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

z Egye te mi Szín pad a kon szo li dá ció évei ben
fon tos szel le mi köz pont tá vált: felol va só es tek,
író-ol va só ta lál ko zók, vi ta es tek, filmve tí té sek

hely szí ne.3 Rész ben ko ráb ban hoz zá fér he tet len
alkotá sok vál tak be fo gad ha tó vá, il let ve a sze mé lyes
találko zás a szi len cium ra ítélt író kat al ter na tív nyil -
vá nos ság hoz ju tat ta. Ruszt Jó zsef visszaem lé ke zé -
se sze rint: „A so kat em le ge tett hat va nas évek ben
ugyan is mi ko mo lyan vet tük azt, hogy – komp ro -
misszum árán ugyan – de más vi lág van, lesz, mint
volt… Hogy sza kí tot tunk a sze mé lyi kul tusszal, le -
szá mol tunk a Rá ko si-rend szer rel, a szo cia liz mus
sztá li nista torzulá sai val… Így lett prog resszív e
nem ze dék, és ala pozta meg a – ké sôbb hi bás nak
ítélt – ká dá ri kon szo li dációt…”4

Az Egye te mi Szín pa don be lül 1962-ben lét re -
ho zott Universitas egyi ke volt azok nak a szín há zi
cso por tok nak, ame lyek a dif fe ren ciá ló kul túr po li -
ti ka je gyé ben a kô szín há zak szá má ra til tott gyü -
mölcs nek szá mí tó da ra bo kat is elôad hat ták, ezek
kö zül a leg je len tô seb bek Ma ja kovsz kij Gôz für dôje,
An to nio Bu e ro Val le jo Az ége tô sö tét ség cí mû drá -
má ja, Al bee, Be ckett, Io nes co mû vei vol tak. A cso -

port a ma gyar di ák szín ját szó tár su la tok kö zül el -
sô ként el ju tott nyu gat ra, és szá mos ko moly elis me -
rést nyert ott a Kar nyó né val majd A po kol nyol ca dik
kö ré vel is. Ruszt in terp re tá ció ja sze rint a di ák szín -
ját szás ha gyo má nyait foly ta tó Kar nyó né val friss le -
ve gôt hoz tak a hap pe nin gek be be le fá radt nyu gat
szá má ra, il let ve az elis me rés a ma gya rok 56-os bá -
tor sá gá nak is szólt.5 Megfigyel he tô, hogy az Egye -
te mi Szín pad kul tu rá lis em lé ke ze té ben az Univer -
sitas meg ha tá ro zóbb a töb bi al ko tói kör nél.

A po kol nyol ca dik kö re cím mel 1967. de cem ber
16-án be mu ta tott elôadás Gro tows ki szín há zá val
va ló, má ra mi ti kus sá nôtt ta lál ko zás szín há zi esz -
kö zök kel tör té nô, ela bo rá ció ja ként szü le tett.
A cso port tag jai kö zül töb ben 1967-ben Wroc -
law- ban az Áll ha ta tos her ce get néz ték meg, il let ve
ko ráb ban hár man kö zü lük (Ruszt Jó zsef, Ha lász
Pé ter és Só lyom Ka ti6) lát ták az Akro po lis egy pró -
bá ját. No ha az elôadás Gro tows ki esz méi hez és
szín há zá hoz va ló hû sé ge meg kér dô je lez he tô, a
pro duk ció pa ra dig ma vál tást je len tett az Egye te mi
Szín pad mû kö dé sé ben. „[M]int az el sô ra di ká lis
és ma gas szín vo na lú ki tö rés a pszi cho ló giai rea -
liz mus ke re tei kö zül, na gyon je len tôs a ma gyar
szín ház tör té ne te szem pont já ból, a pe ri fé ria hir -
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1 A ta nul mány a Pé csi Tu do mány egye tem ál tal szer ve zett „Té ve dé sek (víg) já té ka: tév utak, tév hi tek, tévesz mék, té vesz té -
sek a szín ház mû vé szet ben és a szín ház tör té net ben” cí mû kon fe ren cián 2013. már cius 21-én el hang zott elôadás szer kesz -
tett vál to za ta. Megírá sát a 81400 szá mú OT KA-p ro jekt (Szín há zi net-filo ló gia) tet te le he tô vé.

