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Ber li ner The a tert ref fe nen az adott évad „legfigye -
lem re mél tóbb” elôadá sai lát ha tók.2 Ha el fo gad -
juk, hogy a né met szín ház tör té ne té nek el múlt

öt ven évét a ren de zôi szín ház né zôi el vá rás sá vá lásá -
nak fo lya ma ta ha tá roz ta meg, ak kor nem meg le pô,
hogy a ju bi leu mi ta lál ko zón lát ha tó elôadá sok a játék -
nyel vek sok fé le sé gé nek ha gyo má nyá ra reflek tál tak.3

Az el be szé lés ana tó miá ja

z el múlt év ti ze dek vá lo ga tá sai sok szor igazolták,
hogy egy rö vid, sok szor flash- ként ha tó, vi zuá -
lis és akusz ti ka él mény is meg tud ja szó lal tat -

ni az eu ró pai iro dal mi ká non klasszi ku sait. Luk
Per ce val és Se ba sti an Hart mann ren de zé sei vi szont
olyan dra ma tur giai mun ka se gít sé gé vel vit ték szín -
re Fal la da és Tolsz toj nagy re gé nyét, amely nek a
rend kí vül hosszú já ték idô alatt lét re jö vô szín há zi
at mosz fé ra bel sô rit mu sa áll a kö zép pont já ban. Sem
a négy, sem az öt és fél órás elôadás ban nem lát juk
vi szont an nak a dia lo gi kus epi zó dok ból for má ló -
dó cse lek mény nek a szín pa di áb rá zo lá sát, amely a
hit le ri dik ta tú ra min den nap jai ban élet ké pes nek
vagy épp élet ve szé lyes nek bi zo nyu ló vi sel ke dés for -
má kat elem zi, il let ve a tolsz to já niz mus öt pa ran -
cso la tát kon tex tua li zál ja. Ugyanak kor mind két ren -

de zés ben ki raj zo ló dik a Ha lá lod ra ma gad ma radsz
és a Há bo rú és bé ke dis kur zu sa: a mû vek nar ra tív
tech ni kái, iro da lom tör té ne ti kon tex tu sa, ka no ni -
zá ló dá sá nak ter mé sze te. Ily mó don fon tos kér dés -
sé vá lik, hogy mi lyen ha tás me cha niz mus te szi ér -
zé kel he tô vé azt a tá vol sá got, amely az an ti fa sisz ta
el lenál lás egyik mí to szá nak szá mí tó re gény ideo ló -
giai okok ból egy sze rû sí tett és ere de ti for má ban csak
né hány éve ol vas ha tó vál to za tait, il let ve a tolsz to ji
„nagy mo no lóg” Pis ca tor- fé le szín re vi te lé nek (1938)
ha gyo má nyát és nap jaink va ló ság ér zé ke lé sét vá -
laszt ja el egy más tól.

A posz te pi kus nar rá ció több év ti ze des ha gyo -
mánnyal bí ró szín há zá ban min dig az volt a dön tô,
hogy mi lyen ha tás me cha niz mus lép an nak a to tali -
zá ló pers pek tí vá nak a he lyé be, ame lyet az em lí tett
Tolsz toj-ren de zés ben pél dául egy olyan „min dent
tu dó” nar rá tor kép vi selt, aki nem csak be mu tat ta a
re gény alak jait, ha nem gyors jel lem zést is adott ró -
luk, így vi lá go sít va fel min ket a pár be szé dek ré vén
vál to zó (tolsz to ji) vi szo nyok ról és a cím pa cifista
(pis ca to ri) ér tel me zé sé rôl. Kü lö nö sen a Ta lál ko zó
kez de te elôtt két hét tel be mu ta tott Pe ter Pan Wilson-
fé le tab leux vi vant- ja i nak ho ri zont já ból vá lik egyér -
tel mû vé, hogy mind két elôadás ese té ben a szín pad -
kép vi zuá lis ha tá sa te rem ti meg a né zô „nem min -
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nem az egy más sal pár hu za mo san fu tó li neá ris cse -
lek mény szá lak, ha nem az olyan mo tí vu mok kö ré
szer ve zô dô szek ven ciák ke rül nek szín re, mint sza -
lon, ha lál, szü le tés, sze re lem, ga bo na, vágy, hit, el -
len ség, sza bad kô mû ves ség, mér leg ké szí tés, pré di -
ká ció, csa ta stb.

A ti zen négy ta gú tár su lat já té ka (mely nek so rán
a ze ne ka ri árok ból szín pad ra lé pô, a re gény figu -
rá i ra kon ven cio ná li san uta ló jel me zek da rab jai ba
öl töz te tett szí né szek több, sok szor bio ló giai ne mük -
kel el len ke zô ne mû sze re pet is ját sza nak) egy olyan
szín ház él mény ben szó lal meg, ame lyet a ké pi leg és
ze nei leg defini á ló dó szce no gráfia és az ez zel pár -
hu za mo san legalább annyi ra ész lelt, mint amennyi -
re megér tett nyelv ural. Se ba sti an Hart mann és Ti -
lo Baum gär tel szín pad ké pé ben egyet len felemel he -
tô, el dönt he tô, el for gat ha tó sík fe lü let je lö li ki a szí -
né szi moz gás ke re teit. A gra vi tá ció tör vé nyé nek
en ge del mes ked ve csú szó, má szó, fek vô, gör dü lô,
a szín pad alá vagy szé lé re ülô, szo bor sze rûen ál ló
tes tek per cep ció ját erô tel je sen be fo lyá sol ja a hol
fes tôien szí nes, hol bán tóan harsány, hol köd füst -
be bur ko ló zó, hol pe dig csak szi luet te ket lát ni en -
ge dô fény ren de zés, il let ve Sas cha Ring klasszi kus
hang sze rek kel kí sért és élô ben elôadott elekt ro ni -
kus (IDM) ze né je. Kö vet ke zés képp a szí né szi mun -
ka ez eset ben is egyér tel mû ek lek ti ká ja egy olyan
szín há zi lo gi ka ele mé vé vá lik, amely épp az zal ját -
szik el, hogy hány fé le kép pen le het torz zá és tö re -
dé kes sé ten ni a (sok szor kó rus ban) el hang zó nyel -
vi és nem-nyel vi egy sé gek va ló ság ra-vo nat ko zott -
sá gát. Bi zo nyos ese tek ben (ami kor egy 90 cen ti mé -
te res szí nész nô játssza Li za új szü lött jét, majd a
bo ro gyi nói csa ta té ren hal dok ló And rej ál tal „je len -
ték te len nek” és „ap ró nak” lá tott Na pó leont; vagy
ami kor egy arany mi ni ru há ba öl tö zött szí nész nô
úgy ad ja elô Mar ja her ceg nô ba rát nô jé hez írt és is -
ten sze re te téért fo lyó küz de le mét, il let ve a tô le va -
ló fé lel mét fel han go sí tó le ve lét, hogy köz ben új ra
és új ra fel má szik, majd le gu rul a lej tô vé ala kí tott
sí kon) a meg tes te sí tés ak tu sa fel mu tat ja az el hang -
zott szö veg gon do la ti mag ját. Más eset ben vi szont
(ami kor a túl moz gá sos Na ta sa úgy ôr lô dik sze rel -
mei kö zött, hogy szin te min den mon dat vé gén a –
matr jos ka ba bá nak öl tö zött és köz ben elal vó – ma -
má jáért si val ko dik; ami kor a ka to nák pezs gô vel te li
po ha rak kal a ke zük ben szé le sen gesz ti ku lál va, s ily
mó don al ko hol ban to csog va ké szül nek a há bo rú -
ba; vagy ami kor Pier re Be zu hov idió ta ként so rol ja
a csa ta tér nyúj tot ta lát vány olyan szép sé geit, mint
az egy há rom szor is el sü tött ágyú egész né zô te ret

