
Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa2

Akí nai cí mû elôadás két fon tos kul túr tör té ne ti
pil la nat met szés pont já ban szü le tett: az egyik
Ha lász Pé ter vissza té ré se Ma gyaror szág ra 1976-

os emig rá ció ju kat kö ve tôen, a má sik a Kam ra ne -
vû ját szó hely meg nyi tá sa Bu da pest bel vá ro sá ban.

Ha lász Pé ter 1990 ôszén lé pett fel a Lo ve The -
at re- rel a Petôfi Csar nok ban Az, ô aki va la ha a si -
sak ké szí tô gyö nyö rû fe le sé ge volt cí mû elôadá suk kal.3

Az ese ményt ko moly saj tó vissz hang kí sér te, a hír -
adá so kon a rend szer vál tás utá ni eu fó ria is érez he -
tô, akár csak Ha lász Pé ter nyi lat ko za tai ban.4

A Szín ház 1991 ôszén dup la te ma ti kus szám mal
tisz tel gett az al ko tó elôtt, irányt szab va a Do hány
ut cai la kás szín ház em lé ke zet po li ti ká já nak: a cím la -
pon a „Kas sák + Do hány u. 20 + Squ at + Lo ve = Ha -
lá szék” kép let ol vas ha tó, az el sô és hát só bo rí tón
Ha lász port réi lát ha tók. Ké sôbb két al ka lom mal tör -
té nik kí sér let a la kás szín ház Ha lász Pé ter ne ve alá
tör tént ren de lé sé nek vissza vé te lé re: a 2000. ok tó -
ber 2-án a Tol di mo zi ban meg tar tott be szél ge té sen
(ahol Ha lász Pé ter – tár sai ké ré sé nek ele get té ve –
elô ször a kö zön ség nek hát tal, mik ro fon nél kül fog -
lalt he lyet), il let ve Ko ós An na Szín há zi tör té ne tek szo -
bá ban, ki ra kat ban cí mû köny vé ben (mely szá mos, a

fen ti tor zí tás ból ere dô filo ló gi ai hi bát lajst ro moz, il -
let ve új ra és új ra em lé kez tet: a la kás szín há zi években
név nél kül, de mok ra ti kus kö zös ség ként alkottak).

Ha lász 1991-es meg je le né se a ma gyar kul tu rá -
lis szcé ná ban egy szer re foly tat ta a már ma gyaror -
szá gi mû kö dé se so rán for má ló dó le gen dá riu mot és
ad ta meg az esé lyét az élet mû nyil vá nos ér tel me zôi
tér be lép te té sé nek.

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

A z elôadás a Li fe and De ath in New York Ci ty cí -
mû új ság szín há zi so ro zat egy tag já nak nyo mán
szü le tett: a Lo ve The at re ezen so ro za tá ban na -

pi új ság hí rek bôl ké szí tet tek es té rôl-es té re elôadá -
so kat. Az ere de ti vál to zat sok kal ke vés bé volt ki -
dol go zott, a szí né szek csu pán imp ro vi zál tak a for -
ga tó könyv ben rög zí tett hely ze tek re.

A Kam ra elôadá sá nak szö veg köny vét Ha lász Pé -
ter ír ta. A tör té net rá ját szik A cso dá la tos man da rin
hely zet re, de kortárs ame ri kai kö zeg be he lye zi azt:
egy Ame ri ká ban élô ma gyar há zas pár A cso dá la tos
man da rin elôadá sá ra ké szül, és egy disszi dens kí -
nai sze mé lyé ben ta lál ja meg a cím sze rep lôt. A cse -
lek ményt a szín há zi hely zet re és ke ret re reflek tá ló
je le ne tek tö rik meg, a szín ház a szín ház ról il let ve

szín ház a szín ház ban szi tuá ciók az alap tör té net tel
tel je sen egyen ran gú szál ként je len nek meg.