2 Ha lász Pé ter – Pilinszky Já nos: A po kol nyol ca dik kö re. Ren de zô: Ruszt Jó zsef Dísz let, jel mez: Csá nyi Ár pád Asszony:
Cser hal mi An na Fiú: Jor dán Ta más Lány: Só lyom Ka ti Asszony: Cser hal mi An na Fiú: Jor dán Ta más Lány: Só lyom Ka ti
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kó, a ká pó: Kris tóf Ti bor (sze rep ket tô zés) 3. KZ la kó, a ká pó: Bar tal Gá bor (sze rep ket tô zés) 4. KZ la kó: Mol nár Já nos 5.
KZ la kó: Bar tal Gá bor (sze rep ket tô zés) 5. KZ la kó: Ha lász Pé ter (sze rep ket tô zés) 6. KZ la kó: Ka to na Im re Fe le dy Ba lázs
Si mon csics Já nos Sza bó Sán dor Szé kely Jú lia

3 Így töb bek kö zött a BBS égi sze alatt ké szült filmek, lengyel kisfilmek, stb.
4 Ruszt Jó zsef visszaem lé ke zé se, in Vár sze gi Ti bor (szerk.): Felütés. Írá sok a ma gyar al ter na tív szín ház ról, hn., 1990., 44.o.
5 Universitas, 2004 a Du na tv do ku men tumfilmje (hoz zá fér he tô a Szín há zi In té zet vi deo tá rá ban)
6 A for rá sok kü lön böz nek a har ma dik sze mély ki lé tét il le tôen.
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Ma ár Gyu la ké sôbb té véfilmet ké szí tett Pilinszky
mû vé nek fel hasz ná lá sá val, a Gyu lai Vár szín ház
1994-ben II. KZ ora tó rium cím mel tar tott be mu -
ta tót, me lyet Ig ló di Ist ván ren de zett, a Pan non Vár -
szín ház 2005-ben Ván dorfi Lász ló ren de zé sé ben
mu tat ta be a mû vet.

Ren de zés

uszt a ko ráb ban az Egye te mi Szín pa don be -
mu ta tott elôadá sok hoz ké pest új for mát lel a
hang ha tá sok do mi nan ciá ja, a rit mus ki dom -

bo rí tá sa és a szí né szi test fizi kai pró bá ra té te le révén.
No ha az elôadás Gro tows ki ins pi rá ló ha tá sá ra

szü le tett, a hoz zá va ló hû ség kér dé se nem vet he tô
fel. Az al ko tók erô sen in for má ció hiá nyos ál la pot -
ra ítél tet tek, to váb bá az Egye te mi Szín pad nem volt
ab ban a hely zet ben, hogy hosszabb ideig gya ko rol -
ja nak egyet len elôadás ra. (Ruszt az Universitas mel -
lett a deb re ce ni szín ház fô ren de zô je is volt, a szín -
pad pe dig fény ko rá ban vi szony lag gör dü lé ke nyen
szál lí tot ta az új be mu ta tó kat. Ezt a profizmus je lé -
nek vél ték, bár az 1969-es tá ma dá sok so rán majd
ki is játsszák el le nük).

Az elôadást hosszú tré nin gek elôz ték meg, ami
a ne héz kö vek kel va ló fu tás hoz szük sé ges fizi kai
kon dí ció mel lett a pszi chofizi kai ál la pot el sa já tí -
tá sát cé loz ta. Ma gát az elôadást ezt kö ve tôen már
ha mar (a le gen da sze rint négy éj sza ka alatt) al kot -
ták meg.

