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I. Be ve ze tô

I.1 Miért ép pen An gé li ca Lid dell?

E z a szak dol go zat egy itt hon mind máig is me ret -
len, vagy csak a szín há zi szak ma egy igen szûk
ré te ge szá má ra is mert kortárs spa nyol drá ma -

író, ren de zô, lát vány ter ve zô és szí nész nô, a Le wis
Car roll Ali ce -a után a Lid dell mû vész ne vet vá lasz -
tó An gé li ca Gon za lez kü lö nös mû vé sze té rôl kí ván
szól ni. A vá lasz tá som oka, hogy meg gyô zô dé sem
sze rint egy na gyon te het sé ges, igen ere de ti al ko tó -
ról van szó, aki nek a mun káit az Eras mus prog ram
ré vén Mad rid ban töl tött ki lenc hó nap alatt si ke rült
megis mer nem, és akit ev vel a dol go zat tal sze ret nék
be mu tat ni a ma gyar kö zön ség nek is.. Az ol va sás
nyil ván nem egy pont ján érez zük majd tá vo li nak,
az itt ho ni szín há zi struk tú rá ba beil leszt he tet len nek
azt a szín há zat, amit a mû vész (ez a ki fe je zés ôt ma -
gát va ló szí nû leg a vég le te kig in ge rel né) kép vi sel,
nem árt azon ban tud nunk, hogy ma ga a spa nyol
szín há zi szak ma is af fé le out si der ként te kint rá, sôt
ô ma ga is, lé nye gé ben elôz mé nyek és kon tex tus
nél kü li zár vány ként1 defini ál ja az ál ta la 1993-ban
ala pí tott At ra Bi lis tár su la tot. Hogy ez a ki je len tés
mennyi ben igaz, azt majd a ké sôb biek ben meg lát -
juk, annyi azon ban biz tos, hogy a mû vész min den
egyes mun ká ja olyan sok fé le elem bôl áll, és annyi -
fé le re fe ren ciát és nyíl tan vál lalt mû vé szi ha tás nyo -
mait vi se li ma gán, hogy a szín ház esz té tái nak fel -
fe de zô ked ve szá má ra igen csak bur ján zó táp ta lajt
kí nál nak. Vizs gá ló dá sai mat az zal kez dem, hogy
szemügy re ve szem a ha zai és nem zet kö zi szak mai

saj tó kö ré ben olyannyi ra fel ka pott, szá mos po lé -
mia ke reszt tü zé ben ál ló al ko tó bi o gráfiájá nak meg -
ha tá ro zó pont jait, va la mint ér dek lô dé sé nek irá -
nyult sá gát. Szá má ra a szín ház harc két ha zug kö -
zött, akik kö zül az egyik a vi lá got a ha la dás irá nyá -
ba pro vo ká ló szí nész, a má sik pe dig az ugyanezen
ha la dás nak gá tat ve tô, a tár sa dal mi ren det és nor -
má kat meg tes te sí tô né zô.2

I.2 A ko rai mû vek kri ti kai vissz hang ja

A h hoz, hogy megért hes sük Lid dell mû vei nek
vi lá gát, és kü lö nö sen a per for mansz mû fa ja
irán ti haj lan dó sá gát, elô ször ôt ma gát kell

megér te nünk, a kör nye ze tet, ahon nan elin dult és
a vá gya kat, ame lyek az egy re ha la dó idô ben ki fej -
lôd tek ben ne.

Az 1966-os szü le té sû An gé li ca Gon za les Fi gu e -
res ben,3 vagyis ka ta lán föl dön lát ta meg a nap vi lá -
got. Ap ját, aki hi va tá sos ka to na volt, ké sôbb át he -
lyez ték egy Va len cia mel let ti fa lu ba, így An gé li ca
gyer mek éveit egy ka to nai tá bor ban töl töt te, mely -
nek em lé kei, ag resszív lég kö re, dur va, ugyanak kor
sa já tos nyel ve ze te, és rend kí vül szi go rú sza bá lyai,
ame lyek nagy mér ték ben kor lá toz ták az egyé ni sza -
bad sá got, min den bi zonnyal ha tás sal vol tak a kis -
lány ra.

„Apám ka to na volt. Az volt a mun ká ja, hogy át -
vizs gál ja a ka to nák le ve leit, ami ket az any juk nak,
ba rát nô jük nek, vagy a nô vé rük nek ír tak, és ki tö -
röl je be lô lük azo kat a mon da to kat, ami ket ve szé -
lyes nek ítélt(…) Így ta nul tam meg ol vas ni. A ka -
to nák sze rel mes le ve lei bôl (…) Pa pa, azt aka rom,
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Meg szû nik az egyé ni ség, erôk és el -
lenerôk já té ká vá egy sze rû sö dik. (…)
El vesz nek a jel le mek az át for má ló -
dá suk váz la tos jel le gé ben. Az egyes
sze rep lôk ke vés bé ha son lí ta nak
maguk ra, mint a töb bi sze rep lô re.
(IONES CO, 192)

A szín ház hoz és a drá ma iro da lom hoz va ló for ra -
dal mi vi szo nyu lás te hát, szük ség sze rûen, a ré gi el -
tör lé sé vel egyi dô ben az új ke re sé sét és ér vény re jut -
ta tá sá nak min de nek elôtt va ló szán dé kát ál lít ja e
drá ma tör té ne ti je len tô sé gû fo lya mat ori gó já ba. Ser -
re au ja vas la ta, a no u ve au théâtre ki fe je zés is a je len -
ség e lé nye ges és meg kér dô je lez he tet len as pek tu -
sá ra he lye zi a hang súlyt. A ma gyar szak ter mi no ló -
giá ban szin tén hasz ná la tos az „új szín ház” meg je -
lö lés, ugyanak kor za vart okoz hat, hogy e ki fe je zés
hasz ná la ta bár mely, az ak tuá li san je len lé vô szín -

há zi ten den ciá tól el té rô irány ese té ben ma gá tól ér -
te tô dô le het. A ma gyar teo re ti ku sok kö zött is szé -
les kör ben is mert mû vé ben Leh mann pél dául az
ab szurd és az epi kus szín ház tól el kü lö nü lô és a
posztd ra ma ti kus szín ház fe lé mu ta tó ten den ciá val
kap cso la to san hasz nál ja az új szín ház ki fe je zést.25

A Bu da pes ten Új Szín ház – il le tô leg a múlt évi vál -
to zá sok óta új szín ház – né ven mû kö dô in téz mény
to váb bi fél re ve ze tô kon no tá ci ó ként kap cso lód hat
eh hez a ki fe je zés hez, min den kép pen pon to sí tást
igé nyel te hát a hasz ná la ta. Ép pen ezért, bár két ség -
te len, hogy a meg kö ze lí tés tôl füg gôen in do kolt le -
het egyik vagy má sik el ne ve zés elôny ben ré sze sí -
té se,26 szá munk ra – a szin tén hasz ná lat ban lé vô no -
u ve au ro man, no u vel le va gue min tá já ra – a Ser re au
ál tal ja va solt no u ve au théâtre vál to zat lan, fran cia
nyel vû for má ja tû nik a leg ke vés bé am bi va lens nek
és így a legal kal ma sabb nak a fran cia drá ma- és szín -
ház tör té net e sa já tos je len sé gé nek meg ne ve zé sé re.
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1 COR NA GO, Ós car, Con ver sa ci o nes con An gé li ca Lid dell, In: Po lí ti cas de la pa la bra: Este ve Gra set, Car los Mar qu e rie, Sa ra Mo li -
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is mond hat nám, hogy ez a vi szony az, amely bôl az
elôadá sok cse lek mé nye ki bom lik, de ké sôbb sem
tû nik el, csak még in kább te ret nyer, és az ál ta la
ge ne rált fe szült ség gel gya kor la ti lag eláraszt ja a szín -
pa dot és a né zô te ret. A Fran ken stein gó ti kus vi lá -
gá ban mind a ze ne, mind a gyer tyák a ro man ti kus
han gu lat fel kel té sét cé loz zák, a lí rai han gu lat és ri -
tuá lis tó nus még sem hát rál tat ja a ko ráb bi nál köz -
vet le nebb kom mu ni ká ció megin du lá sát a né zô vel.15

Az er re irá nyu ló vágy az tán még erô seb ben ki -
fe je zést nyert a tö re de zet tebb nar ra tí vát, de a per -
for mansz nak na gyobb te ret adó La fal sa su i ci da –
ban16 (1998), eb ben a Ham let pa ra frá zis ban, ami
ép pen a fent em lí tett ok nál fog va fennakadt sok kri -
ti kus há ló ján. Míg azon ban Pé rez- Ra sil la17 „In ne ce -
sa ri a men te alar ga do”18 cí met vi se lô kri ti ká ja sze rint
„nem tar tal maz elég ele met, ami egy el fo gad ha tó
elôadás hoz kel le ne”,19 Cor na go úgy vél te, hogy a nar -
rá ció és szín pa di ak ciók szét vá lá sá val a kü lön bö zô
ele mek, mint pél dául a ze ne, ön ma guk ban na gyobb
in ten zi tást tud nak elér ni. Az egyéb ként nem túl bo -
nyo lult tör té net kö zép pont já ban Ho ra tio, a macs -
ka-mé szá ros és Ophe lia a pe ep show- ban dol go zó
lány kap cso la ta áll, amit egy vé let len ta lál ko zás in -
dít: a lány kiug rik az ab la kon, a férfi pe dig meg -
men ti, azon az áron, hogy ô ma ga vá lik nyo mo rék -
ká. A mû fel te szi a kér dést, hogy va jon va ló ban ön -
gyil kos ság tör tént-e, és az ál tal, hogy Ped ro Víl lo -
ra20 a Fran ken stein hez ha son lóan ezt is a
klasszi ku sok új raol va sá sá ra buz dí tó mû vek21 kö zé
so rol ja, ne künk ma gunk nak is le he tô sé günk tá mad
ar ra, hogy egy kö zel négy száz év vel ko ráb ban szü -
le tett mû vel kap cso lat ban is fel te gyük ugyanezt a
kér dést. A La fal sa su i ci da- ban Lid dell egy má sik
ké sôb bi ked venc esz kö zét is be ve ze ti a gya kor lat -
ba. Ez a né zés ak tu sá nak több let-je len tés sel va ló
meg töl té se és egy ben de for má ció ja, kuk ko lás sá
deg ra dá lá sa,22 azaz a pe ep show- ban le zaj ló ese mé -
nye ket nyo mon kö ve tô szín há zi né zô bûn tár si sze -

rep be va ló transz po ná lá sa.23 Ez per sze csak egy
trükk, amely ben a né zô ké sôn ér ti meg, hogy mi
tör tént ve le, de egy olyan trükk, amit Lid dell új ra
és új ra, mind na gyobb lel ke se dés sel és biz to sabb
kéz zel hasz nál fel a cél ér de ké ben. Ve gyük csak a
leg ké zen fek vôbb pél dát, az El mat ri mo nio Pa lav ra -
kis utol só, ka tar ti kus, és már ön ma gá ban is megalá -
zó és ré misz tô je le ne tét, ami kor az El sa ka rak te ré -
nek ha lá lá val sze re pé tôl meg vá ló An gé li ca, a mez -
te len, férfias sá gát per ce ken ke resz tül egy tor tá val
ke ne ge tô Sin do Pu ché ról – a haj da ni Ma teo – po -
la ro id ké pe ket ké szít ve, egy szer re csak a né zôk fe -
lé for dít ja a gé pét, és lep le zet len elé ge dett ség gel
kör be mu tat ja.