meg rá zó dur ra ná sai val „il luszt rált” „piff-puff”) a
gúny, az iró nia, a sza tí ra és a per sziflázs mo da li tá -
sá ban je len nek meg az em lí tett té mák. S ily mó don
azok az ér zel mes re han golt szek ven ciák is jól meg -
csi nált sá guk nál fog va hat nak ránk, ame lyek ben pél -
dául az üres lej tôn egy moz du lat lan sá gá ban ha tal -
mas sá vá ló férfialak mély hang ja idé zi meg a fran -
cia csa pa tok ra vá ró Moszk va üres sé gét, vagy egy
már-már giccs be haj lóan va ló ság hû nap fel kel te je -
le ní ti meg a ha lál pil la na tá ban meg pil lan tott ég bolt
fel tá ma dás sal egyen ér té kû tel jes sé gét.

Köz tu dott, hogy az em ber ér zé ke lô rend sze re
ne he zen vi se li a kap cso la tok hiá nyát: ez eset ben
kü lö nö sen ak tív vá vá lik, min den hol ha son ló sá go -
kat, össze füg gé se ket ke res. Nos, a te at rá lis szek -
ven ciák éj fél után sem al kot nak össze füg gô gon do -
la ti ívet. Ugyanak kor már az el sô rész vé gén ér tel -
met nyer nek, ami kor élô tes tek bôl for má ló dik ki,
majd mo só dik el a be tû rek lám ként fö lé ve tít ve
hosszan lát ha tó „ÉN” felirat. S ezt a ké pet bont ja ki
a ren de zés har ma dik, a re gény tôl ma gát füg get le -
ní tô ré sze. „A Há bo rú és bé ké nek vé ge, nem akar
ko mé diát ír ni?” ol vas hat juk azon a ve tí tô vász non,
ame lyen graffiti- szö ve gek for má já ban je len nek meg
az alap té mák, im már a cse lek vés / nem cse lek vés
kér dé sé re irá nyít va a figyel met. Majd egy más ra
csúsz nak a lej tô re he lye zett szí né szi tes tek, hogy
cso mó juk ból kiala kul va még két je le net és egy epi -
ló gus, egy a szí né szek és a kö zön ség kö zött le foly -
ta tott vi ta kez de mény és az a tíz perc zár ja le az öt
és fél órás együtt lé tet, ami kor is né zôk és já té ko -
sok kö zö sen meg néz nek egy ani má ciós filmmon -
tázst, így té ve egyér tel mû vé az el be szé lô sze mé lyes
(vagyis nem kom men tá to ri) je len lé té nek más sá gát.

S eb bôl a szem pont ból ér de kes Ka tie Mit chell
Ma y rö cker- ren de zé se is. A filmes stáb bá ala ku ló
tár su lat élô ben köz ve tí ti azok nak az asszo ciá ciók -
nak és hal lu ci ná ciók nak il let ve em lék vil la ná sok -
nak a lét re jöt tét, ame lye ket az Uta zás az éj sza kán
ol va só ja a Ju lia Weininger ál tal ját szott (név te len)
el be szé lô jé nek és SÚ GÓ já nak tu laj do nít hat. A Ra -
di al sy stem ben ülô né zô te hát élô ben lát ja a ho ri -
zon tá li san el fe le zett szín pad al só ré szé ben felépí -
tett vo nat há ló ko csi já ban, mos dó já ban, fo lyo só ján,
il let ve a ka lauz fül ké jé ben zaj ló és öt szí né szi test
ál tal vég re haj tott, min den na pi cse lek vé se ket (leül,
ki nyit egy köny vet, le húz za az ab la kot, fo gat mos
stb.); a múlt egyik trau má ját (az em lé ke zô szü lei
kö zött ka rá csony es te le zaj ló és po fon nal vég zô dô
ve sze ke dést) és azt a fo lya ma tot, ahogy ugyanezek
a szí né szek ka me ra man ná vál va rög zí tik a lá tot ta -
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dent tu dó” hely ze tét épp nem ki zá ró, ha nem
beeme lô pil lan tás kon temp la tív idô te rét.4 Miközben
te kin te tünk hol egy-egy rek vi zi tum ra, hol a mo nu -
men tá lis dísz let egy-egy ele mé re, hol a kü lön fé le -
kép pen meg vi lá gí tott és e meg vi lá gí tott ság ré vén is
moz gó szí né szi test re fó ku szál, a ham bur gi elôadás
ese té ben a mik ro szi tuá ciók ér zel mi han golt sá gá ra,
a lip csei elôadás ese té ben vi szont a föl di üd vös ség
ke re sé sé nek graffitik for má já ban ve lünk élô le he -
tô sé gei re is fel il let ve oda tu dunk figyel ni.

