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A ka no ni zált ér tel me zés sze rint A kau ká zu si kré -
ta  kör Brecht egyet len olyan drá má ja, amely -
ben a jó ság és az em ber ség dia dal mas ko dik. 

Gru se gyer mek irán ti sze re te te és ál do zat kész sé ge 
le gyô zi az ôt kö rül ve vô er kölcs te len vi lág min den 
aka dá lyát.3 Hiá ba so ka sod nak az út já ba ke rü lô ne -
héz sé gek, min dig van nak szö vet sé ge sei: együt térzô, 
jó aka ra tú em be rek. A megol dás, mi sze rint a szol -
gá ló lány nak és nem a vér sze rin ti édes anyá nak ítélik 
a gyer me ket, több ok ból sem hat deus ex ma chi na -
ként. A dön tés össz hang ban áll a hu má num és a 
sze re tet ôsi pa ran csá val: azé a gyer mek, aki óv ja, 
gon doz za. Ac dak, a bí ró ha tá ro za tá ba még egy más -
faj ta pers pek tí va is be ke rül, me lyet ko ráb bi tény -
ke dé sé bôl is me rünk meg: be bi zo nyít ja, hogy egy 
igaz ság ta la nul be ren de zett vi lág ban a jog és igazság -
te vés is ha mis, s hogy az a lo gi kus dön tés, ami ér -
tel met len nek lát szik. Az íté let vé gül azért sem meg -
le pô, mert az elô tör té net megol dá sa ana lóg a pél -

dá zat be li vel. A brech ti di dak ti ka, a tár sa dal mi vi -
szo nyok meg vál toz ta tá sát cél zó esz mei ség e ké sei 
mû vé ben nem annyi ra erô tel jes, hisz a drá ma leg -
na gyobb ré szét a ki bô ví tett kré ta kör-mon da ad ja. 

A tár gya lan dó drá mát érin tô rö vid, te hát min -
den fé le szer ke ze ti elem zést, alak-ma gya rá za tot nél -
kü lö zô „felütés” épp ele gen dô (ám a ké sôb biek ben 
lát ni fog juk, hogy ön ma gá ban egyút tal mennyi re 
se ké lyes) szem pon tot ad ah hoz, hogy a dra ma ti kus 
szö veg ha zai szín há zi re cep ció tör té ne té nek egyes 
szeg men tu mai jól lát ha tóak le gye nek. A kau ká zu si 
kré ta kör szín pa di in terp re tá ció já nak tel jes ma -
gyaror szá gi tör té ne té vel több ok ból nem fog lal ko -
zom e dol go zat ke re tei kö zött. Egy részt – te kin tet -
be vé ve a szín há zi kri ti ka ko ra be li (és a mai ra is oly 
jel lem zô) „el mé let nél kü li el mé le tét” (Pa vis), vagyis 
e mû faj nak azt a jel leg ze tes sé gét, hogy csu pán des -
krip tív megál la pí tá sok ra szo rít ko zik – ah hoz, hogy 
le he tô vé vál jon az egyes kri ti kák né zô pont jai nak 

* A dol go zat a 2001. évi OTDK „Nap jaink ma gyar iro dal ma” szek ció já ban má so dik he lye zést ért el (té ma ve ze tô: Dr. Kiss 
Gab riel la). Ezúton sze ret nék kö szö ne tet mon da ni Bé csy Ta más pro fesszor nak, aki szá mos ér té kes anyag gal se gí tett a dol -
go zat drá ma tör té ne ti ré szé nek megírá sá ban. 

1 Hei ner Mül ler: Ge sam mel te Irr tü mer 2. Frank furt a. M., Suhr kamp, 1990. 67. 
2 Hans- Thies Leh mann: Postd ra ma tis ches The a ter. Frank furt a. M., Ver lag der Au to ren, 1999. 31. 
3 Al má si Mik lós a drá ma for má val, azaz a stá ci ó- sze rû ség gel hoz za össze füg gés be a hôs ama tu laj don sá gát, mi sze rint pil la -

nat ról pil la nat ra te rem ti az éle tét. Min den egyes harc egy-egy je le net ben kap he lyet. Al má si Mik lós: A drá ma fej lô dés út jai. 
Bp., Aka dé miai, 1969. Ha son ló kö vet kez te tés re ju tot tak a mar xis ta ideo ló gia fe lôl kö ze lí tô ér tel me zé sek is. Mész Lász lóné 
sze rint „a megol dás azt a gon do la tot su gall ja, hogy van re mény az igaz sá gos ság ra, ha a bí rás ko dás nem az osz tály el nyo -
más esz kö ze.” Mész Lász ló né: Drá ma a hu sza dik szá zad ban. Bp., Tan könyv kiadó, é. n. 149.

HU BER BEÁ TA 

Ret te ne tes a kí sér tés az iró niá ra 
Poszt mo dern já té kok az epi kus szín ház ban a Nyír egy há zi  
Mó ricz Zsig mond Szín ház Kré ta kör cí mû elôadá sá ban* 

 
Brech tet fel hasz nál ni, anél kül, hogy kri ti zál nánk, áru lás.  

(Hei ner Mül ler1) 
 

Eb ben az ér te lem ben bát ran be szél he tünk egy poszt-brech ti  
szín ház ról, amely nek na gyon is sok kö ze van Brecht hez, hi szen  
az élet mû bôl le szûr he tô kö ve te lé sek és kér dé sek fog lal koz tatják,  

ám a brech ti vá laszt már nem tart ja el fo gad ha tó nak. 
(Hans- Thies Leh mann2) 
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fel tér ké pe zé se és en nek bir to ká ban az egyes elôadá -
sok szce ni kai és tar tal mi di men ziói nak tel je sebb és 
egy ben kri ti kai szem lé le te, s így a re cep ció tör té net 
ala pos fel dol go zá sa, olyan szé les kö rû kul túr tör té -
ne ti hát tér tu dás ra van szük ség, amely nek ki bon tá -
sa eb ben az eset ben szét fe szí te né je len dol go zat ke -
re teit. Más részt, mi vel el sôd le ges cé lom Mo hácsi 
Já nos Kré ta kör cí mû elôadá sá nak poszt mo dern vo -
ná sai nak kör vo na la zá sa, vá lasz tá som azért esett az 
aláb biak ban rö vi den vá zolt elôadá sok ra, mert kiter -
 jed tebb kri ti kai re cep ció val ren del kez nek, il let ve 
lát vá nyo san ide o tex tu á lis (Pa vis) vol tuk le he tô vé 
te szi, hogy (mintegy re to ri kai fo gás ként) kont rasz -
tot al kos sa nak a Mo há csi- fé le poszt mo dern ol va -
sat tal szem ben. 

A Ma dách Szín ház 1961-es elôadá sa so káig re -
fe ren cia pont nak szá mí tott a mû ma gyaror szá gi re -
cep ció tör té ne té ben. Ádám Ot tó ren de zé se a kí nai 
szín ját szást idéz ve kü lön bö zô ál ar cok és moz gás -
stí lu sok al kal ma zá sá val, azaz a szer zôi in ten ciót kö -
vet ve kü lön böz tet te meg a né pet a ha tal ma sok tól. 
Szem pon tunk ból nem el ha nya gol ha tó, hogy szinte 
va la mennyi kri ti ka a Gru sét ját szó Pso ta Irén ala kí -
 tá sát mél tat ta, aki igye ke zett a drá mai alak lel ki-ér -
zel mi mo ti vá ció ját mi nél ma ra dék ta la nab bul ki fe je -
 zés re jut tat ni. „Le nyû gö zô” moz du la tai val, „kife je -
zô” mi mi ká já val csak fo koz ta az at mosz fé ra te rem tô, 
me se vi lá got idé zô dísz let ha tá sát, s így mint egy az 
elôadás glo bá lis je len té sé nek meg tes te sí tô jé vé vált: 
jó nak és hu má nus nak kell ma rad ni a mos to ha, el -
len sé ges kö rül mé nyek da cá ra.4 A brechti iró nia te -
hát nem ka pott kü lö nös hang súlyt a ren de zés ben. 

A hat va nas és het ve nes évek ben mind a kö zön -
ség, mind a ma gyar szín há zi gya kor lat tar tóz ko dó 
volt a Brecht-drá mák kal és a brech ti esz kö zök kel 
szem ben. En nek oka va ló szí nû leg az el vá rás ho ri -
zont ideo ló giai meg ha tá ro zott sá gá ban rej lett. Éppen 
ez te szi ér de kes sé Ba bar czy Lász ló és Csi szár Im re 
ren de zé seit, akik a het ve nes, il let ve a ki lenc ve nes 
évek ele jén vit ték szín re A kau ká zu si kré ta kört. A 
Ba bar czy- fé le pé csi elôadás (1968) ki dol go zat la nul 
hagy ta az elô já té kot, s ez zel le mon dott az amúgy 

„szok vá nyos” ak tua li zá lás ról (a szín há zi for dí tás 
ide o tex tu á lis vo nat koz ta tott ság áról5). A szce no grá -
fia, a szí né szi já ték a hu ma ni tást, vagyis azo kat az 
erô for rá so kat rep re zen tál ta, ame lyek re egy új társa -
da lom épül het. A dísz let a kül sô kör nye zet tel együtt 
meg raj zol ta a lé lek bel sô já ték te rét is. 1993-as elô -
adá sa már ko ránt sem ne vez he tô az elôb bi hez ha -
son ló ko he rens, azaz egy sé ges szem pon tot ér vé -
nye sí tô pro duk ció nak: „nincs sti lá ris ve zér lô el ve, 
nincs ural ko dó né zô pont ja, ezért a rész le tek nem 
erô sí tik, ha nem gyen gí tik egy mást.” 6 A szín pa di 
meg va ló sí tás olyannyi ra egye net len ma radt, hogy 
pél dául nem nyert je len tést az elôadás ele jén még 
je len lé vô, ké sôbb el tû nô vil lany póz na, va la mint se 
a drá má ba, se az elôadás jel rend sze ré be nem il lesz -
ke dett be le az a megol dás, hogy a Kecs ke te nyésztô 
Kol hoz tag jait szín pa di kö zön ség ként bá buk kal he -
lyet te sí tet te. A vil lany póz na eset le ges po li funk ci o -
na li tá sá nak já ték ba ho zá sa, va la mint a dra ma ti kus 
sze mély bá bu val tör té nô „meg tes te sí té se”, a rep re -
zen tá ció eb bôl adó dó fel nyi tá sa le he tô sé get ad hatott 
vol na ar ra, hogy sza kít son az ad di gi ha zai Brecht-
szem lé let tel, és „fel zár kóz zon”, vagy legalábbis kö -
ze led jen a ren de zôi szín ház (Re gie the a ter) nyu gat-
 eu ró pai trend jé hez. „A pél dá zat sem esz té ti kai, sem 
er köl csi ta nul ság gal nem szol gált eb ben az elôadás -
ban”7, vagyis sem a gesz ti kus jel hasz ná lat, sem a 
fa bu la nem ke rült já ték ba.  

Csi szár Im re dra ma tur giai ol va sa tá ban az anya -
ság pszi chi ku ma és a for ra da lom igaz sá ga ju tott ér -
vény re.8 Sti li zált já ték mód dal, il let ve ál ar cok hasz -
ná la tá val kap cso ló dott a kí nai szín ját szás hoz, a 
masz kok azon ban hol kí nai, hol grú zos jel le get öl -
töt tek, ráadá sul ne he zí tet ték a szí né szek szö veg -
mon dá sát. Az 1976-os elôadás csu pán az elô já tékot 
fosz tot ta meg grúz kör nye ze té tôl, az 1990-es vi -
szont az elôadást az elô já ték tól. A kár pót lá sok korát 
él tük, s ez zel a hú zás sal Csi szár nak si ke rült megóv -
nia a tör té ne tet at tól, hogy az el kép ze lé se sze rint 
ana ló giát kí ná ló szi tuá ció a köz hely szint jé re szál -
lít sa le azt.9 Már az el sô je le net ben fel vo nul tat ta 
összes öt le tét: mo nu men tá lis tér ke ze lés, moz gá sok 

4 Film Szín ház Mu zsi ka, 1961. már cius 31. 
5 Ez a kér dés kör azért ér de mel kü lö nö sebb fi gyel met, mert a szín há zi for dí tás tra di cio ná li san brech ti mód ja a kor társ euró -

pai szín ház el mé let ben az ide o tex tu á lis ren de zés alap pél dá ja. Vö.: Pat ri ce Pa vis: A lap tól a szín pa dig – Ne héz szü le tés. 
Theat ron, 2000/Nyár-ôsz. 93–105. ford. Si pôcz Ma riann. 

6 P. Mül ler Pé ter: Kau ká zu si kré ta por. Szín ház, 1993/2. 
7 Uo. 
8 Észak- Ma gyaror szág, 1976. ja nuár 25. 
9 Szán tó Ju dit: Mi kor hosszú egy epi kus drá ma? Szín ház, 1990/4.
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erôs drá mai sá ga, jel me zek pom pá ja. A ké sôb biek -
ben pe dig alap gesz tu sok ra re du kált ké pek so ro za -
tá vá vált az elôadás.10  

Az elô zôk ben tár gyalt hat elôadás ból az aláb bi 
kö zös és ál ta lá nos je gyek emel he tôk ki. A szí nészi 
já té kot te kin tet ve mindegyik a pol gá ri il lú zió szín -
ház ha gyo má nya sze rint szer ve zô dik, ami azért sem 
meg le pô, mert az em lí tett elôadá sok ide jén a ha zai 
színjátszó kultúrában az a gya kor lat vert gyö ke ret, 
amely mi nél na gyobb be leélést, il lú zió te rem tést kö -
ve telt meg a szí nész tôl.11 Mi vel a ren de zé se ket el -
sô sor ban da rab mi me ti kus- re fe ren ci á lis il lú zió ja 
ha tá roz ta meg, az elide ge ní tô ef fek tus kü lön fé le va -
rián sait pe dig túl di rek ten al kal maz ták, ezért a 
Brecht nél ol vas ha tó esz kö zök kö zül a di dak ti kus 
fa bu la ju tott hang sú lyos sze rep hez, ám ez is ki zá -
ró lag auto- és ide o tex tu á lis ol va sa tok ban (Pavis) 
va ló sult meg. E két sa já tos ság együtt élé sé re jó pél -
da az 1972-es szol no ki elôadás, amely ben a hu má -
nus ság kér dé se az ak tua li zá lás szán dé ká val öt vö -
zô dött. Sán dor Já nos ren de zôt a ha ta lom me cha -
niz mu sa fog lal koz tat ta: „a szo cia lis ta Ma gyaror szá -
gon azo kat il le ti meg a ha ta lom, akik bán ni tud nak 
ve le.”12 „Em ber sé ge sebb”, „me le gebb” elôadás ra tö -
re ke dett, s ennyi ben a dog má vá me re ví tett brech -
ti já ték mód dal szállt szem be.  