II. Csa lád re gé nyeink vé ge? 
A Fáj da lom Trip ti chon.

II.1 A beér ke zés

H ogy kezd jem el?24 – kér dez het ném, mint a
Kur va az Y los pe ces… kez dô mon da tá ban…
Kezd het ném az zal, hogy mind sze ret tük gye -

rek ko runk ban a Grimm me sé ket, mit sem tud va
ró la, hogy az ere de ti szö veg nek va ló já ban a kö ze -
lé ben sem jár tunk, hogy az va la mi mé lyebb, fé lel -
me te sebb, ösz tö nö sebb vi lág ból táp lál ko zott, mint
amit ak kor még fel le he tett kí nál ni a szá munk ra. A
hor ror te hát el lett vá laszt va a gye rek kor tól, a gon -
dos szü lôk meg kí mél ték az ár tat lan sá got a tu dat -
alat ti eme ve sze del mes ma ni fesz tu mai tól, és he lye -
sen tet ték. De va jon így tör tént-e min den eset ben?
Ter mé sze te sen, nem, sôt. A csa lád kell, hogy je -
lent se a biz ton sá got, a bi zal mat és az ér dek nél kü li
a kap cso la to kat, mégis azt mond juk rá, „in téz -
mény”. Vagyis zárt rend szer. Ha meg hi bá so dik va -
la mi, nincs me nek vés, az egész meg hi bá so dott, és
ak kor el kez dô dik a hor ror. Va la mi ha son lót gondol
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hogy ma es te meg hall gass né hány sze rel mes le ve -
let, amit a lá nyod nak ír tak.”4

Ké sôbb a szü lei a ha tal mas gó ti kus ka ted rá li sá -
ról hí res észa ki vá ros ba, Bur gos ba küld ték egy apá -
cák ál tal ve ze tett kol lé gium ba – egy újabb hie rar -
chi zált, és erô sen sza bá lyo zott kör nye zet be. A fiatal
lány te hát már igen ko rán megis mer te a zárt tár sa -
dal mi szer ve ze tek bel sô vi lá gát, ami az tán so kak -
ban el ve ti a lá za dás csí rá ját. An gé li ca ese té ben is
így tör tént, az ô mû vei ben az egy ház min dig va la -
mi rossz nak, a ha ta lom meg tes te sí tô jé nek, kor rupt -
nak, és hi pok ri tá nak van áb rá zol va,5 aho gyan a tár -
sa da lom min den ha tal mas sá ga, min den ki, aki nem
sze gény, de el tû ri ma ga kö rül a nyo mort, min den -
ki, aki a nyu ga ti ci vi li zá ció va la me lyik or szá gá nak
a pol gá ra.

„Nem fo gok be men ni ma gá val er re a hely re
Un do rít ez a sok tisz te let re mél tó em ber
Nem ér de kel, hogy ki re sza vaz tak
Nem ér de kel, hogy jó, vagy rossz em be rek
Van, hogy dön te ni kell, úgy ál ta lá ban
És azok nak kell a párt ját fog ni, akik kel a legin -

kább ki basz tak
Nem csi ná lok ma gam ból ál do za tot
Biz to sít ha tom, hogy a do log leg ször nyebb ré -

szé rôl hall ga tok.”6

A kö zép is ko la el vég zé se után ér dek lô dé se a pszi -
cho ló gia szak fe lé ve zet te. Ugyaneb ben az idô ben
a Ki rá lyi Szín mû vé sze ti Fô is ko lán szí né sze tet is ta -
nult, amit az tán Marc An to nio de la Par ra drá ma -
író kur zu sa (1992–1993) kö ve tett. Már az el sô drá -
mai szö ve gé vel, a té vé so ro za tok ál tal ins pi rált Gre -
ta qu ie re su i ci dar se7 (1988) -vel is dí jat nyert, mégis
öt évet kel lett vár nia ar ra, hogy kiad ják va la me lyik

írá sát. Ez lett a Le da, amit még la Par ra ta ná ri
felügye le te alatt írt. Ugyaneb ben az év ben ala pí tot -
ta az At ra Bi lis Tár su la tot is, mely nek köz pon ti pá -
ro sát lé nye gé ben még ma is ô és Gu mer sin do Pu -
che al kot ják, és amely nek mun ká já ban Lid dell mint
szer zô, lát vány ter ve zô, ren de zô és szí nész vesz
részt. Az el sô be mu ta tó juk az El jar dín de las mand -
ra go ras8 volt, kö zép pont já ban ön gyil kos ság gal, me -
ta mor fó zis sal, és ön felál do zás sal, leg fô kép pen pe -
dig a szer zô ars po e ti cá ja ként is fel fog ha tó, a csak a
fáj dal mon ke resz tül fel lel he tô szép ség ke re sé sé vel.9

Ezt kö vet te a Do lo ro sa (1994), amely ben az elôadók
szá ma ket tô re csök kent, ami a ké sôb bi al ko tá sok
je len tôs ré szé ben is így ma radt, és Cor na go,10 sze -
rint, a leg meg fe le lôbb az al ko tó cél jai ra, azaz a két
esz me/aka rat kö zöt ti fe szült ség kiéle zé sé re.11 A törté -
net fô sze rep lô je egy pros ti tuált, aki ké pes len ne
bár kiért odaad ni az éle tét. A ko ráb bi nál ez már egy
fok kal konk ré tabb, sti li zál tabb és ki fe je zôbb
elôadás, ahol elô ször je le nik meg a be teg test gon -
do la ta, mint a vi lág be teg sé gé nek me ta fo rá ja. Ez
elô re ve tí ti a test me ta fo ri kus hasz ná la tá nak a késôb -
bi al ko tá sok ra is jel lem zô gya kor la tát. Az elô adás
re fe ren cia-há ló já ba tar to zik töb bek kö zött, az ön -
gyil kos sá got el kö ve tett nagy hu sza dik szá za di japán
filo zó fus, re gény-, és drá ma író, Yu kio Mishima is.

A Tár su lat kö vet ke zô elôadá sa – ta lán nem vé -
let le nül – már egy bun ra ku tech ni ká val lét re ho zott
Fran kein stein báb elôadás volt, ami amel lett, hogy
vég re ki vív ta a kri ti ku sok elis me ré sét12 Lid dell dra -
ma tur giá já nak vál to zá sá ban is alap ve tô sze re pet ját -
szott. Akár a Trip ti cho de la Aflic ci ón,13 akár a Tri ló -
gí a. Ac tos de re si sten cia cont ra la mu er te14 bár me lyik
da rab ját né zem, egy sincs, amely ben ne kap na
kiemelt je len tô sé get kín zó és ál do zat vi szo nya – le -
gyen szó akár konk rét, akár el vont ala kok ról. Úgy

4 rész let Lid dell An fa eg tel se (2008) cí mû elôadá sá ból.
5 Y los pe ces sa lie ron a com ba tir cont ra los hom bres [És a ha lak harc ba száll tak az em be rek el len] cí mû da rab já ban megem lít

egy je le ne tet, ami kor az egyik pap-ta ná ruk meg ta ní tot ta ne kik a „dug ni” ki fe je zést, és leír ja hoz zá sa ját gye rek ko ri el ké -
pe dé sét és un do rát.

6 LID DELL, Mi re la ci ón con la co mi da [Az ét ke zés hez fû zô dô kap cso la tom], 25.
7 Gre ta qu ie re su i ci dar se [Gre ta meg akar ja öl ni ma gát]
8 [A mand ra gó rák kert je]
9 Az el kö vet ke zôk ben, Lid dell mû vei nek is mer te té sé hez Cor na go fel so ro lá sát kö ve tem. / COR NA GO, At ra Bi lis o el ri to de la

per ver si ón
10 Uô, Uo.,
11 Ha bár vé le mé nyem sze rint nem ez az al ko tó va ló di mód sze re az el len té tek kiéle zé sé re, sok kal in kább az iró nia, a túl zás,

vagy a kü lön bö zô ele mek gro teszk együt tha tá sa az, ami a né zô ben am bi va lens ér zé se ket ge ne rál.
12 Vö. VÍL LO RA, El do lor de ser An gé li ca (Lid dell), va la mint COR NA GO, At ra Bi lis o el ri to de la per ver si ón
13 [A Fáj da lom Trip ti chon]
14 [Tri ló gia. A ha lál lal va ló el len sze gü lés re tett kí sér le tek]

15 COR NA GO, Uo.
16 [Az ál ön gyil kos ság]
17 PÉ REZ- RA SIL LA, 38.
18 [Szük ség te le nül hosszú]
19 UÔ, Uo.
20 VÍL LO RA, El do lor de ser An gé li ca (Lid dell), 11.
21 Vö. El mat ri mo nio Pa lav ra kis- Yer ma, Hy ste ri ca Pas sio – Hy po li tos -al lú zi ó i val, vagy az El año de Ri car do- val és az Y có mo no

se pud rió…Blan ca nie ves- szel (Shakes peare: II I. Ri chárd és Grimm: Hó fe hér ke me sé jé nek pa ra frá zi sai)
22 A né zô kuk ko ló vá ala cso nyí tá sá nak kér dé sét Fis cher- Lich te is fel te szi Ma ri na Abra mo vic Lips of Tho mas [Ta más aj kai] cí -

mû per for man szá nak kap csán.
23 COR NA GO, Uo.
24 LID DELL, Y los pe ces sa lie ron a com ba tir cont ra los hom bres, 11.
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Val bu e na rá mu tat,28 hogy az El mat ri mo nio Pa -
lav ra kis- ban a leg fon to sabb ese mé nyek, mint a kis -
lány meg gyil ko lá sa, vagy bán tal ma zá sa etc. so sem
a szín pa don, a né zôk elôtt tör tén nek meg, csu pán
szín pa di ak ciók ból és vi zuá lis je lek bôl kö vet kez -
tet he tünk rá juk, amíg va la ki el nem me sé li ôket.

El sa a ki hall ga tá sa so rán felidéz egy em lé ket,
ami kor a kis lány meg vág ta ma gát a szü le tés nap ján
és ôhe lyet te azon nal az ap já hoz ro hant.

„Hoz zá ug rot tam, hogy meg vi gasz tal jam, de ô
az ap ját ölel te meg. Az ap ját. Mint ha a sze rel me se
lett vol na. Össze vé rez te az in gét. Azt hi szem, hogy
leg be lül ôk ket ten egy va ló di ro mán cot él tek át.”29

Mû vé sze tét a leg több kri ti ku sa a túl ka pá sok,
szél sô sé gek szín há za ként ír ja le, sôt so kan el bor -
zad nak, vagy ép pen ség gel fa nya log nak a té ma vá -
lasz tá sain. Az At ra Bi lis elôadá sain meg szo kott,
hogy töb ben is tá voz nak a né zô tér rôl az elôadás
ide je alatt, de ôt ez nem za var ja. Egy in ter jú ban el -
mond ta, hogy a köz vet len kom mu ni ká ció, a né zô
di rekt pro vo ká ció ja (lásd a té ma vá lasz tást, vagy a
ko ráb ban leírt po la ro id ka me rás zá ró ké pet, de gya -
kor la ti lag az egész ren de zés szán dé kol tan fel zak la -
tó jel le gét) a leg jobb mód szer ar ra, hogy az em be -
rek ne tud ja nak olyan könnyen ki búj ni a fe le lôs -
ség alól. A kö zöny nél pe dig még a há rí tás is jobb,
mert ak kor va la mi azért mégis el kez dô dött. Más -
részt, te szi hoz zá, ô csak ezen a mó don tud ja ki fe -
jez ni ma gát. Ugyanak kor, és ez a fel ve tés egész szín -
ház esz té ti kánk ra, sôt mo rá lis éle tünk re is ki hat,
Lid dell szo mo rú sá gá nak és ér tet len sé gé nek a kö -
zép pont já ban az a fel fe de zés áll, hogy a va ló di ször -
nyû sé gek nem okoz nak bot rányt az élet ben – furcsa
mó don a szín ház ban mégis va ló sá gos skan da lum -
nak szá mí ta nak.30 Bô ven is me rünk olyan mû vé sze -
ket, akik szí ve sen ka var nak ma guk kö rül bot rányt,
csak hogy egy kis sé fel fris sít sék az em be rek irán -
tuk va ló ér dek lô dé sét, és tisz tá ban va gyunk az zal
a ver sen gés sel is, ami a min dig újab bért, kü lö nö -
seb bért, figye lem fel kel tôb bért fo lyik, most mégis
ér de mes figyel met szen tel ni egy kis ér te ke zés nek a
pro vo ká ció „esz té ti ká ját és eti ká ját” il le tôen:

„…nem én aka rok bot rányt kel te ni, a bot rány a
va ló ság ban van. A bot rány az, hogy van nak gyere -
kek, akik fegy vert tar ta nak a ke zük ben. Igaz,

hogy hasz ná lom a pro vo ká ció esz té ti ká ját és etiká -
ját, és hogy ez a pro vo ká ció egy faj ta po li ti kai
hoz záál lás ból fa kad. De én a klasszi kus nézôpont -
 ból vett pro vo ká ció val dol go zom. Sze re tek a pro -
vo ká ció klasszi ciz mu sán gon dol kod ni. Az a fajta
pro vo ká ció áll hoz zám a leg kö ze lebb, ami vel
Ca ra vag gio is él, ami kor egy meg ful ladt nôt választ
mo del lül a Szûz Má riá hoz. Kö ze lebb ál lok Cara -
vag gi o hoz, mint az avant gárd pro vo ká ció hoz.
Én nem avant gárd szín há zat csi ná lok, ha nem régi,
ôs ré gi szín há zat, olyan ré git, mint az el sô ember.”31