A Ká dár-kor a má so dik vi lág há bo rú kap csán (is)
tor zí tó pers pek tí vát hasz nált, a ha lál tá bo rok ta pasz -
ta la ta mar gi na li zál va volt.17 A ha tal mi disz kur zu -
shoz al kal maz kod va a kri ti kák ban az elôadást több -
nyi re an ti fa sisz ta da rab nak ti tu lál ják, mely hi tet tesz
amel lett, hogy le het sé ges em ber nek ma rad ni az em -
ber te len ség ben.18 Egye dül az Egye te mi La pok író -
ja volt más vé le mé nyen, sze rin te az elôadás egy
olyan szél sô sé ges lét hely ze tet je le nít meg, amely re
két fé le vá lasz ad ha tó: az elem ber te le ne dés vagy az
ön gyil kos ság.19

Szí né szi já ték

z elôadás ban lé nye gé ben nin csen fô sze rep lô, a
kri ti ka elis me rés sel adó zott az együt tes já ték -
nak. A tö meg bôl a szü ne tek ben hár man vál -

nak ki idô rôl-i dô re: az Asszony (Cser hal mi An na),
a Fiú (Jor dán Ta más) és a Lány (Só lyom Ka ti il let -
ve Gá bor Klá ri sze rep ket tô zé se). A hat KZ lá ger la -
kó kö zül raj tuk kí vül a Ká pót (Kris tóf Ti bor) ne -
ve sí tik az elôadás ról ér te ke zôk.

Ha lász Pé ter egy 2004-es in ter jú ban az elôadás
kul csát ab ban lát ja, hogy más fé le hely ze tet te remt,
ha az em ber egy ne héz kô vel a ke zé ben fut és utá -
na kell meg szó lal nia; a fizi kai megerôl te tés ál tal ke -
let ke zô hely zet ben már nincs he lye imi tá ció nak.20

En nek a más fé le pszi chofizi kai ál la pot nak a
meg ra ga dá sa új feladat elé ál lít ja az elôadás ról író -
kat is, akik eksz ta ti kus nak, sok ko ló nak ír ják le a
hely ze tet, egy ben rög zí tik, a be fo ga dó sa ját tes té -
ben ér zi át a ra bok szen ve dé sét. Mol nár Gál Pé ter
pél dául így ír: „a rit mus a dal lam és a di na mi ka fá -
jóan kín zó, fel zak la tó ha tá sa a né zôk szá má ra is ki -
vé te les fizi kai él ménnyé tet te az elôadást”21

Nem csu pán a test pró bá ra té te le, de a sze re pek
meg sok szo ro zó dá sa és egy más ra ré teg zô dé se is új -
don sá got je len tett, a szí né szek ál tal meg je le ní tett
figu rák ha lot tak, akik egy lá ger egy ko ri rab jai ként
el töl tött min den nap jai kat élik új ra, mi köz ben
visszaem lé ke zé seik ben meg je le nik a ko ráb bi éle -
tük is. A több szö rös sze rep ját szás, a szerep a sze -
rep ben szi tuá ció szí né szi megol dá sai nak ku ta tá sa
egy má sik tá jé ko zó dá si irány le he tett vol na a cso -
port szá má ra, amennyi ben 1969-ben nem kény -
sze rül nek kö zös szín há zi ku ta tá saik be re kesz té sére.

Szín há zi lát vány és hang zás

z elôadás – az Universitas ezen kor sza ká nak
más elôadá sai hoz ha son lóan – mi ni má lis szá -
mú kel lé ket és dísz le tet hasz nált. A szín pad te -

ré ben egy kö rül be lül 50 cm ma gas do bo gó állt,
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te len kap cso ló dá sa volt va la mi lé nye ges vi lág szín -
há zi ten den ciá hoz.”7

Az elôadás sal te hát az Egye te mi Szín pad új al -
ko tói kor sza ka in dul ha tott vol na meg, de Rusz tot
1969-ben el tá vo lít ják a szín pad élé rôl, amit nem
sok kal ké sôbb a cso port meg ha tá ro zó sze mé lyi ségei -
nek ki lé pé se kö vet, az 1968/69-es évad dal a szín -
ház mû kö dé sé nek leg fon to sabb sza ka sza le zárul.8