A zá ró je le net ben egy más ra csú szik szín ház és való -
ság, el dönt he tet len, hogy me lyik tör té net ben vagyunk:
a pró ba vé gén a Tán cos nô kö zel sé gé tôl meg ré szegülô
Zsen goa hol tan esik össze, majd a man da rin sze re -
pé ben5 vá rat la nul fel tá mad va nász tán cot jár a Táncos -
nô vel, vé gül új ra élet te le nül te rül el a föl dön. A tánc
so rán a gyer mek ki akar ja sza ba dí ta ni az any ját az
öle lés bôl (ér zé kel tet ve, hogy amit lá tunk, az már nem
pró ba, nem fikció, nem imi tá ció, ha nem „a” va ló -
ság), a férj pe dig ke zé ben égô pa pír da rab bal je le nik
meg, mintegy de monst rál va egy olyan mi nô sé get,
ami ugyan imi tál ha tó a szín pa don, de ön ma ga nem
tud imi tál ni (amit a tûz eléget, az tény leg elég).

A kí nai ha lá la nem csak a man da rin vég ze té vel
esik egy be, de a Tán cos nô nek a tánc ha tal má ról szóló
ál má ra, va la mint Kaf ka A szi ré nek hall ga tá sa cí mû,
ven dég szö veg ként el hang zó mû vé re is rí mel (me lyet
Ha lász a szü net ben a szí né szek kel foly ta tott be szél -
ge tés so rán a né ma csá bí tás pél dá ja ként ér tel mez).6

A szín ház/va ló ság op po zí ció frics ká zá sán túl az elô -
adás a mû vé szet transz for má ló ere jét is te ma ti zál ja.

Mint ar ra az al cím is utal, van még egy ke ret –
a man da rint ját szó kí nai disszi denst ját szó Ka szás
Ger gô nem hal meg, ha nem felül, és meg ha jol a
töb bi sze rep lô vel. Az il lú zió fel füg gesz té sét az
elôadás a ki seb bik füg göny leeresz té sé vel hang sú -
lyos sá tett ké pek re ta go lás sal erô sí ti meg. A függöny
leeresz té se kor a szí né szek tesz nek-vesz nek a füg -
göny mö gött, ke ze lik a tech ni kát, inst ruál ják egy -
mást, ez zel is fo lya ma to san dek la rál va a leg kül sô
(„kam rás”) szín há zi ke re tet. Akusz ti ku san szín re
vi szik te hát a rea lis ta szín ház ban el fe dett ap pa rá -
tust – így az elôadás kép le te legin kább a szín ház a
szín ház ban a szín ház ban for du lat tal ra gad ha tó meg.

Ren de zés

A ren de zés a Ma gyaror szá gon ko ráb ban csak
szûk, exk lu zív kör szá má ra hoz zá fér he tô
neoavant gárd szín há zi nyel vet nyil vá nos kul -

tu rá lis kö zeg be he lye zi át. Ilyen, rész ben önidé zet -

nek is te kint he tô ele mek: a tel jes em be ri alak he -
lyett sze rep lô test ré szek, me lyek nemegy szer szo -
kat lan, „ron tott” ki vá gat ban je len nek meg; a tér mi -
ni ma li zá lá sa, a szín há zi hely zet itt és most já nak
kieme lé se, va la mint a gyer mek sze rep lô fel lép te tése.

Az elôadás ban ugyanak kor – a Squ at New York-
i kor sza ká nak elôadá sai hoz ha son lóan – egyér tel -
mûen megfigyel he tôk a poszt mo der niz mus je gyei:
a bô sé ge sen sze re pel te tett idé ze tek (ami nek kö -
szön he tôen az elôadás egy faj ta kol lázs nak hat – pl.
a kí nai kö vet ség rôl tör té nô szö kés Hitch cock Ver -
ti go já nak ze nei alá fes té sé vel és a film ké pi megol -
dá sát idé zô tech ni ká val tör té nik), a kul tu rá lis re -
gisz te rek ve gyí té se (pop ze ne és Bar tók, por nog ráf
fel vé te lek mon tázs tech ni ká val tör té nô de for má lá -
sa), va la mint a mé diu mok ra ha gyat ko zás.