Az An net te Kurz ál tal lét re ho zott lát vány vi lá got
több száz a negy ve nes évek bôl szár ma zó, bol ha -
piaco kon össze gyûj tött és egy más ra hal mo zott
hasz ná la ti tárgy ból ál ló ins tal lá ció, il let ve Ber lin
1940–42-es ut ca tér ké pé nek e rek vi zi tu mok ból
puzz le- ként ki ra kott, ám ész re ve he tôen hiá nyos
má sá nak a szín pad hát só fa lá ra app li kált ké pe szer -
ve zi. A tel jes já ték idô alatt vál to zat lan szín pad kép
te hát egyér tel mûen utal a re gény ide jé re, te ré re és
cse lek mé nyé re, hi szen Este rich felügye lô ap ró vörös
zász lócs kák kal je lö li azo kat a he lye ket, ahol meg -
 ta lál ták a ná ci re zsim el le ni cse lek vés re buz dí tó ké -
pes la po kat. Ugyanak kor legalább ennyi re egyér tel -
mû vé te szi azt is, hogy a re gényfikció vi lá gá nak
szín re vi te lét a fa ke lo gi ká ja szer ve zi: úgy kel ti a való -
sze rû be nyo má sát, hogy köz ben pla ka tí van fel mu -
tat ja an nak után zott vol tát.5 Az „au ten ti kus” / „ha -
mis” ki zá ró el len té té nek egy más ba om lá sa szer vezi
a szí né szi moz gás vek to rai nak kiin du ló- és vég -
pont ját al ko tó asz tal hasz ná la tát is. A szín pad kép
köz pon ti rek vi zi tu ma ugyanis – mi vel hasz ná la ti
funk ció já nál fog va egyér tel mûen utal a front ka tona -
ként elesett gyer me kü ket gyá szo ló Qu an gel há zas -
pár élet te ré re és a trau ma fel dol go zá sá nak mód jára,
to váb bá a Ges ta po iro dá já ban vagy épp a Plötzen -
see mel let ti bör tön ben fo lyó mun ká ra – je len té sé -
nél fog va egy más ra ve tí ti, po li funk ci o na li tá sá nál
fog va vi szont el tá vo lít ja a fô sze rep lôk min den napjai -
nak vi lá gát. Mi vel az elôadás so rán hol aj tó keretként,
hol ágy ként, hol kocs mai sön tés pult ként funk cionál,
egy fe lôl je le ne tek fü zé ré vé struk tu rál ja a szín pa di
ak ciót, más fe lôl ar ra kon di cio nál, hogy ki moz dul -
junk ab ból a né zôi szo kás rend bôl, amely vagy hôs -
ként vagy ál do zat ként azo no sít ja a szín pa di ala kokat.

Ezt el sô sor ban a sze rep ket tô zés nek az a do mi -
náns el ve se gí ti, amely pél dául ugyanaz zal a szí -

nész nô vel (Bar ba ra Nüs se) ját szat ja el az ott ho ná -
ban zsi dó asszonyt búj ta tó Fromm bí ró nak és az
al ko ho lis ta-sza dis ta SS-pa rancs nok nak a sze re pét,
il let ve az a dra ma tur giai dön tés, amely nek kö vet -
kez té ben a figu rák nem csak a nyelv, ha nem a kép -
al ko tás esz kö zei vel meg ko reog ra fált pro xe mi ka se -
gít sé gé vel is ön ma guk (sa ját tet teik re reflek tá ló)
nar rá to rai vá vál nak. A je le net vál tá sok so rán ugyanis
sok szor az az ér zé sünk, hogy az ala kok nem el tá -
voz nak, ha nem (pon to san ki szá mí tott ké sés sel) úgy
tûn nek el a szín rôl, hogy raj ta hagy ják ben nünk
lét re jö vô, men tá lis ké pük nyo mát a kö vet ke zô je -
le ne ten. S ezek a finom megol dá sok sok kal erô tel -
je sebb, a szín pa don el szórt bú gó csi gák vég te le ní -
tett pör gé sé hez ha son lít ha tó ha tást ér nek el, mint
az az ek lek ti kus szí né szi já ték, amely nek ki szá mít -
ha tó sá ga épp a Há bo rú és bé ke ho ri zont já ból feltûnô.
A Hit ler-ba jusz ba és SS-uni for mis ba öl töz te tett
térd zok nis cso port moz gá sa, az egyéb ként mo tívum -
 má vá ló kar len dí tés bo hóc ko dás sá fa ju lá sa, a ber -
li ni al vi lág sör- és pá lin ka sza gú zül lött sé gé nek hör -
gô el túl zá sa ugyanis min dig azt a sze re pet töl ti be,
hogy elô ké szít se azo kat a „nagy je le ne te ket”, ame -
lyek ér zel mes han golt sá ga egy fe lôl a lé lek ta ni rea -
lis ta szí né szi já ték ma gas is ko lá ján, más fe lôl az adott
je le net alap gesz tu sát fel han go sí tó fény ke ze lé sen és
az elekt ro ni kus gi tár ral lét re ho zott ze nén mú lik.

A ham bur gi Thá lia The a ter pro duk ció ját 2013-
ban egy olyan kul tu rá lis per for mansz is ér tel me zi,
ami a hit le ri ha ta lom át vé tel nyolc va na dik és a kris -
tály éj sza ka het ven ötö dik év for du ló já nak al kal má -
ból Né me tor szág- szer te foly tat ja a trau ma-fel dol -
go zás mun ká ját. A lip csei Cent ral the a ter és a ta va -
lyi Ruhr fests pie le kop ro duk ció ját vi szont an nak a
Frank Ca storf nak a szín há zá ban lát hat ta a ber li ni
kö zön ség, aki a túl te lí tett ség, a káosz és az ap ró ge -
gek vé let len sze rû nek tû nô, ám struk tú rát al ko tó
fel buk ka ná sa ré vén szó lal tat ta meg Dosz to jevsz kij
re gé nyei nek po li fó niá ját. Se ba sti an Hart mann ren -
de zé se sem úgy te kint Tolsz toj alak jai ra, mint a
„nagy mo ra lis ta” vagy „pró fé ta” szó csö vei re. A csak -
nem két ezer ol da las mû szín há zi ol va sa tát az a felis -
me rés ins pi rál ja, hogy a pár be szé dek nem je len te -
nek szá muk ra meg nyi lat ko zá si al ter na tí vát, hi szen
in kább a má sik be szé dé nek és ma ga tar tá sá nak el
nem fo gad ha tó sá gát élik meg.6 Kö vet ke zés képp

