- per for ma tív gya kor la tát te kintve
– igaz, hogy csak egy kí sér le ti el ren de zés ke re tei
kö zött, me lyet azon ban dek la rál tan nem a va ló ság -
tól el zárt, at tól on to ló giai lag kü lön bö zô rend szer -
nek te kint – ma ga is hoz zá já rul az ál ta la kri ti zált
je len sé gek új ra ter me lé sé hez? Konk ré tab ban fo gal -
maz va: ho gyan ér tel mez he tô po li ti kus szín ház ként
pél dául az a Ne héz Is ten nek len ni, amely úgy irá nyít -
ja figyel mün ket a ke let- eu ró pai pros ti tú ció, drog-
és em ber ke res ke de lem em ber te le nül bru tá lis mû -
kö dé sé re, hogy a rep re zen tá ciós szín ház a va lós irá -
nyá ba több he lyen meg nyi tott ke re tei kö zött a már-
már „nem-ját szás ba”6 át csú szó hi per rea lis ta szín -
ját szás kód ján ott és ak kor, a né zôk sze me lát tá ra
újó lag szín re vi szi a nô kön el kö ve tett tes ti erô sza -
kot? Vagy a dél- af ri kai Co e tzee poszt-a part heid re -
gé nye alap ján ké szült Szé gyen, amely nek felüté se -
ként négy af ro- pa ró kás férfi na tu ra lisz ti ku san szín -
re vi szi egy fiatal nô bru tá lis megerô sza ko lá sát,
vagyis azt a cso por tos ne mi bán tal ma zást lát hat juk,
amely a szö veg ben – töb bek közt épp a fa ji ala pú
erô szak spi rál megál lí tá sa ér de ké ben – ra di ká li san
rep re zen tál ha tat lan ként té te le zô dik?

Fon tos kiemel ni, hogy az erô szak Mund ru czó
szín há zi mun kái ban nem egy sze rûen te ma ti kai sí -

kon je le nik meg, ha nem sze ri a li tá sa miatt struk tú -
ra al ko tó je len tô ség gel bír úgy az egyes ren de zé se -
ken, mint az egész élet mû vön be lül. Az erô szak is -
mét lés-jel le ge legalább az aláb bi há rom szin ten vá -
lik ér tel mez he tô vé. (1) Elô ször is az elôadá sok tár -
sa da lom po li ti kai tu da tos sá ga – vagy Brecht tel
szól va össz gesz tu sa – a nyu gat- eu ró pai drá ma iro -
da lom ban a ki lenc ve nes évek vé gé tôl tö me ge sen
meg je lent „vér- és sper ma-da ra bok hoz” ha son lóan
min de nekelôtt a té ma vá lasz tás ban ér he tô tet ten.
Vagyis a kri ti kai mû vé szet ama mi me ti kus ha gyo -
má nyá ban áll nak, amely a szín ház ban a kri ti ka alá
vont tár sa dal mi je len ség nek szín pa di fo lya mat ként
tör té nô megis mét lé sé ben nyil vá nul meg. Ezál tal
akar va-a ka rat la nul a re-p re zen tá ci ós szín ház mû -
kö dé si rend jén be lül he lye zik el ön ma gu kat, me -
lyet el sô sor ban az oda nem il lô té ma – a de kó rum
sza bá lyai nak figyel men kí vül ha gyá sa –, má sod sor -
ban pe dig az ural ko dó áb rá zo lá si és ész le lé si mó -
dok meg sér té se ál tal boly gat nak meg. De kri ti kát -
la nul vi szo nyul nak a rep re zen tá ciós szín há zi ap pa -
rá tus in he rens ha tal mi vi szo nyai hoz (így pél dául
az ab ban meg lé vô struk tu rá lis erô szak hoz), és
reflek tá lat la nul kö ve tik a mû vé szet ha té kony sá gá -
nak pe da gó giai mo dell jét.7

(2) Má sod szor az erô szak sze ri a li tá sa az egyes
ren de zé se ken be lül is struk tu rá ló je len tô ség gel bír.
Ez a leg szem beöt lôb ben az író ként Mund ru czó
Kor nél és Bí ró Yvet te ál tal jegy zett Ne héz Is ten nek
len ni ben figyel he tô meg, ahol az erô szak hang sú -
lyo zott is mét lés-jel le ge már a tör té net al ko tás szint -
jén is ér vé nye sül: a dr. Var jas sy Ká roly (Rá ba Ro -
land) ál tal sze mé lyes bosszú ból és po li ti kai cél zat -
tal for ga tott obs kú rus vi deofilm for ga tó köny ve a
csa lá di „ôs je le net” di dak ti zált bib li kus nar rá ci ó val
kí sért új ra ját szá sán [re -e nact ment] ala pul (az apa te -
her be ej ti a sa ját lá nyát, aki szü lés köz ben meg hal,
a holt tes tet elás sa a kert ben, a gyer me ket ál la mi
gon do zás ba ad ja, az egész rôl tu dó nagy fiát pe dig
elül dö zi ott hon ról). A sza dis ta mód sze rek kel for -
ga tott film a fikció sze rint a le lep le zés mé diu ma: a
ha lott anyát „meg tes te sí tô” pros ti tuál tak nak azért
kell vá lo ga tott kín zá so kat és megaláz ta tá so kat el -
szen ved niük (az egyik nek leége tik a há tá ról a bôrt,
a má sik nak el tö rik a nya kát és él ve el te me tik), hogy
vég re ki de rül jön a ké sôbb eu ró pai par la men ti kép -
vi se lô vé vált apá ról az igaz ság. Eh hez azon ban az
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mintegy filmfel vé tel ként je le net rôl je le net re kö ve -
tô, köz ben a hegy gyom rá ba egy re mé lyebb re ha to -
ló né zôk tény leg a va lós kö rül buk dá csol nak: a wag -
ne ri apo ka lip ti kus ví zió Té re y- fé le új raírá sá nak a
há bo rús múlt „au ten ti kus” ma rad vá nyai szol gál nak
já ték te réül (Men czel Ró bert el ren de zé sé ben). A má -
sik mar káns kü lönb ség az erô szak áb rá zo lá sa és az
az zal össze füg gô szí né szi test hasz ná lat te kin te té ben
mu tat ko zik meg: a „ter ror tör pe” ádáz bosszú had já -
ra ta ál tal ge ne rált, a min den és min den ki pusz tu lá -
sá ba tor kol ló erô szak meg je le ní té sét Mund ru czó itt
még sok kal in kább Té rey poé zist és ká rom ko dást
ve gyí tô vers nyel vé re bíz za, sem mint a szí né szek tes -
ti ak ció já ra (amely sok szor sti li zált sá gá ban el len -
pon toz za a ver ses szö veg meg tes te sí té sé nek szán -
dé kolt ter mé sze tes sé gét2).

Ez zel szem ben A jég ha tás esz té ti ká já nak – az
alap jául szol gá ló re gény te ma ti ká já hoz iga zod va,
ahol a szí vük kel be szé lô ki vá lasz tot tak sze re tet kö -
zös sé ge csak egy bru tá lis tes ti fáj da lom mal já ró ak -
tu son ke resz tül jö het lét re – már alap ele me a fizi -
kai erô szak és a (ki zá ró lag an nak egy vál fa ja ként
meg je le nô) sze xua li tás ken dô zet le nül na tu ra lisz ti -
kus áb rá zo lá sa, mi köz ben a szí né szi já ték mód eb -
ben a ren de zés ben ko ránt sem ho mo gén. Egy részt
a Szo ro kin -a dap tá ci ó ra is jel lem zô az „úgy csi nál -
ni, mint ha ez nem já ték len ne” ter mé sze tes sé ge,
amely leg mell be vá gób ban és -ha tá so sab ban a pros -
ti tuált éle tét be mu ta tó „etû dök ben” mu tat ko zik
meg: Nyi ko la je va (Pé ter fy Bo ri) a tes tét el tár gyia sí -
tó ak tu sok so ro za tá ban a sze münk lát tá ra re du ká -
ló dik a „pusz ta élet” (Gi or gio Agam ben) ál la po tá ra.
Más részt azon ban akad nak olyan je le ne tek is, ame -
lyek épp iro ni kus túl ját szott sá guk kal tö rik meg a
pszi cho ló giai rea liz mus kód ját: ilyen pél dául Kje la
(Ka to na Lász ló) és Ge na (Bán ki Ger gely) je le ne te,
akik a „für dô szo bai ének lés” (kis) pol gá ri ha gyo má -
nyá ba si mul va a kád ban áll va mez te le nül ad ják elô
a Sy stem of a Down egyik szá mát, mie lôtt rá tér nek
a „zsi dó-sza bad kô mû ves pá holy[ról]”3 szó ló, nem
túl össze tett vi lág lá tást tük rö zô esz me fut ta tá suk ra.
(Ezen kí vül akad nak a ren de zés nek olyan ré szei,
ame lyek nél nem tû nik egyér tel mûen el dönt he tônek,

hogy a lá tot tak – kü lö nös kép pen az egyéb ként ábrá -
zol ha tat lan fáj dal mat el szen ve dô test mí me lé sé nek
– teát rá lis ha tá sa az al ko tói szán dék vagy an nak fél -
re csú szá sá nak ered mé nye. Kü lö nö sen igaz ez a szí -
vek jég ka la pá csos meg zör ge té sé nek szín re vi te lé re,
mely nek kap csán Kiss Gab riel la ta lá lóan idé zi fel
„Brecht köz is mert té te lét [ … ], mely sze rint »nincs
mû vibb va la mi, mint a na tu ra lis ta szín ház«”.4)

A jég ben te hát a két fé le já ték nyelv ál lan dó osz -
cil lá ció ja, va la mint az el sô rész di na mi kus tes ti sé -
gé nek el len pont ja ként meg ren de zett, ver bá lis nar -
rá ci ó ra és sta ti kus ké pi sé gre épü lô má so dik felvonás
ha té ko nyan ké pes megaka dá lyoz ni az elôadás nak
az erô szak és por no gráfia kri ti kát lan rep re zen tá -
ció ja ként va ló ol vas ha tó sá gát.5 Mund ru czó nak a
rész ben ugyanez zel a stáb bal a Pro ton Pro duk ció
égi sze alatt ké szült ké sôb bi mun kái – a Fran ken -
stein- terv (2007), a Ne héz Is ten nek len ni (2010) és
a Szé gyen (2012) – azon ban már ko ránt sem él nek
ilyen egyér tel mû mó don – ti. el kü lö nü lô fel vo ná -
sok ra oszt va – az iro ni kus el tá vo lí tás és a kü lön bö -
zô ren de zés- és já ték mó dok kö zöt ti fe szült ség kel -
tés he te ro ge ni zá ló esz kö zei vel, mi köz ben to vább
gyen gí tik a lá tot tak il lú zi ó szín há zi ke re te zett sé gét
(pél dául a kô szín há zi ap pa rá tus he lyett al ter na tív
já ték te rek hasz ná la tá val, de a ne gye dik fal lát szó -
la gos le bon tá sá val is), és ezál tal még ne he zeb bé te -
szik a né zô szá má ra a szín pa di já ték va ló sá ga és a
tör té net fikci o na li tá sa kö zöt ti ha tár vo nal pon tos lo -
ka li zá lá sát. Ugyan Szo ro kin re gé nye is rea lisz ti kus
és nem kü lö nö seb ben szív de rí tô ké pet fest a mai
orosz tár sa da lom ré teg zett sé gé rôl, il let ve a Szov -
jetunió po li ti ka tör té ne té rôl, a fiktív szek ta ál tal já -
ték ba ho zott iro ni kus- me tafizi kus di men zió mégis
megaka dá lyoz za a tör té net egy sze rû szo ci o re a li sta
tár sa da lom kri ti ka ként va ló ol vas ha tó sá gát. Ez zel
szem ben a ren de zô 2000-es évek má so dik fe lé tôl
ké szült mun ká ban az erô szak már tel je sen egyér -
tel mûen va lós gaz da sá gi, tár sa dal mi, és po li ti kai
kon tex tus ba ágya zot tan je le nik meg, jó részt az al -
sóbb tár sa dal mi ré te gek hez (disz funk cio ná lis csa -
lá dok ból jö vô kis eg zisz ten ciák, pros ti tuál tak, bû -
nö zôk, nincs te len fe ke te föld mû ve sek a poszt-a -

2 Vö. Le gát Ti bor: A Ni be lung-la kó park a Szik la kór ház ban: Fe lejt sék el, hogy szí né szek. Ma gyar Na rancs, 2004/43, 28–29.
3 Vla gyi mir Szo ro kin: A jég. Szín pad ra al kal maz ta: Pet rá nyi Vik tó ria és Mund ru czó Kor nél. Bu da pest, Nem ze ti Szín ház,

2008, 22.
4 Kiss, i. m. 73.
5 Vö. „Azt azon ban, hogy a hor rorsz ce ná ri ók so ra »vé res beava tás sá« vál jon, egy fe lôl a mez te len test re ve tett por nog ráf, il -

let ve hor ro risz ti kus te kin tet hu mo ros-i ro ni kus szí né szi el tá vo lí tá sa, más fe lôl a né zést fó ku szá ló filmes tech ni kák szín re -
vi te le aka dá lyoz za meg.” I. m. 73.