A kau ká zu si kré ta kör szín há zi re cep ció tör té ne -
té nek utol só fe je ze te a több díj jal ki tün te tett Mo -
há csi Já nos ren dez te Kré ta kör cí mû elôadás hoz kap -
cso ló dik.13 Szá munk ra igen lé nye ges mo men tum, 
hogy a szín la pon – mint szer zô – nem ta lál juk 

Bertolt Brecht ne vét.14 Mo há csi a dra ma ti kus szö -
veg átírá sá val, va la mint az ere de ti dal la mok el ha -
gyá sá val s Fa ra gó Bé la ze nei anya gá nak beil lesz té -
sé vel ra di ká li san új elôadás szö ve get ho zott lét re, 
amely csak frag men tu mai ban idé zi a brech ti szö -
ve get. A to váb biak ban azért tar tom szük sé ges nek 
ele mez ni a brech ti drá ma szö veg kom po zí ciós szer -
ke ze tét, il let ve a drá mai ala kok rend sze rét, mert ez 
a vizs gá lat a ké sôb biek ben ar ra szol gál majd, hogy 
a posztmodern esz köz tár szám ba vé te le kor vi lá go -
san lás suk, Mo há csi mi se en scène- jé ben az „új ra -
írás”15 ered mé nye képp mi lyen ele mek és ho gyan 
vál toz tak meg, s mi vé „fa jult” az ere de ti in ten ció. 
Ezen kí vül nem ha nya gol ha tók el a drá mát érin tô 
iro da lom tör té ne ti szem pon tok sem, hi szen így ké -
pet ka punk ar ról a ha gyo mány ról, ame lyet Brecht 
fel hasz nált, vagyis ami bôl az „átírás” gesz tu sá val 
megal kot ta a ma ga Krétakörét. Így re mél he tô leg 
meg ha tá roz hat juk azt a két kü lön bö zô mód szert – 
azaz a klasszi kus örök ség mo dern és posztmodern 
ke ze lé sé nek mi ként jét –, ame lyet az ere de ti mû 
brech ti és Mohácsi-féle átírá sa ér vé nye sí tett. 

 
„Brecht” 

 
A bib liai Sa la mon ki rály (aki igaz sá gos dön té seiért 
kap ta a „bölcs” jel zôt) a „kié a gye rek” kér dés el -
dön té se kor si ke re sen lep lez te le a ha mis anyát, s 
tett igaz sá got.16 A sa la mo ni íté let vi lág szer te el ter -
jedt me se mo tí vum má vált, s több mû cse lek mé -
nyé nek lett a csat ta nó ja. A kö vet ke zôk ben a Kré -

10 A kri ti ka író ja nyil ván va lóan nem a brech ti alap gesz tus ter mi nu sá ra gon dolt: „Itt is ki volt ugyanis dol goz va a mon da tok 
kü lön-kü lön ér te le mén túl egy bi zo nyos alap gesz tus, amely hogy ész lel he tô le gyen, nem mond ha tott le ugyan egé szen az 
egyes mon da tok ér tel mé rôl, de in kább csak esz köz ként vet te igény be ezt az ér tel met a cél ér de ké ben.” Bertolt Brecht: A 
szín mû vé szet megítél te té sé nek mér céi rôl. In: B. B.: Szín há zi ta nul má nyok. Bp., Mag ve tô, 1969. 98. (A to váb biak ban SZT) 

11 A szta nyisz lavsz ki ji és a brech ti szí né szi tech ni kák kor társ ho ri zont ból tör té nô megíté lé sé hez lsd. Philip Aus lan der: „Just 
be yo ur self” Lo go cent rism and dif fé ran ce in per for man ce the o ry. In: P. A.: From Ac ting to Per for man ce. Es sa ys in Modernism 
and Post mo der nism. Lon don and New York, Ro ut led ge, 1997. 28–38. 

12 Szol nok Me gyei Nép lap, 1972. már cius 29. 
13 Fa ra gó Bé la – Mo há csi Ist ván – Mo há csi Já nos: Kré ta kör (Nyír egy há zi Mórics Zsig mond Színhház). Dísz let: Khell Zsolt. 

Jel mez: Szûcs Edit. Ze ne: Fa ra gó Bé la. Ren dez te: Mo há csi Já nos. Sze rep lôk: Avass At ti la, Cso ma Ju dit, Gados Bé la, Gazsó 
György, Hetey Lász ló, Hor váth Ré ka, Ke re kes Lász ló, Ko csis An tal, Me zei Zol tán, Mé szá ros Ár pád, Petneházy At ti la, Pre -
gitzer Fru zsi na, Ró bert Gá bor, Sza bó Már ta, Sza bó Tün de, Szal ma Ta más, Tóth Ká roly, Var jú Ol ga. A XVIII. Or szá gos 
Szín há zi Ta lál ko zó fô dí ja (Mo há csi Já nos), leg jobb fér fi ala kí tás (Gazsó György), leg jobb dísz let (Khell Csörsz), leg jobb 
jel mez (Szûcs Edit), leg jobb dra ma tur gia (Mo há csi Já nos és Ist ván). 

14 „Ugyanak kor olyan szi go rú elôírá so kat tar tal ma zott a szer zôi jog, amely gúzs ba kö töt te vol na el kép ze lé sei met. Töb bek 
kö zött nem le he tett vol na más ze nét il lesz te ni hoz zá, s a sze rep lôk ka rak te rén sem vál toz tat hat tunk vol na egy csöp pet 
sem. Ezért dön töt tem az átírás mel lett.” Nyír egy há zi Nap ló, 1998. ok tó ber 10. 

15 Vö.: az új teat ra li tás je gyé ben fo gant elôadá sok sa já tos sá gai ról írot ta kat. In: Ké ke si Kun Ár pád: Tü kör ké pek lá za dá sa. Bp., 
JAK-Kijárat, 1998. 99–104. 

16 „Vág já tok két rész re az ele ven gyer me ket, és ad já tok az egyik részt egyik nek, a má si kat pe dig a má sik nak.” (1Kir, 3,25) 
A bib liai idé ze te ket Ká ro li Gás pár for dí tá sá ban idéz zük.
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ta kör-mon da két ko rai fel dol go zá sát vizs gál juk meg 
ki fe je zet ten a tör té net és a drá mai ala kok szem -
pont já ból, hi szen így le he tô ség nyí lik a két drá ma 
és az ezek bôl me rí tô Brecht-da rab össze ve té sé re. 
Az egyik leg ko ráb bi fel dol go zás Li Hszing- tao tol -
lá ból va ló. A Kré ta kör17 cí mû klasszi kus kí nai ope -
ra-drá má ban (XIII. szá zad) a sa la mo ni íté let a mû 
egé sze fe lôl néz ve vé let len sze rû megol dás ként, deus 
ex ma chi na ként hat, hi szen a mû ben el sô sor ban a 
kí nai man da rin-tár sa da lom fi nom vo ná sok kal meg -
raj zolt bel sô konflik tu sai do mi nál nak: a tár sa da -
lom pe ri fé riá já ra szo rul tak, a le csú szot tak felemel -
ke dé si tö rek vé sei szem be ke rül nek a pat riar chá lis 
ha ta lom bir to ko sai val. A drá ma hôs nô jét, az ala -
csony szár ma zá sú Haj-tangot Ma úr, a vá ros gaz -
dag em be re, há zá ba fo gad ja má so dik fe le ség nek, 
az zal az ígé ret tel, hogy ha fiút szül ne ki, el sô 
asszony ként bá nik majd ve le, s örö köl ni fog ja va -
gyo nát is. Haj-tang meg szü li a fiút, ám az el sô fe -
le ség nem akar ja kien ged ni ke zé bôl a va gyont. Szö -
vet ke zik sze re tô jé vel, a he lyi elöl já ró ság tit ká rá val, 
s meg gyil kol ja fér jét, majd a tet tet Haj-tangra há -
rít ja, és azt ál lít ja, hogy a fiú is az övé. A he lyi hi -
va tal ter mé sze te sen min den ben se gí ti az el sô fe le -
sé get, te hát Haj-tang szük ség sze rûen bu kás ra van 
ítél ve. Az er köl csi ér zé künk nek tet szô be fe je zés: 
Haj-tang fel men té se Pao Cseng fô bí ró in téz ke dé -
sé nek kö szön he tô, aki tu laj don kép pen tör té nel mi 
alak volt (a XI. szá zad ban élt, hí res volt fedd he tet -
len sé gé rôl és böl cses sé gé rôl, ha lá la után pe dig nép -
me sék iga zság te vô hô se lett be lô le). „Nyil ván va ló, 
hogy a tár sa dal mi összeüt kö zést a drá ma nem vi -
szi kö vet ke ze te sen vé gig, hi szen a kré ta kör-megol -
dás sal a kí nai man da ri niz mus mintegy ki ja vít ja a 
he lyi szer vek hi bá ját.18 A má sik is mert Kré ta kör 
Kla bund tól szár ma zik.19 Drá má ja köz vet le nül Li 
Hszing- tao mû vén alap szik, ám Kla bund az ere de -
ti mû tár sa dal mi di men zió ját el- / ki hagy va ro man -
ti kus sze rel mi tör té ne tet kreált.  

Az ed di giek bôl ki tû nik, hogy a Brecht-da rab a 
tár sa dal mi vi szony rend sze rek áb rá zo lá sát te kint ve 
in kább Li Hszing- tao drá má já val mu tat ro kon ságot. 
Brecht A kau ká zu si kré ta kö re (1944–45) azon ban 
nem pusz tán a kré ta kör-le gen da mo dern fel dol gozá -
 sa. A tör té ne tet egy elô já ték ve ze ti be, amely fô kérdé -
 sé ben – Kié a föld? – megegye zik a Kré ta kör „Kié a 
gye rek?”-prob le ma ti ká já val. Az elô já ték ban két 
kau ká zu si kol hoz fa lu fej ti ki az Ál la mi Új jáépí té si 
Bi zott ság fô vá ro si szak ér tô nô jé nek je len lé té ben a 
kér dé ses föld del kap cso la tos ter veit. A két ál láspont 
megis me ré se után egy Brecht-ol va só szá má ra20 nem 
le het vi tás, hogy ki nek az el kép ze lé se vá lik va ló ra. 
A Ro sa Lu xem burg Kol hoz tag jai terv rajz zal, pon -
tos szá mí tá sok kal tá maszt ják alá igé nyü ket. A ha -
la dás kép ze té nek a Ga linszk Kecs ke te nyész tô Kol -
hoz kül döt tei nem tud nak el lenáll ni: „Ezek a völgy -
rab lók, saj nos, na gyon jól tud ják, hogy mi gé pek -
nek és ter vek nek nem tu dunk el lenáll ni.”(74121).  

Az elô já ték és a Kré ta kör-mon da vi szo nyá nak 
ér tel me zé se so káig vi szo nyí tá si pont nak szá mí tott 
a da rab egé szé nek in terp re tá ció ját il le tôen.22 Az elô -
já té kot (lep le zet len di dak ti ká ja miatt) a kri ti ku sok 
a da rab ke let ke zé se után so káig fe les le ges nek talál -
ták. A hat va nas évek tôl kezd ve nem a pár hu za mos -
sá got emel ték ki a két tör té net vi szo nyá ban, ha nem 
tör té ne ti as pek tus ból kezd ték el szem lél ni a két egy -
 sé get, s így meg kap ták a je len-múlt re lá ciós egyen -
le tét: ez eset ben a je len kép vi se li ugyanan nak a 
prob lé má nak a könnyebb megol dá sát, hi szen a tör -
té ne lem po zi tív irá nyú fej lô dé sé nek az ered mé nye. 
A múlt ban vi szont, mi vel az a tör té ne ti fej lô dés egy 
ala cso nyabb fo kán he lyez ke dik el, „még nem mentek 
ilyen könnyen a dol gok”, ke mé nyen meg kel lett 
küz de ni az igaz ság ér vé nye sí té séért. Brecht ma ga 
is el lent mon dá so san nyi lat ko zott arról, hogy mûve 
pa ra bo la-e vagy sem, min de ne set re – a pusz ta meg -
fe lel te tést el vet ve – a tör té ne ti szem lé let mód el sa -
já tí tá sá ra és al kal ma zá sá ra ins pi rál ta ol va só ját és 

17 Li Hszing- tao: A Kré ta kör. Bp., Ma gyar He li kon, 1960. ford. Tôkei Fe renc. 
18 Tô kei Fe renc: Utó szó In: Li Hszing- tao: i. m. 243. 
19 Kla bund: A Kré ta kör. Szín há zi Élet, 1928/7. 113–135. 
20 „Brecht-ol va són” az élet mû vet a mo der ni tás dis kur zu sa és az utol só me ta nar ra tí va zárt sá ga fe lôl ér tel me zô be fo ga dót értem. 
21 A kau ká zu si kré ta kör szö ve gét az aláb bi kiadás ból idéz zük: Bertolt Brecht szín mû vei II. Bp., Ma gyar He li kon, 1964. 733–

842. ford. Ga rai Gá bor. 
22 Az elô já ték és a drá mai ala kok ér tel me zé sé hez fel hasz nált né met szak iro da lom (Je an Knopf: Brecht Hand buch 2. Stutt gart, 

