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Mie lôtt azon ban rá tér nénk konk rét pél dánk ra,
még egy kü lönb ség té telt kell ten nünk. Egy elôadás
le het esz té ti kai ér te lem ben fel há bo rí tó kö zös sé ge
szá má ra, ha bi zo nyos áb rá zo lá sok ele ve hi bás nak
mi nô sül nek: Cor neille és Mo lière kortársai, hogy
egy nép sze rû pél dá val él jünk még re le váns kri ti kai
szem pont nak tud ták a hár mas egy ség kö ve tel mé -
nyét, egy nor ma tív sza bály rend szert. De, ép pen
mert sza bály sér tô drá mák is íród tak – drá mák,
ame lyek megér té sé hez a nor ma tív esz té ti kák nem
tud tak kö ze lebb fér kôz ni – elôbb utóbb kiala kult
a szem lé let vál tás, az esz té ti kai plu ra liz mus, sú lyát
te kint ve gya kor la ti lag az esz té ti ka ko per ni ku szi for -
du la ta. Köz is mert, hogy azóta nincs egyet len nor -
ma rend szer, amely nek el hi bá zá sa esz té ti kai hi bá -
nak mi nô sül ne. Ma ga a mû ír ja elô ér tel me zé si ke -
re teit. To vább ra is lé tez nek te hát ke re tek, ami ket
ezért meg sér te ni is le het sé ges, de az ilyen hi bá ból
nem igen lesz bot rány, mert nem a kö zös sé gi nor -
mát, csak a mû sa ját ma ga ál tal tá masz tott tör vé -
nyét sér ti meg – ok kal, ok nél kül. Az esz té ti ka ko -
per ni ku szi for du la ta óta te hát min den esz té ti kai
ter mé sze tû bot rány anak ro nisz ti kus: mert nor ma -
tív ala po kon nyug szik.

Most azon ban nem az esz té ti kai hi bák kal, ha -
nem a vi ta tott mo rá lis kér dé sek bôl ki rob ba nó bot -
rá nyok kal sze ret nék fog lal koz ni, a mo rá lis hi bá val:
ami kor a vi tá zó fe lek va la me lyi ke szá má ra hi bá nak
mi nô sül az elôadás kér dés fel ve té se és a bot rány az
elôadá son kí vü li, mo rá lis kér dé sek kap csán rob -
ban ki.

De felada ta-e a szín ház nak egyál ta lán mo rá lis
kér dé sek fel ve té se, és mi nek mi nô sül, ha tet szé -
sün ket vagy nem tet szé sün ket be fo lyá sol ja, hogy
mennyi re áll kö zel pél dául egy adott elôadás tör -
té ne lem fel fo gá sa az ál ta lunk val lott hi te les nar ra tí -
vá hoz? A kri ti ka tör té ne té ben lé te zik egy ál lan dó
po la ri zá ció az el kö te le zett mû vé szet és a cél sze rû -
sé get eluta sí tó l’art po ur l’art – az au to nóm és a he -
te ro nóm mû vé szet kö zött, ír ja Rad nó ti Sán dor a
Pik nik ben.1

Po li ti kai, tár sa dal mi, il let ve mo rá lis el vá rá so kat
ma már a le gan ga zsál tabb kri ti kus sem szo kott köz -
vet le nül ér vé nye sí te ni a mû kri ti ká ban (vagy ha

igen, mint az ame ri kai ká non vi tá ban vagy a ma -
gyar na cio na lis ta-po pu lis ta kri ti ka ha mu já nak idôn -
kén ti fel pa rázs lá sa al kal má val, az a dis kur zus pri -
mi ti vi zá ló dá sát ered mé nye zi), más fe lôl vi szont a
legab szo lu tisz ti ku sabb mû hely kri ti ká ban is szá mos
he te ro nóm kiegyen lí tô elem ta lál ha tó, pél dául a
mû hely sza bad sá gá nak mo rá lis, sôt mû vé szet po li -
ti kai vé del me, pe da gó gia, mun ka é tosz. Még a tisz -
ta köl té szet olyan heves vé del me zô jé nek kri ti kai
írá sai ban is, mint ami lyen Baude laire volt, bô ség -
gel ta lál ha tunk olyan meg jegy zé se ket, ame lyek a
mû vé szet nek a mo dern éle ten vég zett er köl csi
mun ká já ra vo nat koz nak.2