6 Lásd Mi chael Kir by „ac ting/not -ac ting”-sé má já nak Ni co let te Kretz ál ta li kiegé szí té sét in: And re as Kot te: The a ter wis sens -
chaft. Ei ne Ein füh rung. Köln–Wei mar–Wien, Böh lau, 2005, 195–200.

7 Vö. Jac qu es Ran cière: A fel sza ba dult né zô. Ford. Er hardt Mik lós, Bu da pest, Mû csar nok, 2011, 37–58.
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zik, vagyis azok kal a Pro ton Szín ház töb bé-ke vés -
bé ál lan dó al ko tó kö zös sé gé vel ké szült mun kák kal,
ame lyek ben az erô szak áb rá zo lá sa nem pusz tán te -
ma ti kus mo tí vum ként je le nik meg, ha nem a szín -
re vi telt meg ha tá ro zóan mû köd te tô mód szer ré vált.
El sô lé pés ben azt vizs gá lom, mennyi re nyit ják fel
az il lú zió szín ház zárt rep re zen tá ciós ke re tét, vagyis
a fiktív tör té net nek és a per for mansz va ló sá gá nak
mi lyen össze füg gés rend sze rét konfigu rál ják. Ezt
kö ve tôen azt igyek szem meg vi lá gí ta ni, hogy a nyílt
szí nen le ját szó dó obsz cén je len tek so ka sá ga az erô -
szak struk tú rá já ban ho gyan po zi cio nál ja a be fo ga -
dót: mennyi re tu da to san te szi úgy a die gé zis ke re -
te zett vi lá gá ban, mint a per for mansz fo lya ma tá ban
szem ta nú vá, kö vet ke zés képp fe le lôs sé mindab ban,
amit vé gig néz. Vé gül egy konk rét pél dán ke resz tül
azt sze ret ném meg mu tat ni, hogy az erô szak rep re -
zen tá ció ja ho gyan vi szi szín re per for ma tí van sa ját
po li ti kai és esz té ti kai esen dô sé gét.

A re/pre zen tá ció ke re te zé se

z ön ma gát egy re in kább a né zés ese mé nyé nek
leírá sa ként ér tô szín ház tu do mány ban kon szen -
zus raj zo ló dott ki akö rül, hogy a szín há zi jel

ket tôs meg ha tá ro zott sá gá ból kö vet ke zôen – hi szen
az min dig „egy jel je le”10 – a be fo ga dó ész le lé se a
lá tot ta kat szük ség kép pen (legalább) két rend be
szer ve zi. Az esz té ti kai ész le lés fo lya ma to san a fiktív
il lú zió és a va lós ta pasz ta la ta, az áb rá zolt és az áb -
rá zo lá si fo lya mat, a je lölt abszt rak ció ja és a je lö lô
ma te ri a li tá sa, a rep re zen tá ció és a je len lét kö zött
in ga do zik. Hogy ez a „per cep tív mul ti sta bi li tás”11

tény le ge sen mek ko ra erô fe szí tést igé nyel a né zô tôl,
nagy mér ték ben függ at tól, hogy a ren de zés
mennyi re vi szo nyul reflek tí ven eh hez az adott ság -
hoz, kö vet ke zés képp mennyi re tu da to sít ja a per -
ma nens át kap cso lás szük sé ges sé gét ön ma gá ban és

a be fo ga dó ban. Hans- Thies Leh mann a szín há zi
mû kö dés mó dok ál ta la vé lel me zett pa ra dig ma ti kus
el kü lö nü lé sét töb bek közt e te kin tet ben is megala -
po zott nak lát ta: míg a dra ma ti kus szín ház egy zárt
fiktív uni ver zum il lú zió já nak meg te rem té se ér de -
ké ben mi ni ma li zál ni igyek szik még a szí nész tes ti
va ló sá gá nak fel for ga tó ere jét is, ad dig a posztd ra -
ma ti kus esz té ti kát „csakis ha tár te rü let ként” lát ja
meg ra gad ha tó nak, „fo lya ma tos át vál tás ként [ … ]
a reá lis kon ti gu i tás (a rea li tás sal va ló össze füg gés)
és a »meg ren de zett« konst ruk ció kö zött. […]
Olyan ész le lés mód ala kul itt ki, amely sa ját fe le lôs -
sé gé re vál lal ja a struk tú ra és az ér zé kien va lós ész -
le lé se kö zöt ti fo lya ma tos át já rást.”12 In do kolt nak
lát szik te hát el sô lé pés ben azt meg vizs gál ni, hogy
Mund ru czó Kor nél ren de zé sei a va lós és a fiktív a
kortárs szín ház két em lí tett já ték mód ja kö zül me -
lyi ket jel lem zô össz já té kát konfigu rál ják, vagyis mi -
lyen be fo ga dói ak ti vi tást vár nak el a né zô tôl. Mi -
vel a Fran ken stein- terv és a Ne héz Is ten nek len ni ese -
té ben a két te rü let el bi zony ta la ní tó össze fo nó dá sa
már ma gá ba a fiktív tör té net be is be leíró dik, ezért
an nak elem zé se sem ma rad hat el, hogy a szö veg be
„kó dolt” imp li cit né zôi szerep mi lyen vi szony ban
van az ab ból ké szült elôadás lá tás rend jé vel.

A szó ban for gó há rom ren de zés – ahogy ar ra
a fen tiek ben már utal tam – leg szem beöt lôbb kö zös
jel lem zô je az, hogy a szín pa don egy szer re ész lel -
he tô tör té net fikci o na li tá sa és a já ték va ló sá ga kö -
zöt ti ál lan dó fe szült sé get az il lú zió kép zô rep re zen -
tá ciós ap pa rá tus ke re tei nek tu da tos és lep le zet len
meg bon tá sá val te rem ti meg. Ez az elv oly kor már
a hely szín ki vá lasz tá sa kor is ér vé nye sül, hi szen egé -
szen bi zo nyo san más ke ret be ren de zi a né zôi be -
fo ga dást, ami kor nem egy kô szín há zi épü let ben, a
já ték tér tôl szi go rúan el vá lasz tott né zô té ren kell helyet
fog lal nia, ha nem – mint mond juk a Fran ken stein-
 terv ese té ben – a Bár ka épü le te mö gött felál lí tott
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„el te me tett” múlt nak a sze münk elôtt még egy szer
meg kell tör tén nie egy fiatal nô tes té vel, mert a
filmfel vé tel hez hasz nált szex mun ká sok ugyan a
szín ját szás kód ja sze rint jel ként he lyet te sí tik az el -
ját szan dó ala kot, de eb ben a fo lya mat ban a test ko -
ránt sem sze mio ti kai jel kép zô fe lü let ként vesz rész
– mint ten né azt az il lú zió szín ház ban –, ha nem a
ma ga fe no me ná lis, hús-vér va ló sá gá ban (nem vé -
let len, hogy a film el ké szí té sé ben egy sza dis ta por -
nófilm-ren de zô se géd ke zik).

A Co e tze e -a dap tá ci ó ban azon ban az erô szak
megis mét lé se nem a die gé zis szint jén, ha nem
mond hat ni épp an nak el le né ben, a szín re vi tel ál tal
tör té nik meg. Mi köz ben a No bel-dí jas író re gé nyé -
nek legerô sebb ál lí tá sa a cso por tos ne mi erô szak
nyel vi és/vagy vi zuá lis rep re zen tál ha tat lan sá ga,8 ad -
dig Mund ru czó ez zel a cse lek mény fo lyam ból
kiemelt je lent tel kez di az elôadást, majd az tán a
tör té net bé li ere de ti he lyén el kez di új ra ját szat ni
Lucy meggy alá zá sát. Az ere de ti leg mintegy hat per -
ces, bru tá lis erô szak fo lya mot – ami a sze xuá lis bán -
tal ma zást már ele ve több szö rös pe net rá ció ként vit -
te szín re – a kö zön ség ezút tal me di á li san köz ve tít -
ve néz het né vé gig (a ka me rát We ber Ka ta ke ze li),
ha Rá ba Ro land a ve tí tô vá szon ként hasz nált füg -
göny szét hú zá sá val és a né zôk köz vet len meg szó -
lí tá sá val nem sza kí ta ná fél be a cse lek ményt: „Ezt a
je le ne tet már lát ták, er re em lé kez nek, ugye? Nem
kell most megis mé tel jük, ugye? Ér de kes, hogy ezek
a je len tek azok, ame lyek a legin kább meg ma rad -
nak, be leég nek az em ber re ti ná já ba. Miért? Va jon
miért? Amíg ezen el gon dol ko dunk, húz zuk el a
füg gö nyö ket.” Vagyis itt a sze xuá lis erô szak szín -
re vi te le egyér tel mûen és hang sú lyo san össze kap -
cso ló dik a né zôk di rekt és pro vo ka tív meg szó lí tá -
sá val (ami egyéb ként az elôadás kül sô kom mu ni -
ká ciós rend sze rét vé gig jel lem zi), mi több, ar ra tör -
té nô (di dak ti kus) fel szó lí tá sá val, hogy reflek tál tan
vi szo nyul ja nak a sa ját vo y eu risz ti kus né zôi po zí -
ció juk hoz, a má sik in tim szfé rá já ba újó lag be ha to -
ló erô sza kos te kin te tük höz.

(3) Vé gül a szó ban for gó há rom ren de zés so ro -
zat jel le gét az is megerô sí te ni lát szik, hogy a tör té -
ne tek mo ti vi kus egye zé sein túl már-már a köl csö -
nös fel cse rél he tô ség be haj ló ha son ló sá got mu tat -
nak az erô szak szí né szi áb rá zo lá sá nak te kin te té ben

is. És itt nem egy sze rûen ar ról van szó, hogy egy
ma rok nyi (töb bé-ke vés bé) ál lan dó tár su lat ban ér -
te lem sze rûen ke ve sebb tér nyí lik a sze rep osz tás va -
ria bi li tá sá nak, ha nem úgy tû nik, mint ha a Pro ton
Szín ház al ko tó kö zös sé ge vissza nyúl na a sze rep kö -
rök in ten zív al kal ma zá sá nak ha gyo má nyá hoz,
amely az esz té ti kai lag in no va tív füg get len szín ház -
nak rit kán sa ját ja. Az al ko tó kö zös ség mun káit fo -
lya ma to san figye lem mel kí sé rô Szé gyen-né zô ben a
Ka to na Lász ló és Bán ki Ger gely ál tal ala kí tott, az
erô szak kul tú rá ját a fe hér kö zép osz tály ban meg je -
le ní te ni hi va tott egye te mis ták rész vé te lé vel ké szült
je le ne tek – így pél dául a legegy sze rûbb rasszis ta
köz he lye ket (a né ge rek más ként lát nak és lát sza -
nak, nem mo sa kod nak ele get, óriá si a ne mi szer -
vük, vé rük ben van a ze ne stb.) pla ka tív mó don ki -
ját szó kon ver zá ció, vagy a mez te len Me la nie (Wé -
ber Ka ta) ak tus utá ni megalá zá sa és Lu rie (Zsó tér
Sán dor) meg fe nye ge té se – eszünk be jut tat ják az
ugyan csak ál ta luk ját szott Kje la és Ge na A jég bôl
fen tebb már idé zett figu rá it. De az erô szak te vôk
cso port já hoz leg több ször egy faj ta ren de zôi, já ték -
mes te ri funk ció ban csat la ko zó Rá ba Ro land (lásd
pél dául fen teb bi meg jegy zé sét a Szé gyen ben) ala kí -
tá sai is cse re sza ba tos nak tûn nek csakúgy, mint Der -
zsi Já nos passzi vi tá suk ban ak tív szim pa ti zán sai.
Ami azon ban az erô szak áb rá zo lá sa (és kö vet ke zés -
képp be fo ga dá sa) te kin te té ben még en nél is egyér -
tel mûbb ki szá mít ha tó sá got és sze ri a li tást köl csö -
nöz Mund ru czó ren de zé sei nek, az a fiatal szí nész -
nôk, pél dául Wé ber Ka ta és Tóth Or si, be le szo ru -
lá sa egy bi zo nyos sze rep kör be. Ami kor az utób bi
a Szé gyen felüté se ként a Bla de Run ner ze né jé re fél -
mez te le nül fel ká szá ló dik egy vi har vert ka na pé ról,
a Pro ton-pro duk ció kon is ko lá zott né zô re az hat na
a meg le pe tés ere jé vel, ha ha ma ro san nem vál na
bru tá lis fo lya ma tok el szen ve dô jé vé. A mez te len ség,
a sze xua li tás és az erô szak áb rá zo lá sa olyannyi ra
au to ma ti zá ló dott Mund ru czó nak ez zel az al ko tó -
kö zös ség gel ké szült mun kái ban, hogy ezál tal már
olyan po pu lá ris mé dia mû fa jok (bûn ügyi so ro za -
tok, sla sher-filmek) ve szé lyes kö zel sé gé be sod ród -
nak, me lye ket ál ta lá ban az ilyen tí pu sú kép özön
elôál lí tá sáért és for gal ma zá sáért szo kás okol ni.