Metz ler, 1980. 254–271; Klaus- Det lef Mül ler: Bertolt Brecht. Epo che- Wer ke-Wir kung. Mün chen, C. H. Beck, 1985. 293–
297.; Theo Buck: Der Gar ten des Az dak: Von der Äst he tik ge sells chaft li cher Pro duk ti vi tät im Kau ka sis chen Krei de kreis. 
In: Walter Hin de rer (szerk.): Brechts Dra men- Neue In terp re ta ti o nen. Stutt gart, Rec lam, 1984. 194–216.) „brech ti”, il let ve 
„poszt brech ti” ol va sa tá hoz lsd. Kiss Gab riel la: In ter szub jek ti vi tás és in ter tex tu a li tás. In: Ha nus Er zsé bet (szerk.): In hono -
rem Bé csy Ta más. Za lae ger szeg, Reflex, 1998. 101–108.
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né zô jét, mely nek ér tel mé ben a két tör té net legin -
kább azt mu tat ja meg, hány fé le kép pen le het az em -
be ri böl cses sé get fel hasz nál ni. A „Vi ta a völ gyért” 
cí mû el sô je le net vé gén a gyôz tes kol hoz ta gok egy 
ré gi mon dát ad nak elô a dön tés megerô sí té se végett. 
Mindez egyér tel mû jel zé se an nak a brech ti in ten -
ció nak, amely a né zôi ma ga tar tás meg vál toz ta tá sán 
ke resz tül je len tôs tár sa da lom átala kí tó sze re pet szán 
a mû vé szet nek. A két elô zôek ben tár gyalt Kré ta kör 
drá má val szem ben Brecht nél a hôs nô és a bí ró tör -
té ne te össze fo nó dik. Gru se és Acdak tény ke dé sé -
rôl sok kal tel je sebb ké pet ka punk, mint az elôb -
biek ben, ahol a bí ró csak az utol só je le net ben lépett 
be a cse lek mény be, te hát igaz sá gos sá ga ki zá ró lag 
az adott ítél ke zés al kal má val nyil vá nult meg. Gruse 
és Ac dak tör té ne tei vol ta kép pen azt mu tat ják meg, 
hogy két kü lön bö zô em ber ho gyan éli túl a káosz 
idô sza kát. A Gru se- fi gu ra ér tel me zé sé nek ne héz -
sé gei rôl Brecht a kö vet ke zô ket mond ja:  

 
(…) együgyû nek kel le ne len nie, kül sô re olyan nak, 
ami lyen a Bo lond Mar git Breu ghel nél, mál hás ál -
lat nak. Csö kö nyös nek kel le ne len nie, nem pe dig 
lá za dó nak, aka ra tos nak és nem jó nak, ki tar tó nak 
és nem meg vesz te get he tet len nek stb. stb. együgyû -
sé gé nek sem mi képp se vol na sza bad „böl cses ség -
re” utal nia (ez az is mert sab lon), de tel jes ség gel 
összeegyez tet he tô le het a gya kor la tias ság gal, még 
a ra vasz ság gal és az em be rek irán ti ér zék kel is.23  
 

Brecht esz me rend sze ré ben Gru se gyer mek sze re te -
te az ön tu da tos kom mu nis ta em ber sze re te té nek al -
le gó riá ja. A gyer mek me ne kí té se so rán az egy sze -
rû szol gá ló lány egy re oko sabb, talp ra eset tebb lesz, 
egy  re in kább megis me ri az ôt kö rül ve vô va ló sá got, 
s a fe le lôs ség vál la lás ter hét ma gá ra vé ve rá jön, hogy 
hasz nos em ber. Acdak alak já val kap cso lat ban 
Brecht is mét min den más in terp re tá tor nál meg gyô -
zôb ben vi lá gít rá a fi gu ra össze tett sé gé re, meg for -
má lá sá nak ne héz sé gé re:  

 
Elein te csak nyo mo rú sá gos igaz ság szol gál ta tás volt 
meg, amely a sze gé nyek nek ka pó ra jött. Tud tam, 
nem azt kell meg mu tat nom, hogy el kell fer dí te ni 
a meg szo kott jog gya kor la tot az igaz sá gos tör vény -
ke zés ér de ké ben, ha nem azt kell áb rá zol nom, hogy 
még a ha nyag, tu dat lan, sôt a rossz tör vény ke zés is 

hoz va la mit azok kony há já ra, akik nek va ló ban szük -
 sé gük van a jog ra. Ezért kel lett Acda kot önzô, erkölcs -
 te len, élôs di jel lem vo ná sok kal fel ru ház ni, hogy ô 
le gyen a legalan ta sabb, a leg zül löt tebb a bí rák között, 
de még min dig hiány zott ne kem egy tár sa dal mi 
jel le gû, ele men tá ris ok. Ezt ab ban ta lál tam meg, 
hogy Acdak csa ló dik, amiért a ré gi urak bu ká sával 
nem egy új kor kö vet ke zik be, ha nem csak új urak 
ko ra. Így hát to vább ûzi a pol gá ri jog szol gál ta tást, 
csak hogy egy le zül löt tet, sza bo tá zson ala pu lót, 
olyat, amely a bí ró ab szo lút ön zé sét szol gál ja ki.24  
 

Acdak böl cses sé ge te hát ab ban a ra cio na li tá sá ban 
hô sies felis me rés ben és dön tés ben áll, hogy egy 
olyan kor ban, ami kor ma guk a tör vé nyek is igaz -
ság ta la nok, csak a tör vé nyek el le né ben le het igaz -
sá got szol gál tat ni. Utol só dön té sé ben is ez nyi lat -
koz hat meg, ám íté le te nem egy sze rûen il lo gi kus, 
hi szen ami kor Gru sé nak íté li a gye re ket, s nem az 
iga zi anyá nak, egy új tu laj don-fel fo gás ke re teit je -
lö li ki. A da rab zár la tá ban az Éne kes a tör té net ta -
nul sá gául ugyanezt fo gal maz za meg: „Vés sé tek 
esze tek be a ré giek ta ná csát: Hogy min den azo ké 
le gyen itt, akik bán ni tud nak vé le”.  

 
„Poszt-mo dern Brecht” 

 
Az elô zôek bôl vi lá go san ki de rül, hogy Brecht esz -
me rend sze ré nek egyik kiemel ke dô ka te gó riá ja a vi -
lág meg vál toz ta tá sa. A va ló ság meg vál toz ta tá sa kép -
ze le té ben szük ség sze rûen össze kap cso ló dott va la -
mi más sal, ami lé nye ge sen kü lön bö zött at tól a tör -
té ne ti va ló ság tól, amely ben élt. Az utó pi kus ké pek 
(tér és idô) a mo der ni tás ban mintegy esz kö zül szol -
gál tak az ano ni mi tás és elide ge ne dés ál la po tá ban 
le le dzô szub jek tum re ha bi li tá lá sá ra. Brecht nél az 
utó pia múlt és je len re lá ciós vi szo nyát ma gya rázza: 
ha a múlt vál to zott, a je len is vál toz(tat)ha tó. Az 
utó pia azt a kü lönb sé get köz ve tí ti, amely a tör té -
nel mi idô és az egyén ide je kö zött áll fenn, vagyis 
fel mu tat ja az ideá lis ál la pot hiá nyát és kí sér le tet 
tesz a ki fe jez he tet len rep re zen tá lá sá ra. Lyo tard a 
fen sé ges fo gal mán ke resz tül vizs gál ja a mo dern és 
poszt mo dern rep re zen tá ciós és her me neu ti kai for -
máit.25 En nek ér tel mé ben a fen sé ges egy részt a ki -
mond ha tat lan egy faj ta ki mon dá si kí sér le te, más -
részt az él mény és a be fo ga dás te rü le té hez tar to zik. 

23 Bertolt Brecht: Mun ka nap ló. Bp., Eu ró pa, 1983. 199. ford. Eör si Ist ván. 
24 I. m. 198–99.
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Eb bôl a szem pont ból a mo dern mû vé szet – s így 
Brecht utó pi kus el kép ze lé sei is – a meg je le nít he -
tet len meg je le ní té sé nek szen te li ön ma gát, vagyis 
el fo gad ja, hogy a meg je le nít he tet len pusz tán mint 
hiány zó tar ta lom idé zôd jék fel. Ha azon ban felis -
mer jük, hogy a ki mond ha tat lan nem mond ha tó ki, 
il let ve, hogy a for mák nem szol gál nak az öröm szer -
zés anya gául, alap ve tô két sé gek éb red nek a for ma 
meg ha tá ro zó vol tá val, a nyel vi rend del szem ben: a 
poszt mo dern fel fe de zi a nyelv, a je lö lôk sa ját belsô 
meg je le nít he tet len sé gét, az ab szo lút lo gi ka mé lyén 
lük te tô lo gi kát lan sá got, vagyis a re to ri zált sá got. A 
fen sé ges ilye tén fel fo gá sa an nak meg ta pasz ta lá sá -
hoz ve zet, hogy a lé te zés alap ve tôen her me neu ti -
kai ter mé sze tû, sem mi lyen ab szo lút lé nyeg nem ra -
gad ha tó meg, min den do log to váb bi ana ló giá ra 
buz dí tó, idô ben el csú szó-el kü lön bö zô to váb bi ér -
tel me zést kap.  

Mark Sil ber man A Post mo der ni zed Brecht? cí mû 
ta nul má nyá ban ar ra tesz kí sér le tet, hogy az így kör -
vo na laz ha tó el mé le ti-i deo ló giai há ló ba il lessze 
„Brecht” ol va sa tát. Szá má ra te hát nem a né met gon -
dol ko dó vi lág né ze te, ha nem a va ló ság hoz va ló vi -
szo nya lé nye ges: „Nem a po li ti kust vagy fi lo zó fust, 
ha nem azt az anya got vizs gá lom, amely bôl Brecht 
konst ruál ta a va ló ság rep re zen tá cióit, és a tár sa dal -
mi transz for má ció teo re ti kus ap pa rá tu sát.” 26 Ez a 
szem lé let mód te szi le he tô vé, hogy az ez red for du -
lón szö ve gei nek a szer zô „ideo ló giai sze mel len zôje 
nél kül” te gyünk fel kér dé se ket.27 Mi vel je len dol -
go zat ge rin cét egy elôadás elem zé se al kot ja, a to -
váb biak ban – a jel zet tôl el té rô úton – a szín há zi jel -
hasz ná lat sa já tos sá gai nak (az átírás, il let ve a pél dá -
zat-jel leg meg szûn té nek) vizs gá la ta so rán kér de -
zünk rá e poszt mo dern vo ná sok re le van ciá já ra. 

Mo há csi leg több ren de zé se be so rol ha tó az ún. 
„új teat ra li tás” je gyé ben fo gant elôadá sok kö zé, 
ame lye ket egy fe lôl az új raírás (új raér tel me zés és 
átírás) poszt mo dern el já rá sa jel le mez, iga zol va 
ezzel a klasszi kus szö ve gek nyi tott sá gát (Jauss), 
más felôl a rep re zen tá ció já té ká val a szín ház egy -

faj ta ön ref lexió  ját nyújt ják, ami „a szín ház a szín -
ház ról” as pek tu sát avat ja az elôadás ré szé vé.28 Ha 
eze ket a je gye ket a brech ti dra ma ti kus-szín há zi 
dis kur zus ra vo nat koz tat juk, ak kor el fo gad hat juk, 
hogy „a kor társ el vá rás rend szer szá má ra nem a fa -
bu la ideo ló giai in de xe, ha nem az a gesz ti kus szín -
há zi nyelv já ték ins pi rá ló, amely egy, az in tel lek -
tus sal és az ér zé kek kel egyaránt szá mo ló, öröm te li 
be fo ga dói ál la pot fe lôl de fi niá ló dik.” 29 Mo há csi az 
átírás gesztu  sá val szin te új szö ve get konst ruál: az 
alap öt le ten – a két kol hoz vi tá ján, s a szín da rab 
be mu ta tá sán – kí vül úgy szól ván alig tar tott meg 
va la mit az „ere de ti bôl”. A „Kié a föld?” vi ta ke ret -
tör té net té ala kul, azaz nem dôl el a szín da rab be -
mu ta tá sa elôtt, ame lyet a két kol hoz ép pen az igaz -
sá gos dön tés meg ho za ta la ér de ké ben mu tat be. 
Vál toz ta tá sai nem csak a szö veg nyel vét, ha nem a 
drá mai tör té né sek ki me ne te lét is érin tik. A ren de -
zés rôl írott kri ti kák Mo há csi vál toz ta tá sait saj ná -
la tos mó don min den kü lö nö sebb in terp re tá ció nél -
kül hagy ták.30 A Brecht-da ra bok kri ti kái nak „ka -
no ni kus” ér ve lé si-ér té ke lé si me cha niz mu sa el sô -
sor ban az epi kus szín ház esz kö zeit ké ri szá mon az 
egyes elôadá sok ban. Szá muk ra vol ta kép pen már 
az is ele gen dô egy faj ta po zi tív mi nô sí tés hez, ha az 
elôadás ban fel fe dez ni vé lik a V-ef fek te ket. Mo há -
csi ren de zé sé rôl ké szült két nyír egy há zi kri ti ka eb -
ben az ér te lem ben nem tu dott mit kez de ni az 
elôadás sal, hi szen nyil ván va ló volt, hogy a brech -
ti esz kö zök itt nem „Brecht-hûen” (vagyis nem a 
Brecht ál tal össze gyûj tött és leírt tech ni kák má so -
la ta ként) je len tek meg.  