Az elôadás tá gabb kul tu rá lis kon tex tu sát a holo -
kauszt, a zsi dó iden ti tás és a ma gyar ál lam il let ve
la kos ság má so dik vi lág há bo rú sze rep vál la lá sá nak
ta bu sí tá sa, va la mint a ti la lom fá kat meg sér tô mû al -
ko tá sok je len tik. A ha ta lom ál tal ki je lölt disz kur -
zus nor máit át há gó mû vek kö zül 1967-ben ké szült
Ma jor Já nos Av to port ret cí mû réz kar ca,9 mely rôl
lek to rá tu si fel jegy zés író dott.10 Ugyaneb ben az év -
ben (a jú nius 5-én ki tört iz rae li-a rab há bo rú ra hi -
vat koz va) Or szág Li li el sô ha zai kiál lí tá sá nak el ha -
lasz tá sát kö ve tel te a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti
Lektorá tus, de a kiál lí tást ren de zô Ko vács Pé ter
(a székesfe hér vá ri Ist ván Ki rály Mú zeum mû vé szet -
tör té né sze) meg ta gad ta az en ge del mes sé get, a nyom -
 dá ba ke rült ka ta ló gus ban azon ban a kul tu rá lis mi -
nisz té rium nyo má sá ra a cí mek egy ré szét meg változ -
tat ták (pl. Je ri kó fa lai he lyett Leom ló fa lak, stb.).11

Eh hez ha son lóan, a fent je le zett ta bu sí tás okán
az Universitas nem játsz hat ta az elôadást az ere de -
ti cí mén (Pi linsz ky nek egyéb ként már az Egy KZ
lá ger fa lá ra cí mû cik lus kö tet ben va ló meg je le né se

kap csán is meg gyûlt a baja a ha ta lom mal12), azt
csak a kül föl di ven dég já té ko kon hasz nál ták.
Ugyan ak kor tény sze rût len Ruszt ké sôb bi visszaem -
lé ke zé se, mi sze rint az elôadást be til tot ták.13

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

z elôadás szö veg köny vét Ha lász Pé ter ké szítette,
Pilinszky KZ ora tó riu má nak fel hasz ná lá sá val.
Az ora tó rium ere de ti vál to za ta Sö tét menny or -

szág cím mel az Új Írás 1962. de cem be ri szá má ban
je lent meg. En nek megírá sát 1962. szep tem ber vé -
gén fe jez te be Pi linsz ky.14 Fel te he tôen Szer vánsz -
ky End re ze ne szer zô fel ké ré sé re, ta lán nem sok kal
a fo lyó irat be li pub li ká lás után szü le tett a mû KZ
Ora tó rium cí mû vál to za ta, mely ze nei uta lá so kat
és kó rus rész le te ket tar tal maz. Ezt a ze nei vál to zatot
1964. már cius 4-én mu tat ta be a Ma gyar Rá dió.15

A visszaem lé ke zé sek sze rint a pró ba fo lya mat so -
rán je len tôs hú zá sok es tek a Ha lász Pé ter ál tal dra -
ma ti zált szö veg ver zión, an nak mintegy har ma dát
hasz nál ták csak fel.

Az el ké szült dra ma ti kus szö veg nek alig van el -
me sél he tô tör té ne te; 3 fô ré te ge: a kon cent rá ciós tá -
bor, a sze rep lôk múlt ja és egy lí rai, szim bo li kus mese:
„a lá ger la kók pi he nô ide jük ben mintegy álom ban
felidé zik sza bad éle tük ese mé nyeit, s egy be tel jesület -
len sze re lem meg egy te me tés je le ní ti meg az emberi
lét nek a po kol bugy rai ban is meg szü le tô ri tuá léit”.16

17 Fo dor Gé za: A Ha lász, Szín ház 1991. ok tó ber-no vem ber, 17.o. Ruszt nap ló já ban szin tén egye dül ál ló nak lát ja a be mu ta -
tót: „(…) Ezt kö vet te A po kol nyol ca dik kö re, amely for ra da lom az E. Sz. éle té ben és pá lyá mon is…” 1967. de cem ber21 -
i nap ló be jegy zés, in For gách- Ná nay- Tucs ni (szerk.): Ruszt Jó zsef: Nap ló 1962–1969, Rek viem, He ve si Sán dor Szín ház,
Za lae ger szeg, én., 133.o.