Bár tisz tán au to nóm mû vé szet ta lán nem is kép -
zel he tô el, ez a vi ta so sem jut, per sze ne is jus son
nyug vó pont ra. Az el kö te le zett mû vé szet nek egyik
alap ve tô kri ti kai trak tá tu sa Schil ler nek A szín ház
mint mo rá lis in téz mény (1785) cí mû be szé de. Ez a
Les sing nyom do kait kö ve tô szö veg tu laj don kép -
pen min den olyan, a szín ház és a mû vé sze ten kí -
vü li szfé ra össze kap cso ló dá sá nak mo dern tö rek vé -
sei hez elen ged he tet len, mint ami lyen a drá ma pe -
da gó gia – szín ház és pe da gó gia met szés pont já ban
–, vagy épp a fó rum szín ház. Az esz té ti kai ne ve lés
szán dé ka hat ja át már ezt az esszét is, Schil ler ar -
ról ír, hogy „A szín pad mé lyeb ben és tar tó sab ban
hat, mint a mo rál és a tör vény.”3 A szer zô a szín -
há zat tör vény ho zói ha ta lom nak te kin ti, azon a pon -
ton, ahol „a vi lá gi tör vény vé get ér.”4 Rolf Hoch -
huth, aki nek A hely tar tó ján ke resz tül a kö vet ke zôk -
ben meg vizs gá lom a szín há zi bot rá nyok mo rá lis as -
pek tu sát, Schil ler nek ezt az esszé jét a drá ma Ma gna
Char tá já nak tar tot ta; olyan fon tos szö veg nek, mint
Lu ther ki lenc ven öt pont ja Wit ten berg vár temp lo -
má nak ka pu ján.5 Ilyen vi lá gi tör vé nye ken kí vü li
schil le ri tör vény ke zés nek is fel fog ha tó Rolf Hoch -
huth mun kás sá ga, mely nek fon tos mo tí vu ma az el -
lent mon dó kül sô és bel sô tör vé nyek kö zöt ti helyt -
ál lás kér dé se, más szó val a pol gá ri en ge det len ség
kér dés kö re. Hoch huth 1961-ben megír ja a Ber lin
An ti go nét; eb ben a no vel lá ban egy lány el lop ja test -
vé re holt tes tét, akit a ná cik vé gez tek ki, és il le gá li -
san el te me ti. A hely tar tó ban szin tén elô ke rül a pol -
gá ri en ge det len ség kér dés kö re egy mo dern Antigoné-
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on do la tok bot rány és kri ti ka kap cso la tá ról
Rolf Hoch huth A hely tar tó ja kap csán (1963)

A skan dal lum (σκα¢ νδαλον – skan da lon)
gö rög ere de tû szó, csap dát, vagy bot lást oko zó küszö -
böt je lent. Tu laj don kép pen ar ra utal, hogy rosszul
lép tünk – mel lé vagy akár fél re –, de legalábbis gé -
pies já rá sunk ban be kö vet ke zett egy hi ba. Az a
Theo do re Zi ol kows ki, aki nek a Scan dal on Sta ge
címû köny vé re eb ben az elôadá som ban el sô sor ban
tá masz kod ni fo gok, a bot rányt hi bá nak te kin ti.
Oly kor ter mé keny hi bá nak. Bot rány az, ami kor a
kon ven ciók kö ve té sét el hi báz zuk. Ha meg sért jük
a sta tus qu o-t. Eb bôl a definí ci ó ból te hát rög tön
kö vet ke zik, hogy a bot rány hoz szük ség van egy kö -
zös alap ra, kö zös megál la po dás ra, amit meg tör het
az in ven ció, már mint jó eset ben az in ven ció. (Per -
sze nem min den bot rány vet fel eti kai kér dé se ket,
és nem is min den eti kai kér dé se ket fel ve tô mû lesz
bot rá nyos.) De a mo rá lis sta tus quo szín há zi meg -
sér té se gyak ran bi zony esz té ti kai lag iga zolt nor ma -
sze gés. Hol hi bá zik a jó mû?

Mi vel a bot rány elô fel té te le az elôbb em lí tett kö -
zös ki mon dott-ki mon dat lan megál la po dás az esz -
té ti kai vagy eti kai nor mák ban, ezért ma gá nyunk -
ban rit kán szok tunk bot rá nyo san vi sel ked ni: vi -
szont egy, a mos ta ni hoz ha son ló elôadá son re me -
kül le het ne kis per for mansszal il luszt rál ni a
je len sé get. A bot rány nak ter mé sze te sebb kö ze ge a
kö zös tér, a szín ház, sem mint az iro da lom. És az
iro dal mi bot rány ese té ben per sze ugyanúgy elô fel -
té tel a nyil vá nos ság.