Hogy ezt a ré gi faj ta szín há zat pon to san mi re ér ti,
ab ban majd ké sôbb, A né zôi te kin tet cí met vi se lô fe -
je zet ben mé lye dünk el, most tér jünk csak vissza
új ra a már egy szer fel me rült kér dés hez: hogy va -
jon miért bot rán koz tat meg min ket va la mi fikci o -
ná lis, ami vel egy mû vé sze ti tér ben ta lál ko zunk,
amíg a va ló élet ször nyû sé gei gya kor la ti lag érin tet -
le nül hagy va min ket áram la nak be és ki az agyunk -
ból? A ma gya rá zat rész ben ta lán a szín ház zal kap -
cso la tos el vá rá saink kal áll össze füg gés ben: hogy
szí ve seb ben vá laszt juk a szó ra ko zás sal, ki kap cso -
ló dás sal, vi dám ság gal ke cseg te tô elôadá so kat, és
könnyû szív vel le mon dunk a ka tar zis amúgy is
szkep ti ku san mér le gelt le he tô sé gé rôl. Ha azon ban
„át ver nek min ket”, és asszisz tál nunk kell va la mi -
hez, ami re nem va gyunk fel ké szül ve, ak kor per sze
hogy fel há bo ro dunk. Azt je len té mindez, hogy ke -
rül jük a ko moly, tar tal mas elôadá so kat? Ez sem tel -
je sen igaz. Le het, hogy a vá laszt ab ban kell ke res -
nünk, ami a szín ház nak lé nye gi sa já tos sá ga, az itt
és most köz vet len tör té né sei ben, va la mint a ját szók
és né zôk kö zöt ti tá vol ság igen cse kély vol tá ban, és
hogy a té vé vel el len tét ben most mi va gyunk azok,
akik kel tör té nik va la mi, va la mi el há rít ha tat lan, ami -
nek ráadá sul vé gül min ket tesz nek meg a fe le lô sei -
vé? Le het sé ges. És bi zo nyá ra van nak még egyéb
okok is. Annyi azon ban bi zo nyos, hogy eb ben a
kér dés ben a tá vol ság/tar tás és kon dí ció/el vá rás fo -
gal mai alap ve tô fon tos ság gal bír nak.

A mi szem pon tunk ból még sem ez az iga zán lé -
nye ges kér dés, el vég re sok szor pro vo kál tak már
min ket a szín ház ban. Az, hogy uj jal mu to gat nak
ránk, vagy ép pen tük röt tar ta nak elénk, eset leg nyíl -
tan in zul tál ni kez de nek, va la mi lyen mér ték ben
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Lid dell is a csa lád in téz mé nyé rôl. El vég re hie rarchi -
zált, alá- fö lé ren delt sé gi vi szo nyon ala pu ló ha tal mi
szisz té má ról van szó, te hát sem mi kép pen sem lehet
jó. Elég csak meg va kar ni egy ki csit a fel szí nét, és
máris ott áll nak elôt tünk a ször nyek. Akik mel les -
leg mi ma gunk va gyunk. Ti zen két évé be ke rült, de
vé gül rá ta lált a té má ra, megerô sí tet te esz köz tá rát,
már épp hogy csak a le he tô ség hiány zott. Nemsoká -
ra azon ban az is megada tott ne ki: a 2003-as Alter -
na tív Szín há zi Fesz ti vál Kor társ Szín pa da Al ko tói
port ré-so ro za tá hoz ezút tal An gé li ca Lid dell El Trip -
ti cho de la Aflic ci ón cí mû mû vé re esett a vá lasz tás.

A szín pad te le van já ték ba bák sza na szét szórt
ma rad vá nyai val, eb ben gá zol, hem pe reg és sze ret -
ke zik El sa és Ma teo Pa lav ra kis, és együtt kiált ják
az el sô si ker te len tánc ver seny után, Gyû löl lek vi lág!
– Gyû löl lek!25 Így fo gan a kis Cloé, any ja re mé nyei
és ap ja ag go dal mai kö ze pet te, amit a szü le tést kö -
ve tôen a gör csös ré mü let vált fel mind ket te jük ré -
szé rôl. Va jon hány per cig kell fôz ni a rízst, va jon
nem be teg-e a gye rek, mit kell ten ni, ha az, és míg
El sa re mé li, hogy a he roi kus feladat va la mi lyen cso -
da foly tán mégis megold ha tó lesz, Ma teo már tud -
ja, hogy kép te le nek rá. Va jon me lyik szü lô ne is -
mer né az ag go dal mai kat? A szín pad te ré be a két
szí né szen kí vül sen ki se lép, és hol sár gás fény ben,
hol szin te tel jes sö tét ben kell vé gig ját sza niuk az
elôadást. Leg több ször nem is ôk be szél nek, a szín -
pa don kí vül rôl (off) szól a hang juk, a nar rá to ré val
vál ta koz va. Ez ugyanis egy me se, egy faj ta Grimm
me se, ahol a farkas megeszi a kis Pi ros kát. A kis -
lány hir te len és tra gi kus ha lá lá val (a szép sé ge és az
éle te miat ti ál lan dó ag go dal mak im már cél ju kat
vesz tik) sem ol dód nak fel a szü lôk szo ron gá sai. Pa -
lav ra kis úr ál ta lá nos is ko lás lá nyok bu gyi ját vá sá -
rol ja meg édes sé gért cse ré be, és mind a ket ten azon
igye kez nek, hogy ugyanezek kel az édes sé gek kel
(sa ját meg szen ve dett gyer mek ko ruk egyet len vi ga -
szá val) igye kez ze nek le ke nye rez ni a kis Cloé ha za -
já ró szel le mét. Ha ugyan ô az, aki vissza jár a le pe -
dô ket szét szag gat ni a kisszo bá ba. Lid dell egyik dra -
ma tur giai fo gá sa ép pen az, hogy a rea li tás ból, a hét -
köz na pi ból, – vagy ép pen csak an nak lát szó ból? –
ami lyen a szü lôk ag go dal ma az el sô gye rek elôtt,
ki bont ja a rém sé ge set. Hogy ami a né zô sze me elôtt
le ját szó dik, hir te len, egy utó lag szin te de tek tál ha -

tat lan pil la nat ban át lép jen egy ha tárt. Ez a ha tár pedig
egy kon ven ció ból, ha úgy vesszük tár sa dal mi elvárás -
ból (vagy mégis ösz tön bôl?) szár ma zó egyez mény,
mely sze rint: a szü lôk a gyer me keik ja vá ra és védel -
mé re van nak. Ez az a kon ven ció, ami bôl olyan ne -
héz ki lép ni, de ami bôl a mû vész ha tá ro zott és nem
tit kolt cél ja va ló ság gal kiug rasz ta ni min ket: hogy a
szép teó ria töb bé ne le gyen ké pes el fed ni elô lünk
a dol gok gya kor la ti meg va ló su lá sát. Lid dell dra ma -
tur giá ja tu laj don kép pen egy faj ta kri mi, ha bár lát -
szó lag nem tit kol sem mit, és nem is igyek szik fél -
re ve zet ni min ket. Ca na le ta lá lóan ha son lí tot ta az
Oi di pusz ki rály hoz,26 ahol a bû nöst ke re sô ki rály
vé gül ön ma gát ta lál ja meg. A ku ta tó dí ja egy tü kör,
ami ben sa ját ször nye teg-ar cát lát ja vi szont.

Miu tán a szü lôk az évek óta tar tó si ker te len pró -
bál ko zá sok után vég re va ló ban meg nye rik a tánc -
ver senyt, a ha za té rô pár ve sze ked ni kezd, va jon
miért volt elô zô es te hat kés az asz ta lon, és sem mi
más. Se vil la, se ka nál – és El sa nem tud ja meg vá -
la szol ni a ta lányt. Vé gül egy te le fon vissza szó lít ja
ôket a ver seny hely szí né re az ott ha gyott tró feá kért,
de a ha za úton egy baleset vé get vet Ma teo éle té nek.
Csak ké sôbb, a hang szó rók ból hall juk El sa rend -
ôr sé gi ki hall ga tá sá nak szö ve gét, amely fo ko za to san
rá bír ja an nak be-, és felis me ré sé re, hogy a fér je sze -
xuá li san zak lat ta, majd pe dig bru tá li san meg gyil -
kol ta lá nyu kat, a hét éves szép ség ki rály nôt. A szín -
pa don, az em lé ke zés fo lya ma tá nak se gít sé gé vel fel -
buk ka nó em lé kek kel pár hu za mo san, ön mû kö dô
plüss macs kák és ku tyák vil lo gó sze mek kel ara szol -
nak elô re-hát ra.

„NAR RÁ TOR: Miért nem je len tet te fel a fér jét Palav -
ra kis asszony? (Szü net) Vol tak a kis -
lá nyon em be ri ha ra pás nyo mok?

EL SA: Nem, azok nem.
NAR RÁ TOR: De az ön fér je volt a farkas, Pa lavra -

kis asszony. Ér ti? A farkas.
EL SA: So sem lát tam ha ra pás nyo mo kat.
NAR RÁ TOR: Ne csap jon be, Pa lav ra kis asszony.

Ne ha mar kod ja el a vá laszt! Vol tak
a kis lá nyon em be ri ha ra pás nyomok?

EL SA: Nem tu dom. Ma ga bûn tu da tot akar
kel te ni ben nem.”27

…

25 LID DELL, El mat ri mo nio Pa lav ra kis, 5.
26 CA NA LE, 375.
27 LID DELL, El mat ri mo nio Pa lav ra kis, 51–52

28 VAL BU E NA, El es pí ri tu en la sa la de au top si as. Dra ma tur gia de El mat ri mo nio Pa lav ra kis de An gé li ca Li dell, 7.
29 Uô, Uo., 51.
30 COR NA GO, Con ver sa ci o nes con An gé li ca Lid dell, 2.
31 Uô, Uo.
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sá val is egy be vág, már ha csak a kom po nen sek
(fény, ze ne, szö veg, szín pa di ak ció, tár gyak) de -
mok ra ti kus stá tu szát em lít jük is. Egy má sik kér -
dés, amit sie tek le szö gez ni, az a mû vész al ko tás -
mód já val áll össze füg gés ben. Lid dell tôl tá vol áll
min den fé le il luszt rá ciós mód szer, ô ma ga az ál ta la
megírt szö veg bôl az elôadást mintegy kol lázs sze -
rûen hoz za lét re. An nak el le né re, hogy a Trip ti cho
szö ve gei tel jes mér ték ben megáll nak a sa ját lá bu -
kon is, ma ga az elôadás annyit tesz hoz zá, és annyi
min dent bont ki, hogy még a ren de zé seit nem ked -
ve lôk szá má ra is ér de kes új/gaz da gabb ol va sa tot je -
lent het nek az elôadá sai. Az esz kö zök, ami vel ezt a
több le tet lét re hoz za, egy részt a fô ként a tár gyak túl -
bur ján zó hasz ná la tá ból kreált dísz let vi lág, más részt
a fizi kai ak ciók oly kor szin te per for mansz be té tek -
ké nö vô ko re o gráfiája, vagy az ezt kiegé szí tô, idô -
sza ko san mint ha ma ga is fô sze rep lô vé vá ló – ál ta -
lá ban ba rokk42 – ze ne egé szí ti ki. A mû vész hon -
lap ján lát hat juk, hogy a kol lázs ki fe je zés va ló ban
ta lá lóan jel lem zi a mun ka mód sze rét, de tel je sen
konk rét ér te lem ben is igaz; Lid dell ugyanis szí ve -
sen ké szít mon tá zso kat és kol lá zso kat ré gi ana tó -
miai áb rák ból, szent ké pe ket áb rá zo ló fest mé nyek -
bôl, vagy új ság ki vá gá sok ból, az elôadá sai elô mun -
ká la tai ként, mintegy ins pi rá ció szer zé sé re. Szö ve -
ges és grafikus váz la tait, vagy akár csak az elôadá sait
néz ve is megál la pít ha tó, hogy egy rend kí vül tu da -
tos és ala pos al ko tó val ál lunk szem ben. Egy eset -
ben ma gam is je len vol tam, – Lid dell egyik legutol -
só be mu ta tó ján43 – ami kor a szín pad egyik trak tu -
sá nak áram el lá tá sá val va ló prob lé mák per cek re
meg sza kí tot ták az elôadást, ugyanis az egy re in ge -
rül tebb Lid dell nem akart és va ló szí nû leg nem is
tu dott le mon da ni ar ról, hogy az áll vány ra sze relt
pre pa rált far kas fej moz gás ba jöj jön. Ne té ved jünk
el te hát, Lid dell szín há za nem imp ro vi zá ció, nem
a pil la nat nyi öt le tek szín há za, hosszú és ke mény
mun ka ered mé nye: min den egyes al ko tás, és min -
den egyes rész let egy köz pon ti agy ban kap cso ló -

dik össze. Ami pe dig meg kü lön böz te ti ôt a töb bi
ke mé nyen dol go zó al ko tó tól: ô el tud ja ér ni, hogy
ezek a né zôé ben is össze kap cso lód ja nak.44