Je len ta nul mány Mund ru czó Kor nél ren de zé sei
kö zül ki zá ró lag az „erô szak-tri ló giá val”9 fog lal ko -

8 Lucy ma ka csul ra gasz ko dik ah hoz, hogy a cso por tos ne mi erô szak az ô „ma gánügye”, mert a tör tén tek köz ve tít he tô sé gét
le he tet len ki von ni az apart heid tör té ne té bôl és a rassziz mus dis kur zu sá ból.

19 A Fran ken stein- terv (író: Mund ru czó Kor nél és Bí ró Yvet te) be mu ta tó ja 2007. ok tó ber 15-én volt a Bár ka Szín ház ban. Az
elôadás-e lem zés alap jául az al ko tók ál tal ké szí tett fel vé tel szol gált. A Ne héz Is ten nek len ni (író: Mund ru czó Kor nél és Bíró 

1 Yvet te) be mu ta tó ja 2010. má jus 21-én volt Brüsszel ben a Kun sten Fe sti val De sArts -on, Ma gyaror szá gon elô ször 2011. má -
jus 26-án ját szot ták a Tra fó szer ve zé sé ben a Gyöm rôi úton. Az elôadás-e lem zés a 2011. szep tem ber 21-én Bu da pes ten
ját szott elôadás, va la mint az al ko tók ál tal a lissza bo ni Al kan ta ra Fe sti va lon ké szí tett fel vé tel alap ján ké szült. A Szé gyen
(író: J. M. Co e tzee) be mu ta tó ja 2012. má jus 17-én a Wie ner Fest wo che nen volt, a ma gyar kö zön ség 2012. jú nius 15-én
lát hat ta elô ször. Az elôadás-e lem zés a 2012. ok tó ber 25-én a bu da pes ti Tra fó ban ját szott elôadás, va la mint a tár su lat ál -
tal ké szí tett vi deo fel vé tel alap ján ké szült. Lucy sze re pét 2012 ôszén már nem Láng An na má ria, ha nem Tóth Or si ját szot -
ta. A szö veg ben ta lál ha tó idé ze tek min den eset ben a vi deo fel vé te le ken ala pul nak.

10 Eri ka Fis cher- Lich te: Se mi o tik des The a ters I. Tü bin gen, Fran cke, 1988, 97.
11 Eri ka Fis cher- Lich te: Per zep ti ve Mul ti sta bi li tät und äst he tis che Wahr neh mung. In: We ge der Wahr neh mung. Au then ti zi tät,

Reflexi vi tät und Auf merk sam keit im zeit ge nös sis chen The a ter, szerk. Eri ka Fis cher- Lich te és má sok, Ber lin, The a ter der Zeit,
2006, 129–139.

12 Hans- Thies Leh mann, Posztd ra ma ti kus szín ház. Ford. Be recz Zsu zsa, Krics fa lu si Beat rix, Schein Gá bor. Bu da pest, Ba lassi,
2009, 120.
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dés sel egyen ként meg ke re si a gaz dá ját, majd a „Sem -
mi baj.” meg nyug ta tó mon dat kí sé re té ben a ke zük -
be is nyom ja a tu laj do nu kat kép zô ru ha ne mût.

Csak hogy az elôadás ez zel még nem ér vé get,
mert az el hang zó „Gyer tek be!” fel szó lí tás ra új ra
meg je le nik az összes részt ve vô és be je len tik, hogy
vé ge ze tül eléne kel nek még egy dalt. Ek kor egy
olyan teát rá lis nyelv lép mû kö dés be, amely eb ben
a ren de zés ben vol ta képp elôz mény nél kü li: a szí -
né szek fron tá li san a né zôk fe lé for dul va, fel tar tott,
vé res kéz zel – Wé ber Ka ta ze nei kí sé re té vel – fel -
tû nôen ér ze lem men te sen elének lik a Rol ling Sto -
nes I Can’t Get No Sa tis fac ti on cí mû szá mát, mi köz -
ben Stork Na ta sa – a dal szö veg re fe ren ci á lis ol va -
sa tát ad va – ön kielé gí tést mí mel. Frecs ka kí vül ál -
ló ma rad, majd ami kor az ének lôk egy re kö ze lebb
jön nek a kö zön ség hez, ô is ke resz tül vág a já ték té -
ren, és a töb biek vé res ke zük érin té sé vel né hány
pil la nat ere jéig mégis ré sze sé vé te szik a bi zarr pro -
duk ció nak. Vé gül az elôadás le zá rá sát a le he tô leg -
kon ven cio ná li sabb és legegyér tel mûbb jel „je len ti
be”: egy pil la nat ra el sö té tül a tér. A ze nés klip nem
te he tô je len té ses sé a dra ma ti kus uni ver zu mon be -
lül (nem vé let len, hogy an nak „le ke re kí té se” után
ke rül rá sor), de nyil ván va ló teat ra li tá sá ban at tól a
hét köz na pi vi sel ke dés sé sti li zált já ték mód tól is ra -
di ká li san el tér, amely mindad dig an nak el len pont -
ja ként a per for mansz va ló sá gát tol ta elô tér be.

Az itt még a szín re vi te len ide gen test ként ló gó
dal be tét a ké sôb biek ben a mund ru czói for ma nyelv
in teg ráns ré szé vé vá lik, így a Ne héz Is ten nek len ni
mû kö dé sé nek már az egyik leg ka rak te re sebb is -
mer te tô je gye lesz, me lyet a kri ti ka kon szen zu so -
san elide ge ní tô ef fek tus ként ér tel mez. A Fran ken stein-
 terv hez ha son lóan a va ló ság és fikció ha tár vi dé ké -
nek meg te rem té sé re egy az in téz mé nye sült rep re -
zen tá ciós szín ház épü le tén kí vül esô hely szí nen
ke rül sor. Az uta zás a vá ros szé li el ha gya tott, ro mos
ipar te lep re utó lag il lesz ked ni lát szik a die gé zis uni -
ver zu má ba, amely az em ber ke res ke de lem nek, a
már ka ha mi sí tás nak, a pros ti tú ció nak és egyéb bû -
nö zôi gya kor la tok nak a tör vé nyes pol gá ri ren den
kí vül esô vi lá ga ként azo no sít ha tó. A rak tár épü let -
be azon ban csak az után lép he tünk be, hogy a
hang sú lyo san fiktív, mert hogy vol ta képp föl dön -
kí vü liek kel és idô uta zás sal tar kí tott tu do má nyos-
fan tasz ti kus be ve ze tô tör té net – er rôl majd ké sôbb
esik szó rész le te sen – új re fe ren ci á lis ke ret be ren -

dez te mind azt, amit ma gunk kö rül ész le lünk. Csak -
hogy a bel sô tér még min dig in kább a va ló sze rû sé -
gé vel tün tet, hi szen a cse lek mény hely szí néül szol -
gá ló ka mio no kat va ló ban két jár mû „je lö li”, ame -
lyek szín há zi tér ként csak ké sôbb vál nak reflexió
tár gyá vá. Ak kor azon ban nyil ván va ló vá vá lik, hogy
a já ték tér tu laj don kép pen a pol gá ri il lú zió szín ház
do boz szín pa dá ra em lé kez tet, csak hogy itt a „ne -
gye dik fa lon” ke resz tül nem Pro zo ro vék nap pa li -
já ba kuk kant ha tunk be, ha nem egy swe at shop pal
kom bi nált bor dély ba (a má sik ka mion ve tí tô vá -
szon ként hasz nált ne gye dik fa la pe dig csak tech -
no me di á lis köz ve tí tés sel vá lik át lát szó vá).17 A Fran -
ken stein- terv hez ha son lóan a tér itt is ket tôs ke ret -
tel lát ja el a ben ne meg tör tén te ket: egy részt a fiktív
tör té ne tet egyér tel mûen reá lis ként is mer te ti fel az -
zal a cél lal, hogy a két órás „erô szak ma ra ton” a né -
zô ál tal is megélt élet va ló ság gá vál jon, más részt a
je len ben vég be me nô já ték fo lya ma tot az áb rá zo lás
il lú zió kel tô rea liz mu sá nak megakasz tá sa ér de ké -
ben a teat ra li tás je lé vel lát ja el.

E te kin tet ben a tér nél jó val fon to sabb szerep jut
a már em lí tett ze nés be té tek nek, ha úgy tet szik
„Son gok nak”. El sô sor ban azért, mert a Ne héz Is ten -
nek len ni nem csak lét re jöt té nek ide je miatt, ha nem
a ben ne hasz nált szí né szi já ték nyel vek te kin te té -
ben is át me ne tet ké pez a má sik két ren de zés közt.
Míg a Fran ken stein -á ti rat ban (Rá ba Ro land ki vé te -
lé vel) a szí né szi je len lét te lí tett sé gén ala pu ló nem-
ját szás mó du sza, ad dig eb ben már in kább az új -
don ság ként meg je lent pszi cho rea lis ta já ték nyelv
tû nik ural ko dó nak, a Co e tze e -a dap tá ci ó ban pe dig
e ket tô mel lett je len tô ség gel bír az a teát rá lis túl ját -
szás is, amely nek itt Ka to na Lász ló sza dis ta filmren -
de zô- ka ri ka tú rá ja az elô hír nö ke. Ahogy már em lí -
tet tem, a kri ti ka – már csak a struk tú ra-fe no me no -
ló giai pár hu zam miatt is – egy ön te tûen az elide ge -
ní tés brech ti esz kö zét lát ja a ze nés kli pek ben,
ame lyek nek ilye tén kép pen a le zárt fiktív uni ver -
zum lét re jöt té nek foly to nos meg sza kí tá sa, to váb bá
je len eset ben az erô szak fo lyam megakasz tá sa és esz -
té ti kai el len pon to zá sa vol na a cél ja. Csak hogy
Brecht nél a Son gok a da rab ré szét ké pe zô, az zal
egyide jû leg ke let ke zett szer ze mé nyek, ame lyek szö -
ve ge rend re in teg rá ló dik a cse lek mény be. Mund -
ru czó nál ez a kap cso lat több nyi re úgy szin tén lét -
re jön (pél dául a Ma dám elének li a Ma my Blu e-t),
de a szük ség kép pen pop kul tu rá lis idé zet ként mû -
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mo bil kon té ner ben, amely a die gé zis vi lá gá ban egy
ca sting hely szí ne. A pro duk ció ra je gyet vál tó né zô
ugyanott jön be, ahol ki csit ké sôbb a vá lo ga tás
részt ve vôi; he lyet fog lal, ez zel nem csu pán né zôjévé
vá lik az el kö vet ke zen dô ese mé nyek nek, de mintegy
al ko tó ele mé vé is a kon té ner be ren de zé sé nek, vagyis
ma gá nak a já ték tér nek. Ké sôbb azon ban, ami kor a
Frank Vik tor ne vû ren de zô (Rá ba Ro land) hoz zánk
for dul va el mond ja, hogy egy sze rep lô vá lo ga tás
hely szí nén va gyunk, akár an nak a le he tô sé ge is fel -
me rül het ben nünk, hogy kö zü lünk lesz nek ki vá -
laszt va az Eu ró pai Unió kul tu rá lis alap já nak tá mo -
ga tá sá val ké szü lô (hor ror)filmben ját szók, kü lö nö -
sen ak kor, ami kor meg tud juk, hogy a ren de zô nem
szí né szek kel akar dol goz ni, ha nem „em be rek kel”,
„akik nek nem hang sú lyaik van nak, ha nem sor suk”.
A né zôk megér ke zé se kor a stáb jó ré sze már bent
van, iga zít ják a ka me rát, smin kel nek, Mo no ri Li li
és Der zsi Já nos egy más sal be szél get nek, mint ha az
már a kez de te len ne a be vá sár ló cet li fö lött kiala -
ku ló ké sôb bi dia ló gus nak stb., ezért a szín re vi tel
ke re tei tel je sen bi zony ta lan ná vál nak, nem tud juk
pon to san, mi az, ami már az elôadás hoz tar to zik,
és mi az, ami an nak még csak elô ké szü le te.