Ezért, hogy a bot rány vi szony lag új je len ség.
Nem tu dunk óko ri, sem kö zép ko ri bot rá nyok ról,
no ha ak kor is lé te zett sta tus quo, ak kor is volt elfo -
ga dott – és így meg sért he tô nor ma rend szer. Azon -
ban nyil vá nos ság, nyil vá nos vé le mény nem volt,
mert nem volt hoz zá meg fe le lô mé dium. Könyvében
Zi ol kows ki idé zi Ha ber mast, és azt a gon do la tot,
hogy a köz vé le mény – a ra cio ná li san gon dol ko dó

egyé nek kol lek tív vé le mé nye: mo dern je len ség. Ah -
hoz, hogy meg je len hes sen, szük ség volt kö zös terek -
re: új sá gok ra, sza lo nok ra, ká vé há zak ra. Itt nyí lik
majd tér a kri ti ká ra is. Ké sôbb ma ga a kri ti kus is
eb ben a kö zös tér ben szó lal meg – és az kü lön kér -
dés, mennyi re vá lik ez a kül sô té nye zô, a bot rány,
ma gá nak az elôadás nak a ré szé vé. És ugyanezért
mennyi re vá lik ré szé vé a kri ti ká nak is, ho gyan be -
fo lyá sol hat ja elôadá sok ér té ke lé sét; kell vagy egyálta -
lán le het-e egy elôadás ér té ke lé sé ben egy po li ti kai
bot rány tól el vo nat koz tat ni, vagy kü lön ma gya rázat -
ra és ma gya ráz ko dás ra szo rul, ha ilyen, eset leg indo -
ko lat la nul meg tá ma dott pro duk ciót bí rál a kri tikus.

Ko ráb ban el hang zott az a fo ga lom, hogy „in ven -
ció.” A szín há zi bot rá nyo kat szük ség kép pen a holt
szín ház, a mu ze a li zált elôadá sok el len pó lu sa ként
kép zel jük el. Akár azért, mert az elôadás annyi ra
in ven ció zus, hogy meg ha lad ja ko rá nak nor ma rend -
sze rét és né zôi nek in ger kü szö bét (akár mert csak
né zôi nek in ger kü szö bét ha lad ja meg). Vagy, mert
ál ta lá ban azt vár juk a kö zön ség tôl, hogy ne tap sol -
jon me cha ni ku san. Hogy kri ti kai at ti tûd del te kint -
se, amit ját sza nak ne ki és adott eset ben, ha már egy
tel jes kö zös ség ér zi fel há bo rí tó nak, amit lát, tör jön
ki a bot rány. Több nyi re a bot rány mégis – nyil vá -
nos és tö meg sze rû jel le gé bôl adó dóan –, ke vés bé
kifino mult je len ség. Mi vel a tö meg ez eset ben
kulcs szó, egy bot rány el lent mon dá sos per for mansz
(akár a for ra da lom). Mind ket tô tö meg ben zaj lik,
ezért a ver bá lis, oly kor a tett le ges dur va ság, és a
leegy sze rû sí tés még a leg ne me sebb bot rá nyok nak
is jel lem zô je. Azt ál lí tom te hát, hogy a bot rány pa -
ra dox ter mé sze tû: egy szer re tart juk an nak a szük -
sé ges mo rá lis hi bá nak, amely szük sé ges ah hoz,
hogy rá kér dez zünk au to ma ti zá ló dott, ta lán már rég
kiüre se dett ala po kon ál ló nor ma rend sze rünk re,
ugyanak kor szin te szük ség sze rûen füg get le ne dik a
mû tôl, mely ki vált ja – mint azt Hoch huth pél dá -
ján is lát hat juk a ké sôb biek ben.
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mo rá lis hi ba a szín ház ban

G

1 Be ve ze tés, In: Rad nó ti Sán dor: Pik nik, Mag ve tô, 2000. 14.
2 Uo. 14.
3 Fried rich Schil ler: A szín ház mint mo rá lis in téz mény, In: F. Schil ler: Mû vé szet -és tör té ne lemfilo zófiai írá sok, At lan tisz,

2005.
4 Uo.: 13.
5 Theo do re Zi ol kow si: Scan dal on Sta ge, Camb ridge, 2009. 15.



69

ni ere de ti leg egy je le ne tet, amely ben a pápa megír -
ja til ta ko zá sát a zsi dó ül dö zé sek el len, ám miu tán
ér te sül a hol land eset rôl, in kább elége ti a le ve let.9

Vé gül Mo há csi úgy dön tött, a da rab e nél kül is elég
ár nyalt ké pet ad a prob lé má ról, hi szen Pi us mel -
lett más sze rep lôk – pa pok, ná ci tisz tek –, di lem -
mái val is szem be sít.

