
Az elem zés mód szer ta na

J e len elem zés igen jól de monst rál ja a mai szín ház -
tör té ne ti ku ta tás mint tör té ne ti dis kur zus prob -
le ma ti kus pont jait. Mi vel olyan elôadás ké pe zi

az elem zés tár gyát, ame lyet az elem zô nem lát ha -
tott,2 az elôadás új ra te rem té sé ben tel jes egé szé ben
má sod la gos for rá sok ra kell tá masz kod nunk. Eb -
ben az eset ben lát vá nyo sab ban nincs esé lye a kor -
hû re konst ruk ció nak – ak kor já runk el kor rekt mó -
don, ha új ra te rem tés rôl, új ra élesz tés rôl, új ra fel ta -
lá lás ról gon dol ko dunk, il let ve, ha elis mer jük, hogy
ez zel so sem az ere de tit, ha nem az egy ko ri elôadás
egy ver zió ját hoz zuk lét re.3

Új ra te rem tés alatt olyan her me neu ti kai fo lya -
ma tot ér tünk, amely ben egy-egy újabb adat fel buk -
ka ná sa újabb ér tel me zés re kész tet, az ad di gi tu dás
új raér té ke lé sé re, és amely nek ek kép pen nincs vég -
sô ál la po ta. A fo lya mat ered mé nye egy há ló, amely -
nek kap cso ló dá si pont jai ese té ben min dig fennáll
az új ra ren de zô dés le he tô sé ge, és az egyes ada tok

ér tel me zé si me ze jét meg nö ve li, hogy ha to vább szö -
vô dô há ló ban gon dol ko dunk, amely ben a kap cso -
ló dá si pon tok új ada to kat hoz nak lét re, meg nö vel -
ve ez zel a ko ráb biak mo bi li tá sát. A há ló kü lön fé le
do ku men tu mok ada tait tar tal maz za, il let ve hoz za
moz gás ba: szö ve ges és ké pi ada to kat, il let ve ezek
kü lön fé le kom bi ná cióit. El sô lá tás ra a ké piek rej -
tik ma guk ban a szín ház sze rû sé get, a per for ma tív
di men ziót, de mint ké sôbb lát ni fog juk, a per for -
ma ti vi tás más ada tok ra is vo nat koz hat.

A há ló me ta fo rá ját al kal maz va a fény ké pek mint
do ku men tu mok hasz ná la tá ra azt lát juk, hogy a
szín há zi fo tó mint kép rôl ké szült kép (Bal me)4 ön -
ma gá ban so sem elég sé ges do ku men tum, hi szen
min dig va la mi lyen (ideo lo gi kus) szín há zi és/vagy
fo to gráfiai kon ven ció sze rint örö kí ti meg a szín pa -
di ese mé nye ket. En nek raj zo la tát se gít fel fed ni az
a tény, hogy a ko ra be li fo tók még min dig beál lí tott
(„meg ren de zett”)5 fo tók vol tak, te hát nem le he tett
spon tá nul el le sett pil la na to kat megörö kí te ni, ha -
nem ki kel lett vá lasz ta ni és „meg fa gyasz ta ni” azo kat

27 Hu ba y Mik lós: Fák lya láng – Illyés Gyu la szín mû ve a Ka to na Jó zsef Szín ház ban, Nép sza va, 1952.12.28.
28 A Bánk bán, Az em ber tra gé diá ja a ma gyar drá ma tör té net ben ál lan dó au to ri tás: hoz zá juk ha son lí ta ni egy-egy drá mát le -

ga li zá ciót je lent, és gyak ran olyan mû vek kel is elô for dul, ame lyek nek az em lí tett da ra bok hoz sem mi kö zük.

1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
2 A ko pasz éne kes nô, Be mu ta tó dá tu ma: 1967. 02. 21, A be mu ta tó hely szí ne: Ma ros vá sár he lyi Szent györ gyi Ist ván Szín -

mû vé sze ti In té zet Stú dió ter me, Ren de zô: Ger gely Gé za, Szer zô: Eugène Io nes co (Eu gen Io nes cu), For dí tó: Ge ra György,
Kí sé rô ze ne: Sza bó Csa ba, Dísz let- és jel mez ter ve zô: Ke mény Ár pád, Tár su lat: ne gyed éves vég zôs diá kok osz tá lya, Szí né -
szek: Brátes cu Já nos (Mr. Smith), Kiss Il di kó (Mrs. Smith), Tóth- Páll Mik lós (Mr. Mar tin), Bar tis Il di kó (Mrs. Mar tin),
Rácz Má ria har mad éves h. (Mary, a szo ba lány), Ge réb At ti la, má sod éves h. (A tûz ol tó pa rancs nok).

3 V.ö. Mag gie B. Ga le- Ann Fe a ther sto ne: The Im pe ra ti ve of the Ar chi ve. Cre a ti ve Ar chi ve Re se arch. In: Baz Ker shaw és He -
len Ni chol son: Re se arch Me thods in The at re and Per for man ce. Edin burgh, Edin burgh Uni ver sity Press, 2011. 23.

4 „Akár csak a szín ház ma ga, a szín há zi fo tó is min dig egy kép nek a ké pe (an image of an image), hi szen so sem egy ta lált és
au ten ti kus va ló ság da ra bot rep re zen tál, ha nem olyas va la mit, amit már elô zô leg meg for mál tak és szín pad ra ál lí tot tak.”
Chris to pher Bal me: Int ro duc ti on to The at re Stu dies. Camb ridge, Camb ridge Uni ver sity Press, 2008. 106.

5 A „meg ren de zett fo tó” ki fe je zést So u la ges hasz nál ja Je an-C lau de Le ma gny nyo mán, a „szub jek tív, ki dol go zott, au to nóm
fo tók ra”, szem ben a „köz vet len fo tó val”, amely a ri port fo tó, port ré és táj kép ese tét jel lem zi. A ket tô köz ti kü lönb sé get jól
meg ra gad ja az aláb bi ki je len tés: „… a »köz vet len fo to gráfiát« a fény lô tárgy ír ja, míg a »meg ren de zett fo to gráfiát« az alany
ír ja, mint va la mi fel vi lá go sult ural ko dó.” (Fran co is So u la ges: A fo tot gráfia esz té ti ká ja. Ami el vész és ami meg ma rad. Bu da -
pest, Ki já rat Kiadó, 2011. 69.) Eb ben az idô ben a szín há zi fo tó olyan meg ren de zett fo tó, amely nem vál lal ja fel meg ren -
de zett sé gét. Az el len pó lus pe dig a szín há zi mû vész fo tó, amely ké sôbb je le nik meg. E kér dés hez lásd még: Ung vá ri Zrí nyi
Il di kó: Test rep re zen tá ciók és elôadás nyelv a 40–60-as évek ben. In: Lá zok Já nos – Ung vá ri Zrí nyi Il di kó (szerk.): A Szent -
györ gyi Ist ván Szín mû vé sze ti In té zet tör té ne tei. Ma ros vá sár hely, UartP ress, 2011. 74–94.
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A ko pasz éne kes nô 1967-ben
Ger gely Gé za: A ko pasz éne kes nô, 1967.1

nar ra tí va, amely re iro ni kus reflek tá lá so kat is ta lá -
lunk a kortárs szín ház ban (Pin tér Bé la, Mo há csi-
test vé rek).

Ma gát a da ra bot ugyan ma rit kán ve szik elô, de
a Kos suth- Gör gei kér dés még egy szer elô ke rül a
kor szak drá ma írói nál. Míg Illyés nél Gör geit in kább
áru ló sze rep ben lát juk, Né meth Lász ló Az áru ló ban
(1954) azt is vizs gál ja, ho gyan le het a vá dat rész -
ben elis mer ve tisz táz ni a lel ki is me re tet. Aho gyan
azt már lát tuk, a Fák lya láng vi ta drá ma, a má so dik
fel vo nás egy az egy ben ér vek és el lenér vek, két né -
zô pont össze csa pá sa, ez a vo nás ké sôbb fel lel he tô
Szé kely Já nos és Sü tô And rás drá mái ban is.
Ugyanak kor a kor szak egyes kri ti ku sai a da ra bot a
Bánk bán és Az em ber tra gé diá ja foly ta tá sá nak lát -
ják,27 a Bánk bán hoz a Fák lya lán got Kos suth alak -
já nak hô sies sé ge és Jó zsa jel lem zôen ti bor ci ként
aposzt ro fált sze rep kö re is ha son lít hat ja.28

En nek meg fe le lôen Illyés bôl nap jaink ra a nem -
ze ti ideo ló gia kur zus író ja vá lik, vi ta rob ban ki sze -
mé lyé nek el lent mon dá sai ból, 2013-ban pe dig az

MTA be zá rat ja az Illyés-arc hí vu mot, a ha gya ték te -
hát már nem ta lál ha tó meg egyet len jól ku tat ha tó
tár he lyen.