A va ló ság és fikció szét szá la zá sát az is ne he zí ti,
hogy szin te min den, ami kö rü löt tünk és elôt tünk
tör té nik, ket tôs re fe ren ciát kap, amennyi ben nem -
csak a per for mansz va ló sá gá ban, ha nem a die gé zis
vi lá gá ban is ér tel me zô dik: pél dául a nyil ván va lóan
az elôadás arc hi vá lá sá hoz hasz nált ka me rák je len -
lé tét Frank Vik tor az EU fo lya ma tos felügye le té vel
ma gya ráz za (ké pi bi zo nyí té kát kell ad nia an nak,
hogy va ló ban dol go zik és a tá mo ga tá si szer zô désnek
meg fe le lôen köl ti a pénzt). A ha tá rok el bi zony ta -
la ní tá sa miatt ab ban is ne héz egyér tel mû dön tést
hoz ni, hogy a meg hall ga tás ra ér ke zôk va ló ban ama -
tô rök-e, vagy szí né szek, akik profin játsszák, hogy
ama tô rök. Már csak azért is, mert Rá ba Ro lan don
kí vül, aki a ma gát min den ha tó te rem tô nek – és így
a mû vé szi al ko tó fo lya ma tot a kor lát lan ha ta lom -
gya kor lás, az erô szak és megalá zás ter ré nu má nak –
kép ze lô ren de zô szte reo tí piá ját az ir ri tá ló túl ját szás
esz kö zé vel for mál ja meg, az elôadás ban dol go zó
töb bi szí nész (Mo no ri Li li, Stork Na ta sa, Der zsi
János, Kiss Ágo ta) sze rep ala kí tá sát az jel lem zi, hogy

in kább tûn nek ön ma guk nak, mint egy dra ma ti kus
alak je lé nek. Az ere de ti leg a ca stin gra ér ke zô, majd
a kon té ner tu laj do nos Vik tó ria és a ren de zô Vik tor
fiaként le lep le zô dô Nagy Vik tort meg for má ló Frecs -
ka Ru dolf stá tu szá nak megíté lé se pe dig to vább bo -
nyo lít ja, ha nem egye ne sen ha tá lyon kí vül he lye zi
az olyan op po zí ciók biz ton sá gos ér te lem szer ve zô
ere jét, mint a va lós-fiktív, ama tôr-p rofi (vagy ahogy
Frank Vik tor mond ja: em ber ver sus szí nész).13

Mund ru czó ren de zé se ki csit sem lep le zett, mégis
igen ha tá sos mó don a szín ház me di a li tá sá nak ama
alap tu laj don sá gá ra épít, hogy ab ban min den „egy -
szer re tel je sen jel sze rû és tel je sen va lós”.14 De még
ez a szín re vi tel mû kö dé sét szer ve zô axió ma is
beágya zó dik a fiktív tör té net uni ver zu má ba, még -
hoz zá ama igen mu lat sá gos köz já ték nak a for má já -
ban, ami kor a dra ma ti kus ala kok ma guk sem tud -
nak dön tést hoz ni egy a vi lá guk ban fel buk kant do -
log episz te mo ló gi ai stá tu szá ról: a cso mag ként ér ke -
zô „szar ról” ka pás ból azt hi szik, iga zi, majd for ga tá si
kel lék nek vé lik, míg nem Vik tor ha tá ro zot tan va ló -
di fe ká lia ként azo no sít ja. Csak hogy az el dönt he tet -
len sé get elôál lí tó per ma nens ket tôs kó do lást az au -
to ma ti zá ló dá sa egy idô után az el len ke zô jé be for -
dít ja, így a be fo ga dó ban egy re ha tá ro zot tab ban az
tu da to sul, hogy itt min den a szín re vi tel in ten ci o ná -
li san meg ter ve zett és ki szá mí tott ré sze, még a „va -
lós [szó sze rin ti] be ha to lá sa ként”15 meg je le nô rend -
ôri in téz ke dés is nyil ván va lóan insz ce ní ro zott, vagyis
a dra ma ti kus fikció ré sze. A per for mansz va ló sá ga
azon ban csak né hány hely zet ben bír olyan erô vel,
hogy va ló ban ké pes le gyen rést üt ni a fiktív koz -
mosz zárt rep re zen tá ciós ke re tén. En nek leg jobb
pél dá ja ként az a szi tuá ció em lít he tô, amely a „ba -
ná lis”16 tör té net – és lát szó lag az elôadás – le zá rul -
tá val vissza tér a kon té ner ket tôs meg ha tá ro zott sá -
gú tér ként tör té nô di na mi zá lá sá hoz, ami a pro duk -
ció ele jét jel le mez te. Egé szen pon to san ar ról van
szó, ami kor a kör nye ze tét ko mó to san ám szisz te -
ma ti ku san kiir tó Nagy Vik tor sze re pét ját szó Frecs -
ka – miu tán a park ban vé gül megöl te ap ját is, amit
a kö zön ség oda bent a Ba lázs Bé la-dí jas ál do zat ál -
tal ren de zett, élô snuff-filmként néz he tett vé gig –
vissza tér a kon té ner be, a fo gas ról leakasz tott ka bá -
tok nak a né zôk fe lé in té zett „Kié ez a ka bát?” kér -

13 Kü lö nö sen igaz ez ak kor, ha Frecs ka élet tör té ne tét és a pro duk ció ba va ló be ke rü lé sét is mer ve tud juk, hogy az több pon -
ton át fe dést mu tat az elôadás ban ját szott sze re pé vel.

14 Leh mann, i. m. 119.
15 A fo ga lom hoz lásd Leh mann, i. m. 116. sk.
16 Kol tai Ta más: Bûn kon té ner. Élet és Iro da lom, 2007/43, 31.

17 A pol gá ri il lú zió szín ház ha gyo má nyos te ré re, fô ként a ne gye dik fal ra uta ló re mi nisz cen ciák egyéb ként a Fran ken stein- terv
kon té ne ré ben is felis mer he tôk: a bel sô tér egy ré sze szo bák ra van oszt va, me lyek a né zôk fe lé nyi tot tak.



95

nyílt szí nen – és nem ob sca e na, mint Co e tze e- nál –
zaj ló obsz cén je le net nek a ha tá sa azon ala pul, hogy
ben ne az em be ri test va ló sá ga a rea lis ta szín ját szás
mû vi kód já nak el le né ben is ké pes meg mu tat koz ni.

Ta nú, tet tes, vagy ál do zat?

szín pa di fo lya ma tok ke re te zé sé nek a fen tiek -
ben rész le te zett el bi zony ta la ní tó ha tá sa a né -
zôi ész le lést a fo lya ma tos át kap cso lás ál la po tá -

ban tart ja. A to váb biak ban ar ra a kér dés re ke re sem
a vá laszt, hogy Mund ru czó ren de zé sei az erô szak
struk tú rá já ban (és a struk tú ra erô sza ká ban) pon -
to san hol he lye zik el a né zôt, ami kor a fiktív és a
va lós ha tár vi dé kén egyen sú lyo zó obsz cén je le ne -
tek so ka sá gát tár ják a sze me elé. A szín há zi disz -
po zi tí vum nak azt a tu laj don sá gát, hogy a né zôt
szem ta nú vá tud ja ten ni, a Ne héz Is ten nek len ni már
a die gé zis szint jén is ki hasz nál ja. A pro duk ció a cí -
mén kí vül vol ta képp csak a tör té net – né mi leg eset -
le ges nek tû nô – ke re te ként szol gá ló alap szi tuá ciót
és az az zal kap cso la tos eti kai di lem mát köl csön zi
a Sztru ga ckij- test vé rek sci-fi re gé nyé bôl. Egé szen
pon to san az al te ri tás meg ta pasz ta lá sá nak ama mû -
fa ji kon ven ció já ról van szó, amely tu do má nyos
megis me rés cél já ból megen ge di ide gen ci vi li zá ciók
megfigye lé sét, de szi go rúan tilt ja az azok ter mé sze -
tes fej lô dé sé be tör té nô beavat ko zást.18 A re gény bé li
ge o cent rált vi lág ké pet meg for dít ván itt a Ru ma ta
ne vû tör té nész pro fesszor egy tá vo li boly gó ról ér -
ke zik a föld re azért, hogy az ott ural ko dó zsar no -
ki gya kor lat ta nul má nyo zá sa ré vén elôny höz jut -
tas sa sa ját ci vi li zá ció ját: en nek ér de ké ben ma gát
or vos nak ál cáz va beépül a dr. Var jas sy Ká roly ál -
tal ve ze tett bû nö zôi cso port ba. Ám ez a tu do má -
nyos-fikci ós ke ret a kí vül ma ra dás és beavat ko zás,

megfigye lés és rész vé tel prob le ma ti ká já nak kö zép -
pont ba ál lí tá sá val Ru ma ta eg zisz ten ciá lis és is me -
ret el mé le ti po zí ció ja mel lett a szem ta nú vá vá lás eti -
kai vo nat ko zá sait és szín ház né zés alap hely ze tét,
sôt, ami en nél is fon to sabb: a ket tô szét szá laz ha tat -
lan össze fo nó dá sát is ké pes meg vi lá gí ta ni.

Az elôadás bu da pes ti hely szí né re, egy Gyöm rôi
úti el ha nya golt gyár te lep re eme le tes vá ros né zô
busszal, mintegy tu ris ta lát vá nyos ság hely szí né re ér -
ke zô né zôk egy nem túl bi za lom ger jesz tô, zárt rak -
tár épü let elôtt ácso rog nak. Egy szer csak az aj tót fel -
tép ve kö zé jük ront a vé re sen, két ség be eset ten jaj -
ve szé ke lô Nagy Zsolt (Ru ma ta), aki el mond ja, hogy
egy ide gen boly gó ról jött és nem akart beavat koz -
ni, de egy sze rûen nem te he tett mást, mert sze rel -
mes lett, to váb bá bor zal mas dol gok tör tén tek oda -
bent, majd fel szó lít ja a né zô ket, hogy men je nek
vissza ve le az idô ben és le gye nek a szem ta núi
mindan nak, ami az épü let ben tör tént.19 A felütés
– túl azon, hogy za var ba ej tô el len té tet hoz lét re a
va lós hely szín és az idô uta zás sal meg egy föl dön -
kí vü li vel tar kí tott fiktív tör té net kö zött – hang sú -
lyo san, már-már erô sza ko san szem ta núi po zí ció ba
he lye zi a né zô ket, mi köz ben egy bôl „szem be sí ti” is
ôket an nak ne héz sé gei vel, ve szé lyei vel, vagy akár
le he tet len sé gé vel. Ne fe led jük, hogy a vé res és za -
va ro dott férfi azért ke rült baj ba, mert ta nú ként nem
bír ta to vább néz ni az elé tá rult lát ványt és beavat -
ko zá sá val vél he tô leg erô sza kos vé gett ve tett a ször -
nyû sé gek nek. Né zô ként ne he zen el dönt he tô
mindezek után, hogy az elôadás a pol gá ri il lú zió -
szín ház passzív megfigye lôi sze re pét szán ja ne künk
(mi köz ben meg foszt min ket a bü fé-bár sony szék-
ru ha tár ké nyel mi szol gál ta tá sai tól), vagy a ször nyû -
sé gek elô re ve tí té sé vel pont a beavat ko zó rész vé te -
lünk re szá mít, mi köz ben fel hív ja figyel mün ket az
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kö dô is mert slá ge rek meg hök ken tô re kon tex tu a li -
zá lá sa nem lé pi túl a gro teszk ne vet te tô, ér ze lem -
le ve ze tô és -el tá vo lí tó ha tá sát. Az olyan szek ven -
ciák, mint ami kor Zi ta (Kiss Diá na Mag dol na) a há -
tá ról leége tett bôr ápo lá sa köz ben fáj dal mas arc cal
el da lol ja a King Crim son Moon child- ját, vagy ami -
kor a rö vid del aze lôtt ha lál ra kín zott And rea (Wé -
ber Ka ta) rö vid idô re elô má szik a föld ku pac ból,
hogy az el kö ve tôk kel együtt ke dé lyes tán cos-kó -
rust al kos son ar ra a So me thing’s Got ten Hold of My
He art- ra, ami vel a Ma dám (Láng An na má ria) ün -
nep li meg az el jegy zé sét, már egye ne sen a mu si cal
mû fa já nak pa ró diá já ra em lé kez tet nek. Ar ra azon -
ban bi zo nyo san nem ké pe sek a dal be té tek – nem
vé let len, hogy Brecht ilyen funk ciót so ha sem tu laj -
do ní tott ne kik –, hogy a per for mansz va ló sá gá ban
már meg tör tén tek (je len eset ben a bru tá lis tes ti erô -
szak rep re zen tá ció ja) vi szo lyog ta tó ha tá sát eny hít -
sék vagy fe lülír ják: a tes ti leg szi tuált ér zé ki ta pasz -
ta lat ilyen mó don alig ha vissza von ha tó.