Szí né szi já ték

AKa to na a nyolc va nas évek so rán a lé lek ta ni rea -
lis ta szín ját szás ma gas is ko lá ja ként szer zett elis -
me rést ma gá nak. A kí nai cí mû elôadás meg -

bont ja a lé lek ta ni rea lis ta já ték ke re teit, de a szí né -
szi já ték te kin te té ben rész ben meg ma rad an nak ta -
la ján; csu pán Ka szás Ger gô és a gyer mek sze rep lô
Elek Jó zsa je len te nek ki vé telt.

A Ma gyar Te le ví zió ál tal rög zí tett fel vé te len a
szü net ben a ka me ra kö ve ti a sze rep lô ket a szín fa -
lak mö gé, hall hat juk Ha lász inst ruk ció ját, mely akár
szí nész esz té ti ká ja tö mör fog la la tá nak is te kint he -
tô: „Ne akarj tet sze ni!” A fel szó lí tás Ha lász ké sôb -
bi, egye te mi ok ta tói te vé keny sé ge so rán meg fo gal -
ma zott inst ruk ció kat idé zi, mely bôl az ön fel ra va -
ta lo zá son kap hat tunk egy cso kor ra va lót az érin -
tet tek gyûj té sé bôl: „Ne szí nezd a szö ve get, majd az
szí ne zi ma gát.” „Ne játssza tok, lég zés gya kor lat az
egész!” „Gye rünk, mint ha elôadás len ne… rossz
elôadás… de vég le ges.”7 Ki fej tett szí nész esz té ti ka
he lyett ezek bôl a meg nyi lat ko zá sok ból rak ha tó
össze Ha lász ac teur tro u vé mel let ti hit val lá sa.

Ha lász egyéb ként egy 1990-es nyi lat ko za tá ban
úgy vél te, egye dül a pszi cho ló giai rea lis ta já ték -
mód hoz nem kap cso ló dott so ha.8 Megál la pí tá sa

1 A szö veg megírá sát a 81400 szá mú OT KA-p ro jekt (Szín há zi net-filo ló gia) tet te le he tô vé.
2 A kí nai. 1992. feb ruár 13., Kam ra Ren de zô: Ha lász Pé ter, Szer zô: Ha lász Pé ter; Sze rep lôk: Ka szás Ger gô (Kí nai), Má té Gá -

bor (Ren de zô), Ud va ros Do rottya (Tán cos nô), Bán Já nos (Szí nész), Pap Zol tán (Ze nész), Elek Jó zsa (Gyer mek)
3 Az elôadás ban Ha lász Pé ter sa ját nagy ma má ját ját szot ta, az elôadás ban raj ta kí vül Sán tha Ág nes és Co ra Fi scher sze re pel -

tek. Az elôadás ne gye dik mun ka pél dá nya meg je lent a Szín ház te ma ti kus mel lék le té ben: 1991. ok tó ber-no vem ber, mel -
lék let 26–31.

4 Vö. pl. az 1990. no vem ber 11-i Nap zár tá ban el hang zot tak kal. Szín ház, 1991/ok tó ber-no vem ber, 96.

5 A sze rep vál tást a kí nai zub bony fö lé ke rü lô se lyem kön tös jel zi
6 Kaf ka: A szi ré nek hall ga tá sa, In Nyolc ok táv fü zet, 1917.
7 Ha lász Pé ter dó zis, Cri ti cai La pok, 2006/12.
8 „Egyet len kon ven cio ná lis vagy tra di cio ná lis elem hiány zik a szí né sze tem bôl, a pszi cho ló giai szín ját szás. Odáig még nem

ju tot tam el, hogy ezt meg mer jem csi nál ni. És tu laj don kép pen nem is aka rom.” Ha lász Pé ter: Nem ér de kel, hogy mi lesz
hol nap!, Szín ház, 1991. ok tó ber-no vem ber, 96.
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egy be vág az Uni ver si tas ban ki fej tett szí né szi te vé -
ke nyé gé nek utó la gos ér té ke lé sé vel.9