A be mu ta tót kö ve tôen az ’50-es évek ben döm -
ping je van a Fák lya láng nak, Sze ge den, Szol no kon
és Deb re cen ben is játsszák kö zel ugyanab ban az
év ben (Sze ged, Szol nok, Deb re cen (1953), Gyôr
(1954), de Illyés át is dol goz za a kri ti kák „ja vas la -
tai nak” men tén, és ’68-ban már ezt a ver ziót
játsszák. A kö vet ke zô boom a ’60-as évek vé gén
kö vet ke zik (Veszp rém, Ka to na Jó zsef Szín ház, Mis -
kolc, 1967–68.) – a sza bad ság le ve gô jé vel új ra elô
me rik ven ni a da ra bot. Kér dés, hogy miért „lob ban
fel” ’68-ban is mét a Fák lya láng, ki és miért ren de li
el? A ’70-es évek fo lya mán még el vét ve játsszák a
da ra bot (Bé kés csa ba, Bu da pest, Gyôr, Deb re cen),
utá na vi szont so káig egyál ta lán nem. Leg kö ze lebb
2002-ben ta lál juk mû so ron, de töb bé nem azok -
ban a szín há zak ban, ame lye ket a kri ti ka írás vagy a
szín ház tör té net-í rás kiemel ke dô je len tô sé gük okán
kö vet figye lem mel.

8 9



a mo men tu mo kat, ame lye ket a fo tós, eset leg(esen)
a ren de zô fon tos nak gon dolt az elôadás ban.6 A fo -
tó így min dig is a kul tu rá lis kon tex tus ideo ló giá ját
rep re zen tál ja, ez azon ban nem zár ja ki azt, hogy ne
len né nek más pers pek tí vák is, hi szen a szín há zi fo -
tó per for ma tív le nyo mat, amely ben, mint ko ráb ban
meg ha tá roz tuk, a per for ma tív ar ra vo nat ko zik, aho -
gyan a test per for mál ja ön ma gát, azaz szín re vi szi
ön ma gát bi zo nyos kon ven ciók, tár sa dal mi sza bá -
lyok sze rint.7 A szín há zi fo tó egy per for mált hely -
zet nek az anya gi rep re zen tá ció ja; ah hoz ha son lóan,
ahogy az Aus tin-fé le per for ma tí vum is mint nyel -
vi hor do zó csak be széd kör nye zet ben vá lik tel jes jo -
gú per for ma tí vum má (te hát cse lek vé sek kel, gesz -
tu sok kal együtt je le nik meg), úgy a fo tó ál tal ké pi
mó don rep re zen tált tes tek és test-tárgy együtt ál lá -
sok is csak az elôadás per for mált és ugyanak kor
be szélt kö ze gé ben nye rik el ér té kü ket. A fo tó pe -
dig komp lex mó don utal az elôadás kö ze gé re, va -
la mint lét re jöt té nek tág kon tex tu sá ra is, amennyi -
ben olyan for ma nyel vet hasz nál, amely adott élet -
vi lág be li kon ven ciók hoz ké pest nye ri el iden ti tá -
sát. Ilyen ér te lem ben a her me neu ti kai fo lya mat ban
vizs gált le nyo mat nem te kint he tô me cha ni kus le -
nyo mat nak, ha nem in kább nyom nak, a szó der ri -
dai ér tel mé ben: va la mi lyen tá vol le vô re utal.

A per for ma tí vum lét re jöt té nek, kon ven ciói nak
és tár sa dal mi sza bá lyai nak ku ta tá sa kor de rül ki az
is, hogy ab ban az eset ben, ha az ideo ló giai szû rô
megaka dá lyoz za, hogy az elôadás lé nye ges mo men -
tu mai ról fo tó ké szül hes sen (mert a fo tó zás már a
rea lis ta nyelv hez ido mult, az elôadás fon tos pil la -
na tai azon ban nem eb ben a kulcs ban szü let tek –
te hát a fo tó nem azt do ku men tál ja, amit el vár nánk,
és ami új sze rû az elôadás ban), eze ket kény te le nek
va gyunk a per for ma tí vum más ele mei ként, men tá -
lis ké pek ként té te lez ni, ame lyek nek a meg kép zé -
sé ben más do ku men tu mok vesz nek részt: leg hasz -

no sab bak nyil ván va lóan a ké piek, pl. ese tünk ben
egy jel mez terv, amely stí lust su gall, il let ve oly kor
a szö ve ges do ku men tu mok is: szín há zi kri ti ka (pl.
egy-egy szem lé le te sen leírt gesz tus8), ren de zô pél -
dány, in ter jú, je len eset ben pe dig az elôadás ban
sze rep lô szí nész-diá kok ál lam vizs ga-dol go za tai nak
elem zé sei, leírá sai. (A két sé ge ket ek kor sem le het
kiir ta ni, hi szen sem mi sem sza va tol ja, hogy csak
ezek a ké pek lé tez tek az elôadás ról, és az sem ele -
gen dô érv, hogy a rep re zen ta tív fo lyó ira tok eze ket
a ké pe ket kö zöl ték, hi szen könnyen meg le het, hogy
ugyanab ban a vak ság ban szen ved tek, mint az ide -
jét múlt szín ház, és to vább ra is a szok vá nyo sat akar -
ták lát ni/lát tat ni.)

Nem csak az em lí tett do ku men tu mok se gí te nek
új ra te rem te ni a szín há zi elôadást. Dia na Ta y lor
szem lé le té ben az elôadás ban min dig kul tu rá li san
el kö te le zett tes tek sze re pel nek, fon tos te hát a „meg -
tes te sí tett kul tú ra” fo gal má ból kiin dul ni: Ta y lor
olyan re per toár ról be szél, amely a meg tes te sí tett
gya kor la tot/tu dást fog lal ja ma gá ba.9 En nek az „efe -
mer re per toár nak” a ki ta pin tá sá hoz az adott kor
per for man sza it, gesz tu sait, moz gá sát, szó be li sé gét,
tán cait, éne keit kell meg vizs gál ni.10 Ese tünk ben ez
a ku ta tás tá masz kod ni tu dott a dik ta tú ra szer tar -
tás vi lá gát és test gram ma ti ká ját vizs gá ló ta nul má -
nyunk ra,11 to váb bá pe dig a min den na pi al ter na tív
te rek és a tér be író dó kul tu rá lis per for man szok
mik ro tör té nel mi szö ve té nek ku ta tá sá ra.12 Elôb bi -
ben az ün ne pi fel vo nu lás és test rep re zen tá ciói ke -
rül tek gór csô alá, az utób bi ban pe dig a szín há zi te -
rek ál tal meg kö ve telt test ha bi tu sok, il let ve az ün -
ne pi te rek, a mez te len ke dés, a fel sza ba dult tes tek
meg nyil vá nu lá sai a ’60–70-es évek ben. Eze ket a je -
len sé ge ket ér de mes ak kor is figye lem be ven ni, ha
az elôadás ép pen, hogy nem él a test vi se lés em lí tett
megol dá sai val. Hogy miért nem, az a szín ház kul -
tu rá lis kon tex tus ból de rül ki: a rea lis ta kon ven ciók

las san ide jét múlt nak tûn nek (ez ol vas ha tó ki K. Ja -
kab An tal egy 1965-ös kri ti ká já ból13), a pél da sze -
rû Te at rul Mic- be li ro mán Ko pasz éne kes nô sem ezt
az utat kö ve ti, ám ezt fel is ró ja ne ki a kri ti ka.14 Ko -
vács György, az in té zet ér de mes pro fesszo rá nak az
a ja vas la ta, hogy az elôadást a leg na gyobb rea liz -
mus sal kell ját sza ni; Ger gely Gé za, aki al ka ta és am -
bí ciói sze rint va ló szí nû leg a ro mán elôadás megol -
dá sai val ro kon szen ve zik, azt vá laszt ja, hogy a rea -
lis ta nyel vet egy részt a víg já ték fe le tol ja, más részt
pe dig meg tûz de li au to ma tiz mus sal, ki na gyí tás sal
(a ro mán elôadás ha tá sá ra). Nem hasz nál ja te hát a
köz na pi fel sza ba dult test-dis kur zust – er re egyéb -
ként a Io nes co-d rá ma ko ra be li ol va sa ta sem sar -
kall ja. A drá ma ösz tön vi lág ra vo nat ko zó uta lá sai
te hát fel tá rat la nul ma rad nak, ehe lyett hang sú lyos -
sá vá lik a for ma nyelv ke re sé sé nek fo lya ma ta. Ma -
gya rán, sok kal fon to sabb volt kiiz zad ni egy hi te les
ab szurd for mát, mint sem a hét köz na pok be at- kul -
tú ra ál tal ih le tett, fel sza ba dult vi lá gát a szín pad ra
vin ni, kü lö nö sen, hogy ez itt most nem csak ok ta -
tá si feladat nak mi nô sült, ha nem az er dé lyi ma gyar
szín ház szó szín há zi ha gyo mánnyal va ló küz del mé -
nek fon tos pil la na tát je len tet te.