A dísz let a Trip ti cho el sô két „ké pé ben”45 a gyer -
me ki vi lág esz köz tá rá nak mul ti pli ká lá sá ból ala kul
ki, és míg ez El mat ri mo nio Pa lav ra kis te ré ben a már
em lí tett meg cson kí tott já ték ba bák ból és azok test -
ré szei bôl ál ló szô nyeg ten ger, A On ce upon a ti me…
ese té ben a te tô szer ke zet re fel ló ga tott plüss med ve-
ren ge teg: egyik sem jó sol nagy jö vôt a tör té ne tek
gyer mek fô sze rep lôi nek. „Bal jós je lek bôl” te hát van
elég, még sem ez zel töl tik be a fô funk ció ju kat, sok -
kal in kább ké pe zik ré szét, és egy ben transz for mál -
ják a je len pil la na tot, mó do sít va tár gyi va ló sá guk
szok vá nyos kon no tá ci ó it. Egy má sik fon tos és alap -
ve tô kel lék a Pa lav ra kis- vi lág szá má ra a cu kor ka,
il let ve ren ge teg cu kor ka, és édes ség (tor ta, nya ló -
ka), amit fo lya ma to san fo gyasz ta nak, és a szö veg -
ben úgy je le nik meg, mint az egyet len ha tá sos el -
len szer a gye rek kor rém sé gei el len. Ami kor a sok
fel me rü lô kér dés kö zött elô buk kan az is, hogy va -
jon mit sza bad a gye rek nek ad ni, és mit nem… eb -
ben az egy do log ban mind a ket ten biz to sak. Sa ját
gyer mek ko ruk idé zô dik vissza, Cloé utol só sza vai -
val is édes sé get kért az any já tól, és a szü lôk a gye -
rek szel le mét is cu kor kák kal igye kez nek lefizet ni.
Lefizet ni, meg vá sá rol ni… a cu kor ka te hát fize tô -
esz köz ként is funk cio nál, egy ben kom pen zá ció az
el szen ve dett rosszért, és drog, ami el re pí ti ôket a
va ló ság hor ro rá ból. De eb ben az elôadás ban a cu -
kor ka ero ti kus je len tést is hor doz ma gá ban, aho -
gyan Ma teo cu kor ká kat töm köd a nad rág já ba, majd
a nyi tott slic cén ke resz tül „ki ráz za” ôket. A tár gyak
me ta fo ri kus (szin te woo doo- sze rû) hasz ná la tá ra
pél da a cu kor kán túl a rizs be fô zött ba ba fej, a ba -
rát ként, egy ben sze xuá lis se géd esz köz ként tar tott
plüss ku tya46 a kis lá nyos El sa ke zé ben, vagy a On -
ce upon a ti me… kis wes tern figu rá i. A Hy ste ri ca
Pas sio két vér zô gó ti kus „Dra ku la alak ját” pe dig sti -
li zált vér – ki fe szí tett vö rös fo na lak – ve szik kö rül,
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min dig ott rej lett a szín ház ter mé sze té ben. Vizs gál -
juk meg in kább a ho gyan ját a dol gok nak, mert ez
a ho gyan az, ami a mi ese tünk ben Lid dellt kör nye -
ze té bôl, ha nem is ép pen rob ba nás sze rûen, de an -
nál ma ga sabb ra lôt te ki, és amely nek csak egyik
kom po nen se az al ko tó el ké pesz tôen szé les kö rû
mû velt sé ge, a szó le he tô leg tá gabb ér tel mé ben vett
köl tôi te het sé ge, és sa já tos von zal ma a per ver zi tá -
sok iránt. S amely nek csak rész ben ma gya rá za ta az
em ber sze re tet és a hu ma niz mus, va la mint a szép -
ség és igaz ság iker csil lag za tá nak foly to nos ke re sé -
se. Egy má sik, de az elô zôek nél sem mi vel sem el -
ha nya gol ha tóbb je len tô ség gel bír eb ben az eset ben
a mun ka, a mes ter ség be li tu dás (ne vez zük egy sze -
rûen profizmus nak), és a szín ház „lét kér dés ként”
va ló fel fo gá sa, ami sze rin te a szak ma je len tôs ré -
szé bôl hiány zik.32

Az El mat ri mo nio Pa lav ra kis mint a Trip ti cho el -
sô da rab ja be ve zet min ket azok kö zé a kon dí ciók
kö zé, amely ben ta lál koz ni fo gunk a töb bi da rab bal
is. Míg az el sô ben a fruszt rált szü lôk te szik tönk re
és ölik meg a kis lá nyu kat (mert a go nosz ság nem
bír ja a szép ség lé te zé sét) a On ce upon a ti me in West
As phi xi á ban33 két „fruszt rált” kis lány áll bosszút a
fel nôt tek vi lá gán, még az övé ké nél is ha tal ma sabb
per ver zi tás sal. A szü lei ket el vesz tett kis lá nyok azok -
nak gyil ko sá ba, a tett után ön gyil kos sá got el kö ve -
tô Si món ba ka pasz kod va élik túl az if jú sá got, hogy
az tán hoz zá ha son lóan ôk is lá za dók ká, csá bí tók -
ká és lá zí tók ká, vé gül pe dig gyil ko sok ká vál ja nak.
A tri ló gia har ma dik da rab ja, a Trip ti cho egyet len a
fel nôtt kort megért34 gyer me ké nek Hi po li to nak cir -
ku szi mu tat vá nya, aki hét évi sze xuá lis erô szak és
men tá lis el nyo más után bosszút áll so ro zat gyil kos
szü lein, és köz vet ve mind ket te jük ha lá lát okoz za.

II.2 Mû vé szi esz kö zök a Fáj da lom Trip ti chon ban

Cor na go nál azt ol vas hat juk, hogy Lid dell el sô iga -
zi nagy si ke rét a Trip ti cho nyi tó da rab já val az El mat -
ri mo nio Pa lav ra kis- val arat ta, és en nek 2001-es be -
mu ta tó já val vég re fel ke rült a mad ri di szín há zi pa -
let tá ra.35 Víl lo ra pe dig az El do lor de ser An gé li ca
(Lid dell)36 cí mû esszé jé ben37 úgy ír a Trip ti cho 2003-
as be mu ta tó já nak kap csán, ami ak kor ra már az El
mat ri mo nio Pa lav ra kis mel lett az On ce upon a ti me
in West -As phi xi á ban- nal, és a Hy ste ri ca Pas sió val is
kiegé szült, hogy a mû vész ti zen öt év után vég re
meg kap ta a régóta ki já ró elis me rést. A Trip ti cho- -
ban Cor na go sze rint38 a mû vész ed di gi tö rek vé sei -
nek és vív má nyai nak to vább fej lô dé sét kö vet het jük
nyo mon, ugyanak kor, és va ló szí nû leg a kri ti ka ép -
pen ezért fo gad ta az ed di giek nél na gyobb lel ke se -
dés sel a pro duk ciót, na gyobb te ma ti kus ko he ren -
cia és az arisz to te lé szi ér te lem ben vett drá mai ság
meg szi lár du lá sa is jel lem zi.39 Mindet tôl el te kint ve,
az ult ra kon zer va tív bí rá lók to vább ra is szó vá tet -
ték a mû lo gi kát lan idô ke ze lé sét és epi zo di kus sá -
gát.40

A te ma ti kus ko he ren ciá ról már esett szó, tud -
juk, hogy mind há rom da rab a per ver zió, bû nös ség
és fáj da lom té máit, vagyis azo kon ke resz tül az „em -
be ri rom lott sá got”41 tár gyal ja kü lön bö zô né zô pon -
tok ból. Vizs gál juk meg, hogy mit ér te nek a kri ti -
ku sok epi zo di kus sá gon és mi re vo nat ko zik a „lo -
gi kát lan idô ke ze lés” vád ja.

Lid dell mun kái ra alap ve tôen jel lem zô, hogy na -
gyon sok kom po nens bôl áll nak. Az, ami miatt a
szín ház kü lön bö zik a töb bi mû vé sze ti ág tól,
ugyanak kor a wag ne ri gon do lat tal él ve Ge samt -
kunst werk nek szá mít, Lid dell szín há zi el gon do lá -

32 Uô, Uo., 6.
33 [Egy szer volt, hol nem volt, West Asfixi á ban]: a cím egy részt utal a klasszi kus me se kez dé sek re, más részt a we sterfilmek

vi lá gá ra, ami a dísz let ben és a jel mez ben is meg je le nik, har mad részt pe dig az asfixia ki fe je zés ben a ful la dá son túl, még
egy ero ti kus uta lás is rej lik egy sze xuá lis já ték ra, amely a lé leg zett vissza foj tá sán ala pul, és nagy ban il lesz ke dik a da rab
té má já hoz.

34 EGU ÍA AR MEN TE ROS, Tiem po y es pa cio en Hy ste ri ca Pas sio de An gé li ca Lid dell, 99.
35 COR NA GO, At ra Bi lis o el ri to de la per ver si ón, 1.
36 [Fáj dal mas An gé li cá nak (Lid dell nek) len ni] A cím ben hasz nált An gé li ca név ere de ti je len té se an gyal – ezt a szó já té kot hasz -

nál ja fel az esszé író ja.
37 VÍL LO RA, El do lor de ser An gé li ca (Lid dell), 1.
38 COR NA GO, At ra Bi lis o el ri to de la per ver si ón, 3.
39 CA NA LE, 373.
40 COR NA GO, Uo.
41 Val bu e na meg jegy zi, hogy a Tri ló gia min den egyes da rab já ban a ka rak te re ket moz ga tó erô a sze xuá lis per ver ziók for má -

já ban meg je le nô rom lott ság. Eb bôl kö vet ke zik, hogy a sze rep lôk mind ha lott ként, vagy ha lál ra ítélt ként vég zik. / VAL BU -
E NA, El es pí ri tu en la sa la de au top si as. Dra ma tur gia de El mat ri mo nio Pa lav ra kis de An gé li ca Lid dell, 11.

42 Pél dául az El Trip ti cho de la Aflic ci ón ese té ben
43 Mal di to sea el hom bre que con fíe en el hom bre /Mad rid, Ôszi Fesz ti vál Ta vasszal, Ma ta de ro, 2010. má jus 19.
44 En nek a ki je len té sem nek ugyan el lent mond Je ro ni mo Lo pez Mo zo kri ti ká ja, aki az El Trip ti cho de la Aflic ci ón kap csán

azt a megfigye lé sét ír ja le, hogy a né zô ket gya kor la ti lag érin tet le nül hagy ja az elôadás, mert nem tud nak azo no sul ni a
meg je le ní tett szi tuá ció val In: LO PEZ MO ZO, 13.

45 Az el be szé lôi hang is a rá mu ta tás gesz tu sát erô sí ti. A há rom szín da rab együtt egy ol tár ké pet/re tab lót al kot, amely vi zuá -
lis esz kö zök kel mu tat ja meg a de sza kra li zált tör té ne te ket. Vö .a cím: A fáj da lom Trip ti chon

46 El sa kis lány ként ka pott egy ku tyát, aki meg nyal ta a comb ját, ezért az ap ja megöl te. De mi vel a kis lány el szo mo ro dott,
ka pott még egyet – de az ap ja azt is, és mindegyi ket megöl te. A szü lök az zal szó ra koz tak, hogy úgy akasz tot ták fel a ku -
tyá kat, hogy azok még jó so káig él je nek. A gye re kek pe dig he te kig nem tud tak alud ni a ku tyák vo nyí tá sá nak em lé ké tôl.
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szí tik ki a per for ma tív, fizi kai ak tu sok, meg le pô
egye di sé gük kel, át di na mi zál va a szín pad ál ló kép -
sze rû sé gét. Ugyanez a ket tô ség a nyelv hasz ná lat
szint jén is megfigyel he tô: a köl tôi (gyak ran erô sza -
kos, a vég le te kig fo ko zot tan dur va) nyel ve zet és a
do ku men tu mok (új ság-, és te le ví zió hí rek) pro fán
nyel vé nek vál ta ko zá sá ban.