4 Vö. Hans- Thies Leh mann: Posztd ra ma ti kus szín ház. Bu da pest, Ba las si, 2009. 127–128. ford. Be recz Zsu zsa.
5 A fa ke fo gal má hoz lásd Ste fan Rö mer: Künst le ris che Stra te gien des Fa ke. Köln, Du Mont, 2001. 14.
6 Ki rály Gyu la: Tolsz toj mû vé szi gon dol ko dá sa és a re gény nar ra ti vi tá sa (Tolsz toj és Shakes peare). In. K. Gy.: Dosz to jevsz -

kij és az orosz pró za. Bu da pest, Aka dé miai Kiadó, 1983. 177–202.
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Stan és Pan-filme ket idé zô eset len ség gel esik be le,
vagy épp ug rik fe jest ab ba a tram bu lin ként funk -
cio ná ló ze ne ka ri árok ba, amely bôl ki mász va egy
Ste ve Reich, Mark Roth ko, Ka zi mir Ma le vics mun -
kái ra em lé kez te tô, de leg fô képp Bar nett New man
„Ki fél a pi ros tól, a sár gá tól és a kék tôl” cí mû, négy
va riá ció ban el ké szült ké pét felidé zô szín pad kép
egyik ele me lesz. A leg vá rat la nabb pil la na tok ban
meg moz du ló ol dal ku lisszák és szuffiták ural ta szce -
no gráfia vi szont már nem csak jó kedv re sar kall. Az
ál ta luk fo lya ma to san le-, il let ve ki ra dí ro zó dó test
(rész)ek mo ti vi kus el tû né se meg ma gya ráz hat ja,
hogy a ren de zô miért tart ja fon tos nak hang súlyozni,
hogy a könyv cí mé nek Mur mel Mur mel- lé vál toz -
ta tá sa az ar cát vesz tett és ma ga szá má ra is ért he tet -
len imát zso lozs má zó in di vi duum mû kö dés mód -
já ra utal. Az azon ban, ahogy a ti zen öt per ces taps -
rend meg ko reog ra fált sá gá nak fon tos ré sze volt,
hogy a já té ko sok min den to váb bi nél kül rá tud ták
ven ni a kö zön sé get a „mur mel” kia bá lá sá ra, jel szó -
ként skan dá lá sá ra, ének lé sé re stb., ar ról gon dolkod -
tat hat el min ket, hogy a The a ter der Zeit 2011 már -
ciu sá ban Ma gyaror szág ra lá to ga tó kri ti ku sa miért
ta lál ta fel tû nôen egy han gú nak, ke vés sé já té kos nak
és reflek tá lat lan nak a tap so lás nak és a ne ve tés nek
szín há zaink né zô te rein meg nyil vá nu ló kul tú rá ját.8

A né zô ség szo cia li zá ció ja szem pont já ból is ta -
nul sá gos volt Ber lin ben vi szont lát ni a The a ter Ho -
ra a Tra fó áp ri li si prog ram ján is sze rep lô elôadá -
sát. Az ugyanis, hogy a Di sab led The at re meg hí vást
ka pott a ma gát pro fesszio ná lis nak és iz gal mas nak
defini á ló ren de zé sek fesz ti vál já ra, ar ra a legalább
annyi ra po li ti kai, mint szín há zi je len ség re hív ta fel
a figyel met, amely a fo gya té ko sok kal (1998) és neo -
ná cik kal (2007) együtt dol go zó Schlin gen sief, a
Ma rat/Sa de- ban (2008) mun ka nél kü lie ket, a Lu lu -
ban (2010) ut ca lá nyo kat szín re lép te tô Völ ker
Lösch és a per for man sza i kat a „hét köz na pok szak -
ér tôi re” ala po zó Ri mi ni Pro to koll mun kái nak kö -
szön he tôen jó ide je je len van már a né met szín há -
zi dis kur zus ban.9 Ezért is tü net ér té kû, hogy a zsû -
ri nem egy mi nô sí tés sel, ha nem egy kér dés sel in -
do kol ta a szel le mi fo gya té kos ság gal élô szí né szek

ré vén meg va ló su ló Jé rô me Bel- ren de zés ki vá lasz -
tá sát. Ki a fo gya té kos? A né zô vagy a kri ti kus, aki
fo gya té kos nak lát ja a szí nészt a szín pa don? Vagy a
szí nész, aki úgy lép szín pad ra, hogy tud ja: éle té -
nek nor má lis ré sze a Down- szind ró ma, vagy hogy
las sabb a töb biek nél, vagy prob lé mát okoz be ten -
ni a ke zét a szá já ba vagy be köt ni a ci pô jét?

A Tra fó né zô te rén ül ve egyér tel mû volt, hogy az
elôadás szink ron tol má csá tól és já ték mes te ré tôl el -
hang zó in for má ció, mely sze rint [a ren de zô ként
defini á ló dó] „Jé rô me ar ra kér te a szí né sze ket, hogy
egy per cig áll ja nak a szín pa don”, vagy hogy a já té -
ko sok be mu tat ko zá sá nak hang sú lyos és min den
eset ben megis mét lô dô ré sze volt a „szí nész/nô va -
gyok” ki je len tés, szem be men nek az zal a né zôi beál -
lí tó dás sal, amely az egész sé ge sek ál tal a be te gek
iránt ér zett rész vé tet meg te rem tô ha tal mi po zí ció -
ból egy faj ta meg ren dült ér zel gôs ség je gyé ben né zi
a tör té né se ket.10 Iz gal mas volt, ahogy a ren de zés
pon to san reflek tál ar ra a fo lya mat ra, ami kor el vá -
rá sok/kon ven ciók/nor mák/tech ni kák ál tal ma ni pu -
lál va érez zük ma gun kat szín ház ban, és ezért lát juk
az elôt tünk ál ló em be ri tes tet szí nész nek. A név és
fog lal ko zás el mon dá sát megelô zô egy per ces né ma
ál lás olyan ri tuá lis idô tér ré vált, amely le he tô vé tet -
te, hogy a szín ház vi szony rend sze ré nek ré sze ként
is te kint hes sek azok ra a szem mel lát ha tóan „sé rült”
em be rek re, akik re az tán a (já ték)idô mú lá sá val
(Fritsch szí né szei hez ha son lóan) „ka rak ter jegy ként”
ve tít he tem im már is me rôs sé vált hang hor do zá suk,
moz gá suk eled dig ide gen vo ná sait. S ahogy a nézôi
be fo ga dás je len tô sé gé re tett uta lás nak tar tot tam a
vé le mény nyil vá ní tás ra fel szó lí tást, úgy a ren de zôi
szerep (ön)iro ni kus reflexi ó ja ként ér tel mez tem azt
az egyér tel mû tényt, hogy a vi lág hí rû ko reog rá fus
ál tal be vá lo ga tott pro duk ciók felis mer he tôen struk -
tu rál tak vol tak, míg a ki re kesz tett, de mégis lát ha -
tó vá tett tán cok ren de zet len sé gük nél fog va gya ko -
rol tak ránk ha tást.