Ter mé sze te sen a do ku men tu mok nem tud nak
hé zag ta lan nar ra tí vát lét re hoz ni, ez eset ben pe dig
vál lal ni kell a be töl tet len he lye ket, a há ló sze rû kép -
zô dést. A per for ma tív di men ziót te hát a há ló sze -
rûen össze kap cso ló dó ada tok te rem tik meg. A köz -
vet len ta pasz tat ból nem is mert, sok fé le do ku men -
tum ból fe lé lesz tett-új ra te rem tett elôadá sok ese tén
egyik for rás sem le het el sôd le ges a má sik hoz ké -
pest: azon ban mindegyik hor do zó nak meg van a
ma ga elô nye: a moz gá sok ról, szí né szi já ték ról a kri -
ti ka, a dísz let rôl és jel mez rôl, eset leg gesz tu sok ról
a fo tó nyújt hat ja a leg több in for má ciót; az elôadás
rit mu sá ról, a szín pad tel jes ké pé rôl gyak ran a ren -
de zô pél dány ból ér te sül he tünk. Az elôadás stí lu sá -
nak, a ne he zen ki ta pint ha tó szí né szi já ték nak a
meg ra ga dá sa ér de ké ben a szín ház kul tu rá lis kör -
nye ze ten kí vül (a ját szó hely ké pe, más Io nes co -e -

lô a dá sok ké pei, az évad ról szó ló be szá mo ló) a kul -
tu rá lis-i deo ló giai kör nye ze tet is meg vizs gál tuk, a
ko ra be li fo lyó ira tok ké pi rep re zen tá ciót, szo kás -
gya kor la tait, a fen tiek ben em lí tett efe mer re per -
toárt, nem té veszt ve szem elôl azt a tényt, hogy a
Phil ther-p ro jekt, amely ben az elem zés he lyet kap,
in ter ne tes fe lü le ten je le nik meg, te hát vál to za tos
vi zuá lis in for má ció kat igé nyel.

Az egyes do ku men tu mok és ada tok ál lan dó egy -
más hoz va ló vi szo nyí tá sa és há ló sze rû mû köd te té -
se olyan per for ma tív erô te ret je lent, amely ben a do -
ku men tu mok el ve szí tik ere de ti szó sze rin ti sé gü ket,
és a szö ve gek nek is le het per for ma tív di men zió juk.
Ah hoz te hát, hogy az in for má ciók já ték ba vo nód -
ja nak, szük ség van egy her me neu ti kai alany ra, az
ér tel me zô pár be széd részt ve vô jé re, aki meg te remti
a há lót, és ját szat ja az ada to kat. Er re a kon tex tusra
ér vé nyes le het Kiss Gab riel la megál la pí tá sa, mely
sze rint a szín ház tör té ne ti ada tok ön ma gu kat per -
for mál ják.15 Ko ráb bi gon do lat me ne tünk höz vissza -
tér ve egy be ha ran go zó szö ve ge is já ték ba ke rül het
ak kor, ha kon tex tu sá nak ré szé vé tesszük egy részt
a be ha ran go zó nap ján meg je lent po li ti kai be szé det
vagy a té vé mû sor és a mo zi kí ná la tát. Ebben a kör -
nye zet ben gesz tus ér té ket kap nak a szö ve ges do ku -
men tu mok, ma guk is per for ma tív le nyo mat tá válva
sû rû ér tel me zé si me zô be ke rül nek. Az egyes ada -
tok komp le men ter mó don is vi szo nyul nak egy más -
hoz. Pél dául a ren de zô pél dány rész ben ké pi, rész -
ben szö ve ges anya ga kor ri gál ja azt a fo tók op ti ká -
já ból szár ma zó kép ze tet, hogy a dísz let leg fon to -
sabb ele me, a sti li zált kan dal ló a já ték tér jobb
ol da lán he lyez ke dik el – a ren de zô pél dány ban ta -
lál ha tó egy sze rû skicc meg mu tat ja, hogy kö zép re
ter vez ték. Egyéb ként szin tén gesz tus sze rûen funk -
cio nál nak a ren de zô pél dány alá hú zá sai és moz gás -
ra, ze né re uta ló szö ve gei, ame lyek bôl (de nem csak
ezek bôl) kiol vas hat juk az elôadás ritmusát.

Az ér tel me zé si me zô em lí tett sû rû sé gét az is nö -
ve li, hogy a kor szak ban ural ko dik még és már egy -
faj ta ket tôs be széd,16 amely nek sa ját sá ga, hogy a

16 A kor ta núi tól tud juk (el sô kép pen Ko vács Le ven te ren de zô tôl), hogy az in té zet ran gos szín há zi fo tó sa, Marx Jó zsef, na -
gyon is au to ri ter volt az ilyen pil la na tok ki vá lasz tá sá ban és a beál lí tás ban – va ló ban úgy vi sel ke dett, mint va la mi „fel vi -
lá go sult ural ko dó”. Fel te he tô leg A ko pasz éne kes nô fo tóit is ô ké szí tet te.

17 A per for ma tív le nyo mat ki fe je zés hez lásd még: Ung vá ri Zrí nyi, i.m.
18 Az em lí tett kor szak ban a kri ti ka nemigen tar tal maz za a gesz ti kus és tes ti je lek leírá sát.
19 Dia na Ta y lor: The Ar chi ve and the Re per to i re: Per for ming Cul tu ral Me mo ry in the Ame ri cas, Dur ham, NC and Lon don:

Du ke Uni ver sity Press. 19–20. Idé zi Jim Da vis, Ka tie Nor ming ton and Gil li Bush- Ba i ley with Ja cky Brat ton, Re se ar ching
The at re Hi sto ry and Hi sto ri o gra phy, In: Baz Ker shaw és He len Ni chol son: Re se arch Me thods in The at re and Per for man ce.
Edin burgh, Edin burgh Uni ver sity Press, 2008. 94.

10 Ta y lor sze rint az idôt ál ló anya gú do ku men tu mok mel lett (szö ve gek, épü let stb.) ott van az efe mer (tü né keny) re per toár
(be szélt nyelv, tánc, sport, ri tuá lé). i.m. 93.

11 Ung vá ri Zrí nyi Il di kó: Szer tar tás és in téz mény. A szín ház elô re dôl. In: Sym bo lon, 2006, nr.11. 59–70.
12 Ung vá ri Zrí nyi Il di kó: Test-ké pek és a dia lo gi kus ság 1954 és 1976 kö zött. Ké zi rat.

13 K. Ja kab An tal a szó ban for gó kri ti ká ban a Stú dió ban lá tott Li liom c., Ko vács György ál tal ren de zett elôadást bí rál ta, azt
ál lít ván, hogy az elôadás „szab vány gon do la tok kal, se ké lyes ér zel mek kel és (…) sze gé nyes ki fe je zé si kul tú rá val” fer tôz.
K. Ja kab An tal: Apacs ro man ti ká ból elég sé ges, Utunk, 1965/46. sz.

14 Lásd El vin kri ti ká ját, amely sze rint az elôadás mód ban a min den na pi ter mé sze tes ség nek kel lett vol na ural kod nia. (En nek
el le né re az elôadást még két év vel a be mu ta tó után is telt ház zal játsszák.) B. El vin: Cin ci schite de I. L. Ca ra gi a le si
Cîntáreata che alá de E. Io nes cu (Öt Ca ra gi a le- je le net és Eu gen Io nes cu: A ko pasz éne kes nô). Te at rul, 1965/5. 55.