Hoch huth drá má já ba beik tat né hány fiktív figu -
rát is, ilyen Ric car do Fon ta prá ter: a pápa és Riccar -
do kö zöt ti fiktív konflik tus az egyik olyan elem,
ami vel Hoch huth ár nyal ja a ke resz tény egy ház kö -
zö nyé rôl ad ha tó egy ol da lú ké pet: lá tunk pél dát ke -
resz tény ta ní tá sok sze rint cse lek vô pa pok ra is.
Gern stein sze mé lyé ben a zsi dó ság gal szo li dá ris ná -
ci tisz tet lát hat juk, ugyanak kor a ró la al ko tott ké -
pün ket to vább bo nyo lít ja, hogy szin tén csen des
hát tér mun kát foly tat, ô sem konf ron tá ló dik, akár -
csak a pápa, te hát az ô fe le lôs sé gé nek kér dé se ép -
pen úgy fel vet he tô. Összes sé gé ben nem ta lál ha tunk
fel men tést a ke resz tény egy ház ma ga tar tá sá ra
Hoch huth nál, hi szen az, hogy Ausch witz bot rá nya
meg tör tén he tett, on to ló giai lag megy szem be a ke -
resz tény eti ká val. Hoch huth alak jai ról szo kás el 
vo ná su kat is mer jük meg, so kat el mél ked nek va ló -
sze rût le nül ma gas röp tûen. A dok tor ról, aki nek
figu rá ja nyil ván va lóan Men ge lé rôl lett min táz va, el
is hang zik a drá má ban, hogy az ab szo lút rossz meg -
tes te sí tô je, alá tá maszt va azt a té zist, hogy „a mo -
dern ko ri go nosz ság leg szé le sebb kör ben el fo ga dott
szim bó lu ma a ná ciz mus.”10 Ha meg gon dol juk,
hogy a da rab mû fa ji meg je lö lé se ke resz tény szo -
mo rú já ték, ak kor a sá tá ni sze rep kör rög tön egyfajta
in dok lást kap hat. A ma gyar ol va só nak Hoch hu thot
ol vas va eszé be jut hat nak Pilinszky há bo rús mû vei,
aki szin tén szen ve dés tör té net ként ír ta meg a II. vi -
lág há bo rú em ber ir tá sát. To váb bi ha son ló ság le het
az ala kok tí pus- sze rû sé ge, Hoch huth nál is ta lá lunk
olyan, a báb szín ház ból is me rôs sze rep lô ket mint
„Az Asszony”, „A Lány”, „Az Öreg.” Hoch huth egy
pon ton még Pi lá tus kéz mo só-je le ne tét is beeme li a
da rab ba: a pápa mos sa ke zeit, miu tán meg ta gad ja,
hogy nyíl tan til ta koz zon a zsi dók el gá zo sí tá sa miatt
Hit ler nél és fel mond ja a kon kor dá tu mot.

Biz tos, hogy Hoch huth drá má já nak ked ve lô je -
ként tet szé sem be be le ját szik az, hogy di lem ma ként,
még hoz zá erô sen prob le ma ti kus di lem ma ként merül
fel szá mom ra Pi us hall ga tá sa, (anél kül, hogy ponto -
san lát nám Pi us fe le lôs sé gét te hát ítél kez ni tud nék
eb ben a kér dés ben.) Min de ne set re, aki ezt a kér -
dés fel ve tést ele ve eluta sít ja, az esz té ti kai ér te lem -
ben sem fog tud ni csat la koz ni a da rab hoz. Eb ben
a bot rány ban, csak úgy, mint a bot rá nyok ban ál ta -
lá ban fel fe dez he tô az a vo nás, amit most Ador no
ze ne-ta nul má nyai nyo mán fé tis-jel leg nek ne ve zek:
bi zo nyos prob lé ma kör füg get le ne dik a da rab esz -
té ti kai ér té kei tôl és komp lex ki dol go zá sá tól, tu laj -
don kép pen fe les le ges sé té ve a da rab elol va sá sát, az
elôadás meg né zé sét. Így, bár az ele jén le szö gez tük,
hogy bot rá nyok könnyeb ben rob ban nak ki szín -
ház ban, mint nyom ta tott for má ban ol vas ha tó drá -
mák miatt, ép pen a nyil vá nos ság okán, de ké sôbb
az ese tek több sé gé ben fe les le ges sé vá lik a bot rányt
ki rob ban tó alap anyag és fe ti si zá ló dik, le vá lik a mû -
rôl, ami a fel há bo ro dást ki vált ja: a mû vön kí vü li.