Lid dell mû vé sze tét alap ve tôen úgy ér tel mez het -
jük, mint reak ciót és pro vo ká ciót a szép ség és igaz -
ság ke re sé se fe lé ve ze tô úton. Reak ció, mert a mû -
vé szet és a va ló ság ter mé kei re rea gál, és pro vo ká -
ció, hi szen ép pen ezt az esz közt hasz nál ja a köz ve -
tet tebb kom mu ni ká ció és a biz to sabb ha tás
ér de ké ben. Ez a faj ta bi zal mat lan ság ugyanak kor a
két ség be esett re mény egy ki csiny csí rá ját ta kar gat -
ja: hát ha mégis megér tik. Ugyanak kor le szö gez he -
tô, hogy az élet ször nyû sé gei nek a mû vé szet, akár -
ho gyan is igyek szik, a nyo má ba sem ér het. Az
egyet len mód a meg ha la dá sá ra az, ha az ér tel me -
zést egy ma ga sabb szint re, bo nyo lul tabb, konflik -
tu sos hely zet be ál lít ja. A Hy ste ri ca Pas sio elôz mé -
nyei ként és for rá sai ként Egu ía Max Ophüls Lo la
Mon te sé nek nar rá ci ós tech ni ká ját, Eu ri pi desz Hip -
po li to szát, Büch ner Wo y zeck jé nek, mint a kí vül rôl
jö vô ag resszió ered mé nye kép pen ki ta szí tot tá vá ló
em ber nek a mo dell jét, Her mann Broch Al va já rók
cí mû re gény tri ló giá já ban a mo rá lis leépü lés té má -
ját, va la mint Emily Di ckin son mik ro vi lá gá nak, al -
ko tá si mód sze ré nek zárt sá gát je lö li meg.56 A vi lág -
iro dal mi re fe ren ciák mel lett, a tör té net kiin du lá si
pont ja ként, és a szö veg cse lek mé nyé nek bá zi sa ként
azon ban egy va ló ban meg tör tént eset, egy 1994-es
bûn tény szol gált, mely nek fel gön gyö lí té se so rán
Ang liá ban, a glo u e ce ste ri Crom well Street 25. alat -
ti ház kert jé bôl húsz fel da ra bolt holt test ke rült elô.
A holt tes tek kö zött volt a ház tu laj do no sá nak
(vagyis az el kö ve tô nek) el sô fe le sé ge és kis lá nya is,
va la mint min den fé le já ró ke lôk, akik a férfinak és
új fe le sé gé nek kar mai kö zé ke rül tek. A fel je len tést
egy húsz éves fiú tet te, aki nek va la mi lyen mó don
si ke rült meg szök nie a „Hor ror há zá ból”. Lid dell
vál to za tá ban a tör té net nar rá to ra a pár egyet len fia,
– min den fé le be te ges erô szak nak éve ken ke resz tül
kény te len el szen ve dô je – Hi po li to, aki ma ga is ap -
por tál va a „kó dot” ti zen két éve sen bosszút áll: any -
ját egy fel buj tó ha zug ság gal rá ve szi, hogy fel je lent -

se az ap ját, aki megelôz ve el fo ga tá sát, in kább ön -
gyil kos lesz.

A szín pad kö ze pén, egy más tól bi zo nyos tá vol -
ság ra, egy kör ben áll a két „ki fe szí tett” gyil kos, vám -
pír hoz ha son ló fe ke te jel mez ben és arc fes tés sel, vér-
fo nál há ló kö zép pont jai ként. A szín pa di be szé det
fô ként a cir ku szi po rond mes ter sze re pé ben meg -
je le nô Hi po li to ural ja, aki a tör té net fo lya ma tos nar -
rá ci ó ját né ha a szü lô-ször nyek kín zá sá val, a múlt -
ról va ló fag ga tó zá sai val sza kít ja meg. A két ki pány -
vá zott szörny pe dig is mét átéli a megis mer ke dés -
tôl a tra gi kus vé gig ve ze tô utat, mi köz ben a né zô
már sej ti, hogy a rém sé gek túlélô je, a fe jét az ál ta -
luk ki kö pött vér rel be fes tô, nar rá ci ó ját az ôrü let
gesz tu sai val kí sé rô „gyer mek” jö vô je is ki sza bott
úton ha lad to vább. Az elôadás idô és tér ke ze lé se
két rész re bont ha tó, az egyik a nar rált (min den, ami
a fa bu lá hoz tar to zik) a má sik pe dig a meg mu ta tott
(per fo ma tív: min den, ami az elôadók és né zôk kö -
zött tör té nik). A nar rált idô és tér szer ke zet to vább
bont ha tó hi po te ti kus idô re, ami a Tho ra és Sen de -
ro vich megis mer ke dé sé tôl egé szen a Hip po li to ti -
zen két éves ko ráig tar tó idô szak (amit ki lenc idô -
be li ug rás se gít sé gé vel mu tat meg Lid dell), és hipo -
te ti kus tér re, ami eb ben az eset ben nyolc hely színt
ta kar,57 va la mint ima gi ná rius idô re és tér re: bár -
me lyik 20. szá za di, gaz dag nyu ga ti or szág. A per -
for ma tív idô és tér pe dig egy fe lôl ma gá ban fog lal
min dent, ami a szín pa don tör té nik, Hi po li to fag -
ga tó zá sai tól egé szen a szü lôk a tör té net je le ni de jé -
ben vég zett min den cse le ke de téig (hi po te ti kus tér
és idô), más fe lôl az egy órá tól egy és há rom ne gye -
dó rá ig ter je dô elôadás ide jét (reá lis idô), és az egy
dísz let tôl az ál lan dó dísz let vál tás szé les ská lá ján
moz gó bár mi fé le meg va ló sí tást (reá lis tér).58

Az Hy ste ri ca Pas si o- ból ké szült elôadás ban igen
ke vés a cse lek mény, a tör té net sok kal in kább a nar -
rá tor irá nyí tá sá val bon ta ko zik ki, a kó rus ve ze tô -
ként fel lé pô Hi po li to ré vén. Ez zel szem ben a tri ló -
gia ko ráb bi két da rab já nak ese té ben az elôadás
struk tú rá ja sok kal de mok ra ti ku sab ban osz lik meg
a már em lí tett nar rá ci ó- cse lek mény vál ta ko zá sá -
ban, il let ve ab ban a szo kat lan, de Lid dell ál tal ked -
velt fo gás ban, hogy a szín pa don kí vül rôl jö vô (off)
han gok (a nar rá ció funk ció he lyett) köz ve tít sék szá -
munk ra a sze rep lôk dia ló gu sát. Az El mat ri mo nio
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mor bid sze mé lyi sé gük att ri bú tu mai ként. A szín pa -
di lát vány vi lág egy má sik fon tos ele me a jel mez és
a maszk. Ez utób bi kiemelt je len tô sé get nyer Lid -
dell nél, gon dol junk akár a On ce upon a ti me… „kis -
lá nyai nak”47 sti li zált, ba ba sze rû tel jes arc fes té sé re,
vagy egy ké sôb bi mû, a II I. Ri chárd-pa ra frá zis, El
año de Ri car do48 dé mo ni bo lond-ar cá ra. Az arc tel -
jes el vál toz ta tá sá nak egy má sik for má ja is meg je le -
nik a On ce upon a ti me…-ban, ez pe dig a plüss ma -
ci-bi lincs be vert Lid dell öt kü lön bö zô ôrült-maszk -
ja, de je len té sé ben ugyanezt szol gál ja Gu mer sin do
Pu che kecs ke sze rû „cuk ros bá csi ja” is, vagy El sa
kis lá nyo san két copf ba fo gott ha ja. A gye rek kor -
ban el kö ve tett bán tal mak te hát fruszt rált, be te ges
sze mé lyi sé ge ket hoz tak lét re (lásd El sa és Ma teo,
Na ta sha és Re be ca,49 Hi po li to), akik nek a fej lô dé -
sük rész ben megállt (az em lé keik és az álom vi lág -
ba me ne kü lés el tá vo lí tot ta ôket a reá lis vi lág tól és
megaka dá lyoz ta ôket a fel nö vés ter mé sze tes fo lya -
ma tá ban), rész ben azon ban ön kén te le nül is foly ta -
tó dott, csak ép pen egy erô sza kos, per verz mel lék -
vá gá nyon.

Egu ía a Hy ste ri ca Pas sió ról írt ta nul má nyá ban a
Lid dell -al kot ta ka rak te rek alap ján lét re ho zott egy
ki re kesz té si mo dellt.50 Az én ag resszió és kü lön fé le
bán tal mak el szen ve dé sé re kény sze rül a sa ját kör -
nye ze té ben, ami nek ha tá sá ra a sze mé lyi sé ge de for -
má ló dik, aho gyan azt a fent em lí tett ka rak te rek ese -
té ben is lát hat tuk. Ez a de for mált én egy idô után
ki tör a kör nye ze té bôl és út nak in dul, hogy társ ra
ta lál jon. Miu tán meg ta lál ta ma gá nak ezt a tár sat
(aho gyan El sa Ma te ot, Na ta cha Re be kát, vagy Hi -
po li to any ja, Tho ra, az ap ját Sen de ro vi chot) a pár
egy új vi lá got, egy sa ját kör nye ze tet ala kít ki, amely -
ben egyi kük – a ve ze tô – ha tá roz za meg a kó dot a
má sik – rab szol ga – szá má ra. Et tôl a pil la nat tól fog -
va az erô re ka pott pá ros cél ja az lesz, hogy lát szó -
la gos beil lesz ke dé sük kel le rom bol ják a kör nye ze -
tü ket. Sze ren csét len sé gük re azon ban épp az el len -
ke zô je tör té nik: a vi lág fog ja el pusz tí ta ni ôket.51

A Trip ti cho be mu ta tá sa után meg je le nô kri ti kák
né me lyi ké ben,52 azt ol vas hat juk, hogy a né zôk nem

tud nak azo no sul ni a Lid dell ál tal fel ve tett prob le -
ma ti ká val. Equ ía ta nul má nya azon ban fel te szi a
kér dést, hogy va jon a né zô nek va ló ban rea lis ta drá -
mák ként kell-e te kin te nie Lid dell al ko tá sai ra és biz -
to san azo no sul nia kell-e a lá tott elôadás sal.53 Az
epi kus szín ház ban ép pen en nek az el ke rü lé sé re, a
né zô elide ge ní té sé re tö re ked tek, olyan esz kö zök
se gít sé gül hí vá sá val, mint a nar rá tor vagy nar rá ló
felira tok hasz ná la ta, a „poén” le lö vé se, vagyis a mit
tör tént he lyett a ho gyan54 kér dé sé re va ló kon cent -
rá lás sal, son gok kal etc. De míg Brecht a szín pa don
tör tén tek kel va ló (in tel lek tuá lis) azo no su lást az
elide ge ní tés esz kö zé vel ér te el, Lid dell ép pen el len -
ke zô leg, a túl zás stra té giá ját vá lasz tot ta a ma ga szá -
má ra. Mie lôtt to vább men nénk, ér de mes azon is
el gon dol kod ni, hogy va ló já ban mit ér tünk azo no -
su lás alatt; a né zô a sze me elé ál lí tott ka rak ter rel
va ló tel jes azo no su lá sát (vagyis fel cse rél he tô sé gét,
azaz bû nös sé gét), vagy az ese mé nyek elô re ha la dá -
sá val a pusz tu lás ba ro ha nó sze rep lôk iránt feléb -
redt együtt ér zé sét (ne tán bor zal mát), eset leg felis -
me ré sét az egye di „fiktív tör té net ben” az „ál ta lá nos
igaz ság nak”. Eb ben az utób bi eset ben ugyanis ön -
ma gát is, mint az ilyen és eh hez ha son ló ese mé nye -
ket el né zô tár sa da lom egyik tag ját, bûn ré szes ként
kell el köny vel nie. Equ ía ép pen en nek a bûn ré szes -
ség nek a ta ga dá sán ke resz tü li leál cá zá sá nak eléré -
sé ben lát ja a stra té gia cél ját. Ugyanak kor úgy vé li,
hogy té ve dést kö vet nek el azok, akik Lid dell mû -
vé sze tét a rea liz mus pers pek tí vá ján ke resz tül szem -
lé lik,55 a túl zás se géd esz kö ze ugyanis éppúgy a sti -
li zá ció, mint az elide ge ní té sé.