15 El hang zott Kiss Gab riel la Ka to na Jó zsef Szín ház – Nó tó ri u sok c. elôadá sá ban, 2013. ápr. 26-án a bu da pes ti Phil ther- kon -
fe ren ci án.

16 A még és már ar ra vo nat ko zik, hogy míg az öt ve nes évek ben erô tel jes cen zú ra lé te zett, va la mint az a kí vá na lom, hogy az
ese mé nye ket a ha ta lom szem szö gé bôl lát tas sák, ad dig a hat va nas évek re a ha ta lom eny hí tet te az iro da lom irá nyí tó nyomást – 
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saj tó ban, a nyil vá nos tér ben meg je le nô szö ve gek -
nek két cím zett je van, egy részt a tény le ges ol va sók/
hall ga tók, más részt a cen zú ra, il let ve az ideo ló giai
ôr posz tot be töl tô jó zan ész (ugyanis nem min dig
kül sô cen zú rá ról van szó, ha nem egy faj ta ön cen -
zú rá zó jó zan ész rôl, amely tud ja, mi il lik, mi a hi -
va ta los ver zió, mi ke rü len dô). Ezt a mû kö dést az
olyan óva tos, kö rül te kin tô ki je len té sek ben lát juk,
mint pl. „Arány lag »sze líd« ab szurd drá ma. Itt még
nem iga zán rossz a szer zô kö zér ze te…”,17 vagy:
„… a mai kis pol gá ri élet for ma… ál ta lá nos je gye ket
mu tat…”18 Ha efe lôl ol vas suk új ra a rész le te zô har -
ma dik kri ti kát, fel tû nô, hogy szer zô je az ab szurd
min den na pi sá gát bi zony gat ja, mintegy le gi ti mál ni
pró bál ván, és úgy tûn te ti fel, mint ha az ab szurd
csak di va tos ki fe je zés vol na va la mi re, ami már rég -
tôl fog va is mert.19 Ezek ben a szö ve gek ben és gesz -
tu sok ban sok he lyen ne héz kü lön vá lasz ta ni az ideo -
ló giai meg bé lyeg zés tôl va ló fé lel met a tény le ges út -
ke re sés bi zony ta lan ko dá sai tól – elem zé sünk egyik
nagy pró ba té te le ez. Sa já tos be széd mó dot kép vi -
sel nek az in té zet bel sô nyil vá nos sá ga szá má ra író -
dott ál lam vizs ga dol go za tok (szak dol go za tok), ahol
az iro dal mat vagy szín há zat mél ta tó ál ta lá nos kér -
dé sek szö ve gé ben ren ge teg az ideo ló giai kli sé (pl.
„ko runk hô se nem le het tra gi kus”, „a kis pol gár
egyé ni ség nél kü li sé gét sza ti ri zál ja”, „me tafizi ká vá
abszt ra hált osz tály szo ron gás”20 „a tar ta lom és a for -
ma dia lek ti kus egy sé gé nek mel lô zé se”21), ame lyek
gyak ran ál ta lá nos el len ség kép re utal nak, és ame -
lye ket nyil ván va lóan a meg fe lel ni -a ka rás mon dat a
szer zôk kel. A be széd mó dok ke ve re dé sét jól szem -
lél te ti a kö vet ke zô mon dat: „Az avan gar det ma már
nem le het le ta gad ni, messze túl van azon, hogy ku -
rio zi tás nak tûn jék. Io nes cu Ko pasz éne kes nô je és

A lec ke tíz év óta, a felújí tás óta, egy foly tá ban megy
Pá rizs ban, igaz egy na gyon kis szín ház ban.”.22

Nincs te rünk itt a té ma ki bon tá sá ra, csu pán kons -
ta tál juk az am bi va len cia je len lé tét. Az am bi va lens
mon da tok mel lett pe dig ta lá lunk egyér tel mû köz -
lés mó dot is, pl. a sze rep elem zô ré szek ben – ezek
a szö ve gek az in té zet bel sô szak mai nyil vá nos sá gá -
nak szól nak, és né ha utal nak e nyil vá nos ság ese -
mé nyei re, vi tái ra.23

Min den egyes adat új ra- és új ra ér te lem zi a fel -
té te le zett egészt, az új ra te rem tés és élô vé té tel fo -
lya ma tá ban egyes ki je len té sek, ada tok több ször is
meg fon to lás ra ke rül nek. Ered mény ként olyan tö -
ré keny elem zés szü le tik, amely, mint fen tebb ál lí -
tot tuk, sem mi kép pen sem te kint he tô vég le ges nek.
Azon ban az adat gyûj tés sok fé le di men zió ja va la mi -
fé le biz ton sá gos ala pot te remt het a je len nel is dia -
lo gi zá ló ada tok új ra te rem té sé nek fo lya ma tá ban.

Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa:

I o nes co A ko pasz éne kes nô c. el len szín mû vét Víg -
já ték egy fel vo nás ban al cím mel ját szot ták a Szent -
györ gyi Ist ván Szín mû vé sze ti In té zet vég zôs diák -

jai. A Ge ra György for dí tot ta drá ma be mu ta tó ját
(1967. feb ruár 21., kedd es te 8 óra) az al ko tók egy -
be kö töt ték Ten nes see Wil li ams Ez a ház bon tás ra
vár c. egy fel vo ná so sá nak be mu ta tá sá val.24 Az „áru -
kap cso lás” oka egy részt a da ra bok rö vid sé ge le he -
tett, más részt ta lán a „véd he tô vé té tel” szán dé ka,
hogy Io nes co for ma bon tó szö ve ge mel lé kon ven -
cio ná li sabb felépí té sû da ra bot ál lít sa nak. A be mu -
ta tó nap ján meg je lent po li ti kai be széd is, a vi szony -
lag sza ba dabb kul tu rá lis kör nye zet, az eny hü lés el -
le né re is azt bi zo nyít ja, hogy még min dig lé te zik

ideo ló giai lag kul ti vált el len ség kép.25 Mint a kö zép -
pon tos rend sze rek ál ta lá ban, ez sem to le rál ja az al -
ter na tí vá kat.26 Ezen a na pon ez a be mu ta tó volt az
egyet len szín há zi ese mény.

A drá ma elôadá sá nak kon tex tu sát a drá mai mû -
fa jok kal és szín há zi stí lu sok kal va ló kí sér le te zés,
azok ta nul má nyo zá sa ha tá roz ta meg. Emö gött fel -
te he tô leg a szta nyisz lavsz ki ji lé lek ta ni rea liz mus -
tól el té rô mun ka mód szer ke res gé lé sé nek in dí té ka
is meg hú zó dott. Az in téz mény tör té ne té ben ilyen
elôz mény nek szá mí tott Maltz A pró ba c. drá má já -
nak brech ti stí lu sú elôadá sa, szin tén Ger gely Gé za
ren de zé sé ben, és ide kap cso ló dott egy év vel ké sôbb
Pi ran del lo Hat sze rep lô szer zôt ke res cí mû, Lo hinsz -
ky Lo ránd ál tal ren de zett elôadá sa (1968). Az in -
té zet ve ze tô sé ge, ok ta tá si in téz mény lé vén, le gi ti -
mál va érez te ma gát az eset le ges, a da rab vá lasz tást
il le tô tá ma dá sok kal szem ben. Eze ket a kí sér le te ket
idô sze rû vé tet te a Szé kely Szín ház fel bom lá sa, és a
hoz zá kö tô dô nagy re a li sta stí lus meg ko pá sa, amely -
nek egyik kép vi se lô je, Ko vács György ek kor is az
in té zet ta ná ri ka rá nak nagy tisz te le tû, vé le mé nyei -
ben meg ke rül he tet len egyé ni sé ge volt.