Most ka nya rod junk vissza ah hoz a ko ráb bi kér -
dés hez, mit kezd het a kri ti ka a „mû vön kí vü li”
prob lé má já val, hi szen úgy tû nik, bi zo nyos ese tek -
ben ezek az esz té ti kán kí vü li kér dé sek na gyon is
szo ro san hoz zá tar toz nak egyes mû vek hez. Bár en -
nek az elôadás nak nem tár gya, azért ér de mes vol -
na meg vizs gál ni az utol só ma gyar A hely tar tó-be -
mu ta tó11 a 2009-es Mo há csi elôadás kri ti kai vissz -
hang já nak és a kö rü löt te ki rob bant, az elôadást tá -
ma dó vi tá nak nyel ve ze tét fé tis-szem pont ból.
A da rab kor tár si ta pasz ta la tát mu tat ja, hogy negy -
ven nyolc év vel az ôs be mu ta tó után még min dig
bot rányt tu dott kel te ni Ma gyaror szá gon. Csak a
pél da ked véért egy két jel lem zô sor a He ti Vá lasz
in ter jú já ból: „vég le te sen el fo gult áb rá zo lás, ami nek
jól do ku men tált tör té nel mi té nyek so ra mond el -
lent.” Vagy: „…tö mény vád irat a fel men tés leg hal -
vá nyabb je le nél kül.”

A da rab ban több le he tô sé ge is lett vol na, hogy
ár nyal ja a ké pet. Ha más kor nem, ami kor az egyik
szí nész nô ki lép a sze re pé bôl, és azt mond ja: egye -
sek sze rint Hoch huth a vég le te kig el fo gult mû vet

68

di lem ma, a ke resz tény egy ház II. vi lág há bo rús fe -
le lôs sé ge kap csán, mert nem akad „An ti go né”, aki
fel szed né az Ausch witz ba tar tó vo nat sí ne ket.

Hoch huth A hely tar tó ja (1963) a drá ma iro da -
lom ban el sô ként fog lal ko zik di rekt mó don Ausch -
witz-cal, ami kor a ke resz tény egy ház, kü lö nö sen
XI I. Pi us a II. Vi lág há bo rú ban ját szott vi ta tott ma -
ga tar tá sá val kap cso lat ban vet fel kér dé se ket – bár
ezen ke resz tül tu laj don kép pen ma ga az is te ni fe le -
lôs ség és a bûn, az ab szurd mér té kû rossz je len lé -
té nek ôsi kér dé se is kö zép pont ba ke rül: a „ho gyan
tör tén he tett meg?” prob lé ma kö re. A Nürn ber gi per
do ku men tu mai ból összeál lí tott Weiss da rab, A vizs -
gá lat, a né met do ku men tum drá ma alap szö ve ge, két
év vel ké sôbb író dik. Hoch huth da rab ja szin tén tar -
tal maz do ku men ta ris ta ele me ket, fikci ó val, fiktív
ka rak te rek kel ve gyít ve. A bot rány oka ter mé sze te -
sen a va lós tör té ne ti alap, a ke resz tény egy ház fe -
le lôs sé gé nek vi ta tott megíté lé se miatt rob bant ki.
Te hát egy esz té ti kán kí vü li szem pon tot kér tek szá -
mon a da ra bon és az elôadá son, ugyanak kor a drá -
ma pár to lói is ugyaneb ben esz té ti kán kí vü li szem -
pont ban, mo rá lis prob lé ma fel ve té sé ben lát ták a mû
je len tô sé gét.

A pre miert kö ve tô hat hó nap ban (1963. feb ruár
20.) több mint há rom ezer reak ció – kri ti ka, ri port,
le vél – je lent meg a né met saj tó ban. Már ugyaneb -
ben az év ben egy svéd kiadó kö te tet je len te tett meg
a drá ma el le nes de monst rá ciók ra adott vá la szok ból,
egy év vel ké sôbb pe dig Eric Bent ley pub li kál ta a
The Storm over the De puty cí mû köny vét. A fon to -
sabb reflexi ók kö zött sze re pel Al bert Schwei tzer
Hoch huth- nak cím zett le ve le6 és Han na Arendt A
Hely tar tó: a hall ga tás bû ne? de akár a Fe le lôs ség dik -
ta tú ra ide jén cí mû esszé je is (1964).7