Ér té ke lé sük ki zá ró lag a kö vet ke zô mo men tu -
mok ra szo rít ko zott: az elôadás idô tar ta ma („az 
elôadás eb ben a for má já ban nem szá mít hat átütô 
si ker re, hi szen nem sza bad visszaél ni a né zô fi gyel -
mé vel, kon cent rá ló ké pes sé gé vel”), az átírás nyo -
mán ke let ke zett poén özön („a Brecht nyo mán ké -
szült „osz toz ko dá si tra gé dia” a cse lek mény szint -
jén nagy já ból kö ve ti az ere de tit, a dia ló gu sok azon -
ban sok he lyütt job bak, öt le te seb bek”) és a szí nészi 

25 Je an-F ra no is Lyo tard: Mi a poszt mo dern? Nagy vi lág, 1988/3. 419–426. ford. An gya lo si Ger gely. 
26 Mark Sil ber man: A Post mo der ni zed Brecht? The at re Jo ur nal, 1993/3. (vol. 45. No. 1.) 3. 
27 A kor társ Brecht-re cep ció nak ezt a beál lí tó dá sát jól szem lél te ti Eli za beth Wright: Post mo dern Brecht. A Re-P re sen ta ti on. 

Lon don and New York, Ro ut led ge, 1989. kü lö nö sen 90–97. 
28 Vö.: Ké ke si Kun Ár pád: i. m. 99–104. 
29 Kiss Gab riel la: Meg jegy zé sek a ki lenc ve nes évek ma gyar Brecht-ren de zé sei kap csán: egy elôadáse lem zés mód szer ta ni ke -

re tei. The at ron, 2000/Nyár-ôsz. 47–56. 
30 Az idé zett kri ti kák a Nyír egy há zi Nap ló 1998. no vem ber 7-ei és a Ke let–Ma gyaror szág 1998. ok tó ber 13-ai szá má ból szár -

maz nak.
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já ték (amit a rea lis ta já ték ha gyo mány né zô pont já -
ból ítél tek meg: „Brecht ide vagy oda, igenis el hi -
tet ték, hogy nem szín pad va ló ság, ha nem ma ga az 
eleven élet lük tet” Kieme lés tô lem – H. B.). Sán dor 
L. Ist ván Mo há csi elôadá sait elem zô ta nul má nyá -
ban31 az ed di giek nél ugyan be ha tób ban fog lal ko -
zik az elôadá sok szö ve gé vel, nyelv já té kai val, ám 
erre vo nat ko zó megál la pí tá sait az „ér ték ni hi liz mus” 
fo gal má ból / ál la po tá ból ere dez te ti.  

Az idé zett kri ti kák fi gyel men kí vül hagy ták, s 
így meg sem kí sé rel ték já ték ba hoz ni A kau ká zu si 
kré ta kör egyik leg lé nye ge sebb szerkezeti sa já tos sá -
gát, a „szín ház a szín ház ban” szi tuá ció ját. A „fik ció 
a fik ció ban” szer ke zet Brecht nél még meg tart ja a 
rep re zen tá ció zárt sá gát. Az epi kus szín ház elide ge -
ní tô ef fek tu sai, az alap gesz tu sok kiolt ják a va ló ság 
il lú zió ját, nem en ge dik meg a né zô tel jes azo no su -
lá sát a cse lek ménnyel, a hô sök kel, de cél juk nem 
a teat ra li tás ön refle xió ja, ha nem (mi vel Brecht el -
mé le te az Új Em ber ré vál ni hi va tott né zô pers pek -
tí vá ját tart ja szem elôtt) a ne ve lô szán dék ér vé nye -
sí té se. A be leélé sen ala pu ló be fo ga dói ma ga tar tás 
fel füg gesz té se a cse lek mény össz gesz tu sá nak („ér -
tel mi ha tá sá nak”32) ap per ci piá lá sát cé loz za, hogy 
az a va ló ság ban hasz no san al kal maz ha tó tu dás sá 
vál jon. A drá má ban a Kré ta kör-le gen da elôadá sa -
kor sem ver bá lis, sem non ver bá lis szin ten nem 
reflek tál nak a szín há zi szi tuá ció ra. Az elô já ték ból 
ki de rül, hogy a gyôz tes kol hoz tag jai egy szín da ra -
bot fog nak be mu tat ni, egy kí nai mon dát, mely „a 
mi ügyünk rôl szól” (742). A szín da ra bot te hát (ezen 
in ten ció né zô pont já ból) pél dá zat ér té ke avat ja meg -
ha tá ro zó vá a né zôk szá má ra. A né zô azon ban a min -
den ko ri elôadás be fo ga dó ja, hi szen a drá ma szö ve -
gé ben nem ta lá lunk uta lást ar ra, hogy a Kecs ke te -
nyész tô Kol hoz tag jai és az Új jáépí té si Bi zott ság 
Szak ér tô nô je hon nan né zi az elôadást, va la mint a 
já ték vé gén sem tér nek vissza az elô já ték sze rep lôi, 
csu pán az Éne kes utal zá ró éne ké ben a föld kér dés -
re. A „ta ní tás” te hát ne künk, né zôk nek, ol va sók -
nak szól. Mo há csi mi se en scène- je poszt mo dern el -
já rás sal két sí kon is já ték ba hoz za a „szín ház a szín -
ház ban” szi tuá ció ját. El sô ként „a rep re zen tá ció 
meg ke rül he tet len sé gé nek tu da tá ból kiin dul va ki -

ter jesz ti a já ték hely ze tet, és a né zô tér-já ték tér re lá -
ció já nak (ön refle xív) átér tel me zé sét hajt ja vég re”.33 
Má sod sor ban a bel sô já ték ban úgy ke ze li Brecht 
epi kus szín há zá nak tech ni káit, hogy azok a kon -
tex tus és a nyel vi je lö lôk já té ka kö vet kez té ben pa -
ro disz ti kus sá vál nak.34  

Mo há csi nál már az „elô já ték” so rán igen lé nye -
ges vál toz ta tás ta pasz tal ha tó a szer ke ze tet, a cse -
lek mény ta go ló dá sát il le tôen az ere de ti dra ma ti kus 
szö veg hez ké pest. Itt mind két kol hoz tag jai a be -
mu ta tás ra ke rü lô szín da rab sze rep lôi, amely lát szó -
lag meg tart ja pél dá zat jel le gét, he lye seb ben pél dá -
zat ként kel le ne mû köd nie, hi szen ép pen az igaz -
sá gos dön tés meg ho za ta la ér de ké ben játsszák el. A 
cím zett a föld tu laj don jo gá nak el dön té sé re hi va tott 
Elv társ nô, akit Ar ka di, az éne kes le ve zet a né zô tér -
re. Ó te hát az „ideá lis” né zô, aki nek az a sze re pe, 
hogy a já ték után, an nak ta nul sá gait le von va he -
lye sen dönt sön a föld ügyé ben az egyik kol hoz ja -
vá ra. Az elô já ték ke ret já ték ká bô vül, azaz át ren de -
zô dik a brech ti dra ma ti kus szö veg szer ke ze te. A 
„Ke ret – Kré ta kör-mon da – Ke ret”- struk tú ra azon -
 ban csak lát szó lag tû nik sta bil nak, a ha tá ro kat 
ugyanis fo lya ma to san át lé pik. A ke ret-pél dá zat ha -
tá rait elô ször is a já ték tér-né zô tér szi go rú, át jár ha -
tat lan vi szo nyá nak felol dá sa bont ja meg, má sod -
szor az, hogy a mon dá ban sze rep lô sze mé lyek iden -
ti tá sa gyak ran lát vá nyo san vissza cse ré lô dik, har -
mad szor a rek vi zi tu mok vál to zat lan sá ga, vé gül 
pe dig bi zo nyos nyel vi ele mek (pél dául a „Hü lye 
vagy?!”- kér dés) tran zi tív funk ció ja.  

A rep re zen tá ciót leg szem be tû nôb ben az Új jáépí -
té si Bi zott ság elv társ nô jé nek köz be lé pé sei nyit ják 
fel, ame lyek megakaszt ják a já té kot. Elô ször a 
leány  ké rés már-már szen ti men tá lis sá vá ló je le ne -
té nek il lú zió ját rom bol ja le az zal, hogy az „elv tár -
sak tól” a to i let te fe lôl ér dek lô dik. A kol hoz pa raszt-
szí né szek e kis in ter mez zo után egy ideig ta nács -
ta la nul me red nek egy más ra, majd új ra kez dik a 
meg za vart mik ro szi tuá ciót. A szín há zi szi tuá ció le -
lep le zé se az Elv társ nô vissza té ré sé nél ugyan csak 
meg tör té nik, de az elô zô nél fo ko zot tabb mér ték -
ben. Egy részt meg di csé ri az elv tár sa kat, vagyis 
vissza tér ke ret be li stá tu szuk hoz („Na gyon szé pen 

31 Sán dor L. Ist ván: Az össze tar tó já ték: Mohácsi drámaátiratai. El len fény, 1999/1. 2–11. 
32 Vö.: Manf red Wek werth: Qu e sti ons con cer ning Brecht. In: Pia Kle ber and Co lin Vis ser (szerk.): Re -In terp re ting Brecht: 

His influ en ce on con tem po ra ry dra ma and film. Camb ridge, Univ. Press, 1990. 19–37. 
33 Ké ke si Kun Ár pád: i. m. 138. 
34 Vö.: Kiss Gab riel la: Meg jegy zé sek a ki lenc ve nes évek ma gyar Brecht-ren de zé sei kap csán: egy elôadáse lem zés mód szer -

ta ni ke re tei. i. m. 52.
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csi nál ják, csak így to vább”), más részt reflek tál az 
idô köz ben to vább gör dü lô cse lek mény re: a me sé -
ben le mé szá rolt asszo nyok ról és gyer me kek rôl azt 
hi szi, hogy csak al sza nak, és ezen igen csak fel há -
bo ro dik, mert ak kor mi jo gon kö ve tel nek tô le nagy -
fo kú fi gyel met. A „hi tet len ség fel füg gesz té sé re” 
(Cole rid ge), vagyis a be leélés re kép te len Elv társ nô 
transz pa rens sé te szi a szín ház teat ra li tá sát.  

A ke ret-já ték ha tá rá nak fel bon tá sát elôidé zô el -
já rá sok má sik cso port ja már nem a já ték tér-né zôtér 
vi szony la gos sá gá ban rea li zá ló dik, hi szen – amint 
már fen tebb meg je gyez tem – a sze rep lôk ke ret já -
ték be li iden ti tá sá nak felidé zé se, a rek vi zi tu mok vál -
to zat lan sá ga és bi zo nyos nyel vi ele mek tran zi tív 
funk ció ja szub ver zív. A né zôi be leélést egy részt le -
he tet len né te szi az, hogy a szín da rab beli sze rep lô -
ket ko ráb ban mint kol hoz pa rasz to kat is mer tük 
meg. A kol hoz pa raszt-a lak vi szony sem prob lé ma -
men tes: a föld mun kás nem tud el búj ni az alak ál -
ar ca mö gött. A gyer mek gyil kos-had tes tet ve ze tô 
„kla pi tány” ki lép a já ték ból és egy ben sze re pé bôl, 
ami kor tár sai kér dé sei re vá la szol va megin do kol ja, 
mi bôl jött rá, hogy a ke re sett gyer mek a ke nye res 
ken dô be van el rejt ve: „Ka to nák! Min dig gon do san 
ol vas sák el a da ra bot, amit ját sza nak!”. A né zôi azo -
no su lást más részt az is gá tol ja, hogy egy „szí nész” 
több sze re pet is ját szik a szín da ra bon be lül. A dísz -
le tek azo nos sá ga, va la mint a sze rep lôk hoz zá va ló 
vi szo nya az elô zô gon do lat sor hoz kap csol ha tó, azaz 
a dísz le tet al ko tó kao ti kus el ren de zé sû fém szer ke -
zet és a ke ret ben sze rep lô rek vi zi tu mok (egy ki szu -
pe rált, s már asz tal ként funk cio ná ló spar hert, vala -
 mint egy ke ret nél kü li fém aj tó) ki vé tel nél kül mind 
vissza tér nek a bel sô já ték ban is. Sze re pük azon ban 
nem vál to zik meg: az U-a la kú fém szer ke zet itt is a 
fel sô já rást biz to sít ja, a spar hert itt is asz tal, a ma -
gá ban ál ló aj tó pe dig ugyan csak a kül sô és bel sô 
te rek el kü lö ní té sét szol gál ja. Fel tû nô azon ban, hogy 
a sze rep lôk mind vé gig am bi va lens vi szony ban áll -
nak a dísz let tel, hol fi gyel men kí vül hagy ják, hol 
nem. Ugyanúgy köz le ked nek az aj tón ke resz tül, 
mint mel let te. A kül sô és bel sô te rek a két já ték -
hely zet hez ha son lóan át jár ha tóak. Ilyen jel le gû Ac -
dak egyik al ka lom mal a tér szer ke zet bo nyo lult sá -
gá ra, s egy ben an nak za va ró ott lé té re vo nat ko zó 
gesz tu sa. Eb ben az eset ben megint csak a kol hoz 
tag já vá vá lik (aki épp szí nész ke  dik), vagy szí nésszé 

(aki bosszan ko dik) – az illú zió is mét szét tö rik. Ezek 
a gesz tu sok nem csak visszautal nak a ke ret re, ha -
nem egy ben pa ro disztikus  sá is te szik az adott je le -
ne tet, hi szen ér tel met len nek mi nô sül a „ha tá rok” 
be tar tá sa, a kül sô és bel sô erôl te tett di cho tó mi á ja, 
ha egy szer egy könnyed (át)lé pés sel felold ha tó a tá -
vol ság. Mi kor Ac dak fel je len ti ma gát a ka to nák nál, 
ön vád ját a zárt aj tón ke resz tül kia bál ja be ne kik, 
ám az zal, hogy a Kapi tány – ki ke rül ve az aj tót – az 
ô tér fe lé re jön, egy sze ri ben ne vet sé ges sé vá lik 
Acdak erôl kö dé se. S vé gül a „Hü lye vagy?!” kér dés 
tran zi tív fel buk ka ná sa az a pont, mely le he tet len -
né te szi an nak el dön tését, hogy ezt a mon da tot az 
egyik kol hoz tag vagy pedig az egyik meg sze mé lye -
sí tett alak mond ja-e a má siknak.  