Szín há zi lát vány és hang zás

A z elôadás kez de tén egy vö rös bár sony füg göny
lát ha tó, mely re kí nai ut ca ké pet ve tí te nek; en -
nek szét nyi tá sát kö ve tôen fes tett szín há zat lá -

tunk fes tett né zôk kel, a fes tett szín pad nyí lás nál pe -
dig mé ret ará nyos, iga zi füg gönnyel; en nek szét nyí -
lá sa után kez dô dik a já ték.10 A szín há zi lát ké pet áb -
rá zo ló dísz let nek kö szön he tôn mind vé gig vi zuá li san
is de monst rál va van a szín ház -a- szín ház ban helyzet.

Mi vel egy ki csi ki vá gat ban je len nek meg a szí -
né szek, a mé ret bôl adó dóan so ha nem je len nek
meg tel jes ala kos for má ban, csak a test ré szeik vagy
csak tár gyak lát ha tók. A test ré sze ket kieme lô kö -
ze li filmes tech ni ká já nak szín ház ba ol tá sa Ma -
gyaror szá gon a má so dik nyil vá nos ság ban mû kö dô
Ko vács Ist ván Stú dió hoz köt he tô (Dél ke reszt je,
1973), Il let ve utal ha tunk a Do hány ut cai la kás szín -
ház Fel ké szü lés meg ha tá ro zat lan ide jû együtt lét re
(1972) cí mû elôadá sá ra is, mely ben ját szók és né -
zôk egy ha tal mas le pe dô be vá gott lyu ka kon dug -
ták ki a fe jü ket, így zaj lott a – Ma jor Já nos ál tal fej -
szín ház nak ti tu lált11 – elôadás. A test ré szek és tár -
gyak per szo názs ként sze re pel te té sé nek elô ké pe az
avant gárd drá mák ban és filmek ben ér he tô tet ten.

A szín pa di tér mi ni ma li zá lá sá ra Ha lász Pé ter
szín há zi pra xi sá ban a Su rá nyi ho mok bá nyá ban
1972-ben tar tott mi ni fesz ti vál adott le he tô sé get,
ahol Ha lász Pé ter né hány négy zet mé te res léc ke re -
tes nej lon sá tor ban mu tat ta be ak ció ját;12 eh hez ha -
son lóan ki csi gesz ti kus tér ben ját szó dott a Ha lász
Pé ter báb szín há za cí mû je le net, mely több ször is be -
mu ta tás ra ke rült a Do hány ut cai la kás szín ház ban.

A szín há zi szi tuá ció itt és most já nak kieme lé se a
Squ at An dy War hol’s Last Lo ve cí mû elôadá sá ból le -
het is me rôs, amely elôadás so rán a szín ház dif fe -
ren tia spe cificá ja a filmtôl va ló kü lönb sé ge ré vén
vá lik hang sú lyos sá. Az elôadás egy etap ja filmve tí -
tés ként volt lát ha tó, szín ház és film me di á lis kü -