A ber li ni elôadás azon ban egy olyan kul tu rá lis
ak ti vi tás ré sze ként szó lalt meg, amely a be fo ga dó
és ki re kesz tô pil lan tá sok ke reszt tü zé nek mo dell jé -
vé tet te a ti zen egy zü ri chi per for mer mun ká ját.11
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kat. Ez zel pár hu za mo san az arc ra kon cent rá ló,
hosszan ki tar tott, kö ze li fel vé te lek re épü lô filmko -
ckák so ra ként pe reg elôt tünk a Fran ciaor szág és
Bécs kö zöt ti uta zás tör té ne te. Az édes anyát ját szó
szí nész nô szink ron stú diót idé zô fül ké bôl és lap ról
ol vas va ad han got az el be szé lô nek, ami úgy han -
go sít ja ki a fel vett tes tek hez, moz du la tok hoz, ar -
cok hoz ren delt gon do la to kat, hogy köz ben a szí -
nész nô egy szer sem ar ti ku lál az aj kai val. A „könny -
csepp hul lást” idé zô kép bôl Weininger sze mé re fó -
ku szá ló snit tel in du ló és zá ru ló film fel tû nôen
ke rek, egész és megin dí tó tör té net té for mál ja azt a
gon do lat tö re dé kek vég te len jé bôl ál ló szö veg fo lya -
mot, amely nek kao ti kus áram lá sát azok ban a pil -
la na tok ban ta pasz tal hat juk meg, ami kor filmné zôi
pil lan tá sunk el ka lan do zik, az élet te li szín há zi ese -
mé nyek re té ved, és a ka me ra szem mé vá ló szín ház -
né zôi te kin te tünk pél dául a filmen lá tott arc mel lé
ve tí ti a (nem hall ha tó, csak han go san el be szélt) si -
koly ba tor kol ló sze xuá lis ak tus üte mes moz du la -
tait vég zô mez te len nôi lá ba kat. Ily mó don a né zôk
szá má ra a cse lek vé sek vi zuá lis konst ruk ció ja két -
fé le kép pen (a ve tí tô vász non és a szín pa don), a lá -
tot tak nyel vi reflexi ó ja vi szont csak fel han go sít va,
és egy szí né szi felol va sás hang zó sá ga ré vén lét re -
jött me di á lis konst ruk ció ként je le nik meg. A pro -
duk ció egy fe lôl het ven öt perc meg tes te sült
profizmus, amely be bi zo nyít ja, hogy kon cent rál ni
tu dó, élet te li tes tek ho gyan ké pe sek re-p ro du kál -
ni a va ló sá got.7 Más fe lôl egyér tel mû vé te szi, hogy
az egyes szám el sô sze mé lyû el be szé lés nek tu laj do -
ní tott sze mé lyes ség és au ten ti kus ság be nyo má sa
szín ház ban, filmen és az élet ben egyaránt me di á lis
konst ruk ciók össze fo nó dá sá nak az ered mé nye.

A ma ni pu lá ció ana tó miá ja

zért is ér de kes, hogy míg öt év vel ezelôtt Chris -
toph Schlin gen sief fluxus -o ra tó ri u ma, A ben -
nem élô ide gen tôl va ló fé le lem pro vo kál ta ki a

„szí né szek” és a „ren de zôk szín há za” kö zöt ti vélt és
va lós kü lönb sé gek rôl szó ló vi tát, idén két olyan
elôadás volt, amely el tu dott gon dol kod tat ni ar ról,
hogy mi tör té nik, ha va la ki rôl meg tud juk: szí nész.
A Volks büh ne am Ro sa- Lu xem burg-P latz idei kö -
zön ség sike re egy olyan köny vet visz szín re, amely -
nek szerzô je meg akar ta ír ni a vi lág legunal ma sabb
szín da rab ját. Die ter Roth 176 da rab bar ní tott cso -

ma go ló pa pír-lap ból ál ló kon cept art- mû ve egyet -
len, két szó tag ból és öt hang ból ál ló nyel vi egy ség
is mét lé se: „MUR MEL”. Her bert Fritsch ren de zé sé -
ben ti zen egy já té kos elô ször a hat va nas évek di vat -
ja sze rint öl töz tet ve, majd tü tü ben, ké sôbb test hez
si mu ló szí nes dresszek ben és szi go rúan 6/8-as üte -
me zés ben pró bál meg ele get ten ni a jog utó dok ké -
ré sé nek. Az em be ri hang kép zé sé nek és a szí né szi
test moz ga tá sá nak le he tô sé gei vel el játsz va, a ma -
rim ba fo non ze né lô és élô met ro nóm má vá ló In go
Gün ther ve zény le té vel, to váb bá öt fo né ma fel han -
go sí tá sa ré vén vi szik szín re az 1974-ben pa pír ra
ve tett öt be tû el he lyez ke dé sé nek for mai el veit.

A szó lók ból il let ve ki sebb és na gyobb lét szá mú
kó ru sok pro duk ciói ból ál ló já ték egyér tel mûen
felis mer he tô és egy más tól jól el kü lö nít he tô egy sé -
gek bôl áll. Azo no sí tá suk hoz azon ban új ra és új ra
fel kell ten nünk azt a kér dést, hogy most va jon min
és ho gyan ne vet az a kö zön ség, amely rend kí vül
vál to za to san fü tyü li, ka cag ja, kun cog ja, har sog ja
vé gig a nyolc van per ces já ték idôt. Van, ami kor azért
te szi, mert a já té ko sok élô hang kép zô szer vek ké
vál va elem zik az öt hang elôad ha tó sá gá nak va la -
mennyi va riá ció ját. Van, ami kor azért, mert fél re -
si ke rült sé gük ben ad ják elô az olyan ka ba ré ba il lô
mik ro szi tuá ció kat, mint „ve szek szünk a fe le sé gem -
mel”, „le csú szott a nad rá gom, és ki lát szik a ga -
tyám”, „elej tet tem a ka la po mat, és ész re vét le nül fel
kel le ne ven nem”, „bo csá nat, szel len tet tem” stb.
Ezek a na gyon is ol csó poé nok azon ban nem té má -
juk nál fog va, ha nem azért vál ta nak ki ne ve tést, mert
a né zôt le nyû gö zi az a tech ni kai tu dás, amely ka -
ba ré szám má, bul vár dia ló gus sá, disz nó vicc me sé -
lés sé vagy épp ak ro ba ti kus mu tat vánnyá, Mi chel
Jack son- il let ve hard rock-pa ró diá vá, pi ruet té és
pa dö dô vé, ne tán moz gás szín há zi for má ció vá „szín -
há zi a sít ja” a non szensz szö ve get. De van, ami kor
azért ne vet, mert a szí né szek pó zok se gít sé gé vel
idé zik fel az olyan (nem csak szín há zi) szte reo tí -
piá kat, mint a pa te ti ku san sza va ló, majd hir te len
be re ke dô hôs nô vagy az egyik lá bát térd ben be haj -
lít va, az ol dal ku lisszá nak tá masz ko dó ut ca nô, aki -
nek az or ra az tán e póz megis mét lô dé sé nek a tám -
fa lá vá vá lik. S per sze azért is, mert az idô mú lá sá -
val is me rôs sé vált szí né szi tes tek re ka rak ter je gyek -
ként íród nak rá ad di gi pro duk cióik em lék ké pei.