Brecht em lí té sé vel már szó ba ke rült a nar rá ció
mint an ti-dra ma ti kus elem hasz ná la ta a szín ház -
ban, Lid dell érett szín há zát azon ban ép pen ség gel
nem le het ne ez zel a jel zô vel il let ni. Mégis alap vetô
ele me a szin te min den elôadá sá ban je len lé vô narrá -
tor alak ja/nar rá to ri hang. Ezt a nar ra tív, el be szé lô,
a cse lek mény ben részt ve vô (El mat ri mo nio Palav -
ra kis), om nisz ciens (On ce upon a ti me…, Hyteria
Pas sio) tör té net me sé lôt, akit a ké sôb bi mû vek so -
rán majd a szín pa di mo no ló gok vál ta nak fel, egé -

47 A két kis lányt An gé li ca Lid dell és Gu mer sin do Pu che ala kít ják.
48 [Ri chárd éve]
49 LID DELL, On ce upon a ti me in West As phi xia
50 EGU ÍA, Tiem po y es pa cio en Hy ste ri ca Pas sio de An gé li ca Lid dell, 97–98.
51 Je sús Equ ía fent em lí tett írá sa és 2011. nov. 28–i sze mé lyes be szél ge té sünk alap ján is mer te tett el mé le té nek összeg zé se.
52 Vö. LO PEZ MO ZO, Ret ra to iras cib le de la fa mi lia Trip ti co de la aflic ci ón
53 EGU ÍA, Uo., 93.
54 HART WIG, La mi ra da del ot ro [A má sik te kin te te], 312.
55 EGU ÍA, Uo. 94.

56 Uo. 94–95.
57 (az ott hon és a te me tô is mét lô dôen fel buk ka nó szín he lyek a Tri ló gía min den egyes da rab já ban, ami a csa lád és a ha lál

kö zöt ti kap cso lat ra utal // EGU ÍA, Uo. 105–106.
58 Uô, Uo., 106.
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zött fe szül. A ’má sik’ azon ban nem va la mi fé le on -
to ló gia ki fe je zést ta kar, ha nem egy vi szony ra utal.
„An nak a hely nek a mé re te, – idé zi R. D. La ing sza -
vait Hart wig La mi ra da del ot ro cí mû ta nul má nya
legele jén – amit az ’én’ el fog lal, ép pen annyi kö ze van
ah hoz, hogy má sok mennyit ad nak ne ki, mint amennyit
ô ad ma gá nak”.65

Ez a vi szony te hát azt fel té te le zi, hogy nin csen
olyan sze mé lyi ség, aki csak ön ma gá ra utal na, minden -
ki egy ben a töb biek re is utal, min den ki a töb biek
ter mé ke. Is mét La ing mond ja, hogy ah hoz, hogy
sze mé lyi sé ge ket ál la pít has sunk meg, elô ször a kü -
lönb sé ge ket kell megál la pí ta nunk.66 A szín ház ban
azon ban nem sze mé lyi ség gel van dol gunk, ha nem
ka rak te rek kel, idé zi Hart wig ezút tal Pa vis67 meg -
fo gal ma zá sát „Mi vel a szín há zi ka rak te rek egy ben for -
rá sai és ter mé kei is a sa ját dis kur zu suk nak, ön ma guk -
ban sem mi fé le va lós sze mé lyi ség gel nem ren del kez nek,
nem sze mé lyek, csu pán egy meg kü lön böz te té si sziszté -
ma függ vé nyei.” Mégis igaz rá juk is a fen ti ki je lentés.

Ami kor Hart wig a Pa lav ra kis há zas pár tag jai nak
sze mé lyi sé gét vizs gál ta, ar ra a kö vet kez te tés re ju -
tott, hogy sem mi fé le sze mé lyi ség fej lô dé sen nem
men tek ke resz tül, ha nem ép pen olya nok ma rad -
tak, ami lye nek vol tak,68 mint az a fo tó, mely nek
alap ján An gé li ca Lid dell dol goz ni kez dett a té -
mán.69 Ugyanez mond ha tó el a tri ló gia töb bi sze -
rep lô jé rôl is, annyi hoz zá fûz ni va ló val, hogy míg a
kis lá nyo kat a tra gé dia után, te hát köz vet le nül de -
viáns sá vá lá suk kez de té tôl kö ve ti nyo mon a tör té -
net, ad dig Tho rát és Sen de ro vi chot már min den
’után’ lát hat juk, gya kor la ti lag a Pur ga tó rium ban.
Annyi azon ban bi zo nyos, hogy meg bá nást ôk sem
ta nú sí tot tak, Tho ra utol só sza vai val is csak azt kér -
de zi, hogy va jon a fér je ôt miért nem ta lál ta mél tó -
nak ar ra, hogy megöl je.70

Rész le te sen meg vizs gál va a sze rep lôk kö zöt ti vi -
szony rend sze re ket, ki de rül, hogy az El mat ri mo nio
Pa lav ra kis- ban nin cse nek is an ta go nis ták, mi vel
mindössze két (egy más sal alap ve tôen együtt mû kö -
dô) sze rep lô je le nik meg a szí nen. Eb ben az eset -
ben, úgy tû nik, hogy az an ta go nis ta sze re pe ma gá -

ra a né zô re há rul, és mi vel nin csen ’má sik’, il let ve
a ’má sik’ a né zô, el kép zel he tet len len ne, hogy a tör -
té net más ról be szél jen, mint a je len rôl, vagyis ró -
lunk. Lid dell te hát megál lít ja azt a szin té zist, mely -
nek so rán né zô és szerep azo no sul nak, he lyet te
meg ma rad nak a „ször nyek”, a ki ta szí tott figu rák,
akik szin tén nem lé tez nek füg get le nül, vagy az
elôadás elôtt, csakis a né zô ál tal, aki majd meg -
konst ruál ja ôket a te kin te té vel. Így vá lik a né zô az
elôadás ré sze sé vé és egy ben társ al ko tó já vá.71

II I. Po li ti kai szín ház. Lá za dás. 
Új té mák és dra ma tur giai vál to zá sok

II I.1 Hogy kezd jem el?

„Hogy kezd jem el?
Egy fe hér bál ná val kez dem.
Mo by Dick.
Leesik a te tô rôl
Fel nyí lik a föl dön
És a fe hér bál na ha sá ból száz né ger ro han elô
száz sze gény né ger
hal fe jek kel
és a So me whe re over the ra in bow-t ének lik
a lu xus óceán já ró át sik lik a szín pa don
für tök ben ló gó né ge rek
für tök ben ló gó sze gény né ge rek
mint ha a ha jó nak em be ri ha ja vol na
Mint ha a ha jó nak éhe zô ha ja vol na
Az Ope ra hom lok za ta össze la pít egy né gert, aki
egy da rab ke nyér rel be szél get
A szín pa don egy hegy nyi ro hadt ke nyér
Szar mi nisz te rek
Szar tit ká rok
Sza ros al tit ká rok
Mind nek kö ze van a kul tú rá hoz
Azért él ni, hogy a meg mu tat ha tat lant meg mu -

tas suk
A Kur va mo no lóg ja
Spa nyolor szág
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Pa lav ra kis- ban ez a já ték azt a ha tást kel ti, mint ha
a fe jük be, a sa ját vi lá guk ba lát nánk be le, sok kal,
de sok kal mé lyeb ben, mint aho gyan azt meg szok -
hat tuk. Az in ti mi tás át há gá sá nak felaján lá sá ról van
itt szó, vagyis is mét a kuk ko lás ról és a bûn ré szes -
ség rôl. A On ce upon a ti me… ese té ben az El mat ri -
mo nio Pa lav ra kis- hoz ha son ló elôadás- szer ke ze tet
a szö veg struk tú rá ba ékelt do ku men tu mok (ta nú -
val lo má sok) te szik még bo nyo lul tab bá. Itt nincs
olyan sze re pe a szín pa don kí vül rôl jö vô hang nak,
he lyet te vi deó be ját szá so kat lát ha tunk a kis lá nyok
kör nye ze tét al ko tó fel nôt tek59 in ter júi val, akik nek
hi te les sé ge mindin kább sem mi vé fosz lik, aho gyan
a kez de ti részt ve vô ag gó dás után egy re in kább ész -
re ve he tô vé vál nak per verz vá gyaik és de ge ne rált
gon do la taik. Mindezek alól csak Na ta cha mos toha -
 any ja ki vé tel, aki nek val lo má sá val az elôadás zárul,
miu tán az idô köz ben gyil kos sá „érett” kis lá nyok
ma guk kal is vé gez tek. Equ ía er re ír ja,60 kibôvít  ve
a mo dell jét, hogy a szûk kör nye ze té bôl ki sza ba du -
ló de for mált én azért sem ké pes dia dal mas kod ni
so ha (sa ját jó vá te he tet len de for mi tá sa mel lett), mert
ma ga a tá gabb, glo bá lis kör nye zet is ép pen olyan
erô sza kos, mint ahon nan ô szár ma zik. Pél dá nak
hoz ha tó er re a kis lá nyok kör nye ze te (a ked ves- pe -
dofil ta nár, a se gí tô kész- ôrült pszi chiá ter, vagy az
uno ká ja gyil kos tet tét he lyes lô, an nak por nog ráf
ké pe ket mu to ga tó nagy ma ma),61 vagy aho gyan
Tho ra és Sen de ro vich es te a té vé ben ugyanazt az
erô sza kot lát ják, mint ami rôl az ô éle tük is szól.

II.3 A né zôi te kin tet

A gö rö gök óta biz to san tud juk, hogy a drá mák, kü -
lö nö sen a tra gé diák nem szok tak jó vé get ér ni, a
sze rep lôk pe dig biz to san ál do za tul es nek egy vé -
let len, vagy szán dé kos be fa la zás nak, mé reg po hár -
nak, gyil kos ság nak, vagy sa ját nyu ga lom ra lel ni

nem tu dó lel ki is me re tük ön gyil kos sá gi szán dé ká -
nak. Lid dell lát szó la gos mo dern sé ge mel lett is fo -
lya ma to san táp lál ko zik a klasszi ku sok ból és nagy
tisz te let ben tart ja ôket. Az én szín há zam ré gi, ôs ré -
gi szín ház. Olyan ré gi, mint az el sô em ber – idéz tük
már ko ráb ban is. A gö rög szín ház bi zo nyít ha tóan
nagy ha tás sal volt rá, mind for mai, mind tar tal mi
szem pont ból, gon dol junk csak az ana gno rí zis mint
dra ma tur giai se géd esz köz al kal ma zá sá ra, Hi po li to
„kó rus ve ze tô re”, vagy az em ber sors nak/is te nek -
nek/kör nye zet nek ki vett sé gé re. Van azon ban egy
alap ve tô kü lönb ség a gö rög szín ház esz me és a lid -
del li vi lág kö zött: ez pe dig a ka tar zis meg lé te – il -
let ve an nak hiá nya.62 An gé li ca ugyanis nem ke gyel -
mez, ô nem old ja fel a ben nünk fel gyü lem lett fe -
szült sé get, legalábbis sem mi kép pen sem a gö rö -
gök höz ha son ló mó don te szi azt. Ná la nem
meg tisz tu lás szü le tik, ha nem in kább bûn tu dat, és
ki lá tás ta lan ság – ál lít ja Equ í a.63 Vi tat va ez a ki je -
len tést, én ma gam az elôadá sai ban meg te rem tett
köl té szet ben ta lá lom meg ezt a felol dást, ha pers -
pek tí vát a sze rep lôk szem pont já ból nem is kí nál
(egyéb ként azt a gö rö gök sem te szik).