A ke re te zés szem pont já ból el sô rá né zés re kevésbé
össze tett nek tû nik a Szé gyen mû kö dé se, amennyi -
ben ha gyo má nyos szín há zi kö rül mé nyek közt, kon -
ven cio ná lis ját szó he lyen ve szi kez de tét. Az elôadás
mintegy ti zen egy per ces nyi tó szek ven ciá já ban a kö -
vet ke zô ket lát hat juk: egy mez te len, mindössze al -
só ne mût vi se lô fiatal nô feléb red, felül az ágy ban,
ci ga ret tá ra gyújt és le hall gat ja az üze net rög zí tô jét.
Öl töz ni kezd, oda megy a hû tô höz, elô vesz egy lá -
bast, majd el sö té tül a szín. Kint rôl ku tya uga tás hal -
lat szik, nagy zaj jal be tö rik az aj tót, üté se ket hal -
lunk, a nô tor ka sza kad tá ból üvölt. Ki vi lá go sul a
szín, négy af ro- pa ró kát vi se lô férfi az üvöl tô nôt le -
fog ja, le vet kôz te ti, majd há ton és ha son fek ve
megerô sza kol ják, rug dos sák, le köp kö dik, le lo csol -
ják sör rel, be ke nik föld del, ró zsa szín szok nyát húz -
nak rá, pi ros sal ráír ják a há tá ra a GIRL szót, fe jét
és mez te len fel sô tes tét kéz zel ütik, a nya ká nál fog -
va a föld re szo rít ják, ha já nál fog va be húz zák egy
ket rec be, amely ben négy kéz láb áll va há tul ról is mét
két szer megerô sza kol ják (elô ször egy sö rös üveg -
gel), egy mû ku tya le vá gott fe jé bôl fo lyó mû vér rel
be ke nik, majd hir te len el sö té tül a szín, meg szó lal
egy ri asz tó- sze rû szi ré na és el me ne kül nek. A bán -
tal ma zás mintegy hat per ce alatt a nô elô ször te le
to rok ból üvölt, ké sôbb ez alább hagy, egy szer egy
szó is el hagy ja szá ját („nem”), majd a vé gén már
csak szû köl, mint egy ál lat. A nô elô má szik a ket -
rec bôl, négy kéz láb a hát só fal hoz kú szik, meg nyom
egy kap cso lót (nem tör té nik sem mi), majd már két
láb ra emel ked ve a né zôk irá nyá ba in dul, a sze mük -

be néz és zo kog ni kezd. Ezután el hang zik a Fran -
ken stein- terv bôl már is mert „Gyer tek be!”, és is mét
világos lesz a szín. Vissza tér nek a bán tal ma zá si je -
le net részt ve vôi, ôk is fron tá li san a né zô ket né zik,
ki csit za vart arc cal, mint a gye rek, ami kor a szü lei
ar cá ról leol vas sa, hogy rosszat tett. Köz ben meg je -
le nik a szín pa don az elôadás töb bi sze rep lô je is, a
nô még min dig mez te len és mocs kos: kö hög és ha -
rá kol a je le net köz ben a szá já ba ke rült föld tôl, egy
tö röl kö zô vel igyek szik meg tisz tí ta ni a bô rét a föld -
del ke vert sör tôl és mû vér tôl. A kb. két per ces csen -
det az tö ri meg, hogy mind nyá jan rá zen dí te nek a
King Crim son I Talk to The Wind cí mû da lá ra, még
min dig fron tá li san a pub li kum fe lé for dul va.

Az elôadás felüté se az elô zôek kel el len tét ben nem
ren de zô dik hang sú lyo san me tafiktív ke ret be, de a
per for mansz je le ni de jû sé gé ben még az a fiktív tör -
té net sem „kez dô dött meg” a né zô szá má ra, ame -
lyen be lül ké sôbb a sze xuá lis bán tal ma zás ér tel met
nyer. Ar ra egyelô re csak az üze net rög zí tô rôl szó ló,
He len ként be mu tat ko zó hang utal: ki de rül, hogy a
fiatal nô ne ve Lucy és nem rég sza kí tot tak. A fen ti
leírás té to va iden tifiká ci ós gesz tu sa a be fo ga dó ban
az ér zé ki ész le lés sel egyide jû ér tel me zés kor ke let -
ke zô za var ra utal, mely nek kö vet kez té ben tel jes bi -
zo nyos ság gal ne he zen tû nik el dönt he tô nek, hogy a
bán tal ma zás ki vel tör té nik meg, ki is vol na egé szen
pon to san a tár gya. Ugyan a szi tuá ció in sti tu ci o ná -
lis ke re te zett sé ge nyil ván va ló, egy részt a kon tex tus -
kép zô dra ma ti kus tör té net tö re dé kes sé ge (ha úgy
tet szik, pil la nat nyi ki ma ra dá sa), más részt a szí nész
fe no me ná lis tes tét min dig elô tér be to ló mez te len -
ség mégis meg ne he zí ti Tóth Or si tes té nek szín há zi
jel ként va ló egyér tel mû (de)kó dol ha tó sá gát. Annyi
a na tu ra lisz ti kus já ték mód el le né re is vé lel mez he -
tô, hogy a sok szo ros pe net rá ció ként sze münk elé
tárt ne mi erô szak va ló já ban nem tör té nik meg – hi -
szen a szín ház annyi ban bi zo nyo san nem a ki vé te -
les ál la pot he lye, hogy a bün te tô jo got ha tá lyon kí -
vül he lyez ze –, ám a szí nész nô tes tét érô egyéb fizi -
kai in zul tu sok (sár do bá lás, összefirká lás stb.) ráíród -
nak a bô ré re, így nem igen tud ha tó biz to san, hogy
pél dául a kö hé cse lés az üvöl tés köz ben a szá já ba
ke rült föld tôl mennyi re meg ren de zett, vagy ép pen
a test ha tá ro kat tény le ge sen fel sér tô tör tén tek bôl kö -
vet ke zôen va ló san szük ség sze rû. A fikci o ná lis re fe -
ren cia há ló já nak gyen ge szö ve te, to váb bá a bán tal -
ma zás után a né zôk kel kiala kí tott szem kon tak tus –
e he lyütt a ne gye dik fa lat még tény le ge sen le bon ta -
ni lát szó – ese mény sze rû sé ge rést nyit a szín pa di fo -
lya ma tok kö rü li rep re zen tá ciós ke re ten. En nek a

18 A tu do má nyos-fan tasz ti kus mû faj ban irány- és mér ték adó nak szá mí tó Star Trek uni ver zu má ban nem vé let le nül kap ta ez
a til tás az „El sôd le ges Irány elv” el ne ve zést. A kul ti kus so ro zat ide ci tá lá sa ta lán azért sem tel je sen lég bôl ka pott, mert a
vér fer tô zô erô szak ból szü le tett, a tör tén te ket szenv te le nül vé gig né zô gyer me ket ját szó Frecs ka Ru dolf egy Star Trek- pó -
lót vi sel, mely nek ele jén Spock ké pe lát ha tó (aki fé lig em ber, fé lig vul ká ni lé vén min den kö rül mé nyek kö zött ké pes kont -
rol lál ni az ér zel meit), há tul ján pe dig a „Li ve long and pros per” – je len kon tex tus ban csak iro ni ku san ér tel mez he tô – vul -
ká ni kö szön tés ol vas ha tó.

19 A lissza bo ni elôadás ról ké szült fel vé te len, amely egy ha son lóan el ha gya tott he lyen ját szó dik, azt lát hat juk, hogy a fiktív
tör té net ke re té nek ér zel mi leg te lí tett fel vá zo lá sa után Nagy Zsolt – mintegy kies ve az ad dig ját szott sze re pé bôl – az aláb -
bi mó don foly tat ja mon dan dó ját, mi köz ben a né zô ket a ját szó hely be já ra ta fe lé ve ze ti: „Egyéb ként na gyon sze re tem Por -
tu gá liát, fo lya ma to san me re ve dé sem van. Na gyon szé pek itt a lá nyok és na gyon sok a nap sü tés. A mi boly gón kon fo lya -
ma to san köd van és olya nok a nôk, mint az an go lok. Most én le smin ke lek ott, ti meg men je tek oda.” Az ad dig felépí tett
szerep és fikci ós uni ver zum ilye tén meg tö ré sét a mel let te ál ló meg hök kent szink ron tol mács nem te kin ti a szín re vi tel ré -
szé nek, csak Nagy kü lön fel szó lí tá sá ra haj lan dó a mon dot ta kat por tu gál ra for dí ta ni. Vagyis itt már az el sô per cek ben sok -
kal hang sú lyo sab ban nyil ván va ló vá vál nak a ren de zést be lül rôl fe szí tô és mo du lá ló el len tét pá rok: a va lós és a fiktív, a
reá lis és a szür reá lis, a vé re sen ko moly és a gro teszk.