Arendt a drá ma kap csán elem zi A hely tar tó-bot -
rány ter mé sze tét, amennyi ben Hoch huth drá má ja
új meg vi lá gí tás ba he lye zi a pápa vi lág há bo rús ma -
ga tar tá sát. Cá fol ja XI I. Pi us ad di gi po zi tív megíté -
lé sét, mi vel azt ál lít ja, hogy a pápa tu dott a ha lál -
tá bo rok ról és mégis né ma ma radt. Ugyanak kor
Arendt ki fej ti, hogy XI I. Pi us II. vi lág há bo rús ide -
jén ta nú sí tott ma ga tar tá sa kö rül azóta is zaj lik a vi -
ta, a pápa megíté lé se Arendt esszé je óta pe dig csak
vi ta tot tabb. A bot rány- nar ra tí vát már ak kor is fô -

leg a tör té ne ti hû ség szá mon ké ré se ha tá roz ta meg
Pi us sze mé lyes fe le lôs sé gé ben. A Va ti kán ha mar tit -
ko sí tot ta a vo nat ko zó do ku men tu mo kat, a le vél tá -
rak meg nyi tá sa né mi leg meg könnyí te né ugyan a
kér dés tör té ne ti el dön té sét, de az alap ve tô on to ló -
giai kér dés fel ve tés, az ab szurd hely zet ben fel ve tô -
dô ab szurd eti kai di lem mák at tól még vál to zat la -
nok ma rad ná nak. Arendt esszé jé ben meg vizs gál ja
a Pi us fe le lôs sé ge kö rül zaj ló vi ta leg fôbb ér veit. Ez
a vi ta tu laj don kép pen az ukró nia kér dés fel ve té sé -
vel ját szik el, a „mi lett vol na ha…” kér dé sé vel.
A megosz tó kér dés fel ve tés te hát, az: mi lett vol na,
ha a pápa a ró mai vá ros ve ze tés hez ha son lóan konf -
ron tá ló dik a vi lá gi ha ta lom mal?

Pi us mel let ti érv ként azt szo kás el sô sor ban fel -
hoz ni, hogy ha fel mond ja a kon kor dá tu mot, az
szin te biz tos, hogy visszaütött vol na. Hoch huth nál
a Pá pa azt mond ja, Hit ler el len nem sza vak kal és
nyi lat ko za tok kal kell har col ni, ha nem hall ga tás sal:
„csön de sen, oko san, mint a kí gyó.”8 Ugyanak kor
az olasz pél da azt mu tat ja, hogy a konf ron tá ció le -
he tett vol na akár si ke res is. Má sik fon tos érv Pi us
mel lett ál lam és egy ház szét vá lasz tá sá nak, az egy -
ház po li ti kai sem le ges sé gé nek kö ve tel mé nye, ír ja
Arendt, ami a mo dern pol gá ri de mok rá cia alap pil -
lé re – ugyanak kor te gyük hoz zá, hogy még a II. Va -
ti ká ni Zsi nat is, ugyan meg kés ve, de megál la pí tot -
ta, hogy a II I. Bi ro da lom meg szeg te a vi lág né ze ti
sem le ges ség kö ve tel mé nyét, te hát az egy ház is elis -
mer te, hogy a II I. Bi ro dal mat alig ha le he tett pol gá -
ri de mok rá ciá nak ne vez ni, a szó akár me lyik ér tel -
mé ben. Ennyi ben rend kí vü li sza bá lyok is lép het -
tek vol na élet be. Az egy ház ré szé rôl vett pár tat lan -
sá got azon ban to vább hi tel te le ní ti, hogy a pápa
ko ráb ban két szer meg szeg te ezt a sem le ges sé get.
Egy szer, ami kor Oroszor szág meg tá mad ta Finnor -
szá got, egy szer pe dig rö vid del azután, hogy Német -
or szág meg sér tet te Hol lan dia, Bel gium és Lu xem -
burg sem le ges sé gét. Ráadá sul a zsi dók el gá zo sí tá -
sa alig ha te kint he tô a há bo rú szük sé ges ve le já ró já -
nak. Az is igaz per sze, hogy a hol land püs pö kök
ha son ló fel lé pé sé nek meg tor lá sa ként a ná cik to váb -
bi zsi dó kat hur col tak el. Egyik nyi lat ko za tá ban Mo -
há csi Já nos a da rab egyik ma gyar ren de zô je be szá -
mol ró la, hogy 2009-es ren de zé sé be be is akart ven -

6 Al bert Schwei tzer: http://mis cel la ne o us ma te ri al.b logs pot. hu/2011/08/al bert-sch wei tzer -on- de puty.html
7 Han nah Arendt: „The De puty: Gu ilt by Si len ce?”. In: Han nah Arendt: Res pon si bi lity and Judg ment. New York: Scho cken

2003. (con ta ins Arendt’s 1964 es sa ys The De puty: Gu ilt by Si len ce? and Per so nal Res pon si bi lity Un der Dic ta tor ship) – http://mis -
cel la ne o us ma te ri al.b logs pot. hu/2011/08/han nah -a rendt- de puty- gu ilt- by- si len ce.html