A nyíl tan vál lalt teat ra li tás egy má sik össze füg -
gés ben is meg mu tat ko zik, még pe dig a szín há zi je -
lek sa já tos mû kö dé se ré vén. A szín há zi je lek 
ugyanis mo bi li tá suk nál fog va ké pe sek lát ha tó vá 
ten ni azt a je len tés kép zô dé si fo lya ma tot, amely csak 
a szín ház ra mint kul tu rá lis rend szer re ér vé nyes. A 
szín ház ban egy jel he lyett el vi leg bár mi lyen más jel 
hasz nál ha tó, hi szen eb ben az eset ben fel füg geszt -
jük a jel nek azt a töb bi kul tu rá lis va ló ság ban ér vé -
nyes, el sôd le ges funk ciói nak do mi nan ciá ját, amely 
ezt a ki cse rél he tô sé get megaka dá lyoz za. Így egy je -
let meg fe le lô mó don más je lek is he lyet te sít het nek 
és ô is he lyet te sít het más je le ket.35 Az elôadás ban 
az egyes szín há zi je lek és az azo kat he lyet te sí tô je -
lek vi szo nya a szín há zi tra dí ció fe lôl néz ve meg le -
he tô sen be vett szo kás gya kor la tot tük röz. A cse cse -
môt egy gye rek ala kú szi vacs da rab he lyet te sí ti, sí -
rá sát du dá val imi tál ják, a te he net két, fol tos ru há -
val le te rí tett em ber „tes te sí ti meg”, a libát egy pár na 
szét szó ró dó tol lai, a kö ve ket szap pan bu bo ré kok, a 
bí rói jo gart egy ka la pács, az ál do za to kat pe dig egy 
víz zel te li amorf ru ha da rab, mely nek szét sza kí tá -
sa kor a ki buggya nó víz a vé res mé szár lást he lyet -
te sí ti. A jel hasz ná lat ezen mód já tól el tér, ahogy a 
ta ka rót fel cse ré lik egy fém le mez zel, ugyanis a fém -
le mez hang ef fek tu sa a szín házi  gya kor lat ban ál ta -
lá ban a vi hart szok ta felidéz ni. A to pi kus jelen tés 
(a vi har) igen pa ro disz ti kus for má ban idé zô dik fel: 
Ac dak egy fém le mezt ajánl fel a me ne kü lô nagy -
her ceg nek ta ka ró gya nánt, ám reg gel, a „ta ka ró” 
levé te le kor ke let ke zô hang ef fek tus ra Ac dak a követ -
 ke zô kép pen rea gál, „alig ha nem vi har lesz”. Önref -

35 A po li funk ci o na li tás és mo bi li tás je len sé gé hez lsd. Eri ka Fis cher- Lich te: A szín ház nyel ve. PRO PHI Lo so phia, 1995/1. kö -
teg. 25–45. ford. Kiss Gab riel la.
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lexív vi szony ba hoz za a szín há zi jel egy sa já tos sá -
gát, te hát nem il lesz ti / zár ja be a tör té net vi lá gá ba.  

 
„Poszt- Brecht” 

 
A szín ház a szín ház ban szi tuá ció já nak tár gya lá sakor 
azt mond tuk, hogy Mo há csi két sí kon is já ték ba 
hoz za ezt a vi szonyt. A fen tebb tár gyal tak a rep re -
zen  tá ció fel nyi tá sa fe lôl vet ték sor ra az elôadás 
egyes szeg men seit. A kö vet ke zôek ben an nak bi zo -
nyí tá sá ra te szünk kí sér le tet, hogy a fen ti elôadás-
i dé ze tek – a brech ti el mé let kon tex tu sá ba he lyez -
ve ôket – egy fe lôl le ké pe zik, más fe lôl de konst ru -
ál ják a brech ti in ten ció kat. Ha a né zô ség brech ti 
de fi níció ját nem az esz kö zök és tech ni kák szó tár -
sze rû leírása fe lôl, ha nem a be fo ga dói ál la pot ha -
tás me cha niz mu sai nak vi szo nya fe lôl kö ze lít jük 
meg, ak kor azt ál lít hat juk, hogy a nyír egy há zi 
elôadás ban mind a szö veg be kó dolt, mind a szín -
pa di rea li zá ció hoz kí vá na tos nak tar tott brech ti 
elide ge ní tô ef fek tu sok meg ta lál ha tók: míg a ke ret -
já ték ga ran tál egy faj ta né zôi be leélést, fenn tart ja a 
„ha gyo má nyos szín házi il lú ziót”, azaz biz to sít ja a 
mi me ti kus -e mo ci o ná lis elem ott lé tét, ad dig a belsô 
tör té net ben egy részt a V-ef fek tek szó sze rin ti ol va -
sa tá ból adó dóan, másrészt ezek ki fe je zé sét te kint -
ve (te hát ra ci o ná lis- per cep tu á lis úton) Brecht iro -
ni kus pa ró diá ja szü le tik meg. 

A kol hoz pa rasz tok, mi köz ben az Éne kes le ve -
ze ti az Elv társ nôt a né zô tér re, meg te szik a szín da -
rab be mu ta tá sá hoz szük sé ges elô ké szü le te ket: a já -
ték te ret sze münk lát tá ra ren de zik át, il let ve a jel -
me ze ket is elôt tünk öl tik fel. A kö vet ke zô já té kot 
te hát sem mi képp sem te kint het jük a va ló ság után -
za tá nak. A né zô nek nincs az a be nyo má sa, hogy 
„már az ôs idôk ben tör tént va la mi egyez ség, amely -
nek ér tel mé ben bi zo nyos órá ban em be rek közt va -
la mi tör té nés nek úgy kell le zaj la nia, mint ha most 
tör tén nék ép pen, elô ké szü let nél kül, ‘ter mé sze tes’ 
mó don, olyan egyez ség, amely ma gá ba fog lal ta azt 
is, hogy nem volt egyez ség” (SZT: 167). Ama tô rök 
ját sza nak, így ele ve nem ren del kez nek olyan szí -
né szi kép zett ség gel, ami le he tô vé ten né mind a szí -
nész, mind a kö zön ség azo no su lá sát a sze rep pel. A 
ke ret tör té net egé sze eb bôl a szem pont ból egy faj ta 
elide ge ní tô ef fekt nek fog ha tó fel. Eb be il lesz ked -
nek pél dául az „Új já ép. Biz.”-elv társ nô fel lé pé sei, 

ame lyek már-már pa ro di kus sá te szik a je le ne te ket. 
Az „Új já ép. Biz.”-elv társ nô te hát Brecht esz mé nyi 
né zô je és egyút tal an nak pa ró diá ja, aki nem rin gat -
ja be le ma gát sem mi fé le il lú zió ba: nem ér zi ka tarti -
kus nak a cso dá val ha tá ros mó don fel re pülô Fru -
zsét (fel re pült, „de ugye nem iga zi ból”- kér de zi), 
il letve nem vált ki be lô le együtt ér zést a le mé szá rolt 
asszo nyok és gyer me keik je le ne te (a szín pa don fek -
vô ala kok ról azt hi szi, hogy al sza nak, s eb bôl 
messze me nô kö vet kez te té se ket von le a lá tott szín -
ház ról – „úgy lát szik, ezt ne ve zik ma szín ház nak”). 
A né zô tôl el várt kri ti kus ma ga tar tás azon ban eb -
ben az eset ben nem a Brecht el kép zel te mó don jele -
nik meg, azaz nem a fa bu la szer ve zô dé se, vagy a 
szí nész gesz tu sai azok a mo men tu mok, ame lyek 
elô hív ják ezt a vi szo nyu lást, ha nem a mû vé szet esz -
kö zei nek „ide gen sze rû sé ge”, vagyis a teat ra li tás moz -
gató rugói kel te nek ben ne cso dál ko zást. Az Elv társ -
nô nek ép pen a tár sa dal mi vál to zá so kat moz gó sí tó 
gesz tu sok ra kel le ne fi gyel nie (po ten ciá li san ben ne 
kell, hogy le gye nek a tör té net ben, ugyanis azt egy 
vi ta el dön té sé re mu tat ják be), me lyek „kü lö nös -
nek, szo kat lan nak, meg fi gye len dô nek tet sze nek, 
tár sa dal mi je len ség nek, amely nem ér te tô dik ma -
gá tól” (SZT: 153–154). Azon ban már a ke ret bôl ki -
de rül, hogy az Új já ép. Biz. kül döt te nem al kal mas 
sem a da rab ilyen tí pu sú ol va sá sá ra, sem az en nek 
fé nyé ben meg ho zan dó he lyes dön tés re. Ugyanis 
nem más, mint a Párt hang za tos szó la mai nak tol -
má cso ló ja – ér te lem nél kü li bu rok. A Kom mu nista 
Párt jel sza vai, be vett szó for du la tai nyel vé nek szer -
ves ré szét al kot ják, azaz re to ri kai szin ten meg fe lel 
„a párt kül döt te”-stá tusz nak. A ki fe je zé sek azon -
ban össze zagy vál va, hi he tet len kép za va rok for má -
já ban tûn nek fel, me lyek bôl sem mi fé le ér te lem nem 
ol vas ha tó ki: „A kö zös ha lad va bé kü lés ér de ké ben 
kezd jük az ele jén. Ahogy ve zé rünk, Sztá lin elv társ 
olyan ki tû nôen meg fo gal maz ta: a kom mu niz mus 
ro bo gó vo na tá ra csak a legel sô ál lo má son le het föl -
száll ni, mert má sutt nem áll meg. Vagy ahogy kol -
hoz pa raszt jaink év szá za dos böl cses sé ge tart ja, lassú 
tyúk fa zék ban al szik.”36 A mû vé szet tel va ló kap -
cso la ta pe dig ki me rül annyi ban, hogy Is ten ként te -
kint a da rab író Ar ka di ra. A hí res em bert lát ja ben -
ne, és nagy sze ren csé nek tart ja, hogy ta lál ko zott 
ve le. Ed di gi vi sel ke dé se alap ve tôen meg vál to zik, 
he beg-ha bog, za var ban van, ám ez sem a mû vé szet 

36 Az elôadás ból vett szó sze rin ti idé ze tet Sán dor L. Ist ván ta nul má nyá ból köl csö nöz tem. Sán dor L. Ist ván: i. m. 6. Az elv társ -
nô szö ve ge jó kiin du ló pont ja le het a ren de zés ge net te -i ér te lem ben vett in ter tex tu á lis ér tel me zé sé nek. Vö.: Gé rard Ge net te: 
Transz tex tu a li tás. He li kon, 1996/1–2. 82–83. ford. Bur ján Mó ni ka.
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tisz te le té nek szól, ha nem a fér fi nek, aki szá má ra 
sze ret ne von zó vá vál ni. A szín ház ta ní tó funk ció ja 
még vé let le nül sem jut eszébe. A ke ret já ték utá ni 
ré szé ben sor ra ke rü lô dön tés si ker te len sé gét még 
egy moz za nat elô re ve tí ti, tud niil lik az, hogy az Elv -
társ nô elal szik a já ték alatt: az el sô fel vo nás vé gén 
han gos hor tyo gá sát hall juk, vagyis a Kré ta kör-mon -
da ideo ló giai tar tal ma azért ma rad kiak ná zat la nul, 
mert a cím zett még sem a vár va várt tu do má nyos 
kor fel ké szült em be re. A ke ret má so dik ré szé ben, 
ami kor min den ki iz ga tot tan vár ja a föld el bí rá lá -
sát, az Új já ép. Biz. kül döt te át há rít ja a felada tot az 
író ra, mond ja el ô, mi is volt tu laj don kép pen a da -
rab „esz mei mon da ni va ló ja”. A szí né szek nyíl tan 
be vall ják: fo gal muk sincs, mi rôl szólt a da rab. Az 
író ma ga is za var ban van, s ez rög tön elárul ja, hogy 
a szín da rab be mu ta tá sá val nem egy esz mei mon -
da ni va lót akart ki fe jez ni, csu pán az ön cé lú já ték 
ked véért ke rült be mu ta tás ra mû ve. A kol hoz pa -
rasz to kat is úgy vet te rá a sze rep lés re, hogy kü lön-
kü lön, az egyes kol ho zok cél já nak meg fe le lô mon -
da ni va lót in dít vá nyoz ta: a gyü mölcs ter mesz tôk nek 
azt mond ta, hogy azé a gye rek, aki fel ne ve li, a kecs -
ke te nyész tôk nek pe dig azt, hogy a gye rek az anyjáé. 
Ám még ha a pél dá zat ból si ke rült is vol na va la mi -
lyen ideo ló giai tar tal mat kiol vas niuk, en nek az ezt 
kö vet ô tör té né sek re nézve sem mi je len tô sé ge sem 
lett vol na. A Párt fel sôbb uta sí tá sa ér tel mé ben 
mind két kol hozt Szi bé riá ba eva kuál ják. Ezt az egy -
ér tel mûen po li ti kai gesz tust azon ban – mely nem -
csak azok ra van ka tar ti kus ha tás sal, akik még ré -
sze sei vol tak en nek a kor nak – iro ni kus sá te szi,37 
az eset le ge sen kiala ku ló rész vé tet eli mi nál ja a szál -
lí tó kon té ne ren ol vas ha tó pezs gô már ka („Szov jetsz -
ko je igrisz to je”) ne ve. Te hát Brecht „szán hí zá nak” 
(SZT: 269) egyik leg fon to sabb cél ki tû zé se de konst -
ru á ló dik: a mû vé szet nek nincs ha tá sa a kül vi lág ra, 
hi szen ez utób bi ön tör vé nyûen mû kö dik, és még 
ha akar nánk sem tud nánk be le szól ni. 