A
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A köz beavat ko zás vagy an nak el mu lasz tá sá nak
fe le lôs sé ge a legex po nál tab ban mégis azok ban a je -
le ne tek ben vá lik reflexió tár gyá vá, ahol Bev Shaw
(Mo no ri Li li) „ön ként je lent ke zôk” ke zé be te szi a
ku tyák sor sát: elô ször egy Mis ka ne vû, fel tû nôen
békés négy lá bút kel le ne meg vá sá rol ni és meg men -
te ni a men hely ve ze tô je ál tal fel vá zolt bi zarr eb- ho -
lo kauszt tól (a gaz dát lan ál la tok a szí nen is lát ha tó
ke men cé ben vég zik), majd az elôadás vé gén már
nem csak az ön ma gát ala kí tó Mis ka, ha nem a szí -
né szek ál tal meg tes te sí tett jó szá gok leol tá sát le het
át vál lal ni Bev tôl. Míg a fent idé zett, köz vet le nül a
kö zön ség hez in té zett kér dé sek – amennyi ben
rendre vissza pat tan nak ró la – sok kal in kább a „ne -
gye dik fal” per for ma tív megerô sí té sé hez, sem mint
le bon tá sá hoz já rul nak hoz zá, ad dig e he lyütt a ren -
de zés mint ha le he tô sé get ad na a szem ta núi po zí -
ció ba he lye zett, passzi vi tá sá nak foly to nos felül -
vizsgálatára kész te tett né zô szá má ra a tör té net ala -
kí tá sá ra. Kü lö nö sen az el sô szi tuá ció ke cseg tet a
rep re zen tá ció ke re té nek fel nyi tá sá val, a „va lós be -
ha to lá sá nak” le he tô sé gé vel: Mo no ri Li li sze mé lyes
je len lét tôl te lí tett sze rep ala kí tá sa, az élô ku tya meg -
je le né se, amely nek „al ka ta” fel tû nôen nem il lesz -
ke dik a fiktív tör té net bé li ka rak te ré hez (Mis kát lát -
va nem na gyon hisszük el ne ki, hogy fe ke ték meg -
tá ma dá sá ra len ne ki ké pez ve), az ÁNTSZ száj ko sár-
ren de le té nek em le ge té se, a ku tya si mo ga tás és az
al ku do zás alap ve tôen in terak tív és dia lo gi kus szer -
ke ze te – mind ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy a va -
ló ság és fikció ha tá rán egyen sú lyo zó elôadás ezen
a pon ton az elôb bi irá nyá ba moz dul el, és te ret ad
a né zô ket is ma gá ba fog la ló szín há zi szi tuá ció kon -
tin gens va ló sá gá nak. Csak hogy a ren de zés itt is csak
úgy tesz, mint ha el vár ná a beavat ko zást, mi köz ben

még ak kor sem vesz ró la tu do mást – vagyis ki zár -
ja a szín pa di tör té nés ala kí tá sá ból – ha ép pen tény -
leg be kö vet ke zik.21 A né zô meg szó lí tá sa így az il -
lú zió szín ház mû kö dé si rend jén be lül ér tel me zen -
dô kon ven cio ná lis jel ként lep le zô dik le,22 a hoz zá
in té zett, gram ma ti ká ju kat te kint ve kér dô mon da -
tok re to ri kai kér dé sek nek, azaz vol ta kép pen a
passzív vi sel ke dé sé re vo nat ko zó ké nyel met len ál -
lí tá sok nak bi zo nyul nak.23 A Szé gyen mû kö dé se
ezért sok kal job ban ha son lít egy ki szá mí tott provo -
ká ció hoz, amely úgy hoz za lé pés kény szer be a má -
si kat, hogy egy szer s mind ki is je lö li a moz gás te rét,
sem mint ah hoz a szín ház ese mény sze rû sé gé re jel -
lem zô ki hí vó, vagyis „pro- vo ka tív” struk tú rá hoz,
amely a né zô nek a szó ba tör té nô „be kap cso lá sa -
ként” ír ha tó le, s így „az egyik alak tól a má sik hoz,
az ala kok együt te sé tôl a pub li kum fe lé”24 mo zog.

Min dent össze vet ve megál la pít ha tó, hogy
Mund ru czó Kor nél je len ta nul mány ban elem zett
szín há zi mun káit a va ló ság és fikció ha tá rá nak ha -
té kony el bi zony ta la ní tá sá ból adó dó „el dönt he tet len -
ség elôidé zé se”25 a posztd ra ma ti kus esz té ti ká val ro -
ko nít ja, míg a szín há zi kom mu ni ká ció ban a né zô -
nek szánt szerep te kin te té ben ama il lú zi ó szín há zi
pa ra dig mán be lül ma rad, amely „a né zô sé get tár -
sa dal mi lag prob lé mát lan vi sel ke dés mód ként ke -
zel[i]”.26 Ez legalább két szem pont ból tû nik ki fo -
gá sol ha tó nak. Egy részt azért, mert épp olyan
elôadá sok ban kor lá toz za a né zôt egy ha gyo má nyos
szín há zi be fo ga dói sze rep re, ame lyek úgy a fikció,
mint az azt (lát szó lag) meg sza kí tó szín há zi fo lya -
ma tok szint jén a szem ta nú ság eti kai vo nat ko zá sait,
a kö zö nyös tét len ség és a tu da tos beavat ko zás kö -
vet kez mé nyeit fe sze ge tik. Vagyis úgy te szi fe le lôssé
a né zôt pél dául az ál ta la vé gig né zett bru tá lis erô -

96

az zal kap cso la tos koc ká zat ra is. Ilyen be ve ze tés
után néz het jük vé gig a bi zarr „hor ror- re a lity- mu -
si calt”, amely ben az em be ri mél tó ság tól meg fosz -
tott „pusz ta éle tek” vá lo ga tott gyöt rel mei nek (hü -
vely vizs gá lat, vi ze let min ta-vé tel, a „há zi” kö rül mé -
nyek közt, a has meg ta po sá sá val, il let ve fer tôt le ní -
tett (!) eser nyô pál cá val el vég zett kü ret, bôr leége tés,
vé cé be foj tás, le vi ze lés stb.) na tu ra lisz ti kus je le ne -
tei vál ta koz nak az azo kat elide ge ní te ni hi va tott
szür reá lis ze nei kli pek kel (me lyek meg hök ken tôen
gro teszk stá tu szát e he lyütt már-már ir ri tá ció ba for -
dít ja a sza dis ta je le ne te ket insz ce ní ro zó Ká roly szá -
já ból el hang zó Ba bits-i dé zet: „Min de nik em ber nek
a lel ké ben dal van, / és a sa ját lel két hall ja min den
dal ban”). Az el várt né zôi ma ga tar tás sal kap cso latos
za va runk leg ké sôbb ak kor osz lik el, ami kor Rumata
öt per cet kap ar ra, hogy az igen ve szé lyes nek tû nô
„szí né szi” mun ká ra he lyet test ta lál jon a vá ran dós
Emô ke (Tóth Or si) he lyett: meg sza kít ja (vagy in -
kább úgy tesz, mint ha meg sza kí ta ná?) az elôadást –
mert ez a köz já ték ter mé sze te sen a szín re vi tel elô -
re és tu da to san meg kom po nált ré sze –, fel kap csol -
tat ja a vil lanyt, és a já ték- és né zô tér ha tá rát át lépve
ön ként je lent ke zô ket kér a kö zön ség so rai ból. És
nem csu pán a pub li kum nak mint kol lek tí vá nak,
ha nem konk ré tan az ott he lyet fog la ló egyes szemé -
lyek nek sze ge zi a kín zó kér dést: „Nem akarsz jönni?
Hát lá tod, mi tör té nik ott bent, a kis lány nem tudja
meg csi nál ni.” A szi tuá ció ról azon ban csak né hány
pil la na tig tû nik úgy, hogy az va ló ban le he tô sé get
ad na a mind két fél szá má ra va ló di koc ká zat tal já -
ró né zôi cse lek vés re, amennyi ben a „szak má ja” ér -
de keit és mi nô sé gét hisz té ri ku san vi sí toz va vé del -
me zô Ma dám (Láng An na má ria) gyors köz be lé pé -
se nyo mán ki de rül, hogy ná la csak „profik” vál lal -
hat nak felada tot, „ama tôr ho me vi de ó sok” nem.

A né zôk mo rá lis ál lás fog la lá sát pro vo ká ló, köz -
vet len meg szó lí tás a Szé gyen ben már a szín pad és
a né zô tér kö zöt ti kom mu ni ká ciót szer ve zô alap -
elem mé vá lik. A szí né szek a cso por tos sze xuá lis
bán tal ma zás nyi tó je le ne te után a kö zön ség je len -
lé té nek tu da tá ban, sok szor fe lé jük for dul va ját sza -
nak, de még eb bôl a kon tex tus ból is ki tûn nek az
olyan ken dô zet le nül di rekt ki szó lá sok, ame lyek a
né zôk erô szak kal kap cso la tos ér zék szer vi és morális
tû rô ké pes sé gét fe sze ge tik. Lucy (Tóth Or si) az általa
el szen ve dett traumatikus ese mény re vo nat ko zó elsô

meg szó la lá sá ban a szem ta nú sá guk té nyét tu da to -
sít ja a né zôk ben: „Mit néz nek? Si ma be tö rés volt.
Min de nütt van nak szo ciá lis fe szült sé gek, nem? Ma -
guk hoz is tör tek már be, nem? Le het, hogy pont
most, ahogy itt ül nek.” Te he tet len sé gét, va la mint
tel jes eg zisz ten ciá lis ki szol gál ta tott sá gát – és ne feled -
jük, hogy az eg zisz ten cia hús ba vá gó kér dé se itt való -
ban a sa ját test fö löt ti ha ta lom gya kor lá sá nál kezdô -
dik – a ké sôb biek ben is a né zôk höz in té zett kér dések -
 ként fo gal maz za meg. Ak kor is, ami kor a fel je len -
tés el ma ra dá sát az igaz ság szol gál ta tás nak a jog és a
mo rál kü lönb sé gé bôl adó dó le he tet len sé gé vel indo -
kol ja: „Kü lön ben is, ki tud ja visszaad ni a tisz tességet?
Van va la ki, aki vissza tud ja ad ni a tisz tes sé get?
Jelent ke zô? Hát ak kor…”; és ak kor is, ami kor a Petrus
ál tal dik tált új rend el fo ga dá sát az egyet len le het -
sé ges megol dás nak ál lít ja be: „Ki hez for dul ha tok
vé de le mért, hm? Ki hez? Ki hez? Ki hez for dul ha tok
vé de le mért? Ki fog meg vé de ni? Ki hez for dul ha tok
vé de le mért? [em be re ket szó lít meg a né zô té ren]
Vik tor, hoz zád for dul ha tok vé de le mért? Sa nyi, hoz -
zád for dul ha tok vé de le mért? S ti, olyan fiata lok
vagy tok, hoz zá tok ta lán for dul hat nék véde le mért,
nem? Apa, te meg vé de nél? Na ne vic celjünk.”

Lucy mon da tai, mi vel azok ki mon dá sá nak pil -
la na ta nem esik egy be a re fe ren ciául szol gá ló ese -
mény meg tör tén té vel és an nak né zôi ész le lé sé vel,
nem csak köz vet len meg szó lí tás ként (per lo kú ci ós
ere jét te kint ve se gít ség ké rés ként), ha nem re to ri kai
kér dé sek ként is ér tel mez he tôk, ame lyek tény le ge -
sen nem vár nak vá lasz(reak ció)t (hi szen vol ta kép -
pen ál lí tá so kat fo gal maz nak meg). Szem ben azok -
kal a né zôk höz in té zett bal jós kér dô mon da tok kal,
ame lyek Lu rie megalá zó fe nyí té se kor in ac tu hang -
za nak el Ka to na Lász ló szá já ból: „Ki mond ja meg,
hogy mi kor elég? Mi lyen bajod van? Hogy? Va la ki
szólt va la mit? Va la ki nek nem tet szik, amit csi ná -
lok?” Bár a mon dot tak egyér tel mû idé zet-jel le ge ezt
a be széd hely ze tet is több ér tel mû ség gel te lí ti, a szín -
pa don zaj ló erô sza kos ak ció lát tán itt már ha tá ro -
zot tan az az ér zé sünk tá mad, mint ha a meg szó lí -
tás nak va ló ban a né zôi köz be lé pés „kierô sza ko lá -
sa”, de legalábbis a tû rô ké pes ség leg vég sô ha tá rá -
nak ki ta po ga tá sa vol na a cél ja. Mint ha az elôadás
va ló ban azt sze ret né meg tud ni, mit haj lan dó még
a kö zön ség csend ben vé gig néz ni, mi minden nek
ké pes ezál tal társ tet te sé vé vál nia.20

20 A szín há zi szi tuá ció ál tal né zô és já té ko sok közt meg te rem tett cin kos ság hoz lásd: Hans- Thies Leh mann: Áb rá zol(ód)ás.
Hat meg jegy zés az obsz ce ni tás ról. Ford. Krics fa lu si Beat rix. In: Kor társ tánc el mé le tek, szerk. Czi rák Ádám. Bu da pest, Ki já -
rat, 2013, 173–197, itt 177. sk.

21 Lásd Hut vá gner Éva in ter ven ciós kí sér le tét: Ug(r)atás a Szé gyen ben. URL: http://www.pra e. hu/prae/ar tic -
les.php?aid=5827&cat=4 (2013. 08. 16.)

22 Alig ha bi zo nyí tó ere jû, mégis be szé des az a vá lasz, amit az al ko tók ne vé ben Bán ki Ger gely adott a Pé csi Or szá gos Szín -
há zi Ta lál ko zón 2013. jú nius 15-én le zaj lott szak mai be szél ge té sen a né zôi vá lasz reak ciót fe sze ge tô kér dés re. El mond -
ta, hogy „nincs er re for ga tó könyv”, de amúgy is csak egy szer tör tént ilyes mi, ráadá sul Mo no ri Li li nem be szél te a nyel -
vet, amin meg szó lí tot ták. Hut vá gner Éva do ku men tált, és Tur buly Lil la ál tal szó ba ho zott beavat ko zá si kí sér le tét úgy
kom men tál ta, mint ami rôl „kol lek tí van meg fe led kez tünk”. Az al ko tók önér tel me zé sé ben te hát a né zô meg szó lí tá sa nem
több, mint egy sze rû „szín há zi gesz tus”. A be szél ge tés rôl ké szült hang fel vé tel meg ta lál ha tó a POSZT hon lap ján:
http://www.poszt. hu/hu/prog ra mok/596/szak ma i- be szel ge tes- sze gyen (2013. 08. 16).