A szín há zi kí sér le te zés szel le mét se gí tet te a tér/
teát rá lis hely: 1962-ben ke rült átadás ra a tan in tézet
sa ját gya kor ló szín há za, a Stú dió-te rem, mely nek
egy sze rû prosz cé nium szín pa da és osz tat lan nézôtere

volt. Ez a sa ját ját szó hely a ko ráb bi ál la pot hoz ké -
pest27 megen ged te a nagy szín pa don va ló pró bá kat,
va la mint az elôadás kiér le lé sét. Egy sze rû szer ke ze -
té nél, ki sebb mé re té nél fog va pe dig nem aka dá -
lyoz ta az új szín pa di for ma ká no nok be ve ze té sét.28

Ma gyar nyel vû ôs be mu ta tó volt A ko pasz éne kes -
nô be mu ta tó ja.29 A drá mát aze lôtt Ro má niá ban is
csak a bu ka res ti Te at rul Mic- ben ren dez ték meg
1965-ben.

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

I o nes co szö ve gé nek el sô kiadá sá ban is sze re pel a
cím után az el len-szín mû mû fa ji meg ne ve zés.30 A
da rab he lyi leg sok szo ro sí tott, gé pelt pél dá nyán

ál ló cí me alá azon ban már nem ke rült mû fa ji meg -
ne ve zés, az elôadás a mû sor fü zet ta nú sá ga sze rint
pe dig egy fel vo ná sos víg já ték nak hir det te ma gát. En -
nek oka egy részt ab ban ke re sen dô, hogy az ab szurd
drá mát ill. szín já té kot avant gárd já ték ha gyo mány
hí ján könnyebb volt a ko mé dia, a bo hó zat fe lôl
meg kö ze lí te ni, más részt pe dig ab ban, hogy Io nes -
co fel for ga tó egyé ni sé ge és a ko ra be li ideo ló gia
szem pont já ból nem egé szen sza lon ké pes dra ma -
tur giá ja ter mé szet sze rûen ki vál tot ta a men te ge tô -
zést és óva tos ko dást,31 an nak bi zony ga tá sát, hogy
nem azo no sul nak a Pá rizs ban élô és al ko tó drá ma -

ez össze füg gés ben volt az 1964-es po li ti kai stra té gia vál tás sal; ek kor tól az iro da lom a ma gánélet, an nak eset le ges ir ra cio -
na li tá sa fe lé for dul (Vö. Ba lázs Im re Jó zsef: Meg té rés, teat ra li tás, osz tály tu dat. Pá lya kez dô pró za írók em ber ké pe az öt ve -
nes-hat va nas évek ben, A Hét 2006. au gusz tus 10., http://ba lazs .a dat bank.t ran sin dex. ro/bel so.php?k=60&p =4698; le -
töl tés dá tu ma: 2007. 10. 10.) A ket tôs be széd itt ke vés bé ural ko dó, mint a ’70–80-as évek ben.

17 Ma ro si Il di kó: Ket tôs be mu ta tó a Stú dió szín pa dán, Vö rös Zász ló, 1967. már cius 18.
18 Pe ris Te réz: Két egy fel vo ná sos be mu ta tó ja a Stú dió Szín ház ban, Vö rös Zász ló, 1967. feb ruár 21. 2.
19 Szôcs Ist ván: Az ab szur dok gyö ke res új don sá ga, Utunk, 1967/9. sz.
20 Tóth- Páll Mik lós: A ko pasz éne kes nô. Ál lam vizs ga-dol go zat, 1967. A Szent györ gyi Ist ván Szín mû vé sze ti In té zet Arc hí vu -

ma, 1966–1967-es irat cso mó
21 Brátes cu Já nos: Az ab szurd szín ház – Eu gen Io nes cu. Ál lam vizs ga-dol go zat, 1967. A Szent györ gyi Ist ván Szín mû vé sze ti In -

té zet Arc hí vu ma, 1966–1967-es irat cso mó
22 Tóth- Páll, i.m. 9.
23 Tóth- Páll szak dol go za tá ban em lí ti, a Te at rul Mic ese té ben a kri ti ku sok sze rint az volt a hi ba, hogy báb sze rû, egyé ni vo -

ná sok nél kü li figu rák ját szot ták (Tóth- Páll, i.m. 30.). A meg jegy zés bi zo nyít ja, a szí né sze ket – akár csak a ren de zôt – fog -
lal koz tat ta, ho gyan le het ezek után elôad ni a da ra bot.

24 Ten nes see Wil li ams: Ez a ház bon tás ra vár, Szín mû egy fel vo nás ban. For dí tot ta Be ney Zsu zsa. Ren de zô: Bács Fe renc, Dísz -
let ter ve zô: Ke mény Ár pád. Szí né szek: Bor báth Ot ti lia har mad éves (Wil lie, fiatal lány), Jan csó Mik lós (Tom, fiú).

25 N. Ce auses cu be szé dé ben sze re pel ez az el len ség kép: „Fi gye lem be kell ven nünk, hogy kü lön bö zô for mák ban, né mely
ma ra di fel fo gá sok, ame lyek kö zül egye sek kí vül rôl jön nek, meg nyil vá nu lá si ta laj ra lel nek or szá gunk ban s egyes diá kok
so rai ban is. Ezért a párt- és if jú sá gi szer ve ze tek nek szé les kö rû po li ti kai-ne ve lô te vé keny sé get kell foly tat niuk a ma ra di
esz mék és fel fo gá sok le küz dé sé re…” (Ce auses cu elv társ be szé de Ro má nia Szo cia lis ta Köz tár sa ság Diák egye sü le tei Szö -
vet sé gé nek VI. Kon fe ren ciá ján, Vö rös Zász ló, 1967. feb ruár 21. 1.) Ez az elég ho má lyos és uta lá sos szer ke zet olyan csap -
da hely ze tet mû köd tet, amely nek lé nye ge, hogy a meg fo gal ma zás ba bár mi és bár ki be leért he tô.

26 A vá lasz tás ki zá rá sát tá mo gat ja az ideo ló giai egy ne mû ség meg te rem té se a tö meg kom mu ni ká ció ban: azaz, pl. hogy a po -
li ti kai be szé de ket min den köz pon ti ál la mi lap és a he lyi la pok egyaránt ve zér cik ként kö zöl ték. Ezt az al ter na tí va nél kü li -
sé get tá mo gat ta a Ro mán Te le ví zió egyet len, ál la mi csa tor ná ja is. Igaz, hogy ez tech ni kai kor lá to zott ság ból is fa kad hat,
ugyanak kor ké sôbb, a dik ta tú ra be ke mé nye dé sé nek évei ben sin csen csak két ál la mi mû sor csa tor na.

27 Ko ráb ban a Kul túr pa lo ta ter mé ben ját szot ták a vég zôs elôadá so kat, de pró bá ra itt nem adó dott le he tô ség. Mind az osz -
tály vizs gá kat, mind pe dig a vég zôs elôadá so kat a tan ter mek ben pró bál ták.

28 Nem volt olyan sze rû aka dály, mint pl. túl nagy szín pa di tér, át be szél he tet len né zô tér, el len tét a já ték stí lus és a proszcénium
lát vá nya, kör nye ze te kö zött. Az eb ben az év ben el kez dô dött, a Ko runk ha sáb jain in du ló drá ma-vi ta al kal má val, amely tulaj -
don kép pen az ab szurd dra ma tur gia kap csán rob bant ki, bár nem ki mon dot tan a vi tá hoz kap cso lód va Páll Ár pád kifejtette,
hogy a ko lozs vá ri szín ház re per toár já ba azok a drá mák va lók, ame lyek ben a nagy em be ri szen ve dé lyek, hi tek és sor sok
csap nak össze, nem pe dig a „csu pán a for mai és nem tar tal mi” újí tá so kat hor do zók. Eh hez zá ró jel ben fû zi hoz zá: „Mellesleg
szól va, az ilyen da ra bok már csak azért sem a ko lozs vá ri ma gyar szín ház tes té re sza bot tak, mert a ha tal mas, ezer fé rôhelyes
te rem ben a sut to gást köz na pi be széd dé kel lett felerô sí te ni, hogy ha tá sos le gyen, s mind az, ami egy in tim han gu la tú kama -
ra te rem ben meg ka póan hat, itt szü net té ala kul át.” Páll Ár pád: A kor sze rû já ték stí lus fe lé (175 éves a ko lozs vá ri ma gyar
szín ház), Ko runk, 1967/10, 1385. A Páll Ár pád ál tal ek képp meg raj zolt szín ház a der ri dai su gó lyuk- mo dell re em lé keztet.