18 Vö. Ná nay Ist ván: Pro fán szen tély. Szín pad a ká pol ná ban, Ale xand ra, Pécs, 2007.116–117.
19 Az Av to port ret cí mû mû Bi bol dó mo sak szik cí men vált is mert té, ek ként hi vat koz nak rá, de Ma jor ra gasz ko dott az ere -

de ti cím hez. A mû elem zé sé hez vö. Vé ri Dá niel: Bi bol dó mo sak szik, 1967. http://www.2b-org. hu/saj to242.html
10 Ter mé sze te sen ra di ká lis kü lönb ség van nem csak a két mû mé diu ma, de szû keb ben vett té má ja és pers pek tí vá ja kö zött

is. Ugyanak kor a ha ta lom szá má ra egyazon, til tá sok és sza bá lyo zá sok alatt ál ló te rü let ré szét ké pez ték – a ha ta lom figyel -
me rend kí vül szer teága zó volt. vö Ke ne di Já nos Egy kiál lí tás (hiány zó) ké pei ÉS 2004. ok tó ber 8.; 15, http://osa ar chi -
vum .org/ga le ria/ausch witz/files/pa ges/epi lo gue/ke ne di doc.html

11 Ke ne di Já nos im.
12 A kö tet kom po zí ció ját op ti mis tá ra kel lett han gol nia, hogy meg je len hes sen, to váb bá el kel lett hagy nia a sze mé lyes ajánlásokat.
13 A té ve dés re Ná nay Ist ván hív ta fel figyel me met. Ruszt „fe dô em lé ke” két be szél ge tés ben is ol vas ha tó: Ruszt Jó zsef visszaem -

lé ke zé se in Vár sze gi Ti bor (szerk) Felütés. Írá sok a ma gyar al ter na tív szín ház ról, hn, én., 47.o., va la mint Ruszt Jó zsef:
Köl tô és bo hóc, Szín ház, 1991. ok tó ber-no vem ber, 20.o. (Ná nay Ist ván in ter jú ja a lap Ha lász Pé ter rel fog lal ko zó te ma -
ti kus szá má hoz)

14 Lásd még P. J. össze gyûj tött le ve lei. Osiris, Bp. 1997., 132 és 133. sz. le vél. A filo ló gi ai jegy ze tek for rá sa: http://di a. pool. -
pim. hu/html/mu vek/PILINSZKY/pilinszky01035/pilinszky01051/pi linsz ky01051.html

15 Lásd még Pilinszky Já nos össze gyûj tött le ve lei. Osiris, Bp. 1997., 185. sz. le vél és an nak jegy ze te. http://di a. pool. pim. -
hu/html/mu vek/PILINSZKY/pilinszky01035/pilinszky01051/pi linsz ky01051.html

16 Ná nay Ist ván össze fog la ló ja a Ruszt Jó zsef fel Ha lász Pé ter rôl ké szí tett in ter jú ban, Ruszt Jó zsef: Köl tô és bo hóc, Szín ház,
1991. ok tó ber-no vem ber, 20.o. Pilinszky sze rint: „A szö veg a va ló ság há rom sík ját érin ti, akár egy gyász mi se. Megem lé -
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ke zés, tör té nés és já ték: egyen lô ér vénnyel hat ben ne.” http://di a. pool. pim. hu/html/mu vek/PILINSZKY/pilinszky01035/
pilinszky01051/pi linsz ky01051.html

17 Vö Ke ne di im és György Pé ter: Apám he lyett, Mag ve tô Könyv kiadó, Bu da pest, 2011
18 Pl. „a ke gyet len szín ház kel lék tá ra a hu ma niz mus szol gá la tá ba haj lott” cs.i.: A po kol nyol ca dik kö re, Film, Szín ház, Mu -

zsi ka 1968. IV. 20. (ki vá gat az OSZ MI dosszié já ban, szken nelt vál to za ta a töb bi cik kel együtt le tölt he tô a szin ha zi a dat -
tar. hu- ról)