23 Ennyi ben az elôadás meg szó lí tás jel le ge ro ko nít ha tó pél dául Pe ter Hand ke 1966-os Kö zön ség gya lá zá sá val, amely va ló já -
ban éppoly ke vés sé szá molt a dra ma ti kus rep re zen tá ció pak tu má nak fel mon dá sá val lét re jö vô szín há zi szi tuá ció ki szá -
mít ha tat lan ese mény sze rû sé gé vel.

24 Je an- Luc Nancy: The a te re rei gnis. In: Erei gnis. Ei ne fun da men ta le Ka te go rie der Zei ter fah rung. Ansp ruch und Apo rien, szerk.
Ni ko laus Mül ler-S chöll. Bie le feld, trans cript, 2003, 323–330, itt 326.

25 Leh mann, Posztd ra ma ti kus szín ház, 118.
26 Leh mann, i. m. 121.
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szint jén is meg je len nek, ha nem azért is, mert a szín -
pa di fikció vi lá gán be lü li filmfor ga tás le he tô sé get
ad hat a filmes és szín há zi rep re zen tá ció kü lönb sé -
gé nek meg vi lá gí tá sá ra. A tör té net sze rint az el du -
gott he lyen par ko ló ka mio nok kö zül az egyik – a
ma xi má lis ki hasz ná lás/ki hasz nált ság ér de ké ben –
egy swe at shop pal kom bi nált bor dély ként mû kö dik,
a má sik ban pe dig a ka me rá hoz is szo kott lá nyok
„fel hasz ná lá sá val” dr. Var jas sy Ká roly (Rá ba Ro -
land) és al ko tó kö zös sé ge, a sza dis ta Omar (Ka to -
na Lász ló) és At ti la (Bán ki Ger gely) kí ván nak egy
olyan filmet el ké szí te ni, amely nek rö vid tá vú cél ja
a bot rány, a bosszú és a le lep le zés, de hosszabb tá -
von a for ra da lom ki rob ban tá sát is e moz gó kép sor
ha tá sá tól re mé lik. A filmfor ga tás je le ne tei azért bír -
nak köz pon ti je len tô ség gel a ren de zés ben, mert
ben nük a bru ta li tás és azt az el len pon to zó ze nés
kli pek, kö vet ke zés képp a ket tô közt nyí ló bi zarr
sza ka dék is ma xi má lis ha té kony ság gal mû kö dik.

Elég csak em lé ke ze tünk be idéz ni Ká roly „be lé -
pô jét”: mi köz ben Omar a ka mion bel se jé ben a ku -
tya póz ban egy vé cé csé sze fe lé ki kö tö zött Zi ta (Kiss
Diá na Mag dol na) há tá ról ége ti le a bôrt, Ká roly a
ve tí tô vá szon ként hasz nált pony va – ezen kö vet he -
tik a né zôk a ka me ra ál tal kö ze li ben rög zí tett ké -
pet – elé pen de rül ve a töb biek ze nei kí sé re té vel
elének li a What the World Ne eds Now is Lo ve cí mû
slá gert. Da lá nak be fe jez té vel „Nem bánt juk a lá -
nyo kat!” kiál tá sok kö ze pet te elô ször Omart kez di
el a ke zé ben lé vô kor báccsal üt le gel ni, majd a meg -
nyug ta tá sá ra – vél he tô leg egye ne sen a ka me ra mö -
gül – elô ke rü lô At ti lát is. He ves vi ta bon ta ko zik ki
ket te jük kö zött a ké szü lô film áb rá zo lás esz té ti ká -
já ról: Ká roly ra gasz ko dik a sa ját csa lá di éle te alap -
ján írt, vé le mé nye sze rint erôs „jel ké pek kel” (apa,
anya, fiú, test vér, föld, krump li, csont, ke reszt) dol -
go zó for ga tó könyv be tar tá sá hoz, míg At ti la (és a
sza dis ta Omar) az áb rá zo lás ra di ka li tá sát az áb rá -
zo lan dó ször nyû ség hez akar ja iga zí ta ni. Ami kor
Ká roly er re az ok ta lan kín zás él ve ze té vel vá dol ja,
egy a mû vé szet mi me ti kus meg ha tá ro zott sá gán ala -
pu ló érv vel vé de ke zik: „Nem én va gyok ke gyet len,
ha nem az élet, Ká roly.” Azon ban ko ránt sem ar ról
van szó, hogy a szí nész nôk bán tal ma zá sát e he lyütt
ha tá ro zot tan meg tor ló Ká roly ra di ká li san más ál -
lás pon tot kép vi sel ne az élet va ló ság és mû vé szet vi -
szo nyá nak, az erô szak rep re zen tá ció ja, vagy akár a

mû vé szi al ko tó fo lya ma tot át já ró struk tu rá lis erô -
szak te kin te té ben. Az ô el vei sze rint for ga tott ké -
sôb bi je le ne tek sok kal in kább azt bi zo nyít ják, hogy
az At ti la -O mar duó val szem ben ô nincs tu da tá ban
az ál ta la író ként/ren de zô ként gya ko rolt erô szak -
nak: ugyan a bru ta li tás és szen ve dés ké pei nek elôál -
lí tá sá hoz meg tilt ja a va ló ság megis mét lé sét (a szí -
nész nô bô ré nek le for rá zá sát), de az il lú zió kép zô
rep re zen tá ción be lü li kény sze rí tô és megalá zó gya -
kor la to kat – a sze rep lô pó ráz ra kö té sét, vö rös fes -
ték kel (vér rel?) leön té sét, föld be ásá sát – nem te -
kin ti erô szak nak. Sôt, még ak kor is ra gasz ko dik az
elô re megírt for ga tó könyv kö ve té sé hez, hogy ha az
ab ban fog lal tak ról az „elôadás fo lya ma tá ban” ki de -
rül, hogy „vé let le nül” mégis a sze rep lô ha lá lá hoz
ve zet nek. A két kon cep ció kö zöt ti kü lönb ség a szí -
né szi mun ka el té rô fel fo gá sá ban is meg mu tat ko -
zik. Míg a föl te he tô leg sza dis ta por no gráfiával in -
ter ne tes vi lág hír ne vet szer zett Omar a szí nész nô
tes tét itt sem pusz tán jel kép zô fe lü let nek te kin ti
(épp el len ke zô leg, Zi tát – a fra zé mát túl sá go san is
szó sze rint vé ve – „hús-vér va ló já ban” hasz nál ja),
ad dig Ká roly ki je len té sei bôl („nem a pi ná juk kell,
ha nem az ar cuk meg a lel kük”) – mert ten ni épp
az el len ke zô jét te szi an nak, amit ál lít – a szí nész -
mes ter ség ha gyo má nyo sabb, az il lú zió kép zô rep -
re zen tá ciós szín ház ból, de akár Ba lázs Bé la néma -
film-el mé le té bôl is is me rôs kép le te raj zo ló dik ki.31

A két hoz záál lás annyi ban azon ban mégis megegye -
zik, hogy a szí nész nôt nem al ko tó társ nak te kin tik,
ha nem olyas va la ki nek, aki min den kö rül mé nyek
közt szol gai mó don alá ve ti ma gát a ren de zô akaratá -
nak. Bi zo nyá ra eb bôl a szem pont ból sem vé let len,
hogy a „sze rep re” a sa ját tes tük fö löt ti ren del ke zés
jo gát nem is me rô pros ti tuál ta kat vá lasz tot tak, akik
ezt a sze münk lát tá ra for ga tott splat ter-filmet nyil -
ván va lóan „ke gyet len szín ház ként” élik meg.

A hosszú ra nyúlt, ze nés kli pek kel és a má sik ka -
mion ban tör tén tek kel több ször meg sza kí tott je lenet
mund ru czói szín re vi te lé ben fo ko zot tan ér vé nye sül
a na tu ra lisz ti kus áb rá zo lás és a teát rá lis túl ját szás
az egész elôadás ra jel lem zô el tá vo lí tó ket tôs sé ge, a
lá tot tak en nek el le né re iga zol ják Leh mann ere deti -
leg a tö meg mé diu mok kép ter me lé si kon ven ciói ról
tett ki je len té sét: „Mi nél kor lát la nabb az áb rá zo lás
hor ro ra, an nál va lót la nab bá vá lik egész alap szerke -
ze te”.32 A kon zek ven sen mû köd te tett, szán dé kolt
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sza kért, hogy köz ben nem biz to sít ne ki sem mi lyen
cse lek vé si te ret. Ta lán nem túl zás ki je len te ni, hogy
Mund ru czó ren de zé sei nek ha tás esz té ti ká ja épp
ezen a kog ni tív és af fek tív át vi te len ala pul: né zô -
ként azt kell érez nünk, hogy Tün de, Mag da, And -
rea, Zi ta, Emô ke, Me la nie, Lucy és a töb bi „pusz ta
élet”, de még az ebek sor sáért sem (egye dül) az a
fe le lôs, aki sze xuá li san bán tal maz za, meg kí noz za,
megaláz za, megöli ôket, ha nem mi (is), akik bár
meg szó lít ta tunk, mégis cin kos tét len ség gel asszisz -
tál tunk mindeh hez – a rá juk sze ge zô dô te kin te -
tünk legalábbis társ tet tes sé tesz. Más részt a ször -
nyû sé gek meg tör tén téért vi selt fe le lôs sé get, ha úgy
tet szik szé gyent, úgy ru ház za át a né zô re, hogy köz -
ben a rep re zen tá ció fe le lôs sé gét nem hogy nem
reflek tál ja kel lô mély ség ben, de fel sem ve ti. Így
pél dául már a so ka dik Mund ru czó- ren de zés ke rü li
meg azt az alap ve tô esz té ti kai – és ilye tén kép pen
Jac qu es Ran cière fe lôl néz ve már min dig is po li ti -
kai – kér dést, hogy a tár sa da lom ban min den hol je -
len lé vô hét köz na pi és kri mi ná lis erô szak kal szem -
be ni ér zé keny ség és tu da tos ság nö ve lé sé nek va jon
meg fe le lô mû vé szi esz kö ze-e en nek az erô szak nak
a foly to nos szín há zi új ra ter me lé se. Mund ru czó
elem zett mun kái amennyi re tu da to sak a fel ve tett
tár sa dal mi prob lé mák te kin te té ben, annyi ra ke vés -
sé át gon dol tak a szín há zi áb rá zo lás és ész le lés vo -
nat ko zá sá ban, amennyi ben a mû vé szi ha té kony ság
ama egy sze rû mi me ti kus mo dell jé re ve zet he tôk
vissza, amely „foly to nos sá gi vi szonyt té te le zett a
mû vé szi elôál lí tás ér zé ki for mái és azon ér zé ki for -
mák kö zött, ame lyek a be fo ga dók ér zel meit és gon -
do la tait be fo lyá sol ják.”27

Mund ru czó már-már ru tin sze rûen nyúl az erô -
szak szín re vi te lé hez, amely hez be já ra tott sze rep -
kö rök ben moz gó szí né sze ket és egy szá muk ra is -

me rôs for ma nyel vet hasz nál. En nek leg fôbb jel lem -
zô je az, hogy bár a va ló ság és fikció ha tá rá nak fo -
lya ma tos el bi zony ta la ní tá sá ra épít (elide ge ní tô ef -
fek tu sok a je len lét tel te lí tett nem-ját szás, a pszi cho -
rea lis ta és a túl zóan teát rá lis já ték nyel vek va riá lá -
sa és), vé gül mégis a rep re zen tá ciós szín ház
ha gyo má nyos ke re tein be lül ma rad, amennyi ben a
„va lós be ha to lá sát” is csak an nak „úgy tesz, min -
tha-st ruk tú rá ján” be lül ké pes té te lez ni. An nak le -
he tô sé gé tôl azon ban el zár kó zik, hogy a szín pa di
fo lya ma tok nak a szín re vi tel in ten ci o ná lis ak tu sá -
ban el ter ve zett rend jét ne csak va la mi fé le (abszt -
rak ció ként ér tel me zett) tár sa dal mi va ló ság meg je -
le né se boly gas sa meg, ha nem a szín há zi szi tuá ció
kon tin gen ciá ja is. Így a ru ti nos Mund ru czó- né zô
már-már ru ti no san ab szol vál ja Tóth Or si ru tin sze -
rû sze xuá lis bán tal ma zá sát,28 aki annyi ra be le szo -
rult a megalá zott sze rep kö ré be, hogy a tes té re – a
so ro zat szí né szek hez ha son lóan – kez de nek tar tó -
san „rá ta pad ni” a rep re zen tá ciós ke re tek ben rá ra -
kó dott sze re pek, ami ki szá mít ha tó vá te szi és gyen -
gí ti az ere de ti leg ele mi ere jû szín pa di je len lé tét.29