Az elôadás azon ban még nem zá rul le ez zel, az 
eva kuá lá si je le net után el sö té tül a szín, fény ve tül 
a Kré ta kör „gyer me ké re” és a már is mert sí rást hall -
juk. Ezt a több fé le kép pen is ér tel mez hetô (egy faj -
ta naiv, pusz ta meg fe lel te tés re épü lô ol va sat a sí ró 
cse cse môt az ott ha gyott „föld”-del azo no sít hat ja) 
mo men tu mot az elô zô gon do lat me net hez kap cso -
lód va a kö vet ke zô képp kí sé rel het jük meg in terpre -

tál ni: Brecht epi kus szín há za, vagy szû keb ben A 
kau ká zu si kré ta kör cí mû da rab ja, na gyon szi go rú 
di rek tí vák kal sza bá lyoz za mû vé szet és va ló ság kap -
cso la tát, a mû al ko tás ki ha tá sát min den na pi éle -
tünk re. Mo há csi a Kré ta kör-mon da pél dá zat jel le -
gét a ke ret ben azál tal „eli mi nál ta”, hogy sem a ját -
szók, sem az író, sem a Párt meg bí zott ja nem tudta 
meg fo gal maz ni, „mi rôl szólt az elôadás”. Je len tést 
azon  ban csak a drá mai sze mé lyek nem tud tak adni 
a da rab nak. Az ott fe lej tett sí ró cse cse mô vel a Mo -
há csi-ren de zés ugyan be tel je sí ti a mû vé szet felada -
tá ról szó ló brech ti in ten ciót, de nem úgy, ahogy a 
Brecht-da rab, amely nyíl tan ki mond ja a va ló ságban 
hasz no sít ha tó té tel mon da tot. A gyer mek, mint a 
pél  dá zat szim bó lu ma, már csak a né zôk nek ma rad 
ott, sí rá sá val pe dig cse lek vés re szó lít fel, ten ni kell 
ve le va la mit, az azon ban, hogy fel ve szi-e (ahogy 
Fru zse tet te) vagy ott hagy ja, már a be fo ga dó ra van 
bíz va. A né zô az elôadás meg te kin té sét kö ve tôen, 
(szín há zi) em lé ke ze té ben pró bál ja meg ér tel mez ni 
a lá tot ta kat, vagy csak annyit mond, hogy jót szóra -
ko zott – az elôadás mind két vi szo nyu lás ra le he tô -
sé get ad. A da rab utol só da la min de ne set re hang -
sú lyo san megér tés re biz tat ja a be fo ga dót: „Kö nyör -
gök, gon dol koz za tok!”. A do log komp le xi tá sát fo -
koz za, hogy az ér tel me zôi stra té giák kiala kí tá sá ra 
fel szó lí tó tárgy egy szín há zi jel, amely ön nön mûvi -
sé gé re irá nyít ja a fi gyel met. Ennyi ben a „gon dolko -
dás” nem a mû al ko tás-va ló ság vi szo nyá ban ér ten -
dô, ha nem meg ma rad a szín ház ke re tein be lül. Mo -
há csi mi se en scène- jé nek egé sze a szín ház au to nóm 
kul tu rá lis rend sze ré nek ön re fe ren ci á lis já té kát mu -
tat ja fel. Az elôadás szer ke ze te pe dig már bi zo nyos 
ér te lem ben jel zi an nak le he tet len sé gét, hogy a vitát 
meg szün te tô elv a szín ház szfé rá ján kí vül re ke rül -
jön. Brecht epi kus szín há za az ese mé nyek olyan 
szem  lé lô jé vé te szi a né zôt, aki nem ér zel me ket él át, 
ha nem dön té se ket hoz. Ezek a dön té sek azon ban 
nem ma rad hat nak meg a szín ház fa lai kö zött, vagyis 
az au to nóm esz té ti kai ta pasz ta lat ke re tein be lül, 
ha nem ak tív, szín há zon kí vü li cse le ke de tek ben kell 
ma ni fesz tá lód niuk. Mo há csi ezt a ma ni fesz tá ló dást, 
il let ve en nek le he tet len sé gét te ma ti zál ja az zal, hogy 
az elôadás egé szét mégis meg tartja a ke ret tör té net 
mint szín há zi elôadás il lú zió ján belül.  

A (ke ret hang sú lyos ott lé té bôl adó dó) il lú zió -
rom bo ló in ter mez zók te hát ér tel mez he tôk a brechti 

37 A pa ró dia, vagyis a hy per tex tu á lis el já rá sok (transz for má ció és imi tá ció) és ezek szer ve zô dé sé nek egy más ba csú szó ka te -
gó riái hoz lsd. Gé rard Ge net te: Pa limp szesz tek. Vul go, 1999/1. 74–82. ford. Ká lai Sán dor.



133

el vek Mo há csi- fé le ol va sa tá nak jel leg ze tes rep rezen -
tán sai ként. Ezt az ol va sa tot erô sí ti meg az a je le net 
is, amely ben a ka pi tány a pa raszt ház ban min den 
kül sô in for má ció nél kül meg ta lál ja a ke re sett gyer -
me ket: tud ta, hogy a cse cse mô a ke nye res ken dôbe 
van el rejt ve, mert „gon do san elol vas ta a da ra bot”, 
s ezt ajánl ja a ka to ná kat ala kí tó kol hoz ta gok nak is, 
akik elámul nak ezen. A ke ret já ték így ket tôs funk -
ciót nyer: a bel sô részt meg tö ri, kiolt ja an nak illúzió -
 ját, de eb ben az eset ben is a ke re ten be lül ma ra -
dunk, vagyis egy, akár va ló ság il lú zió ra tö rek vô elô -
adá son be lül. Te hát míg a bel sô já ték kal össze függés -
 ben a ke ret nek ki zök ken tô, a szín há zi szituá ciót 
le  lep le zô, rá mu ta tó funk ció ja van (s ez zel „hû” marad 
Brecht pró zai szín há zá hoz), ad dig ugyanez a ke ret 
ön ma gá ban meg ma rad egy ha gyo má nyos szín já -
ték nak. A ke ret tör té net elide ge ní tô ef fek tus ként 
mû kö dik ab ban az ér te lem ben, hogy fi gyel mün ket 
a szín há zi je lek ön cé lú já té ká ra irá nyít ja, Brech tet 
idéz ve: „V-ef fek tus az, ha vala  mely meg szo kott, is -
mert, köz vet le nül adott dol got kü lö nös, fel tû nô, 
vá rat lan do log gá te szünk, hogy job ban megér tes -
sük, hogy fel hív juk rá a fi gyel met” (SZT: 174). 

A ke ret tör té net mint il lú zió rom bo ló il lú zió vezet 
be a szín há zon be lü li szín ház ba, a Brecht mû vé be 
il lesz tett brech ti elôadás ba. A bel sô já ték az epi kus 
szín ház esz kö zei nek gaz dag tár há zát nyújt ja. A kö -
zön ség azo no su lá sát a sze rep lôk kel már ön ma gá -
ban le he tet len né te szi az a megol dás, hogy egy 
személy több sze re pet ját szik, ráadá sul he lyen ként 
ab szo lút el len té tes fi gu rá kat. Pél dául a bet le he mi 
gyer mek gyil kos ság dra ma tur giá ját le ké pe zô „hadjá -
 ra  tot” ve ze tô ka pi tány az em ber csem pé sze tet felidé -
zô je le net ben a cse cse môt ke re sô ka to nák áldo  za -
tá vá vá lik. Az „egy sze mély több sze re pet alakít” 
szi tuá ció a „Macs ka-per”-je le net ben te ma ti zá ló dik: 
Ac dak és ba rát ja, Fi les, bí ró és jegy zô könyv ve ze tô, 
az em lí tett per ben ügy véd dé vál nak, s még ezen be -
 lül is meg bí zót cse rél nek az igaz sá gos dön tés ér de -
ké ben. A tör té net és a meg for má lan dó alak tel je -
sebb megér té se és ki dol go zá sa vé gett „a szí né szek -
nek oly kor ki kel le ne cse rél niük egy más közt a pró -
bán a sze re pei ket, hogy az ala kok meg kap has sák 
egy más tól, ami re szük sé gük van” (SZT: 432) – java -
sol ja Brecht szí né szei nek. Ám az elôadás ban nem 
eb ben az ér te lem ben mû kö dik a sze rep-csere, hiszen 
a ke ret fe lôl ki de rül, hogy a „szí né szek” sem mit 

nem ér tet tek az egész bôl. A nar rá tort, mi vel az maga 
a tör té net író ja, több ok ból is a brech ti nar rá to ri 
sze rep pa ró diá ja ként te kint het jük. Egy részt kép te -
len dis tan ciát kiala kí ta ni az ese mé nyek kel szemben, 
hi szen ô is sze rep lô je a da rab nak, így elide ge ní tô 
funk ció ja el hal vá nyul. Más részt ne fe lejt sük el, hogy 
nem csak a fi gu rák, de ma ga az író sem tud ja meg -
fo gal maz ni a be mu ta tott da rab „mon da ni va ló ját”.  

Brecht el mé le ti írá sai ban kü lön fe je zet ben fog -
lal ko zott a szí né szi mun ká val (vö.: SZT: 187–223), 
vagyis az zal, hogy az epi kus szín ház ban mi ként kell 
a szí nész nek felépí te nie sze re pét. A pró ba fo lya mat -
tól egé szen a már kész elôadá sig ír ja le az ál ta la kí -
vá na tos nak tar tott szí né szi mun kát, amely össze -
fog la lóan nagy fo kú in tel lek tuá lis és egy ben kri ti -
kai ma ga tar tás sal jel le mez he tô. Brecht szín há zá ban 
a szí né szek úgy ad ták elô szö ve gü ket, mint ha idéz -
né nek, hogy elide ge nít sék az áb rá zo lan dó alak ki -
je len té seit és cse le ke de teit. Mo há csi elôadá sá ban 
az idé zés nem szö veg mon dá si tech ni ka ként je le nik 
meg, ha nem te ma ti ku san. Ac dak a meg vál to zott 
po li ti kai hely zet ben is fel ta lál ja ma gát, lát szó lag el -
fo gad ha tó nak tart ja a tö meg mé szár lást. Ál lás pont -
já nak bi zo nyí tá sá ra ugyanezt a szi tuá ciót a múlt ba 
ve tí ti és úgy ad ja elô, mint ha egy me sé bôl idéz ne: 
„Nagy apám me sél te, hogy haj da nán…”. Ac dak sze -
re pé nek egy má sik vo ná sá ban is mét egy Brecht-pa -
ró dia kör vo na la zó dik. Az epi kus szín ház ban a szí -
nész igye ke zett az elide ge ní tés ér de ké ben le he tô -
leg min den ér zel mi moz za na tot kül sô sé ges sé ten -
ni, azaz cse lek vés sel ki fe jez ni. Ac dak ér zel meit igen 
hu mo ros cse lek vé sek ben lát hat juk vi szont: szen -
ve dé sét egy lo gi kai feladat ne héz sé gé vel „áb rá zol -
ja” a ka to nák nak. A pa ró dia a lel ki tar ta lom ilyen 
for ma li zált meg mu ta tá sá ban rej lik: ahogy a kül sô -
sé ges sé tett ér ze lem a je lek olyan me ta szint jén ér -
tel me zô dik, ami sem le ge sí ti ma gát az ér zést, úgy e 
for ma li zá lás lo gi kai já ték ká té te le ma gát a brech ti 
gesz tust is elide ge ní ti. Ké ke si Kun Ár pád a Woo -
ster Gro up elôadá sai val kap cso lat ban a kö vet ke zôt 
jegy zi meg: „A szí né szek min dig azt mu tat ják meg, 
ahogy a szín da ra bok egyes szi tuá cióit teát rá lis esz -
kö zök kel lét re hoz zák, és nem egy sze rûen el játsszák 
az egyes fi gu rá kat, ha nem (szó sze rint) el is ját sza -
nak az ál ta luk ját szott fi gu rák kal.”38 A mód szer Mo -
há csi mi se en scène- jé re is ér vé nyes, hi szen nyil ván -
va ló a pár hu zam az elôb biek és a brech ti szín ház 

38 Ké ke si Kun Ár pád: Thá lia ár nyék(á)ban. Poszt mo dern – drá ma / szín ház – el mé let. Veszp rém, Veszp ré mi Egye te mi Kiadó, 
2000. 27.
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elide ge ní tô ef fek tu sai kö zött, ám anél kül, hogy Mo -
há csi fi gye lem be ven né az epi kus szín ház ere de ti 
ideo ló giai cél ját. Az elôb bi hez ha son ló szi tuá ció a 
V-ef fek tus elide ge ní té se ként is ol vas ha tó. Ac dak 
egy má sik al ka lom mal a Nagy her ceg me ne kü lé sét 
mu tat ja be a ka to nák nak. A szi tuá ció egy sze rû sé -
ge nem igé nyel kü lö nö sebb ma gya rá za tot, pusz ta 
el me sé lés sel is tö ké le te sen el kép zel he tô len ne. 
Acdak azon ban épp a legegy sze rûbb dol gok ese té -
ben fo lya mo dik az „Áb rá zo lom” fel kiál tás sal in du -
ló meg mu ta tás hoz.  

A sze rep lô sze mé lyek iden ti tá sá nak vissza csa to -
lá sai ról a rep re zen tá ció fel nyi tá sa kap csán már szó 
esett. A to váb biak ban az iden ti tás za var egy má sik 
faj tá ját tár gyal juk. A pa raszt-szí né szek ma guk is el -
bi zony ta la nod nak az ál ta luk ala kí tott ka rak tert il -
le tôen. Több he lyen elô for dul, hogy a „Ki az?” kér -
dés re adott „Én” fe le le tet a kér de zô ma gá ra ve szi, 
s így a kér de zô és fe le lô sze mé lyé nek megál la pí tá -
sa kö rül ne vet sé ges ka val kád ala kul ki. A szí né szi 
mun ká ra vo nat ko zó brech ti in ten ció szó sze rinti 
meg je le ní té se ket tôs funk ció jú. Egy fe lôl elide ge ní -
tô ef fek tus ként hat, mi vel mind a szí nészt, mind a 
né zôt el tá vo lít ja a sze rep tôl, le he tet len né te szi a 
naiv azo no su lást, más fe lôl azon ban felül is ír ja ezt 
a szi tuá ciót azál tal, hogy vissza csa tol a kol hoz-tör -
té net hez, és tu da to sít ja: ép pen ama tôr szí né szek 
elôadá sát lát juk. Ez a kér dés-fe le let já ték ön ma gá -
ban ér tel mez he tet len ma rad na, ha nem emel het -
nénk be a ke ret alap hely ze tét. A sze rep lôk iden ti -
tás za va ra ily mó don az elôadás ket tôs struk tú rá já -
nak szer ves ré szé vé vá lik. 