A legegy ön te tûb ben azon ban ak kor ne vet fel a
né zô, ha va la me lyik já té kos a Bu ster Ke a ton- il letve

7 Vö. Da vid Ro es ner: „An en ti rely new art form”– Ka tie Mit chells in ter me di a le Büh nen -Ex pe ri men te. http://kar. kent .ac -
.uk/30255/1/690-1050-1-SM.pdf (2013.07.01.)

18 Le na Schnei der: Be reit zum Sprung. Aber wo hin? Win ter rei se nach dem neu en Un garn. The a ter der Zeit, 2011/3. 14.
19 Vö. Ben ja min Wih stutz: Der an de re Raum. Po li ti ken so zi a ler Grenz ver hand lung im Ge gen wartst he a ter. Zü rich, Di a pha nes,

2012.
10 Pl. Ha lász Ta más: Né zô te rá pia. http://www.re vi zo ron li ne. com/hu/cikk/4421/jer me- bel- the a ter- ho ra- se rult-szin haz- di sab -

led- the a ter-t ra fo/ (2013.07.01)
11 Eh hez a kér dés kör höz lásd Adam Czi rák: Par ti zi pa ti on der Bli cke. Sze ne rien des Se hens und Ge se hen wer dens in The a ter und

Per for man ce. Bie le feld, trans cript, 2012. kü lö nö sen 193–239.

E



85

rez ze Iá szon bi zal mát, s el jut tat has sa a pa lo tá ba a
ha lá los mé reg gel átita tott fáty lat és dia dé mot. A be -
leegye zést jel zô kéz fo gás azon ban egy szce ni kai ef -
fek tus nak kö szön he tôen jön lét re. A test kon tak tus -
hoz szük sé ges kö zel sé get a szín pad tech ni ka te szi
le he tô vé: a Mé deia tes té vel eggyé vá ló fal elô re csú -
szik, és más fél óra után vég re lát ha tó vá vál nak azok
az arc vo ná sok, ame lyek nem csak egy ko ri tár sá val,
ha nem a né zôk kel is el tud ták hi tet ni, hogy az elôt -
tünk ágá ló (szí nész)nô egy fe jét mo no má niá san
ütö ge tô ôrült, vagy épp gyer me keiért sír va ag gó dó
anya. S eb ben a pil la nat ban ért jük meg, hogy a ren -
de zés miért egy láb do bo gás sal fel han go sí tott, fe ke -
te-fe hér kép pel kez dô dik. Hi szen Mé deia el sô non -
ver bá lis meg nyil vá nu lá sa, az el vi sel he tet len lel ki
fáj dal mat meg tes te sí tô ál la ti üvöl tés sem más, mint
egy tö ké le te sen ki vi te le zett szí né szi ala kí tás, amely -
nek mû vi, de nem mes ter kélt ha tá sát az a kü lönb -
ség ga ran tál ja, ami a daj kát il let ve a Kart ját szó két
szí nész nô fal ra ve tü lô ár nyé ká nak mo nu men ta li tá -
sa il let ve az eb bôl elô tû nô, élet te li tes tek ki csiny -
sé ge kö zött fe szül.

Ahogy Thal hei mer ren de zé se a ma ni pu lá ción
ala pu ló bosszú drá má ja ként ol vas tat ja ve lünk új ra
Eu ri pi dész tra gé diá ját, úgy Ka rin Hen kel mun ká -
ja is Brecht is mert té zi sé nek ho ri zont já ból vi szi
szín re a tár sa dal mi rea liz mus nak A pat ká nyok ban
meg fo gal ma zó dó prob lé máit, mely sze rint nincs
mes ter kél tebb a na tu ra lis ta szín ház nál.16 A dísz let-
és jel mez rak tár ként be ren de zett szín pad nem csu -
pán a le csú szott szín igaz ga tó há zá nak pad lá sát je -
le ní ti meg. A he lyü ket el fog la ló né zôk elôtt smin -
ke lô, be me le gí tô, hang sze re ken egy más szó ra koz -
ta tá sá ra ját szó, majd sze münk lát tá ra (tü tü be, boá -
ba, há ló ing be, bo hóc ru há ba, il let ve férfinak és
nô nek) átöl tö zô szín pa di ala kok sok szor a szür kés -
fe ke te do boz szín pad fa lát al ko tó, fel hajt ha tó nyí -
lá sok egyi ké bôl búj nak elô, ami egyér tel mû vé te -
szi, hogy a ren de zés nem az 1910-es évek ber li ni
bér ka szár nyái ban élô tár sa dal mi tí pu so kat mu tat -
ja meg, ha nem a szín há zi hely zet re mint ön ál ló, ar -
tisz ti kus vi lág ra reflek tál.