„De Re be ca nem hal lot ta. Re be ca ép pen be le -
már tot ta a fér jem be a kést, új ra, meg új ra, meg sem
állt, meg sem állt, meg sem állt. A kés száz ötven -
szer ha tolt be lé és buk kant elô új ra a fér jem tes -
té bôl. Egyet len vé res lab dá nak lát szott a szô nye -
gen. Az ôrül tek há za fa lá val szem ben ta lál tak rá -
juk. Re be ca fe je szét volt zúz va egy kô vel. Na -
ta cha pe dig ott ló gott egy fán. Mie lôtt fel kö töt te
vol na ma gát Na ta cha be leír ta a föld be az any ja
ne vét, az iga zi any jáét, mel lé pe dig, Mama…
Na ta cha: Én nem va gyok ilyen, Ma ma. Sze retlek.”64

Egy ha gyo má nyos drá mai szö veg ese té ben a drá -
mai konflik tus a pro ta go ni sta (én vagy egy cso port)
és az an ta go nis ta (má sik én, vagy kol lek tív én) kö -

59 Val bu e na felfigyelt ar ra, hogy a da rab sze rep lôi, West -As phi xia la ko sai a ve ze ték ne vük alap ján a va ló szí nû leg a vi lág szá -
mos kü lön bö zô ré szé bôl ér kez tek (Ku bel ka, Ta y a ra, Alo par di), a ke reszt ne vük bôl ítél ve pe dig zsi dó szár ma zá súak le het -
nek (Jó nás, Re be ca, Si món). in: VAL BU E NA, El es pí ri tu en la sa la de au top si as. Dra ma tur gia de El mat ri mo nio Pa lav ra kis de
An gé li ca Li dell, 22.

60 Uô, Uo.
61 Na ta cha és Re be ca tra gé diá ja és de for má ció ja ott kez dô dik, hogy egyik is ko la tár suk Si món megöli a szü lei ket és ma ga is

ön gyil kos lesz. A két kis lány, aki a gyil kos meg szál lott ra jon gó já vá vá lik, a te me té sen is mer ke dik meg és egy faj ta élet re
szó ló ba rát ság- sze re lem szö vô dik köz tük. Együtt lá to gat ják meg Si món nagy ma má ját, Alo par di asszonyt is, aki vel ba -
rát sá got köt nek, majd azt ja va sol ják ne ki, hogy öl je meg ma gát (…)

62 EGU ÍA, Uo. 109.
63 Uô, Uo.
64 LID DELL, On ce upon a ti me in West As phi xia, 37.

65 HART WIG, 305.
66 Uô, Uo., 307.
67 HART WIG, 308.
68 Hart wig szá má ra ez bi zo nyít ja szörny vol tu kat. A szörny jel lem zôi kö zé tar to zik ugyanis, a pe ri fé rián ál lás stá tu sza, és a

fej lô dés re va ló kép te len ség.
69 HART WIG, 315.
70 EGU ÍA, 109.
71 HART WIG, 315–317.
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sze rep lô és nar rá tor, és mint ha ön ma gát mul ti pli -
kál va több száj ból szól na, de az is le het, hogy csak
az em be ri ter mé szet két szí nû sé gé re és gyá va sá gá ra
utal. Ô a hol fel há bo ro dott, gô gös, hol bu ta, ag -
resszív, gya nak vó, de min dig gör csös és csú szó má -
szó na cio na liz mus, a ha ta lom pros ti tuált ja. An nak
el le né re, hogy lát szó lag ez egy egyet len sze rep lôs
da rab, va ló já ban még két má sik fô sze rep lô vel is
szá mol nunk kell. Az egyik a csak a Kur va sza vai ál -
tal élet re kel tett Kur va úr, a má sik pe dig, az elô zô
el len té te ként csu pán lát ha tó, de nem hall ha tó, fe -
ke té re masz kí ro zott ha lott né ger, Gu mer sin do
Puche. Az elôadás egyik kü lön le ges sé ge, hogy eb -
ben az eset ben még a ko ráb bi me se sze rû dra ma -
tur gia is hiány zik, az új ság cikk né hány so ros tény -
anya gán kí vül nincs tör té net, nincs sem mi, ami nek
íve, vagy konflik tu sa len ne. Nincs fej lô dés, csak
reflexió van. Még sem mond ha tó, hogy ma gá nak az
elôadás nak ne len ne meg a dra ma tur giai íve, ér zel -
mi épít ke zé se. Aho gyan Cor na go ír ja Po lí ti cas de la
pa la bra cí mû gyûj te mé nyes esszé kö te té nek La pa -
la bra po é ti ca cí met vi se lô ta nul má nyá ban, a szó
meg kö ve tel ma gá nak egy bi zo nyos tes ti meg va ló -
su lást is. Szó és test együtt pe dig két fé le mó don fe -
jôd het: a hang kép zés ben és a test a szó me ta fo rá -
ja ként va ló meg va ló su lá sá ban, vagyis a ri tuá lis cse -
le ke de tek ben.77 Az Y los pe ces…-ben a hang gal va -
ló ke mény mun ka odáig fej lesz tet te a dik ciót, hogy
egy faj ta ének lett be lô le, ami jól il lesz ke dik a da -
rab ora tó rium for má já hoz.78 Er re a mun ká ra ép pen
a mo no ló gok sok fé le jel le ge kény sze rí tet te rá a szí -
nész nôt, az ima, kö ve te lés, be ve ze tés, in zul tus sa -
já tos hang szí nei és tó nu sai, ame lyek a mo no lóg nak
egy faj ta per for ma tív di men ziót ad tak. A drá mai szö -
veg há rom rész bôl áll. Az el sô a Kur va fent idé zett
mo no lóg ja a víz be fúl ta król, és ar ról, hogy egy
olyan, ma gát a szép ség nek és az igaz ság nak szen -
te lô em ber, mint Kur va úr, ne men jen a part ra, mert
a ha lott né ge rek lát vá nya nem gyö nyör köd tet né.
Ezt a víz be fúl tak évek re le bon tott ada tai kö ve tik
(ez per for ma tív elem: An gé li ca a mez te len Pu che
kész sé ges tes té re kör be-kör be pe csé te lô moz du la -

tok kal kis Spa nyolor szág mat ri cá kat ra gaszt, amíg
a szín pa don kí vül rôl jö vô nar rá tor-hang a szám -
ada to kat so rol ja). A má so dik rész mo no lóg ja: a ha -
lak nak em ber sze me van- felis me rés és az eb bôl fa -
ka dó kö vet kez te té sek kö rül ke ring, míg a har ma -
dik egy né ger pin cér le vá gott uj já nak lát vá nyát mo -
nu men ta li zál ja, míg vé gül egé szen el csen de sed ve
mond ja: és a né ger nek be lül fe hér volt a hú sa:

„Lát ta a né ger hú sát, Kur va úr
Be lül rôl más
A né ger nek fe hér a hú sa
Be lül fe hér hú sú
A né ger nek fe hér a hú sa, mint a ha lak nak, Kurva úr
A né ger hú sa, Kur va úr, hal hús”79

Az el mon dot tak hoz ké pest az elôadás szer ke ze te a
Lid dell- nél már meg szo kott mó don, en nél bo nyo -
lul tabb. Az elôadás kü lön bö zô pont jain elô for du -
ló per for ma tív gesz tu sok mel lett, (a már em lí tett
„zász ló-pe csé te lés”, vagy a gu mi csiz mák ba víz töl -
té se, a mo só gép bôl ki sze dett vi zes ru ha – vá lo ga -
tott fut ball mez – fel se gí té se Sin do tes té re, mindezek
kü lön bö zô ze nék re a Ca li for ni an Dre a ming tôl a bi -
ka via da lok nál elen ged he tet len pa so dob lé ig…) a
da rab ere de ti szö ve gé vel kap cso lat ban a fô „vál toz -
ta tás” egy a két rész (a két mo no lóg) kö zé ékelt va -
ló di per for mansz, vagy in kább köz já ték. En nek so -
rán An gé li ca Lid dell hir te len An gé li ca Lid dell sze -
re pé be bú jik és ön ma gá val eggyé vál va el me sél
elôbb egy szá má ra fel há bo rí tó tör té ne tet a rassziz -
mus ról,80 majd pe dig dia ve tí tés sel egy be kö tött pre -
zen tá ció ba fog a cá di zi út juk ról. A diá kon Gu mer -
sin do Pu che fo tóit lát hat juk, fut ball mez ben, szál -
lo dá ban, és a stran don, sa ját ar cá val, és né ger re
masz kí roz va, hir te len kí vül rôl lát tat va és megoszt -
va a né zô vel az al ko tás prob lé máit, és a tár sa da lom
prob lé máit, ami lye nek a rasszis ta vé cé felira tok és
az „emi gránsp rob lé ma” kö zöt ti össze füg gé sek. Bár
ez a szö veg nem a da rab ból van, köz vet ve össze -
kap csol ha tó egy má sik, az elôadás vé ge fe lé el hang -
zó visszaem lé ke zés sel,81 va la mint egy ko ráb bi val,
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Spa nyolor szág.
Spa nyolor szág nap ja.
Spa nyolor szág strand jai.
Annyi strand van Spa nyolor szág ban.
Mi cso da szerencse.
Mi cso da szerencse Spa nyolor szág ban él ni.
Ki hur col ni egy meg ful ladt né ger tes tét.
El men ni a strand ra
egy spa nyol strand ra
és ki hur col ni.
Egy iga zi holt test a szín pa don.”72

(…)
Mac beth, II. fel vo nás, IV. szín
Fel nye rít egy ló
S Dun can gyors lo vai – fur csa, de így van!
Te li vé rek, fa juk re me kei,
Vissza va dul tak: rug dal tak, ki tör tek
En ge det len, mint aki had ba száll
Az em ber el len.”73

A Fáj da lom Trip ti chon az Al ter na tív Szín há zi Fesz -
ti vál Kor társ Szín pa dán va ló be mu ta tá sá val egy év -
ben egy új be mu ta tót is tar tott An gé li ca Lid dell. Ez
az új mû, az Y los pe ces sa lie ron a com ba tir cont ra los
hom bres éppúgy egy Shakes peare drá ma (Mac beth)
szö ve gé bôl köl csö nöz te a cí mét, mint a Hy ste ri ca
Pas sio (Lear ki rály…).74 Eb ben a te kin tet ben te hát
Lid dell hû ma radt a szo ká sai hoz, más te kin tet ben
azon ban min den két sé get ki zá róan újí tott. Újí tott,
vál to zott, amennyi ben a mû vé sze te to váb bi evo lú -
ción ment ke resz tül, és az ér dek lô dé se im már, a
ko ráb bin túl lép ve, a szo ciá lis-po li ti kai té mák fe lé
for dult. Ta lán mert olyan tö ké le te sen si ke rült a mé -
lyé re ás nia és egy ko he rens egésszé, be szé des tab -
ló vá for mál nia a csa lád te ma ti kát, s le zá rá sul még
egy ön val lo má sos per for mansz- szal ön ma gát is elô -
ször vál lal ta fel nyíl tan a kö zön sé ge elôtt. Er rôl a
per for mansz -ról (Le si o nes in com pa tib les con la vi -
da),75 a ké sôb biek so rán még bô ven lesz szó. Az új
irá nyok új dra ma tur giai meg fon to lá so kat is ma guk -
kal hoz tak. Val bu e na sze rint76 az olyan ha gyo má -
nyos dra ma tur giai esz kö zö ket, mint az inst ruk ciók,

vagy a dra ma ti kus je len tô ség gel bí ró ak ciók egy re
in kább a je le ni de jû sé get erô sí tô do ku men tu mok,
val lo má sok, a lí rá val ke ve re dô nar rá ció és az Én fô -
sze rep hez ju tá sa he lyet te sí tik. A szerep he lyé be az
elôadó lép, és meg nô a fizi kai ak ciók szá ma is. Lid -
dell szín há zá ból egy re in kább posztd ra ma ti kus
szín ház lesz.

A ko ráb bi dia ló gu so kat az Y los pe ces…-ben a
Kur va ál tal Kur va úr nak ne ve zett, nem lát ha tó, nem
hall ha tó sze mély hez in té zett mo no ló gok vált ják fel.
A da rab alap té má ját eb ben az eset ben is új ság hí rek
szol gál tat ták, de az ál do za tok már nem a csa lá di
erô szak nak, per verz szü lôk nek vagy más effélék -
nek, ha nem a rassziz mus nak és a sze gény ség nek
alá ve tett, szen ve dés re ítélt em be rek. A Spa nyolor -
szág part jai ra sod ró dott, ten ger be ve szett af ri kai
emig rán sok apo teó zi sa ez a da rab, vád irat a spanyol
na cio na liz mus és a fe hér faj ön telt sé ge el len. Egy -
ben fe nye ge tés is, egy nagy sze rû, poé ti kus, szil lo -
gisz ti kus és ret ten tô fe nye ge tés: mert mi lesz, ha a
víz be ful ladt né ge re ket megeszik a ha lak, a ha lak
és né ge rek ily mó don eggyé vál nak, és a négerszemû
ha lak megelé gel ve az el nyo mást – akár csak Dun -
can vad lo vai – harc ba száll nak az em be rek el len?