Mo há csi ra di ká lis vál toz ta tá sai sem a szö ve get, 
sem an nak stí lu sát nem hagy ták érin tet le nül. Nyelvi 
meg for má lá sá ra alap ve tôen jel lem zô, hogy igé nyes 
és ol csó szó já té kok kal szí ne sí tet te az ere de ti textust. 
Mon thy Py thon- sze rû rep li ká kat, ré gi, el csé pelt vic -
ce ket épí tett be a dia ló gu sok ba, egyes hely ze tek be, 
va la mint bô dü le tes kép za va rok kal, fer ge te ges szi -
por kák kal élt. Kiss Gab riel la az elôadás nyel ve zetét 
a fô sze rep lôk és a tö meg vi szo nyá nak ana lo gon ja -
ként ér tel me zi: „Ahogy a fô sze rep lô(k) kö zé to lak -
szik a tö meg, vagy épp a tö meg in di vi duá lis ar cai 
kez de nek já ték ba sa ját ar cát lan sá guk kal, úgy tolak -
 szik a mon dat ál lít má nya kö zé egy fu ra szó szer ke -
zet, szó, hang sor, így ala kul ki egy ver bá lis, majd 

pa ra ling visz ti kai és gesz tus je lek be tor kol ló asszo -
ciá ció sor” 39. A szö veg szer ve zô dé sét há rom, az 
egész elôadás ra jel lem zô nyelv já ték-tí pus fel vá zo -
lá sá val kí vá nom be mu tat ni: a nyel vi je lö lôk já té ka, 
a konk rét, illetve át vitt ér te lem vi szony la gos sá ga és 
a szö veg in ter tex tu a li tá sa.  

Mo há csi szö veg ol va sa tá ban fel bo rul a ha gyo má -
nyos je lö lô-je lölt vi szony, hi szen a je lö lôk olyan 
bur ján zá sát ta pasz tal juk, mely nek kö vet kez té ben 
a je len tés foly to no san ha lasz tó dik, de eköz ben a je -
lö lôk já té ka ré vén a szö veg fel szí nen vég te len szá -
mú je len tés buk kan fel. A nyelv alap ve tô ter mé sze -
té nek, fi gu ra li tá sá nak meg nyil vá nu lá sa fi gyel he tô 
meg. Míg a je len lét lo go cent ri kus nyelv fel fo gá sa a 
je löl tet he lyez te a kö zép pont ba, a de konst ruk ció a 
je lö lô mér he tet len ha tal mát hang sú lyoz za. Je leink 
nem a va ló ság vo nat ko zá sá ban bír nak je len tô ség -
gel, ha nem egy más sal kap cso la to san.40 A kü lönb -
sé gek nem dol gok kö zött, ha nem je lö lôk kö zött áll -
nak fenn. A nyelv nek ilyen szem pont ból meg vi lá -
gí tó és ti pi kus pél dái a szó já té kok, szó vic cek. A 
szó vic cek a lo gosz, az ész el len mû köd nek, de fel -
tár ják a nyelv tit kos mû kö dé sét. Mo há csi elôadá -
sá ban rop pant nagy sze rep jut a szó vic cek nek. A 
nyel vi je lek, je lö lôik ha son ló sá ga foly tán (fo ne ti -
kus ér te lem ben hang so ruk ha son ló hang zá sa ré -
vén) ki cse ré lôd nek, s így egy be vett szó for du lat 
utol só ele me he lyé re egy má sik ha son ló hang zá sú 
elem ke rül, vagyis épp nem az, amit vár tunk. Ac -
dak nyel vi le le mé nyes sé ge er re a leg jobb pél da. 
Önos to ro zá sa kor, mi vel fut ni en ged te a nagy her -
ce get, s ve le az egész ál lam kincs tárt, nem a várt, 
be vett szó for du la tot mond ja („Ó, én ba rom!”), ha -
nem he lyet te azt, hogy „Ó, én be ton!”. Ugyanez a 
me cha niz mus szer ve zi a köz biz ton ság köz bi zony -
ta lan ság gal va ló he lyet te sí té sét. Egy más faj ta szó -
já ték vi szont épp a to pi kus szó for du la tok hu mo -
ros sá gát mu tat ja. A szó kap cso la tok szer ke ze té nek 
megin ga tá sá ra szol gál nak az olyan szó vic cek, me -
lyek úgy kez dik ki azt, hogy a kiin du ló szer ke zet 
(ige+fô név) fô né vi tagját egy más után vál to gat ják. 
Az így kiala ku ló szó kap cso lat-sor mindegyik tag ja 
je len té ses, de a kiin du  ló je len tés tôl igen messze ve -
zet a sor utol só ele me. A szi tu a tív mon dat tól, „Ver 
a fér jem”, kü lönbö zô át té te le ken ju tunk el („En -
gem meg az Úris ten”) a szó kap cso lat leg pró zaibb 

39 Kiss Gab riel la: Meg jegy zé sek a ki lenc ve nes évek ma gyar Brecht-ren de zé sei kap csán: egy elôadáse lem zés mód szer ta ni ke -
re tei. i. m. 52. 

40 Vö.: Paul de Man: El len sze gü lés az el mé let nek. In: Ba csó Bé la (vál.): Szö veg és in terp re tá ció. Cse rép fal vi, é. n. 97–112. 
ford. Hu ba Mik lós.
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for má já hoz, „En gem meg a ve rí ték”. A je lö lôk ilyen 
faj ta já té ka, mely ki kezdi a be fo ga dó nyel vi el vá -
rás ho ri zont ját ugyan csak ol vas ha tó Brecht-pa ró -
dia ként. Brecht azon ban nem je lö lôk rôl be szél, ha -
nem a szin tag mák olyan kap cso ló dá sá ról, me lyek -
ben az el sô, egy ta ga dó ki je len tés, nem egy sze rûen 
le zár egy gon do latmenetet, ha nem kieme li az utá -
na kö vet ke zô hely reiga zí tást: „A V-ef fek tust al kal -
ma zó legegy sze rûbb mon da tok ‘nem- ha nem’ szer -
ke ze tûek (nem azt mond ja „gyere ide”, ha nem 
„eredj to vább”; nem ôrült, ha nem bosszan ko dott). 
Va la mi lyen gya korlat iga zol ta vá ra ko zás ál lott fenn 
ilyen kor, de csa lat koz ni kel lett ben ne. Azt hit te vol -
na az em ber, hogy … pe dig nem kel lett vol na hin -
nie.” (SZT: 174). Mo há csi nál ugyanez a gon do lat 
te hát fel fo ko zott for má ban jut ki fe je zés re, s ennyi -
ben pa ró diá ba hajlik.  

A sza vak konk rét és át vitt ér tel mé nek re la ti vi -
zá lá sa ha son ló fél reér té se ket ered mé nyez, mint 
ahogy azt a je lö lôk já té ká nál lát tuk. A sza vak je len -
té sé nek va ria bi li tá sá ból adó dó hu mor itt el sô sor -
ban ab ból szár ma zik, hogy a szö veg kör nye zet egy -
aránt le he tô sé get ad az adott szó szó sze rin ti és tu -
laj don kép pe ni (vagyis ere den dôen fi gu ra tív) je len -
té sé nek de kó do lá sá ra. Legin kább olyan sza vak, 
szin tag mák já té ká ról van szó, me lyek je lö lô so rá -
hoz egy szer re több je lölt is tar to zik. A né zô annyi -
ban érez he ti ma gát fö lény ben, amennyi ben a szavak 
je len té sét konk re ti zá ló szi tuá ciót át lát va azon nal 
ké pes a fél reér té sek ol va sá sá ra. A ka to nák os to ba -
sá ga ve zet ilyen fél reért he tô szi tuá ciók hoz, ahol a 
sza vak kal va ló já ték ból – men tá lis szint jük nek meg -
fe le lôen – min dig a pró zaibb je lölt ke rül ki gyôz -
te sen. Ac dak ki vég zé se kor a „tûz” pa rancs szó el -
hang zá sa után nem az tör té nik, ami nek tör tén nie 
kel le ne. A ki vég zés el ha lasz tó dik, mi vel a ka to nák 
fel ké szü lé sé vel pár hu za mo san egy má sik cse lek -
vés sor is zaj lik: a ka pi tány ép pen ci ga ret tá ra gyújt. 
Vagyis a szín pa di lát vány egy más mel lett je le nít 
meg több olyan szem lé le ti ké pet, amely a ki je len -
tés re fe ren ciá jául szol gál hat. A ka to nák a „tûz” ve -
zény szó hal la tán nem tü zel nek, ha nem tü zet adnak 
ka pi tá nyuk nak, s ez zel rea li zál ják ugyan az egyik 
le het sé ges je len tést, de nem a ké zen fek vôb bet, ami 
vég te le nül el ha lasz tó dik. Ugyaner re példa az „óra” 
je lö lô két je lölt jé nek já ték ba ho zá sa. Mikor a ka to -
nák Ac dak nál ke re sik a nagy her ce get, Ac dak a ma -
ga szo ká sos mód ján „áb rá zol ja” a nagy her ceg me -

ne kü lé sét. A „volt an nak egy jó órá ja is” ki je len tést 
itt el sôd le ge sen az idô re vo nat koz tat juk, ám a szi -
tuá ció is mét ke resz tül húz za szá mí tá sun kat az zal, 
hogy Ac dak ki húz a zse bé bôl egy órát. A szín há zi 
je lek ez zel transz pa rens sé te szik a nyelv fi gu rá lis 
ter mé sze tét. Azt is mond hat juk, hogy a sza vak figu -
ra li tá sát a szín há zi lát vány te szi (át)lát ha tó vá, ki -
kezd  ve ez zel nyel vi el vá rás ho ri zon tun kat, mely a 
já ték ba ho zott szi tuá ció men tén, a lát vány és a nyelv 
meg szo kott kor res pon den ci á já nak vo na lán „elô re -
sza lad” egy va ló szí nû sít he tô ér te lem hez, ám a szi -
tuá ció vissza to lon col ja az eköz ben konst ruált másik 
je len tés ha tá rain in nen re. Ez az el já rás új fent a teat -
ra li tás ön refle xió já hoz ve zet, a nyelv fi gu ra li tá sának 
transz pa rens sé té te le azon ban az epi kus szín ház 
elide ge ní tô ef fek tu sá nak transz gresszi ó já vá vá lik, 
a moz gó sí tott „pró zai” je len té sek ko mi ku ma ré vén 
pe dig egyút tal an nak pa ró diá já vá is. Az elôadás szö -
veg szer ve zô dé sé nek az aláb biak ban em lí tett két sa -
já tos sá ga kez di ki legin kább nyel vi el vá rás ho ri zon -
tun kat. Paul de Man Az iró nia fo gal ma cí mû írá sá -
ban fel hasz nál va Fried rich Schle gel iró nia meg ha -
tá ro zá sát (az Én bel sô han golt sá ga, amely legin kább 
a köl té szet ben van je len, kül sô ki fe je zé sét te kint ve 
a buf fo stí lu sá val, a nar ra tív il lú zió meg tö ré sé vel ír -
ha tó le), va la mint az au ten ti kus nyelv rôl al ko tott 
né ze teit, az Én meg ha tá roz ha tat lan sá gát „szol gá ló” 
nyelv lé nye gi sé gé hez ér ke zik: „bár mely jel rend szer 
ra di ká lis ön ké nyes sé ge szá má ra nyit va ál ló pusz ta 
sze mio ti kai en ti tás, és mint olyan, for ga lom ra, for -
gás ra ké pes, ám lé nye gét te kint ve mély sé ge sen 
meg bíz ha tat lan (…) amely a sza va kat a je lö lôk já -
té ká nak szint jén moz gat ja, fel bont va, meg sza kít va 
min den fé le kon zisz tens nar ra tív fo na lat, és ér vény -
te le nít ve a köz tu dot tan min den fé le nar rá ció alapját 
al ko tó refle xív és dia lek ti kus mo dellt.”41 Fel fo gá -
sá ban az iró nia meg tö ri a tro po ló gi ai rend szer bôl 
ki bon ta ko zó nar ra tív struk tú ra ko he ren ciá ját. A de 
Man -i meg ha tá ro zás hoz kap cso lód va te hát azt 
mond hat juk, hogy Mo há csi mi se en scène- je nem -
csak a brech ti el mé le tet ke ze li iro ni ku san, de magát 
a szö ve get is az iró nia szer ve zi.  