Mert az elôadást al ko tó szám ta lan, ge gnek ha tó
megol dás szi go rú rend szert al kot. A struk tú rát egy -
fe lôl az olyan dön té sek tart ják össze, mint a te her -

be esett cse léd lány és az al bér lô jük kel vi szonyt foly -
ta tó pol gár lány, az új szí né szi for má kért lel ke se dô,
if jú jo gász és a gyil kos sá vá ló lump vagy az egy ko -
ri szín ház igaz ga tó sze re tô jé nek és a ma gát pén zért
áru ló szom széd nô sze re pei nek le ket tô zé se, ami
leegy sze rû sí tett for má ban mu tat ja fel (de szán dé ko -
san nem bont ja ki) a sor sok eset le ges meg fe lel tet -
he tô sé gé nek kér dés kö rét. A dra ma ti kus alak rend -
szer nek ez a mi liô és az ösz tö nök de ter mi ná ló ere -
jét ta ga dó (vagyis pla ka tí van „an ti na tu ra lis ta”) új -
raol va sá sát egy olyan elôadás mód se gí ti, amely nek
meg ha tá ro zó ele me a nem csak Köln ben, de a fô vá -
ros ban is ne he zen ért he tô ber li ni dia lek tus, il let ve
a szí né szek sa já to san hang zó nyelv ben lé te zé se.
Knob bé né an go lul ad ja elô a mo no lóg ját, a be széd -
hi bás Spit ta még a „nem” szó he lyes ar ti ku lá ció já ra
is kép te len, a fiatal lá nyok hang szí né ben a ma dár -
csi ri pe lés és a hisz té ri kus zo ko gás ke ve re dik, John -
né pe dig úgy be szél, mint ha gom bóc len ne a száj -
pad lá sa alatt. Ezért is vá lik kulcs fon tos sá gú vá az a
pil la nat, ami kor a part ne reit fo lya ma to san inst ruá -
ló, szö ve gük re, gesz tu saik ra em lé kez te tô Has sen -
reu tert iro dal mi né met nyel ven ját szó szí nész za kót
vesz fel, és beül kö zénk a lép csô re, hogy on nan gya -
kor ló ren de zô ként néz ze vé gig az el sô fel vo nás má -
so dik fe lét, majd (megaka dá lyoz va a szín pa don el -
ha tal ma so dó káoszt) ki hir des se a szü ne tet. Et tôl fog -
va ugyanis más meg vi lá gí tás ba ke rül az a tény, hogy
az elôadás má so dik ré szé nek kö zép pont já ban az el -
sô gyer me ke ha lá lát fel dol goz ni kép te len, ezért ma -
gá nak cse cse môt vá sá ro ló, majd báty ját gyil kos ság -
ra fel buj tó, s vé gül ön gyil kos sá got el kö ve tô John né
áll. Li na Beck mann ugyanis egy fe lôl még eb ben az
ek lek ti ku san szí nes vá sá ri for ga tag ban is ké pes meg -
te rem te ni azt az at mosz fé rát, amely ben akár el is
han goz hat na Haupt mann szö ve gé nek (ez eset ben
ki hú zott) zá ró mon da ta, mely sze rint Pi per kar cka
gyer me ke John né ha lá lá val ve szí tet te el az iga zi any -
ját. Ugyanak kor a ren de zés pon to san annyi ra te szi
le he tô vé a tra gé diá já val va ló azo no su lást, mint
amennyi együtt ér zést a vér pat ron ban für dô és a té -
vé hír adó fel vé te lé hez szé pen eliga zí tott póz ban fek -
vô test lát vá nya vált ki be lô lünk.

Ta lán épp a köl ni Schaus piel haus pro duk ció ja
te szi fel a leg lát vá nyo sab ban a kér dést, hogy va jon
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Ho gyan né zek a tár sa da lom mû kö dé sét el vi leg ga -
ran tá ló nor mák sze rint rosszab bul tel je sí tô, így ke -
vés bé hasznos, te hát pe ri fé riá ra szo rult em be rek re
ak kor, ha a né met szín há zi szcé na been ge di ôket a
te ré be? Mit több: úgy és azért te szi ezt, mert szerep -
lôi ugyan nem tes te sí te nek meg fiktív sze re pe ket
(mint pl. a The a ter Ram ba Zam ba), ám elôadá suk
re konst ruál ha tó esz té ti ka el ve ken nyug szik (mint
pl. a Back to Back The at re). Ily mó don a fo gya téko -
san élô ön ma gu kat szí nész ként (vagyis e fo gya té -
kos ság tól tá vol sá got is tart va) lát ta tó per for me rek
épp e gesz tus ré vén és úgy tet ték eman ci pá ció juk
te ré vé a Heb bel The a tert, hogy köz ben egyér tel mû -
sí tet ték a pro fesszio ná lis szín há zi üzem tel je sít -
mény-cent ri kus sá gá tól va ló el ha tá ro ló dá su kat.12

A szö veg ol va sás ana tó miá ja

Di sab led The at re po li ti kus sá gá nak ho ri zont já -
ból még fel tû nôbb volt, hogy a klasszi kus drá -
mák új raol va sá sá ra tö rek vô ren de zé sek mi lyen

ke vés sé tud ták je len tés sel meg töl te ni a „figye lem -
re mél tó” jel zôt. A né met szín ház az el múlt év ti zed -
ben töb bek kö zött Mi chael Thal hei mer mun kái nak
kö szön he tôen ta pasz tal hat ta meg, ho gyan szó lal -
tat hat meg klasszi kus szö ve ge ket egy ren de zés rôl
ren de zés re mind felis mer he tôb bé vá ló for ma ká -
non.13 A Schaus piel haus Frank furt pro duk ció já -
ban mind a szce no gráfia, mind a gesz tus rend szer
egyér tel mû vé tet te, hogy a fron tá lis szín ház do yen -
je nem „kis csa lá di drá ma ként”, ha nem a tö ké le tes
ki re kesz tett ség ál la pot raj za ként vi szi szín re Eu ri -
pi dész Mé dei á ját. A szür kés zöld bal lon ba és bar na
csiz má ba öl tö zött cím sze rep lô a já ték idô utol só tíz
per cét le szá mít va azon a szín pad nyí lást csak nem
tel je sen le zá ró, szür ke fa lon ül ve, fek ve, lóg va, mel -
let te ol da laz va, rá ta pad va, be lé ka pasz kod va, raj ta
egyen sú lyoz va lé te zik, amely az el sô perc tôl kezd -
ve el szi ge te li az alat ta ál ló, meg je le nô, majd el tû -
nô, de alig-a lig moz du ló tes tek tôl. A szín pa di ala -

kok ezút tal is a né zô ket né zik, vagyis az egy más -
nak szem- és test kon tak tus nél kül mon dott dia ló -
gu sok ré vén kom mu ni kál nak, amit há rom szor tör
meg egy mo tí vum má vá ló gesz tus. Mé deia las san
és hang sú lyo san a kül vi lág fe lé nyújt ja ke zét, amit
azon ban az elôadás so rán csak egy férfi és két
(a szín pa don meg nem je le nô) gyer mek érint meg:
egy fe lôl Iá szón, aki nek kéz fo gá sa egyet je lent Kre -
ón és lá nya ha lá lá val, más fe lôl azok a fiúk, akik nek
vé re any juk kéz nyo mai ré vén fes ti be a túlélés re ér -
dem te len, szét ron cso ló dott iden ti tás me to ní miá já -
vá vá ló dísz let ele met.14