lönb sé ge elôbb egy hu mo ros in ci dens ré vén reflek -
tá ló dik,13 majd a je le net vé gén a filmbôl a va ló ság -
ba/szín ház ba tör té nô át lé pés sû rí tett pil la na tai ban:
An dy War hol (Bá lint Ist ván) és Ken dell megér kez -
nek a szín ház elé, ahol po la ro id ké pe ket ké szí te nek
egy más ról (a filmen is és a va ló ság ban is), majd be -
lép nek a szín ház ba. A po la ro id rí mel a pop art té -
ma ként va ló sze re pel te té sé re, ugyanak kor a pil la -
nat rep re zen tá ló dá sá nak kér dés kö ré hez is kap csol -
ha tó. A kí nai ban a film he lyét kép re gény sze rû skic -
cek so ro za ta ve szi át: a Ren de zô egy pon ton egy
el kép zelt elôadás ról be szél, mely ben az elôt tünk
fu tó pro duk ció ra is mer he tünk; majd ami kor a ké -
pe ket pör get ve idô rôl-i dô re a „je len” pil la nat hoz
ér, fe le sé gé vel együtt ki néz nek a né zôk re (akik jót
de rül nek a mac kó sajt fe de lén lát ha tó kép frak tá lis
szer ke ze tét idé zô nar ra tív szer ke ze ten). Míg az An -
dy War hol’s Last Lo ve a filmtôl va ló mar káns el kü -
lön bö zô dé se ré vén ki dom bo rí tot ta a szín ház itt és
most ját, A kí nai ele ve a rep re zen tá ció ba zárt nak
mu tat ja a szín pad vi lá gát.

A kí nai ve tí tett ké pe ket és vi deo fel vé te le ket hasz -
nál a hely szí nek jel zé sé re, a két di men ziós hát tér
elôtt va lós tes tek és tár gyak je len nek meg. A ve tí -
tett ké pek hasz ná la ta az elôadás dra ma tur giá ját is
ala kít ja, egy ben a mély ség, az ará nyok és se bes ség
más fé le per cep ció já ra kész te ti a né zôt, azaz a filmes
tech ni ka alap jai ban vál toz tat ja meg a szín pa di rep -
re zen tá ciót, nem csu pán a meg lé vôk höz hoz záadott
plusz jel rend szer ként je le nik meg.14

Az elôadást vé gig kí sé rik Bar tók A cso dá la tos man -
da rin cí mû mû vé bôl szár ma zó ze nei rész le tek és
idé ze tek.

Az elôadás ha tás tör té ne te

A z elôadás ról írók kiin du ló pont ként a le gen dá -
ra hi vat koz nak és reflek tál nak rá, hogy ez az
elôadás más, nem avant gárd, hi szen nem le het

azt és úgy foly tat ni, mint amit Ha lász kény sze rûen
1976-ban ab ba ha gyott. Az avant gárd és neoavant -
gárd stí lus je gyek lát ha tat lan sá gá nak oka fel te he -

19 Ld. Vá gó Pé ter és Ruszt Jó zsef visszaem lé ke zé seit: Ruszt Jó zsef: Köl tô és bo hóc, Szín ház, 1991. ok tó ber- no vem ber, 20.
10 Az elôadás nyi tó ké pe megis mét li a ké pet: egy kí nai zub bony ba öl tö zött gyer me ket lá tunk (nyak tól le fe lé), amint elô bú -

jik egy (mell kas tól le fe lé lát ha tó) fel nôtt füg göny sze rûen szét nyí ló kön tö sé bôl.
11 Ma jor Já nos: Gon do la tok a fej szín ház ról, Szín ház 1991. ok tó ber-no vem ber mel lék let, 10.
12 leírá sát ld. Ko ós An na: Szín há zi tör té ne tek szo bá ban, ki ra kat ban, Aka dé miai Kiadó, Bu da pest, 2009. 93.
13 A szín há zi tér be be jön egy nô (a filmfel vé te len Buch mül ler Éva), és rá lô a vász non lát ha tó, Brez nyik Pé ter ál tal ala kí tott

figu rá ra, pon to sab ban a vá szon ra – Brez nyik a fel vé te len összeesik.
14 Ha lász elô ször az Ön bi za lom cí mû elôadá sá ban hasz nál ta ezt a tech ni kát, be mu ta tó: Ca fé La Ma Ma, 1987, New York.