29 A drá ma Ma gyaror szá gon csak1986- ban ke rült szín pad ra Ka pos vá ron, Ascher Ta más ren de zé sé ben.
30 A ha rag éj sza kái. Mo dern fran cia drá mák, Ko vács György né (szerk.), Bu da pest, Eu ró pa, 1965.
31 A ren de zô pél dá nyon a cím után nincs mû fa ji meg je lö lés. Pe ris Te réz a be mu ta tó nap ján írt saj tó be ha ran go zó já ban víg -

já ték nak ne ve zi. (Pe ris i.m.) Ma ro si Il di kó egy hó nap pal ké sôb bi kri ti ká já ban ab szurd drá má ról be szél. (Ma ro si i.m.) A
me ré szebb Szôcs Ist ván sze rint „pa zar bo hó zat, is te ni »sza tír já ték«, ki tû nô ko mé dia”. (Szôcs i.m.)

12 13



író „szél sô sé ges” szem lé let mód já val.32 A drá mát te -
hát a kis pol gá ri lét for ma sza tí rá ja ként ját szot ták, és
szí ni is ko lá ról lé vén szó, hi vat koz hat tak a szín há zi
stí lu sok ta nul má nyo zá sá nak ok ta tá si szük sé ges sé -
gé re, ha a da rab vá lasz tás in dok lá sá ra ke rült sor. Er -
re le he tett is szá mí ta ni, hi szen ma gyar nyelv te rü -
le ten ek kor ját szot tak elô ször Io nes cót. Az ef faj ta
kí sér le te zés ter mé sze te sen jó té ko nyan ha tott ab ban
az idô szak ban, ami kor a Szta nyisz lavsz kij- fé le rea -
liz mus volt a meg szo kott és kö te le zô.

A szín pa di dra ma tur giá ban min tául szol gál hat -
tak a ro mán Io nes co- ját szás megol dá sai, stí lu sa –
így az 1964-es Ri no cé ro szok,33 il let ve az egy év múlva
a Te at rul Mic- ben szín re vitt 1965-ös A ko pasz éne -
kes nô.34 Utób bi azért is kí nál ko zik pár hu zam ként,
mert itt is össze kap csol ták a drá mát egy má sik szö -
veg gel.35 A szö ve get egé szé ben le ját szot ták, a rende -
zô pél dány ta nú sá ga sze rint lé nye ges hú zá sok nél -
kül. Szin tén a ren de zô pél dány ta nús ko dik ar ról,
hogy a szer zôi inst ruk ció kat is be tar tot ta a ren dezô.

Ke ve set tu dunk ar ról, hogy ho gyan zá ró dik a já -
ték, mi lyen tech ni kai megol dást kí nál a ha lál tánc -
sze rû krí zis-je le net re, amely a kör kö rös szer ke ze -
tet erô sí ti, és amely a nyelv, az au to ma tiz mu sok és
kli sék vi lá gá nak szét hul lá sát. Egy szak dol go zat ból
tud juk, hogy eb ben a je le net ben a pá rok „sza bály -
ta lan moz gást” ír nak le, vé gül a vil lany kial szik.

A ren de zés

M ár egy év vel ko ráb ban, har mad éves ko ruk -
ban elô ta nul má nyo kat foly tat tak a szí nész-
diá kok Ger gely Gé za ve ze té sé vel, és Tóth- Páll

Mik lós dol go za tá ban ol vas hat juk, hogy báb sze rû

moz gás sal, masz kok kal is kí sér le tez tek. Vé gül, úgy
tû nik, hogy a szí né szi fel ké szü lés job bá ra rea lis ta
mó don folyt, azon ban meg sza kí tá sok kal, ame lyet
az idôn kén ti gesz tus be li fel na gyí tás mu ta tott. Hason -
 ló ha tást vál tot tak ki a han gok (pél dául a szo ba lány
pi pá ja, mint ha fegy ver len ne, el sül), a ze ne, amely
nem il luszt rá ló funk ció val sze re pelt. A sza lon be -
szél ge tést és a Mar tin há zas pár ab szurd egy más ra
ta lá lá sá nak, a tûz ol tó és a szo ba lány egy más ra is -
me ré sé nek for du la tait va la mint a nyelv kli sék re, ál -
lan dó sult nyel vi szer ke ze tek re, majd han gok ra va -
ló bom lá sát va ló szí nû leg nem kí sér te szer tar tá sos -
ság, a ren de zés nem ér tel mez te ha lál tánc ként a je -
le ne tet. A mû sor fü zet be mu ta tá sá ból ol vas ha tó ki,
hogy miu tán a sze rep lôk „rep li káik ön cé lúan röp -
köd nek egyik szék tôl a má si kig és vissza”, a te tô -
pon ton „össze- vissza be szé lés, meg az ôrül te ké hez
ha son ló jö vés-me nés” szín he lye lesz a sza lon.36

Mégis, a me tafizi kai ab szurd szel le mi sé gét áraszt -
ják a krí zis pon ton meg moz du ló dísz let ele mek.

A dísz let tár gyi ele mei: a szé kek és egy an tik stí -
lust megidé zô, rész ben fes tett, rész ben pe dig tér -
ele me ket tar tal ma zó „pol gá ri” tég la kan dal ló, amely
fö lött nagy fes tett lát vány fe lü let ta lál ha tó, egy va -
kab lak hal vány ke re te raj zo ló dik ki, ezen ke resz -
tül tömb ház la ká sok es ti fé nyei lát sza nak, és mint -
ha ezen „néz ne be” egy nagy fal fe lü let, ame lyen fes -
tett, csu kott eser nyô és nôi ka lap lát ha tó, mely egy -
részt az an gol pol gá ri lét for ma kel lé kei re, más részt
pe dig ab szurd-szür rea lisz ti kus kép zet tár sí tá sok ra
utal.37 (Az elôadás ról ké szült ké pek szem lé lé se kor
figye lem be kell ven nünk, hogy még nem ké szí te -
nek szí nes szín há zi fo tót38). Az elôadás ban ki kí sér -
le te zett for ma nyelv fon tos újí tá sa, hogy a dísz let -

hát tér meg re meg, a ze ne idôn ként bor zon ga tó ide -
gen sze rû ség gel hang zik fel, a vi lá gí tás hir te len és
sej tel me sen vál to zik.

Az elôadás rit mu sa ap ró lé ko san ki dol go zott, a
szí né szi mun ka egyik legér tôbb kri ti ku sa úgy lát -
ja, hogy a ha gyo má nyos dra ma tur giai kon ven ció -
kat (me se szö vés, jel lem) he lyet te sí tô bel sô rit mus,
a rit mus be li kü lönb sé gek és meg hök ken tô vál ta -
ko zá suk te rem ti meg a szín pa di fe szült sé get.39

Szí né szi já ték

E gyik do ku men tum ar ról ta nús ko dik, az
elôadást elô ször úgy pró bál ták, hogy a sze rep -
lôk bá bok vol tak, „min den egyé ni vo nás nél -

kül, egy sé ges lár va sze rû masz kok kal és mi ni má lis
moz gás sal”.40 Az elôadást vé gül a sza lon ko mé dia
pa ró diá ja ként ját szot ták, meg tar tot ták a „gesz tus -
nél kü li sé get és a moz gá sok mi ni má lis ra csök ken -
té sét”. Az elôadás ké pei va ló ban in kább a „ka ján
bo lon do zást” jut tat ják eszünk be,41 amely nek ke -
vés kö ze van a me tafizi kus ab szurd hoz. A szö veg -
ben, inst ruk ciók ban a tes ti ség re, ál la ti lét re, ösz -
tön vi lág ra tett uta lá sok nem kap hat tak ki fe je zé si
for mát, hi szen a sem le ges jel me zek mel lett a rea -
liz mus sal öt vö zött víg já té ki kon ven ciók „tet ték for -
má ba”42 a tes te ket. A dik ta tú ra ideo ló giá ja nem tûr -
te az ösz tö nök ural mát, a test szi go rúan sza bá lyo -
zott gram ma ti ká ja jól megfigyel he tô volt a „forró
kul tú ra” ün nep sé gein, a fel vo nu lá so kon. A tes ti -
ség re épü lô já ték mód a nyelv bom lá sá nak pil la na -
tá ban sem le he tett je len, hi szen a krí zis-mo men -
tum a „dü hös egy más ra tá ma dás ban”,43 il let ve „az
ôrül te ké hez ha son ló jö vés-me nés ben”44 me rült ki.
Azon ban úgy, ahogy a ’60-as évek min den nap jai -
ban már meg je len tek a fel sza ba dí tott test meg nyil -
vá nu lá sai, és ezek ke ve red tek a kö tött test-tech ni -
kák kal, így itt is a víg já té ki kon ven ciók mel lett az
au to ma tiz mus ra uta ló ki me re ví tett gesz tu sok, szim -
met ri kus moz gá sok je len nek meg. Alap jai ban vé -
ve te hát rea lis ta a for ma nyelv,45 amely a sza lon víg -
já ték kon ven ciói ra épül, és ame lyet kis sé el vont tá