19 Si monf fy And rás: Két hét az Egye te mi Szín pa don. Sán dor György és Ha lász Pé ter, Egye te mi La pok, 1968. ja nuár 25.
20 Universitas, 2004 a Du na tv do ku men tumfilmje
21 MGP: A po kol nyol ca dik kö re Az Egye te mi Szín pad be mu ta tó ja, Nép sza bad ság 1967. dec. 19.
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hogy ket tôs jel volta szin te el tû nik a be fo ga dó szá -
má ra: Zsó tér Sán dor ki lenc ve nes évek be li ren de -
zé sei (így pél dául a Tyrus her ce ge (Pe ric les pa rá ja)
cí mû) il let ve a Kré ta kör W Mun kás cir kusz cí mû

elôadá sa. Utób bi egyik em lé ke ze tes je le ne té ben
Nagy Zsolt per ce ken át fut kör be a lá bá ra erô sí tett
kö vek kel, ami je len pers pek tí vá ban egy faj ta szín -
ház tör té ne ti hom ma ge- ként is ér tel mez he tô.
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ezen ver te a ká pó (Kris tóf Ti bor) az üte met egy bot -
tal, mi köz ben a ra bok li ba sor ban fu tot tak kö rü löt -
te. A do bo gó rész ben prak ti kus sze re pet töl tött be,
ugyanis nyi ko rog tak a szín pad desz kái; ha azon ját -
szot tak vol na, nem le he tett vol na hal la ni a szö veg -
mon dást. Ruszt azon ban esz té ti kai funk ciót is tu -
laj do ní tott a do bo gó nak, sze rin te a desz ká ra va ló
fel- és le lé pés il let ve a de rék szö ge ket hasz ná ló szí -
nész moz ga tás ré vén „megemel ték a rea liz must”,
hasz nál ták, de a tér szer ve zés nek kö szön he tôen el
is tá vo lí tot ták.22

A te ret há tul ról fe ke te kör füg göny ha tá rol ta, me -
lyen ki fröccsent vér, és egy négy zet ala kú, bör tön -
fa lat idé zô kép ki vá gat volt lát ha tó.23

A ra bok egy sze rû zsák vá szon ból ké szült ru hát
és sap kát vi sel tek, mel lük re nyom tat va egy-egy sor -
szám volt ol vas ha tó. Mez te len lá bai kon fa pa pu csok
vol tak, en nek csat to gá sa to vább fo koz ta a ká pó bot -
já nak mo no ton zu ho gá sát. A ra bok a ke zük ben jó -
ko ra kö ve ket ci pel tek.

Az elôadás te rét ho mo gén fe hér fénnyel vi lá gí -
tot ták meg.

A szín pa dot a né zôk fe lé szö gesd rót ke rí tés re em -
lé kez te tô há ló zár ta le, eh hez ro gyott le idô rôl idô -
re a há rom ne ve sí tett sze rep lô, hogy a né zôk fe lé
for dul va mond ják el szö ve gü ket. Az Egye te mi Szín -
pa don a né zôk a já ték tér tôl kis sé odébb, fel csap -
ha tó szé ke ken ül tek, a kül föl di tur né so rán vi szont
volt, hogy a be fo ga dók fizi ka i lag kö ze lebb ke rül -
tek a já ték hoz.24

Az elôadás ha tás tör té ne te

z elôadás kortárs re cep ció ja új sze rû, sok ko ló
fizi kai él mény ként ír ja le az elôadást, a benn -
fen te sek Ar taud és Gro tows ki szín ház el mé le -

té re is hi vat koz nak. Az utó i de jû re cep ció már fel -
szí nes nek és csu pán for mai nak ta lál ja a lengyel

szín há zi ren de zô mun kás sá gá val va ló kap cso la tot,
a gúny és apo teó zis dia lek ti ká já ban vé li meg ra gad -
ha tó nak az érint ke zést.25