8 Hoch huth: A hely tar tó, Eu ró pa Könyv kiadó, 1966. 241.

19 Szô nyi Szi lárd: Hit ler cin kos tár sa a pápa? In ter jú Mo há csi Já nos sal. In: He ti Vá lasz – http://he ti va lasz. hu/kul tu ra/hit ler-
 cin ko star sa -a- pa pa-21194/?cikk_er te kel=1&er te ke les=3

10 Roy F. Bau me si ter: A holokauszt és a go nosz ság négy gyö ke re, In Holokauszt: tör té ne lem és em lé ke zet, Szer kesz tet te Ko -
vács Mó ni ka, Jaf fa Kiadó, 2005. 219

11 Ma gyaror szá gon a Szín há zi Adat tár sze rint há rom szor mu tat ták be A hely tar tót, ’66-ban Ka zi mir Ká roly és Gosz to nyi Já -
nos a Thá li á ban, ’67-ben Ba bar czy Lász ló a Pé csi Nem ze ti Szín ház ban, és 2009-ben Mo há csi Já nos a Csi ky Ger gely Szín -
ház ban.
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„nagy” tör té ne tek és for mák után, mi kor a ta -
pasz ta la tok már nem egy sé ge sí tô és be zá ru ló
nar ra tí vák men tén ar ti ku lá lód nak, az ér zé kelés -

 be li tö re de zett ség, a szét tar tás ke rül elô tér be. Ekkor
szü le tik meg a té ve dés esé lye. Ez az esély egy ben sza -
bad ság, hi szen a meg több szö rö zô dött né zô pon tok
a nyi tott ság alap ve tô ígé re tét hor doz zák, s mint ilye -
nek, az ér zé ke lés egye di és megis mé tel he tet len vol -
tát is tu da to sít ják. Ezál tal pe dig a sze mé lyes pers -
pek tí va meg le lé sé nek – úgy is, mint cél és fo lya mat –
fe le lôs sé gé re vi lá gí ta nak rá. Aho gyan Wolf gang
Ernst ír ja, a kol lek tív em lé ke ze tet töb bé már nem
kép vi se li az ál lam és nem zet tör té net írá sa: maradnak
he lyet te az al ter na tív em lé ke ze tek, tör té nel mek.1

A fen tiek szel le mé ben azt vizs gá lom a Moz gó Ház
Tár su lás 1998-as Cse resz nyés kert je kap csán, hogy
ho gyan vál hat az idô és em lé ke zés szín há zesz té ti kai
ta pasz ta lat tár gyá vá a kü lön fé le vi zuá lis mé diu mok
já ték ba ho zá sán ke resz tül. A té ve dés fo gal mát te hát
a szín ház né zôk nek tu da to san fel kí nált me di a ti zált
né zô pont-já té kok ka te gó riá ja ként elem zem. Hu di
Lász ló ren de zé se olyan kér dé se ket is fel vet, hogy a
tech no ló gia és ér zé kek me di á lis szét da ra bo ló dá sa
mi ként ke re tez és hoz lét re szi mul tán tes ti és techno -
ló giai idô ket. Va la mint, hogy a kol lek tív ta pasz talatok
össze füg gô pre zen tá lá sa he lyett mi fé le fo gal mi-érzéki
met sze te ket kí nál a né zôk szá má ra. Kiin du lá si pon -
tom, hogy elôadás me di a ti zált sá ga ka rak te re sen mu -
tat ja be az em lé ke zés moz gá sát, amely nek kö szön -
he tôen egyet len tör té net vagy for ma sem ér het nyug -
vó pont ra. Így pe dig az is vizs gál ha tó vá vá lik, mi ként
ajánl ja fel né zôi nek a té ve dés esé lyét, sza bad sá gát.

Idô sí kok és mé diu mok

Moz gó Ház Tár su lás elôadá sát az al ter na tív em -
lé ke ze tek di na mi kus, egy mást át ha tó já té kai
szer ve zik. A szín pa di tör té né se ket egy részt a

szín  pad fe lett ki ve tí tett, ré gi nek tû nô fény ké pek,
más részt a szín pad elôtt lé vô há rom te le ví zió ké szü -
lé ken fo lya ma to san fu tó do ku men tumfilm ké pei
(a szín pa don meg je le nô sze rep lôk ön val lo má sai)
he lye zik vál to zó kon tex tu sok ba.2 Az elôadás így a
cse ho vi tör té net de mi ti zá lá sá val há rom idô sík mozaik -
 ké pein ke resz tül mu tat ja fel sa já tos Cse resz nyés kert-
ér tel me zé sét, amely a kol lek tív ta pasz ta la tok össze -
füg gô pre zen tá lá sa he lyett a me di a ti zált és je len va -
ló tes tek, és e tes tek hez ta pa dó sze mé lyes em lé ke -
ze tek szi mul tán ér zé kel te té sé ben, és ezen ér zé ke lés
asszo cia tív és vad já té kai ban ta lál ja meg a sze mély -
kö zi érin tés pon to kat né zôk és szí né szek kö zött.