tesz nek, il let ve az ab szurd gé pies ség hez kö ze lí te -
nek az idôn ként ki me re ví tett moz du la tok, mi mi -
ka, el túl zott gesz tu sok, a le me zen megakadt tû min -
tá já ra is mé telt mon da tok. A fény ké pe zés szá má ra
azon ban olyan új hely ze tet te remt ez, amely ben saj -
nos csak a szok vá nyos min tá kat kö ve tik, így a ké -
pek nem rög zí tik a ki me re ví tett gro teszk pil la na -
to kat, a szim met ri kus moz gá so kat, ha nem in kább
víg já té ki kon ven ció kat lá tunk itt is. A jel me zek rea -
liz mu sa, „sem mit mon dó mér ték tar tá sa” gyen gí tet -
te az elôadás for ma ka rak te rét, sti li zált sá gát. Holott
Ke mény Ár pád jel mez ter ve más, szür reá lis stí lust
sej te tett. Fel té te lez he tô, hogy a jel me zek idô köz -
ben a já ték rea lis ta alap já hoz sze lí dül tek.

Szín há zi lát vány és hang zás

A szö veg mon dás ról ke vés ada tunk van: a szí né -
szi já ték hoz ha son lóan idôn ként au to ma ti kus
is mét lés be csap át, „A fe le sé gem min dig is ro -

man ti kus volt” vagy „Iga zi an gol nô” – ezek a mon -
da tok úgy is mét lôd nek, mint ha kis idô re „üzem za -
var” ke let kez ne.46 A szín pad kép szür rea lis ta lát -
ványt te remt, a dísz let moz gás és a ze ne fo koz za a
bi zony ta lan ság ha tá sát. Sem a dísz let, sem a ze ne,
sem pe dig a lát vány vi lág nem volt il luszt ra tív/il lú -
zió te rem tô funk ció jú. Fel té te le zé sünk sze rint a rea -
lis ta-bo hó za tos, ka ri kí ro zó já ték stí lust iro ni kus sá
tet te egy részt a fent rész le te zett já ték mód, más részt
pe dig a szür reá lis dísz let, amely a já ték adott pont -
ján ön ál ló so dott – meg moz dult a tár gyi kör nye zet.
Amennyi re kiüre se dett élet for mák ról szólt az
elôadás, annyi ra szól ha tott egy avítt szín há zi nyel -
ve zet kiüre se dé sé rôl is. Er re utal Tóth- Páll Mik lós
elem zé sé bôl a kö vet ke zô passzus: „a há zas tár sak
fel zár kóz nak egy más mel lé és így or dít ják egy más -
nak a kü lön bö zô szó ta go kat. A pá rok szét vál nak,
sza bály ta lan moz gást ír nak le, ugyanazon sza va kat
or dít va. A nyelv tel je sen fel bom lik. Meg moz dul -
nak a dísz le tek, kial szik a fény és el kez dô dik elöl -
rôl a da rab ugyanazok kal a mon da tok kal, mint a
Smith há zas pár ese té ben, csak hogy most a he lyük -

32 Io nes co Ro má niá ban szü le tett, hosszú idôn ke resz tül Pá rizs ban élt szü lei vel, majd vissza köl tö zött Ro má niá ba. A má so -
dik vi lág há bo rú alatt fé lig zsi dó szár ma zá sa miatt me ne kül ni kény sze rült, így a Vi chy-kor mány kul túr at ta sé ja ként új ra
Pá rizs ba köl tö zött. A há bo rú után sze re tett vol na vissza te le ped ni Ro má niá ba, ám egy pamflet miatt meg tá mad ták, és mint
a had se reg re és a nem zet re néz ve ve szé lyes ele met 11 év bör tön re ítél ték (5 év a had se reg, 6 pe dig a nem zet el len in té -
zett tá ma dá sért), va la mint 5 éves kor rek ciós idô szak ra. Máig sem ke rült elô az az okirat, amely sze rint fel men tést nyert
vol na, azon ban ô úgy ér te sült, hogy a ba rá tai elin téz ték a bün te tés aló li fel men té sét. (vö. Mar ta Pet reu: Io nes co în tara
tatálui [Io nes co az apa ha zá já ban], Cluj, Apost rof, 2001.)

33 Te at rul de Co me die, Bu ka rest, 1964. R: Lu ci an Gi ur ches cu.
34 Te at rul Mic, Bu ka rest, 1965. R: Va le riu Mo i ses cu.
35 Jel lem zô egyéb ként, hogy a ’65-ös ro mán elôadás ban a Io nes co- szín mû mel lett egy Ca ra gi a le- no vel lák ból ké szült gro -

teszk já ték sze re pelt, míg a ma gyar be mu ta tó egy rea lis tán meg ren de zett Ten nes see Wil li ams- da rab után kap cso ló dott.
36 Ez a ház bon tás ra vár – A ko pasz éne kes nô. Mû sor fü zet, 7. Több, mint va ló szí nû, hogy a mû sor fü zet szö ve gét ma ga a ren -

de zô ír ta (Ko vács Le ven te szó be li köz lé se).
37 Vö. Laut ré a mont mon dá sát az eser nyô és a var ró gép vé let len ta lál ko zá sá ról a bonc asz ta lon.
38 A kor szak min den na pi vi zuá lis vi lá ga jó val sze gé nye sebb volt, mint a mai. Nincs szí nes rek lám vi lág, és bár hét mo zi is

mû kö dik Ma ros vá sár he lyen, és kí nál prog ra mot a be mu ta tó nap ján, a szí nes té vé hí re csak eb ben az év ben jut el Er dély -
be (Hó dít a szí nes TV, Vö rös Zász ló, 1967. márc.19. 3.; itt ol vas ha tó, hogy Ame ri ká ban, Ja pán ban és Ka na dá ban már köz -
ve tí tet tek szí nes te le ví ziós mû so ro kat).

39 Ma ro si, i.m.
40 Tóth- Páll, i.m.
41 Szôcs Ist ván: Az ab szur dok gyö ke res új don sá ga. Utunk, 1967/9. sz.
42 Eu ge nio Bar ba ki fe je zé se.
43 Bar tis Il di kó, a Mrs. Mar tint ala kí tó sze rep lô 2005-ös visszaem lé ke zé sé ben fo gal maz így. (Bar tis Il di kó szó be li köz lé se)
44 Ez a ház bon tás ra vár – A ko pasz éne kes nô. Mû sor fü zet.
45 Ko vács György pro fesszor sze rint az elôadást a leg na gyobb rea liz mus sal kell ját sza ni – így em lé ke zik vissza Bar tis Il di kó

szí nész nô, és ezt ta nú sít ja Tóth- Páll Mik lós ál lam vizs ga-dol go za ta is.
46 Az „üzem za var” ki fe je zést, va la mint a két mon da tot Tóth Páll Mik lós em lí tett dol go za ta idé zi.
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ben Mar tin ék ül nek”.47 Elem zé se so rán a fiatal szí -
nész azon ban azt is meg jegy zi, hogy a drá mát pa -
ró dia ként ját szot ták, „a szín ház pa ró diá ja ként
(ahogy Io nes cu is an nak szán ta)”.48

Ugyanak kor azon ban azt is meg kell ál la pí ta ni,
hogy a frag men tá lás az au to ma ti kus sá, cél ta lan ná
vált moz du la tok és is mét lô dô frá zi sok, a ki na gyí -
tás, il let ve a kö zön ség irá nyá ba va ló ki moz du lás
(a ren de zô pél dány ta nú sá ga sze rint Mary, a szo ba -
lány a kö zön ség hez be szél az 5. je le net ben) nem
sér tet te, nem kezd te ki a mû egy sé gét, vagy leg -
alább is a kri ti ka (és kö zön ség) nem ér zé kel te így,
ha nem „kul tu rált össze han golt sá got”49 te rem tett.
Sem mi két ség afe lôl, hogy az elôadás egy to ta li záló
vi lág kép ta la ján szü le tett.