Az Universitas ké sôb bi be mu ta tói kö zül a Rám -
pa (Fo dor Ta más ren de zé se) vál lal tan A po kol nyol -
ca dik kö ré ben meg kez dett mun ka örö kö se. Eb ben
az elôadás ban „Egy ra ko dó bri gád mo no ton hét köz -
nap jai ba né mi vál to za tos sá got hoz a nyá ri mun ká -
ra kö zé jük csöp pe nô egye te mis ta (…) az anyag -
moz ga tók sö rös lá dá kat ci pel tek pal lón fel, pal lón
le, kör be-kör be, s e cél ta lan mun ka fo lya mat alatt,
il let ve a le gá lis vagy lo pott mun ka idô ben for má -
lód tak az em be rek kö zöt ti vi szo nyok, el len té tek,
konflik tu sok.”26

Az egy más ra ré teg zô dô sze re pek ál tal te rem tett
pszi cho ló giai ál la pot volt a ke re te a Cse lé dek nek, il -
let ve az egy év vel ké sôbb be mu ta tott A gyil ko sok éj -
sza ká já nak is. Mind két mû ket tôs sze rep ját szá son
ala pul: a szí nész nek nem csak egy figu rát kell ala -
kí ta nia, ha nem egy má so di kat vagy még to váb bia -
kat is, amit, il let ve ami ket a da rab be li alapfigu ra
ját szik.27

Az elôadás két évig volt mû so ron, ven dég já ték -
ként el ju tott Pá rizs ba, Pár má ba, Krak kó ba, Wroc -
law ba és Nan cy- ba.

Az elôadást nap jaink ban új ha tás tör té ne ti hely -
zet be ál lít ják Je les And rás Ausch witz mû kö dik és Mo -
há csi Já nos A do hány ut cai se riff cí mû ren de zé sei,
me lyek szin tén a ha lál tá bo rok vi lá gát te ma ti zál ják.
Fon tos kü lönb ség azon ban, hogy ezek az elôadá -
sok már egy erô sen me di a ti zált kor mû vei (ezért
kiemel ten reflek tál nak ön nön mé dium vol tuk ra),
to váb bá Lanz mann Sho ah cí mû filmje, me lyet
mind két elôadás kiin du ló pont ként hasz nál, a sze -
mé lyes ta nú ság té tel re épül.

A po kol nyol ca dik kö re ha tás tör té ne té be so rol ha -
tók még azok az elôadá sok, ahol a szí nész tes té nek
fizi ká lis pró ba té te le olyan szél sô sé ges for mát ölt,

A
22 Universitas, 2004 Du na tv
23 Bár sony Éva: Egy órás po ko li já ték Es ti Hír lap, 1968. jan. 9. Más szer zôk nem örö kí tik meg ezt a lát vány ele met.
24 Ko ós An na: Szín há zi tör té ne tek szo bá ban, ki ra kat ban, Aka dé miai Kiadó, Bu da pest, 2009. 42–43.; va la mint Fo dor Géza:

A Ha lász, Szín ház, 1991. ok tó ber-no vem ber, 17.o.
25 „Meg döb ben tô és gro teszk ele mek ke ve red nek a já ték ban, mint pél dául a te me tés je le ne té ben, ami kor a fél mez te len holt -

tes tet a la kók vál luk ra ve szik, las san, bot üté sek nél kül kör be vi szik, s egy min den ki ál tal is mert dalt gyász ze ne sze rûen
éne kel nek (…) majd ezt egy vágy kép in du ló sze rû ze nei meg szó lal ta tá sa el len pon toz za: ’Sej, haj, Ro zi, va sár nap ki rán du -
lunk…’ Kris tály tisz ta meg nyil vá nu lá sa ez a Gro tows ki- fé le gúny és fel ma gasz to su lás dia lek ti ká já nak.” Ná nay Ist ván: Ruszt,
Új Man dá tum, Bu da pest, 2002. 3–24.o.

26 Ná nay Ist ván: Pro fán szen tély, Ale xand ra, Pécs, 2007. 103.o.
27 „Mind két da rab ban va la mi lyen fruszt rá ció kom pen zá lá sá ra fo lyik a já té kon be lü li já ték, amely ben ke gyet len ön vizs gá lat

és má sok kal – szü lôk kel, is me rô sök kel, ke nyér adó gaz dá val és fe le sé gé vel – va ló drasz ti kus le szá mo lás je le nik meg.”
Nánay Ist ván: Ruszt, Új Man dá tum, Bu da pest, 2002. 25.o