A tra gé dia dra ma tur giai ol va sa tá nak legiz gal ma -
sabb vo ná sa, ahogy a for ma ká non nem a ma gá ra
ma ra dás oká ra és kö vet kez mé nyé re, ha nem az ál -
la pot megélé sé re, a bosszú ál lás ter mé sze té re irá -
nyít ja a né zôi figyel met. A ked ve sét hôs tet tei so rán
mind vé gig se gí tô, ér te öl ni és csa lád ját elárul ni ké -
pes Mé dei át ma gá tól el ta szí tó Iá szón tet té nek
kortárs ol va sa ta a 2001-es Li liom ból is mert mó don
szü le tik meg.15 A vi lág met ro po li sza i ban eliga zí tó
pik tog ra mok raj zol ják elénk a 21. szá zad ele jén tár -
sa dal mi lag tö ké le te sen el fo ga dot tá vált vá lá sok alap -
tör té ne té nek fá zi sait, s a kis je lek vil ló dzá sát alá -
fes tô ze ne han gu lat te rem tô ere jé nek kö szön he tôen
ha tás va dász, de meg ren dí tô epi zód szü le tik. A gyer -
mek gyil kos ság vi szont egy cél ra cio ná li san ki ter velt
bosszú lo gi kai lag in do kolt, s a há lát lan férfi tö ké -
le tes meg sem mi sí té sé hez nél kü löz he tet len ál lo má -
sa, ami épp Mé deia ar gu men tá ció já nak kö szön he -
tôen ké pes em lé ke ze tünk be idéz ni azt a tényt, hogy
az anya ság máig ér vé nyes és a meg kér dô je lez he tet -
len biz ton sá got je len tô, il let ve a fel té tel nél kü li sze -
re te ten ala pu ló kon cep ció ja nem örök tôl va ló és
nem is örö kér vé nyû, ha nem tör té ne ti kép zôd mény
(a ne ve lés ro us se au i -i el vé nek szü löt te). Ily mó don
ar ra a Con stan ze Be cker já té ká ban fo lya ma to san
reflek tá ló dó játsz má ra kell kon cent rál nunk, amely -
nek az a tétje, hogy Mé deia a leg kü lön bö zôbb lel -
ki ál la po tok szín le lé se ré vén még egy szer meg sze -

12 Vö. Ben ja min Wih stutz: Schaus piel als Eman zi pa ti on: Das aust ra lis che Back to Back The at re, sei ne Äst he tik und Ar beits -
wei se. In. Ima nu el Schip per (Hg.): Äst he tik ver sus Au then ti zi tät? Reflexi o nen über die Dar stel lung von und mit Be hin de rung.
Ber lin, The a ter der Zeit, 2012. 145–153.; B. W.: … und ich bin Schaus pie ler. http://www.nacht kri tik. de/in dex.php?op ti -
on=com_con tent&view=ar tic le&id=8117: ue ber- die -e man zi pa ti on -auf- der-bu eh ne- bei- je ro me- bels-q di sabled- the at req -
im puls vort rag- beim-sym po si um-q be hin der te -auf- der-bu eh neq- des- ber li ner- the a tertref fen-&ca tid=53: profile&Ite mid=83
(2013.07.01.)

13 Vö. Till Brieg leb: 2001 bis 2013: Ver such ei ner Strich fas sung. Das deutschp ra chi ge The a ter seit der Jahr tau send wen de.
In. Ber li ner Fests pie le (Hg): Fünf zig The a tert ref fen 1964–2013. Ber lin, The a ter der Zeit, 2013. 9–10.

14 A dra ma ti kus szö veg nek eh hez a ma gyar szín há zi ha gyo mány ban legutóbb Zsám bé ki Gá bor ren de zé sé ben (2004) do mi -
ná ló in terp re tá ciós szo kás rend jé hez lásd Eri ka Fis cher- Lich te: A drá ma tör té ne te. Pécs, Je len kor, 2001.

15 Vö. Kiss Gab riel la: A ma gyar szín há zi ha gyo mány ne ve tô ar ca. Pil la nat fel vé te lek. Bu da pest, Ba las si, 2011. 150–150.

16 Vö. „Hogy csak az il lú zió ról volt szó, a na tu ra lis ta da ra bok ból pon to sab ban le he tett lát ni, mint a na tu ra lis ta elôadá sok -
ból. A da rab írók ugyanolyan szor go san ren dez get ték az ese mé nye ket, mint a nem na tu ra lis ták. Kom bi nál tak, el hagy tak,
sze rep lôk va ló szí nût len he lye ken va ló ta lál ko zá sát ren dez ték meg, egyes ese mé nye ket el dur ví tot tak, má so kat fino mí tot -
tak. (…) Úgy gon do lom, az il lú zió fo ko za ti kü lönb sé gé rôl van itt szó, ami nek a va ló ság hoz van kö ze.” Ber tolt Brecht: A
sár ga réz vá sár (1939–1941 kö zöt ti szö ve gek). Bu da pest, Ba las si, SZFE, 2013. 51. ford. Bo ron kay So ma.
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Mund ru czó Kor nél szín há zi mun kái ról szó ló
kri ti kai és szak tu do má nyos vé le mé nyek – ér -
ve lé sük össze tett sé gé tôl és a ben nük fog lalt esz -

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

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

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

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

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

1 Kiss Gab riel la a szín ház po li ti kus sá gát ha zai és nem zet kö zi kon tex tus ban vizs gá ló, a ma gyar szak tu do má nyos dis kur zus -
ban mél tán prog ram adó nak ne vez he tô írá sá ban A jég cí mû elôadást „a po li ti kus szín ház pa ra dig ma ti kus pél dá ja[ként]”
elem zi, vö. Kiss Gab riel la: „A ki sik lás ta pasz ta la ta”. Gon do la tok a po li ti kus szín ház ról és a szín ház po li ti kus sá gá ról. Al föld,
2007/2, 60–79. De pél dául a Ne héz Is ten nek len ni po li ti kai – vagy po li ti kus? – vo nat ko zá sai ra miatt ha tá rain kon túl, Né -
metor szág ban is elis me rés ben ré sze sült: a Drez dá ban 8. al ka lom mal meg ren de zett „Po li tik im Frei en The a ter” cí mû fesz -
ti vá lon 2011-ben a Bun de szent ra le für po li tis che Bil dung dí já val tün tet ték ki.
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