A Mo há csi-szö veg szer ve zô dé sé nek har ma dik 
sa já tos sá gát a szö ve get át szö vô idé ze tek ben, azaz 
in ter tex tu a li tá sá ban ha tá roz hat juk meg. Mi vel a 
Kré ta kör az „ere de ti”-hez ké pest ra di ká li san új szö -
veg hor do zó ja, szük sé ges nek tar tom azo kat a fôbb 
el té ré si pon to kat meg vizs gál ni, me lyek a ké sôb -

41 Paul de Man: Az iró nia fo gal ma. In: P.d. M.: Esz té ti kai ideo ló gia. Bp., Ja nus / Osi ris, 2000. 199–200. ford. Ka to na Gá bor.
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biek ben de fi niál ha tó vá te szik szá munk ra Mo há csi 
szö veg ke ze lé sét. Elô já ró ban le szö gez het jük: Mo -
há csi úgy bô ví ti ki a brech ti tex tust, hogy egy részt 
be von ja ab ba a tör té net ál tal kel tett asszo ciá ció kat, 
más részt szin tén kü lön bö zô „idé ze tek” beépí té sé -
vel a brech ti in ten ció fel fo ko zott, s egy ben pa ro -
disz ti kus for má já val ta lál ko zunk a szö veg szint jén. 
A kö vet ke zô pél dák azt hi va tot tak be mu tat ni, hogy 
bi zo nyos te kin tet ben pár hu zam von ha tó Mo há csi 
szö veg hasz ná la ta és a de konst ruk ci ó ra jel lem zô 
szö veg ke ze lé si mód kö zött. A de konst ruk ció kardi -
ná lis fo gal má nak szá mí tó in ter tex tu a li tás a szö veg -
vi lág he te ro gén ter mé sze tét je lö li. Der ri da az in ter -
tex tu a li tás fo gal mát a szö veg ben lé vô nyo mok in -
terp re tá ciós fel tá rá sá nak megala po zá sá ra ve ze ti be. 
Kiin du ló pont ja így nem a szö veg, ha nem az, ami a 
szö ve gek kö zött és elôtt van, en nél fog va a szö vegek 
csak re la tí van, e ke re ten be lü li já ték ban lé tez nek. 
Míg a „ré gi szö veg” sok szo ro san ha tá rok kö zé szorí -
tott, ki je lölt, le zárt (van ele je, vé ge, szer zô je, cí me, 
kö rül ha tá rol ha tó egy sé ge, va la mint a szö veg hez 
ren del ve ott ta lál ha tó a re fe ren cia ál tal ki je lölt, nem 
szö veg sze rû vi lág), ad dig az „új szö veg” át ha tol a 
ha  tá ro kon, ke re te ken, meg kü lön böz te tô nyo mok 
lán co la tá ból áll. „A szö veg ilyen fel fo gá sa nem arra 
kon cent rál, ami biz tos és lé nye gi nek látszó, ha nem 
azok ra a me cha niz mu sok ra, ame lyek az ér te lem -
konst ruk ció biz tos nak tû nô, de min dig fel sza ka -
dó, bi zony ta lan ná vá ló ter mé sze tét je lö lik.”42  

A Kré ta kör több je le ne te bib liai ere det re utal. 
Mo há csi mi se en scène- jé ben fel szín re ke rül nek és 
hang sú lyos sá vál nak olyan bib liai al lú ziók, me lye -
ket a brech ti cse lek mény váz csu pán imp li ci te tar -
tal maz. A Kré ta kör-mon da el sô je le ne te, ami kor 
Ge or gi Abas vi li, a kor mány zó és ne je kar ján gyer -
me kük kel hús vét va sár nap ján a temp lom ba men -
nek, felidé zi azt az új szö vet sé gi tör té ne tet, mely -
ben a gyer mek Jé zust szü lei a temp lom ba vi szik. A 
bib liai tör té net ben sze re pel az öreg Si me on is, aki 
vi gasz ta lást nyert e föl di lét ben, mert meg lát ta az 
Üd vö zí tôt.43 Az elôadás ban – az elôb bi transz for -
má ciók hoz ha son lóan – ugyan csak ko mi kus je le -
net ben idé zô dik fel a bib liai jós lat: az össze gyûlt 
tö meg bôl, amely ôr jöng, hogy lát has sa a kor mány -
zó gyer me két, ki vá lik egy vak kol dus, aki a gyer -
me ket meg lát ván, fe hér bot ját el ha jít ja és „Em be -

rek, cso da tör tént!” fel kiál tás sal ar rébb áll. Mint lát -
juk pusz tán a cse lek mény sor ha son ló sá gát hoz za 
já ték ba Mo há csi, a bib liai „jós lat” nem hang zik el. 
A bet le he mi gyer mek gyil kos ság is ugyanilyen át té -
te le ken ke resz tül je le nik meg. A Bib liá ban He ró -
des pa ran csot ad ka to nái nak, hogy öl je nek meg 
min den két év alat ti gyer me ket, ne hogy a Meg vál -
tó nak tar tott gyer mek élet ben ma rad jon.44 A kau -
ká zu si kré ta kör ben a Há jas Her ceg kezd ha son ló 
had já rat ba, de „tö meg mé szár lás” nél kül kí ván ja az 
ak ciót le bo nyo lí ta ni. Mo há csi nál a bib liai tör té net 
be ke rül a szö veg be, ám megint csak ki for dí tott for -
má ban. A gyer mek gyil kos had tes tet ve ze tô ka pi -
tány azt a pa ran csot kap ta, hogy min den há rom év 
alat ti gyer me ket öl jön meg. Mi kor a ka pi tány „had -
tes té vel” ru hát mo só asszo nyok hoz ér ke zik, akik 
mel lett bé ké sen ott al sza nak kis gyer me keik, elein -
te ked ve sen ér dek lô dik a gyer me kek fe lôl: fiú vagy 
lány-e, hány éves. Ma ga is meg mu tat ja fia fény ké -
pét az asszo nyok nak, ám meg jegy zi, „Hál’ is ten nek, 
most múlt há rom”. A bib liai tör té net tra gi ku mát 
ko mi kum má for dít ja át az elôadás. Mindegyik bib -
liai idé zet, rö vid sé gük el le né re is, pél dá zat nak te -
kint he tô, s ez zel a „nagy” pél dá zat erô sí té sé re szol -
gál hat ná nak. Csak hogy az elôadás ban ezek a ki -
sebb ter je del mû pél dá zat sze rû je le ne tek ki fe je zés -
mód juk ból adó dóan éppen hogy nem tá mo gat ják 
a Kré ta kör hi te lét, ha nem fo lya ma to san rom bol ják 
azt. A „kis” és „nagy” pél dá zat ilyen jel le gû vi szo -
nya leg szem be tû nôb ben a kré ta kör mo tí vu ma kö -
rül kris tá lyo so dik ki. A „kié a gye rek?” kér dé sét a 
pad ló ra raj zolt kré ta kör „dön ti el”. Mo há csi azon -
ban már sok kal ha ma rabb sze re pel te ti a kré ta kört, 
jól le het kis for má ban. Ac dak bí rói tény ke dé se kor 
az asz tal ként funk cio ná ló spar her ton lát juk már jó 
elô re a „kis” kré ta kört, amely az íté let ho za tal 
mozgató rugóját hi va tott tar tal maz ni: a pénzt. Te -
hát az egy kér dés el dön té sé ben se gí tô kré ta kör itt 
pénzt tar tal maz. A va ló di anya ság el dön té se kor, 
miu tán sem egy pénz da rab fel do bá sa (fej vagy írás), 
sem a gyors acél szab lya nem hoz megol dást, Acdak 
meg ké ri se géd jét, raj zol jon a pad ló ra egy kört. Files 
az igaz ság szol gál ta tói te vé keny sé gük bôl már meg -
szo kott kis kört raj zol ja fel. Ami kor Ac dak „na gyob -
bat” kér tô le, Fi les kép te len sza bá lyos kört raj zol -
ni. Az így lét re jö vô sza bály ta lan geo met riai alak zat 

42 Bó kay An tal: Iro da lom tu do mány a mo dern és a poszt mo dern kor ban. Bp., Osi ris, 1997. 378. 
43 Lu kács, 2,25–32. 
44 Má té, 2,16–19.
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nem kör re, ha nem egy csi ga ház fe lül né ze ti ké pé re 
em lé kez tet, ugyanis a vo na lak nem pon to san ér -
nek össze – eh hez ta lán hoz zá te het jük: pa ra bo lá ra 
sem (ami vel mintegy azt „áb rá zol hat ná”: ez itt egy 
pél dá zat). A Kré ta kör te hát nem csak a ke ret tör té -
net fe lôl vesz ti el pél dá zat-jel le gét, ha nem eb bôl a 
né zô pont ból, vi zuá lis sí kon is hi tel te len né vá lik. 
Ezt a gon do lat me ne tet Ac dak ki je len té se is alá tá -
maszt ja, ami kor íté le tét nem tud ja a két fél ér vei re 
tá masz kod va megin do kol ni: „Nem tu dom miért, 
de ne ked adom a gye re ket”.  

A szö veg nyi tott sá gá nak má sik bi zo nyí té ka, 
hogy az elôadás szö veg ben olyan „idé ze tek” ke rül -
nek já ték ba, me lyek a min ket kö rül ve vô va ló ság -
ból szár maz nak. Az egyér tel mûen a po li ti kai hely -
zet re irá nyu ló refle xiók azon ban itt sem tart ják meg 
te kin té lyü ket, ugyanis a hi va ta los nyelv ri deg szer -
ke ze te hi he tet len kép za va rok, fél reér té sek beik ta -
tá sá val felol dó dik: „Eláll juk a fél pá lyás út le zá rást”. 
A brech ti nar rá tor „ki te kin tô” sze re pe itt beépült a 
szö veg test be, de ez is mét csak pa ro disz ti kus mó -
don ké pes felidéz ni az adott dol got, s ennyi ben nem 
egy ra ci o ná lis- per cep tu á lis be fo ga dói at ti tû döt kö -
ve tel meg. A kom man dós el já rá sok után zá sa, a ro -
man ti kus fil mek nagy je le ne tét idé zô be tol dás és a 
kór há zi si ker so ro za tok ból jól is mert je le ne tek szin -
tén az „is me rôs ség” elôidé zé sé re szol gál nak. 

Mo há csi ren de zé se te hát mind a rep re zen tá ció, 
mind a her me neu ti ka szint jén érint ke zik a poszt -
mo dern nel, hi szen szö veg ke ze lé se egyér tel mûen 
jel zi egy részt a ki mond ha tat lan ki mond ha tat lan sá -
gát, más részt a brech ti dra ma ti kus szö veg át struk -
tu rá lá sá val ki kap csol ja a pél dá zat „lé nyeg ki mondó” 
funk ció ját, és így olyan be fo ga dói at ti tûd ke re teit 
je lö li ki, amely nem ke res va la mi lé nye gi ér te le met 
a szö veg mö gött, ha nem ol vas, asszo ciá ció kat kap -
csol hoz zá. Amennyi ben Pat ri ce Pa vis- nak az örök -
ség / ha gyo mány mo dern és poszt mo dern ke ze lé -
sé rôl ki fej tett né ze teit45 a dra ma ti kus szö veg átírá -
sá ra (és nem a mi se en scène- re) vo nat koz tat juk, azt 
mond hat juk, hogy míg a Brecht ál tal kép vi selt 
„mar xis ta örök ség” el sô sor ban a szo cia lis ta kul túra 

esz méi nek erô sí té sé nek cél já ból a sa ját ideo ló giá -
já nak meg fe le lô, po zi tív ele me ket vá laszt ja ki egy 
szö veg bôl, s ily mó don egy szer re „sze lek tív”, „hódo -
ló”, „mi li táns” és „haj lé kony”, ad dig Mo hácsi szöve -
gé ben a poszt mo dern örök ség a kö vet ke zô kép pen 
mu tat ko zik meg: egy részt a brech ti szö ve get / nyel -
vet „az in for má ció re pe ti tív és ba ná lis bit jei re redu -
kál ja (mint a rek lám nyelv, az ideo ló gia vagy a köz -
na pi be szél ge tés)”46, más részt oly mó don duz zaszt -
ja fel, hogy a re duk ció ered mé nye kép pen ka pott 
„in for má ció bi tek” plu ra li tá sát hozza já ték ba, vagyis 
az egyes a sza vak / szó kap cso la tok / ideo ló giák hol 
a brech ti tex tus ra utal nak vissza, hol az ere de ti textus 
kel tet te asszo ciá ciók bô vebb ki bon tá sát cé loz zák, 
hol az ol va só sa ját ko rá nak vi lá gát idé zik. Brecht 
drá má ja úgy vi szo nyul Mo há csié hoz – barthes -i ka -
te gó riák kal él ve –, mint Mû és Szö veg.47  

 
Az ol va san dó szö veg és a meg fej ten dô mi se en scène 
töb bé nem a meg ta lá lás ra, in terp re tá lás ra, köz ve -
tí tés re vá ró je len tés ôr zôi. Már nyers anya gok sin -
cse nek, me lyek bôl egy el kö te le zett Brecht-ol va só 
ki fa rag hat ná a spe ci fi kus ideo ló giai el kép ze lé se ket. 
A vágy ti tok za tos tár gyá vá vál tak, me lyek bôl a szín -
há zi meg nyi lat ko zás rit mu sa ‘a szem pon tok so ka -
sá ga’ vagy az ‘ôket össze kö tô vég te len vál to za tok’ 
ér tel mé ben felépül. (…) A poszt mo dern szín ház 
az el mé le tet a já té kos te vé keny sé gek rang já ra emeli; 
a múlt új jáal ko tá sá nak vagy be ke be lé zé sé nek tet -
te té se he lyett új ra ját szá sá nak le he tô sé gét mu tat ja 
fel egye dü li örök ség ként.48  
 

Mo há csi mi se en scène- jé nek elem zé se so rán el sô -
sor ban azo kat a transz gresszív moz za na to kat vet -
tem sor ra, ame lyek a poszt mo dern szín há zi pa ra -
dig ma jel lem zô je gyeit mu tat ják fel. A dra ma ti kus 
szö ve gen vég zett struk tu rá lis vál toz ta tá sok le he tôsé -
get ad tak a szín ház au to re fe ren ci a li tá sá nak játékba 
ho zá sá ra, ám ennyi ben a va ló ság fe lé nyi tó brechti 
szín há zat zárt tá tet ték. En nek kö vet kez mé nye képp 
a brech ti esz kö zök sem ma rad hat tak „érin tet le nül”: 
a teat ra li tás ön refle xió já nak es tek ál do za tul. 

45 Pat ri ce Pa vis: A poszt mo dern szín ház ese te: a mo dern drá ma klasszi kus örök sé ge. Szín ház, 1998/3. 10–22. ford. Ják falvi 
Mag dol na. 

46 I. m. 19. 
47 Vö.: Ro land Bar thes: A Mû tôl a Szö veg fe lé. In: R. B.: A szö veg örö me. Bp., Osi ris, 1998. 67–74. ford. Ko vács Sán dor. 
48 Pat ri ce Pa vis: A poszt mo dern szín ház ese te: a mo dern drá ma klasszi kus örök sé ge. i. m. 22.