A te kin tet el me rül a szín tér há rom idô sík já nak
el té rô me di á lis ke re tei ben és áb rá zo lá si ha gyo má -
nyai ban: felol dó dik a fo tók, te le ví ziós ké pek és va -
lós tes tek egy más nak el lent mon dó, ör vény lô tör -
té ne tei ben. A szín pad há tul ján ki fe szí tett vá szon ra
szá zad ele ji fo tó kat ve tí te nek: olyan nyo mok ezek,
me lyek – fô ként a szín pa di tes tek fé nyé ben – egy
idea li zált nak tû nô múlt, egy rég múlt idô zárt, ki -
me re ví tett, egye dü li ként fenn ma ra dó pil la na tai ra
em lé kez tet nek. Ugyanak kor, a gyász ér ze te és a ha -
lan dó ság tu da ta kí sé ri ôket, aho gyan Su san Son tag
is rá mu ta tott: „Min den fény kép egy-egy me men to
mo ri. (…) Min den fény kép – ép pen mert ki ha sít -
ja és meg der mesz ti a pil la na tot – az idô min dent
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írt, má sok sze rint vi szont túl sá go san is kesz tyûs
kéz zel bá nik a pá pá val. Ön még ek kor sem érez te
szük sé gét az ál lás fog la lás nak, ha nem a dön tést a
né zôk re hagy ta – azok ra a né zôk re, akik be ad dig -
ra már be leéget te a fél ke gyel mû, ál szent pápa ké -
pét.12

Vissza tér te hát az el fo gult ság vád ja, a nyílt ál lás -
fog la lás hiá nyo lá sa a Pá pát fel men tô tör té nel mi nar -
ra tí va szem pont já ból. Ugyanak kor, ha sem Hoch -
huth, sem Mo há csi nem is fog lal ál lást, és ez in -
kább eré nyük ként em lí ten dô, az ak kor is biz to san
igaz, hogy ma ga a prob lé ma fel ve tés in kább il lik be -
le egy, a pápa sze re pét prob le ma ti kus nak lá tó, dön -
té seit legalábbis meg kér dô je le zô né zô pont ba.
A hely tar tó, mint a hat va nas évek do ku men ta ris ta

mû vei egy vi szony lag zárt, ideo lo gi kus ér tel me zést
kí nál fel a pápa ré szé rôl, ezért a drá ma és a be lô le
ké szült elôadás él ve ze te, sze re te te nem pusz tán esz -
té ti kai ter mé sze tû, nem tel je sen füg get len a vi lág -
né ze tünk tôl. Ez alatt ter mé sze te sen nem szûk ér -
te lem ben vett ol da la kat vagy pár to kat kell ér te ni.
Min de ne set re nem vé let le nül alap mû ve a sor ve ze -
tô mül vá lasz tott könyv nek, Zi ol kows ki mun ká já -
nak Schil ler em lí tett esszé je. Ugyan ab ban fel te he -
tô leg Zi ol kows ki té ved, hogy A szín ház mint mo rá -
lis in téz mény min den szín há zi bot rány alap szö ve ge
vol na. De ab ban az eset ben, ha a bot rányt ki vál tó
hi ba az eti kai nor má kat sér ti, mégis csak ez az alap -
kér dés: mi lyen vi szony ban van egy más sal mo rál,
mû vé szet, kri ti ka.

12 Szô nyi Szi lárd: Hit ler cin kos tár sa a pápa? In ter jú Mo há csi Já nos sal. In: He ti Vá lasz – http://he ti va lasz. hu/kul tu ra/hit ler-
 cin ko star sa -a- pa pa-21194/?cikk_er te kel=1&er te ke les=3

DERES KORNÉLIA

A té ve dés esé lye: idôk, mé diu mok,
em lé ke ze tek

A Moz gó Ház Tár su lás 1998-as Cse resz nyés kert je kap csán
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1 Wolf gang ERNST, Arc hí vu mok mo raj lá sa. Rend a ren det len ség bôl = Jac qu es DER RI DA–Wolf gang ERNST, Az arc hí vum kín -
zó vá gya/Arc hí vu mok mo raj lá sa (Fi gu ra 3.), Ki já rat Kiadó, Bu da pest, 2008, 108.

2 A te le ví ziós ké pek az egész elôadás alatt lát ha tóak, bár né hány je le net alatt a hang nem hall ha tó.
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