Mund ru czó „erô szak-tri ló giá ja” te hát a kri ti kai mû -
vé szet ama ha gyo má nyá hoz csat la ko zik, amely
Ran cière sze rint vol ta képp azért vé ti el sa ját cél ját,
vagyis az ér zé kel he tô új ra felosz tá sát, mert a tár sa -
da lom kri ti ka elôál lí tá sa köz ben nem vi szo nyul elég
kri ti ku san a sa ját áb rá zo lá si és ész le lé si rend jé hez.30

é ge ze tül rö vi den vissza té rek az erô szak-rep re -
zen tá ció szem pont já ból leg prob lé má sabb, egy -
szer s mind esz té ti kai lag legesen dôbb mun ká -

hoz, a Ne héz Is ten nek len ni- hez. A ren de zés a je len
vizs gá ló dás szem pont já ból nem csak azért kiemel -
ke dô je len tô sé gû, mert ben ne az erô szak rep re zen -
tá ció ja és an nak eti kai vo nat ko zá sai már a die gé zis

27 Ran cière, i. m. 38.
28 Ady Má ria ez zel kap cso lat ban el len té tes ál lás pont ra he lyez ke dik, amennyi ben sze rin te „Mund ru czó szín há zi ren de zé sei

in kább so ro zat ként hat nak, mint sem egye sé vel”. Az erô szak esz té ti ku ma. Szín ház, 2013/3, 34–38.
29 E sze rep kö ri kor lá to zá sok is me re té ben legalábbis át hal lá sos az a je le net, ami kor a Ne héz Is ten nek len ni ben a Ma dám az

eu ró pai met ro po lisz ba ér kez vén inst ruál ni kezd ni a ne ki dol go zó pros ti tuál ta kat: el ma gya ráz za ne kik ho gyan vi sel ked -
je nek, mit mond ja nak, és a Tóth Or si ál tal ját szott ka rak ter nél kü lön ki tér ar ra, hogy „Emô ke te ne be szélj, ne ked az nem
áll jól.”

30 E he lyütt sze ret nék em lé kez tet ni Ni ko laus Mül ler-S chöll meg gyô zô ér ve lé sé re, aki sze rint a kortárs szín há zi szín té ren
meg je le nô kü lön bö zô já ték- és mû kö dés mó do kat már nem a kô szín ház és a füg get len szín ház kö zött hú zó dó tö rés vo nal
fe lôl le het meg fe le lôen leír ni, ha nem az zal az el len tét tel, amely „elôadás adott ke re teit el fo ga dó szín há zi gya kor lat és a
kö zött a gya kor lat kö zött áll fenn, amely szok vá nyos szín há zi, tán cos, per for mansz- és mû vé sze ti te rek ben és be vett for -
má kat al kal maz va mu tat ja meg a ke re te ket, s egyút tal az in téz mé nyek, va la mint a ben nük rög zült ideo ló gia po li ti ká ját” (kieme -
lés tô lem, K. B.). Ni ko laus Mül ler-S chöll: Szín ház ma gán kí vül. Ford. Tel ler Ka ta lin. In: Czi rák Ádám, i. m. 221–237, itt
222. Vagyis po li ti kus nak az a szín ház alig ha ne vez he tô, amely struk tú rán kí vül reflek tá lat la nul új raépí ti a kô szín há zi üze -
met mû köd te tô ideo ló giát.

31 Vö. Ba lázs Bé la: A lát ha tó em ber. In: Uô.: A lát ha tó em ber. A film szel le me. Bu da pest, Pa la ti nus, 2005, 15–92, itt 16. sk.
32 Leh mann, i. m. 224.
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st ván Má ria cik ké ben1 két ko rai ma gyar tö rek vés -
rôl ír, ame lyek a ke le ti szín há zi for mák in teg rá lá -
sá ra tö re ked tek. Né meth An tal, a Nem ze ti Szín -

ház igaz ga tó ja 1936-ban, Ka zi mir Ká roly, a Thá lia
Szín ház ve ze tô je 1972-ben ál lí tot ta szín pad ra
ugyanazon japán té ma, a negy ven hét hû sé ges sza -
mu ráj tör té ne tét. Bár majd nem negy ven év vá laszt -
ja el egy más tól a két elôadást, a pár hu zam in do kolt -
nak tû nik. Mind ket tô jük mun kás sá gá ban igen fon -
tos ál lo más volt ez az elôadás, mert út ke re sé sük höz,
to vább lé pé sük höz szá mos pon ton lé nye gi se gít sé -
get vár tak a tá vol-ke le ti szín ház ins pi rá ció já tól. A 20.
szá za di ha gyo má nyos szín ház tar tal mi és for mai
kiüre se dé sé bôl az Eu ró pán kí vü li mû vé sze ti for mák
ins pi rá ló ha tá sa kiu tat je len tett. A ne ves kül föl di
pél da ké pek, újí tó ren de zôk kö zül ta lán Me jer hold
és Brecht épí tet te be a leg ha té ko nyab ban a tá vol-
ke le ti – kí nai és japán – ele me ket sa ját szín há zá ba.
Né meth An tal és Ka zi mir Ká roly ér dek lô dé sét rész -
ben az ô ered mé nyeik kel tet ték fel e szín há zi for -
mák iránt. Mind ket tô jük nél sze re pet ját szott azonban
a ma gyar mû vész at ti tûd je is, akit nyo maszt az Euró -
pá hoz (Nyu gat- Eu ró pá hoz) va ló „fel zár kó zás” kény -
sze re, s a tel jes kö ve tés és ön feladás he lyett a ke let
év ez re des kul tú rái tól sze ret ne erôt nyer ni sa já tos út -
já nak meg ta lá lá sá hoz. Ka zi mir az elôadá sok stí lu -
sát te kint ve a „jó ér te lem ben vett Eu ró pán- kí vü li -
ség”-re tö re ke dett: „Ki kell lép nünk az Eu ró pa-cent -
ri kus szín ház ból, hogy új ból eu ró paiak le hes sünk”.2

Vá lasz tá suk okai nak vizs gá la ta so rán Ist ván
Má ria utal „a le het sé ges foly to nos ság kér dé sé re, vala -
 mint fon tos, lé nye gi prob lé mák megol dá sá nak vissza -
té rô kény sze ré re, erôs ten den ciák is mé telt je lent ke zé -
sé re.”3

Elem zé sé ben hasz nált vo nat koz ta tá si pont jai a
„nép mû ve lô szín ház”, szín há zi ne ve lés, kö zös sé gi szín -
ház, a „mo dern szín ház”, a „ke let pél dá ja”, a „szín pa -
di na tu ra liz mus meg ha la dá sa”, a „to tá lis szín ház”, a
„lát vány je len tô sé ge”, az „új szín pa di te rek” mint
vissza té rô kér dé sek, a kortárs szín há zi ho ri zont
meg ha tá ro zó ele mei.

Back to Ba by lon Nem zet kö zi Stú dió

om pá nia Szín há zi Tár su lat tal és a thai föl di Mo -
ra dok mai Szín ház zal vég zett nem zet kö zi ku -
ta tó mun kám so rán cé lom volt „test kö zel bôl”,

„el sô kéz bôl” megis mer ni olyan, még fel tá rat lan dél -
ke let- ázsiai szín há zi for má kat, ame lyek alap ját és
to vább lé pé si le he tô sé gét ké pez he tik egy gyer mek -
kor ban el kez dett kö zös sé gi szín ház ra épü lô kép zé -
si rend szer nek, ame lyek ki szé le sít he tik a bha ra ta
na tyam ra fó ku szá ló lá tó szö gün ket. Uta kat ku tat -
tam a kiüre se dett és egy ben te lí tett, el hasz ná ló dott
for mák megújí tá sá ra. Olyan együtt mû kö dést ke -
res tem, amely hosszú tá von mû köd het, és be kap -
csol ja a Mo ra dok mai Szín há zat a Back to Ba by lon
Nem zet kö zi Stú dió ba.
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fe szült ség kel tés ha tá sa ként a né zô ben va ló ban af -
fek tív disszo nan cia ke let ke zik: a tes ti meggy alá zás
és a ke dé lyes da lo lá szás bi zarr mix tú rá ját jó eséllyel
egy szer re ér zi meg rá zó nak és ir ri tá ló nak. An nak
felis me ré se azon ban, hogy mi lyen je len tô sé ge van
a mez te len test nek és az azt ru tin sze rûen meg tö rô
erô szak nak a sze münk elôtt ját szó dó – sci-fi ke ret -
be zárt – ke let- eu ró pai kis re a li sta tör té net ben, már
kog ni tív disszo nan ciát okoz. Ugyanis a há rom pro -
sti tál tat ért sze xuá lis zak la tás és bru tá lis tes ti erô -
szak a die gé zis vi lá gá ban egy aber rált el me bosszú -
vágy tól fû tött for ra dal mi ví zió ja ként lep le zô dik le.
Ru ma ta a ke re te zés ál tal is kiemelt táv la ta is egyér -
tel mû vé te szi, hogy a ször nyû va ló ság (vér fer tô zô
ne mi erô szak, holt test vég tisz tes ség nél kü li el tün -

te té se, az új szü lött ál la mi gon do zás ba adá sa) insz -
ce ní ro zott megis mét lé se nem le het adek vát – sztru -
ga cki ji ter mi nus sal él ve ci vi li zált – esz kö ze sem az
ál do za tok kal szem be ni jó vá té tel nek, sem a bû nö -
sök le lep le zé sé nek/meg bün te té sé nek. Így azon ban
a Ká roly és al ko tó tár sai ál tal meg je le ní tett splat ter-
filmbe ol tott „ke gyet len szín ház”, amely egy részt a
leg ke vés bé sem reflek tál a rep re zen tá ciós al ko tó fo -
lya mat ban meg je le nô erô szak ra, ha nem egyér tel -
mûen a (sza dis ta) ha ta lom gya kor lás te re pe ként lep -
le zi le azt, más részt egyen lô ség je let tesz a szí nész -
nô és a pros ti tuált kö zé, ér tel mez he tô úgy, mint
ami iro ni kus táv lat ba he lye zi a ben ne felis mer he tô
mû fa jok áb rá zo lá si kon ven cióit, de at tól tar tok,
Mund ru czó ren de zé sé nek mi se en abyme- ja ként is.

1 Ist ván Má ria: A japán klasszi kus Csú csin gu ra két ma gyaror szá gi elôadá sa, Cri ti cai La pok, XIX/3, 33–36.
2 Ka zi mir Ká roly: „Ka bu ki”, 1970. In: A nép mû ve lô szín ház, Mag ve tô Kiadó, 1972. 197.
3 Ist ván Má ria: A japán klasszi kus Csú csin gu ra két ma gyaror szá gi elôadá sa, Cri ti cai La pok, XIX/3 33–36.

LU KÁCS LÁSZ LÓ

A szín ház ke le ten van – Új utak 
a ke le ti szín ház fe lé

„Azért, akik az ázsiaiak ver se ze tit ol vas sák, tud ni kell azok nak hi sto ri á ját; meg kell ta núl ni
nyel ve ket, amelly nek ki vá lo ga tot tabb ékes sé geit fel kell nyo moz ni, meg kell es mér ni er köl csei ket,

tu do má nyai kat, vé le ke dé sei ket, me séi ket, pél da be szé dei ket; vé ge zet re az per zsák nak s arab sok nak
ver se zet jei ket, hogy úgy szól jak, ázsiai sze mek kel és eszek kel szük ség hogy ol vas sák.”

(Cso ko nai Vi téz Mi hály: Az ázsiai poé zis rôl)
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