15 A sze rep lôk ad dig úgy be szél nek, mint ha gyer me kük, Fra nyó is a szín pa don len ne – mi vel a kis ágyat rács vé dô fe di, a né -
zô szá má ra a kis pár nák ágy ba he lye zé séig el dönt he tet len, ben ne van-e a gyer mek a kis ágy ban vagy nincs.

16 Az elôadás ke res ke del mi for ga lom ban hoz zá fér he tô fel vé te lén mindez el sik kad, mi vel a ka me ra lá tó szö gé bôl adó dóan az
ele jé tôl fog va lát ha tó, hogy a gyer mek nin csen a kis ágy ban, a tü kör fal pe dig egyál ta lán nem lát ha tó, to váb bá a fel vé tel -
rôl hiány zik a je le net bôl va ló „ki lé pés” pil la na ta.
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tôen ab ban áll, hogy a ko ráb ban csak a má so dik
nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tô al ko tá sok még
1992-ben is is me ret le nek és lát ha tat la nok vol tak,
to váb bá a mû kri ti ka nyel ve ze te – mi vel a tûrt és til -
tott mû vek rôl nem le he tett mû elem zé se ket ké szí -
te ni – nem hoz hat ta lét re, nem örö kít het te to vább
az e je len sé gek leírá sá ra és ér tel me zé sé re al kal mas
fo gal mi ap pa rá tust.

A kí nai nyit ja Ha lász Pé ter ma gyaror szá gi ren -
de zé sei nek so rát, me lyek egy ré sze ugyan csak a
Kam rá ban ka pott he lyet: 1993-ban az Ön bi za lom
(me lyet A kí nai II. al cím mel ját szot tak), majd 1994-
ben a Ha ta lom, pénz, hír név, szép ség, sze re tet cí mû
új ság szín há zi so ro zat. 2008-ban, a Vaj dai Vil mos
ren de zé sé ben Fi sher man’s Friends cím mel be mu ta -
tott em lék mû sor ban A kí nai egy je le ne te is he lyet
ka pott.

A Kré ta kör 2009-es La bor ho tel cí mû elôadá sa
be ha ran go zói ban exp li ci ten hi vat ko zott a Do hány
ut cai la kás szín ház ra mint pár hu zam ra. A meg va -
ló sult elôadás egé sze nem, de az elôadás nyi tó ké -

pe több szem pont ból is kap csol ha tó a la kás szín -
ház hoz, de még in kább A kí nai hoz. Schil ling szín -
pa don el mon dott mo no lóg ja A kí nai tör té net ve ze -
té sé hez ha son ló rep re zen tá ció kri ti kai kér dé se ket
vet fel, a dísz let eh hez kap cso ló dóan a „hiány zó ne -
gye dik fal”, il let ve „tük röt tart a va ló ság nak” me ta -
fo rá kat te szi konk rét tá. Schil ling Ár pád és Sá ros di
Lil la pár be szé dé rôl elein te el dönt he tet len, hogy
spon tán és ôszin te, vagy ki ta lált és el pró bált; az el -
dur vu ló hang nem és a tett le ges ség, majd a pár nák
kis ágy ba he lye zé se15 azon ban beál lí tott je le net ként
lep le zi le mind az, amit ad dig lát tunk.16 Mind A kí -
nai, mind a La bor ho tel nyi tó je le ne te a szín pa don lá -
tott va ló sá got rep re zen tá ció ként, elô re megírt és
be ren de zett je le net ként mu tat ja meg, ugyanak kor
prob le ma ti kus sá is te szi a szín ház/élet, fikció/va ló -
ság fo ga lom pá rok el ha tá ro lá sát. A vö rös fal ba vá -
gott lyuk, me lyen ke resz tül a sze rep lôk éle té be ku -
kucs kál ha tunk, így nem csu pán a Rés ben lá tott je -
le ne tek hez köt he tô, de A kí nai vi zuá lis echo ja ként
is ol vas ha tó.
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