Az elôadás ha tás tör té ne te

A z elôadást si ker ként köny vel ték el, ezt ol vashatni
egy, az in té zet kö zel múlt ját át te kin tô összeg zés -
ben,50 szín há zi for ma nyelv te kin te té ben új don -

ság ként is ha tott: a kri ti ka sze rint Ger gely Géza fel -
szín  re hoz ta azt, „ami Io nes cu ban va ló ban új”. A ko -
lozs vá ri Szôcs Ist ván kri ti ká ja sze rint az elôadás „tel -
jes jo gú és ran gos szín há zi ese mény”, Ma ro si sze rint
„jól hang sze relt”, „ki tû nô elôadás”.51 Nézett sé gi mu -
ta tó ja sze rint 19 elôadást ért meg, és 3566 né zô látta.

Nem tá jol tak ve le, és va ló ban kér dé ses, hogy
alkal mas lett vol na-e a tá jo lás ra. A né zôk több sé ge
va ló szí nû leg a víg já té ki- bo hó za tos kulcs sze rint fo -
gad ta be az elôadást. (Má sok tar tóz ko dás sal fogadták,
ahogy az egyik szí nész diák em lí ti.52) Ter mé sze te -
sen más el vá rá sai és ta pasz ta la tai le het tek an nak
a szûk kö zön ség ré teg nek, amely már is mer te az ak -
ko ri ke dé lye ket iz ga tó ab szurd drá mát és szín há -
zat. Ép pen az ab szurd drá ma kap csán rob ban ki a

drá ma vi ta: eb ben az év ben fo gal maz za meg K. Jakab
An tal a vi tát elin dí tó, A drá ma és a drá mai cí mû ta -
nul má nyá ban, hogy az ab szurd drá ma az ab szo lút
drá mai sá got kép vi se li, a di lem mát.53 Az elôadást
te hát úgy te kin tet ték a drá ma el mé le ti és szín há zi
szak em be rek, mint az el mé le ti vi ta egyik gya kor -
la ti tám pil lé rét. Azt, hogy mi lyen szín pa di for ma -
nyel vet je lent egy ab szurd drá ma szín re vi te le, már
ko ráb ban te ma ti zál ta A ko pasz éne ke sô 1965-ös bu -
ka res ti, Te at rul Mic- be li szín re vi te le, va la mint az
1964-es Ri no cé ro szok. Is me re tes, hogy eb ben az idô -
szak ban az in té zet ta ná rai gyak ran lá to gat ták a buka -
res ti szín há zi elôadá so kat, is mer ték a ro mán formai
kí sér le te zé se ket. Fen tebb em lí tet tük, hogy a bu ka -
res ti Ko pasz éne kes nô elôadás mód ja vi ta tár gyát ké -
pez te az in té zet ben. Más részt a saj tó ban is igye ke -
zett té má vá ten ni Ma ro si Il di kó kri ti kus az elôadás
ál tal fel ve tett for ma nyel vi kér dést: az abszt rakt, a
non-figu ra tív szín pa di meg fe le lô jé nek kér dé sét.54

A ko pasz éne kes nô ese te te hát vi lá go san mu tat ja,
hogy mi lyen tör té ne ti-in téz mé nyes (mû vé szi-kri ti -
kai) ne héz sé gek kel kel lett meg küz de ni az er dé lyi
ma gyar szín ház újí tó for mai kí sér le te zé sé nek, még
ak kor is, ha jó té ko nyan be fo lyá sol ják ezt a ke res -
gé lést-tá jé ko zó dást a ro mán kul tú ra me ré szebb kí -
sér le tei.55 Eb ben a kon tex tus ban Ger gely Gé za
elôadá sa iga zol ta, hogy le het sé ges hi te les nyel ven
meg szó lal tat ni egy olyan da ra bot, amely ugyan szél -
sô sé ges nek tû nik, de ezt in do kol ja az ál ta la meg -
fo gal ma zott tar ta lom bo nyo lult sá ga, kor sze rû sé ge.

A kri ti ka di csér te az elôadás for ma nyel vét, a
„mér ték tar tó” szín re vi telt (Szôcs Ist ván), a szí né -
szek kö zül Tóth Páll Mik lóst, Bar tis Il di kót, a szo -
ba lány sze re pé ben Rácz Má riát. Elis me rés sel be -
szél tek a dísz let rôl – ta lán az el sô ön ál ló éle tet élô
dísz let rôl az in té zet ben56 –, Ma ro si Il di kó pe dig el -

47 i.m., 28.; ugyanez a dol go zat tech ni kai megol dás ként me cha ni kus is mét lé sek rôl, szim met ri ku san vég zett moz gá sok ról is
be szél.

48 i.m. 28.
49 Szôcs Ist ván: Az ab szur dok gyö ke res új don sá ga, Utunk, 1967/9. sz.
50 Sza bó La jos: Húsz éves a Szín mû vé sze ti In té zet. A szí nész ne ve lés szol gá la tá ban, Igaz Szó, 1968. ok tó ber. 557.
51 Szôcs, i.m., Ma ro si, i.m.
52 Tóth- Páll, i.m.
53 K. Ja kab An tal: A drá ma és a drá mai, Ko runk, 1967/1. 63–65.
54 Ma ro si Il di kó: Ket tôs be mu ta tó a stú dió szín pa dán, Vö rös Zász ló, 1967. már cius 18. sz.
55 A ne héz sé gek kö zé so rol ha tó az avant gárd szín há zi ha gyo mány hiá nya; más részt a né mi képp di vat ja múlt já ték ha gyomány,

ame lyet az in té zet idôs ta ná rai kép vi sel tek, és ame lyek nem tar tot ták kí vá na tos nak a ro mán avant gárd hoz va ló kö ze ledést;
har mad sor ban pe dig az in té zet ben ta pasz tal ha tó ódz ko dás az el mé le ti meg kö ze lí té sek tôl, az el vont szín pa di gon dol ko -
dás tól. Ér de kes egyéb ként (és ta lán en nek kö szön he tô), hogy a drá ma vi tá ba nem szólt be le az in té zet ta ná ri kara.

56 A stú dió szín pad 1962-tôl meg te rem tet te az egyé ni dísz le te zé sû elôadás le he tô sé gét is, Ger gely Gé za ren de zé se te hát az
ar tisz ti kus dísz let tel is ki tûnt 57 Ger gely Gé za: A bô gô, Vö rös Zász ló, 1967. feb ruár 18. 2.
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ma rasz tal ja a jel me ze ket, ame lyek bôl sze rin te
hiány zik a le le mé nyes sti li zá ció. Fel te he tôen nem
le he tett han go san ün ne pel ni az elôadás új sze rû sé -
gét (bár Szôcs a cím be fo gal maz za a „gyö ke res új -
don ság” ki fe je zést), hi szen ma ga a té ma volt ér zé -
keny. Az írá sok ban vál ta ko zik az tá vol ság tar tás és
men te ge tô zés azok kal a gon do lat me ne tek kel, ame -
lyek meg pró bál ják meg ta lál ni az ab szurd he lyét a
szo cre ál mû vé szet ben, a ha la dó szem lé le tû „for ra -
dal mi” min den na pok ban (pél da er re Szôcs Ist ván
kri ti ká ja, aki a nép mû vé szet ben, a csa li me sé ben
ke re si az ab szurd elô dö ket). Ta lán ilyen faj ta út ke -
re sés Ger gely Gé za A bô gô c. írá sa is, amely igyek -

szik meg mu tat ni az ab szur dot a min den na pok ban,
il let ve fel vál lal ni a tár sa dal mi ab szurd vál to za tot;
ez az in téz mé nyes vi szo nyo kat ka ri kí ro zó kis írás
min den kép pen a for ma ke re sés bi zony sá ga.57

A kri ti ka más fon tos dra ma tur giai és sti lisz ti kai
kér dé se ket is fel ve tett: Ma ro si Il di kó írá sa az zal is
fog lal ko zott, hogy cse lek mény és me se hí ján, a
szok vá nyos dra ma tur giai kon ven ciók tól „te her -
men te sí tett” da rab ho gyan kelt szín pa di fe szült sé -
get, mi lye nek a szí né szi mun ka le he tô sé gei. Ezek
a kér dé sek vé gül is az elôadás kar di ná lis prob lé -
mái, és tá gabb ér te lem ben az er dé lyi ma gyar szín -
ház hat va nas évei nek di lem mái.
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