A szín pa don ze ne szól, elein te sem mit sem lát -
ni, majd fény ve tül egy ha tal mas mo só gé pek bôl
összeál lí tott ke reszt re – né me lyik mo só gép jár, a
vi zé ben ru hák fo rog nak, az elôadás egy ké sôb bi
pont ján majd je len tô sé get ka pó ru hák. A ze ne hir -
te len meg vál to zik, gyors, dia dal mas pa so dob le hang -
jai töl tik be a ter met, és ez zel egy idô ben vö rö ses
fény ön ti el a szín pa dot, és a két cso mó ba ra kott
vi zes üve gek kö zött ott terem a Kur va folk lo risz ti -
kus spa nyol ru há ba öl töz ve, ami nem más, mint a
spa nyol zász ló. An gé li ca moz du la tai gör csö sek, kar -
ja, há ta kis sé haj lott, az ar cát erôs fes ték ré teg ta -
kar ja (ez va ló szí nû leg a Kur va jel me ze), ami az
elôadás elô re ha la dá sá val szé pen las san le mál lik
majd ró la, a sí rás nak, kia bá lás nak, re pe ti tív víz ivás -
nak és az alig né hány al ka lom ra meg sza kí tott mo -
no lo gi zá lás nak kö szön he tôen. Az elôadás egyik
nagy vív má nya ép pen ez a Kur va szerep, va ló já ban

72 LID DELL, Tri lo gía, Ac tos de re si sten cia cont ra la mu er te: Y los pe ces sa lie ron a com ba tir cont ra los hom bres, 11.
73 Sza bó Lô rinc for dí tá sa In: SHAKES PEARE, 734.
74 vö. O! How this mo ther swells up ward to ward my he art!/Hy ste ri ca pas sio! down, thou clim bing sor row!/Thy ele ment’s

be low. (II .iv.56–58.) Vö rös mar ty Mi hály for dí tá sá ban: „Ó mint da gad fel e görcs szí ve mig./Le, sor va dás! le, lá za dó bú!/Alant
az ele med.”

75 [Az élet tel összeegyez tet he tet len sé rü lé sek] A Trip ti chont le zá ró da rab, va ló já ban per for mansz, mely nek so rán An gé li ca
egy csa lá di fo tó val a ke zé ben ki fej ti az okait, hogy miért nem fog so ha gye re ket vál lal ni. A mû vész nô mind két lá ba gipsszel
van kö rülönt ve, ami re a né zôk az elôadás vé gén min den fé le üze ne te ket ír tak. Egyi kük azt ír ta: Megér dem led.

76 VAL BU E NA, El cla si cis mo se gún An gé li ca Li dell. Cla ves de su dra ma tur gia, 3.

77 COR NA GO, La pa la bra po é ti ca, 65.
78 Uô, Uo., 65–67.
79 LID DELL, Tri lo gía, Y los pe ces sa lie ron a com ba tir cont ra los hom bres, 31.
80 Lid dell egy ká vé zó ban, aho vá dol goz ni ment be (Pa so li ni ver ses kö te té vel), figyel mes lett egy jól szi tuált férfira, aki ha tal -

mas odaadás sal be szélt Spa nyolor szág ról és volt egy dosszié ja, te le a meg ful ladt emig rán sok ról szó ló új ság ki vá gá sok ról,
amit büsz kén mu to ga tott a kör nye ze té nek. Lid dell az ese tet un do rí tó nak és fel há bo rí tó nak ta lál ta.

81 ami kor a kis An gé li ca se ma ti kus, egyet len or szág ne vet sem tar tal ma zó Af ri ka tér ké pe nyer te az is ko la Af ri ka-tér kép ver -
se nyét, ka pott egy né ger kis gye rek fe jet áb rá zo ló per selyt, ami bôl az any ja ki vet te a pénzt mond ván: a né ge rek nem lé -
tez nek
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rôl be szél ni, a po li ti kai pe dig en nek egy as pek tu sa. Szá -
mom ra a po li ti kai az em be ri élet tel, azaz az élet alap -
el vé vel va ló el kö te le zett sé get je len ti.”87

II I.2 A be teg szó és a be teg test

Az El año de Ri car do cse lek mé nye egy mon dat ban
össze fog lal ha tó: Ri car do megöli a nép ke gyét élvezô
test vé rét, majd ma ga lép a he lyé be. A szí nen még
ennyi sem tör té nik. Lid dell nem tá gít az Y los peces…-
ben meg kez dett út ról, a szín pa don egy ôr jön gô,
bun dás-pi zsa más ala kot lá tunk, aki hol a mag nóról
szó ló üdv ri val gás ban süt ké re zik, hol pe dig Ca tesby-
 nek88 ne ve zett né ma szol gá já val (a Gu mer sin do Pu -
che ala kí tot ta sze rep lô is mét fon tos dra ma ti kus sze -
re pet ját szik, anél kül, hogy akár egy nél több ször is
meg szó lal na) ápol tat ja ma gát. Egy zsar nok, aki gye -
re ke sen vi sel ke dik, to por zé kol, test edzést vé gez,
mi köz ben ál lan dóan gyógy sze re ket szed, gyil kos -
sá got ter vez és hajt vég re, pe dig va ló já ban ön ma -
gát sem ké pes el lát ni. A test nek a fizi kai ak ciók ban
dús ká ló per for mansz jel le gû szín ház ban az ál ta lá -
nos nál is na gyobb je len tô sé ge van. Ha a szín pa don
a test „be teg” az töb bet je lent ön ma gá nál. A be teg
test be teg sza va kat és be teg gon do la to kat je le nít
meg. Ri car do sze rint pe dig min den zsar nok be teg.

„Nem árt is mer ni a nagy em be re ket,
Ta nul ni tô lük,
Én pél dául, is me rem az összes nya va lyái kat, a

tes tie ket és a lel kie ket (…)
Né ha meg kér dem ma gam tól…
Mi lyen lett vol na Le nin, a be teg sé ge nél kül
És én?
Én mi lyen let tem vol na, a be teg sé gem nél kül?
Én, én? Mi lyen let tem vol na?
És ez az or szág?”89

Shakes peare II I. Ri chard ja csú nya, pú pos em ber,
akit a tes ti hát rány ból fa ka dó rossz megíté lés, és a

torz test mö gött rej tô zô na gyobb te het ség és becs -
vágy tesz dek la rál tan rossz em ber ré, so ro zat gyil -
kos sá és a nép zsar no ká vá. Pe dig a sze mélye (eleinte)
szá nal mat kelt, el ke se re dé se jo gos nak tû nik, a hely -
ze te szá nan dó, te het sé ge és eb bôl fa ka dó von zó -
ere je (gon dol junk csak a so kat em le ge tett te me tôi
je le net re La dy An ná val) pe dig két ség be von ha tat -
lan. Va la mint, és ez alap ve tô kér dés, nem ha zu dik
(legalábbis ne künk, né zôk nek). Lid dell Ri car do- ja
a már a ha ta lom me cha niz mu sá ba be le ta nult ve -
zért mu tat ja, az örök ké az em be re ket figye lô és is -
me rô, gyen ge sé gei ket ki hasz ná ló „mo dern” Ri chár -
dot, aki tud ja, hogy a de mok rá cia a zsar nok ság leg -
jobb bá zi sa, hogy az em be rek nem kö tik össze, ha -
nem ön ál ló je len ség ként fog ják föl a gaz da ság és a
po li ti ka kü lön bö zô je len sé geit, és annyi mé szár lás
után „még min dig az én üz le teim ben vá sá rol nak.”90

Az elôadás fô dísz let ele me egy ágy, Ri car do ágya,
amit né hány szal ma bá la, egy vö dör, né hány kí nai
por ce lán, és egy ki tö mött vad disz nó egé szí te nek
ki. A Ri car dót ala kí tó An gé li ca vé gig pi zsa má ban,
vagy at lé ta tri kó ban lát ha tó a szín pa don, ki vé ve az
utol só je le ne tek egyi ké ben, ami kor lí raian meg -
kom po nált tar tás ban, a lá bait át kul csol va, mez te -
len há tá val va ló ban át lé nye gül a pú pos zsar nok ká.
Az ágy, a pi zsa ma, Lid dell fizi kai kor lá to zott sá got
mu ta tó moz du la tai, „ket rec be zárt vad ra” em lé kez -
te tô ôr jön gé sei, a vi lá gí tás sal is je len tôs mér ték ben
le ha tá rolt te ret Ri car do szo bá já vá transz for mál ja.
Mint ha a zsar nok, aki vi lág ura lom ra tör, és cél jai
meg va ló sí tá sá hoz csak egy pár tot kér, egész éle tét
egy szo bá ban töl te né, fur csa sze rel mi-ki szol gál ta -
tott ság ban a szol gá já val. Vagy mint ha az egész da -
rab csak egy ôrült láz ál ma lenne a vi lág ura lom ról,
csu pán egyet len lá zas, gyö nyörû hor ro risz ti kus
álom, a négy fal/a nyo mo rék test fog sá gá ban. A ze -
ne min dig hir te len, és min dig meg sü ke tí tô erôs -
ség ben szó lal meg, éles kont raszt ban Ca tes by né -
ma sá gá val, szink ron ban Ri car do rosszul lé tei nek és
felélén kü lé sei nek rap szo di kus vál ta ko zá sai val. A ri -
tua li zált bo rot vál ko zás, láb kö röm ápo lás, a neu ro -
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az al ko tó az apá cák ál tal ve ze tett is ko lá ban szer zett
él mé nyi rôl, ami kor be teg „né ger kék” diáit né zet -
ték ve lük. Új ság hír és sze mé lyes él mé nyek, reflexi -
ók a tár sa da lom ról és a mû vé szet rôl al kot ják en -
nek az elôadás nak a ge rin cét, ami vel kez de tét vet -
te Lid dell „po li ti kai” szín há za, de hogy en nek a fo -
ga lom nak va ló já ban mennyi lét jo go sult sá ga van itt,
azt nem so ká ra be ha tób ban meg vizs gál juk.

Hogy kezd jem el?82 – kér de zi a Kur va a mû el sô
mon da tá val. Va jon ki be szél itt és mi rôl? Ar ról,
hogy mi lyen ne héz szív vel mond ja el ezt a rém sé -
ges tör té ne tet az egyik sze rep lô, vagy az egyik sze -
rep lô jét (eb ben az eset ben egyet len ver bá li san meg -
nyil vá nu ló sze rep lô jét) szó csö ve ként hasz ná ló író?
Vagy le het, hogy en nél több rôl van szó, és a „Hogy
kezd jem el?” va la mi más ra utal, (ön)reflexió az al -
ko tás fo lya ma tá ra, a kez dés ne héz sé gei re, a ki fe je -
zés esz kö zei nek, a té má hoz és az al ko tó sze mé lyi -
ség hez legin kább il lô mód meg ta lá lá sá ra? Az
elôadást el néz ve mind két fel té te le zés helyt ál ló nak
tû nik, és nem csak az imén ti kér dés sel kap cso lat -
ban, ha nem a hoz zá szo ro san kap cso ló dó kö vet ke -
zô vel is, a má so dik rész ele jén: „Ho gyan to vább?”

„Ho gyan to vább?
Ho gyan le het fe lül múl ni az in for má ciót?
Ho gyan az in for má ciót hor ror rá ala kí ta ni?
Ho gyan to vább?
Ho gyan le het meg szök ni a de ma gó gia és az író

os to ba mes sia nisz ti kus fe le lôs sé ge elôl?
Ho gyan le het meg szök ni a ke gyes köz hely tôl és

a nyá las fel je len tés tôl?
Ho gyan a szo ciá lis tól?
Az én né zô pon tom tel je sen an ti szo ciá lis.
Ez a da rab is an ti szo ciá lis.”83

Az Y los pe ces…-szel egy kö tet ben je lent meg a szin -
tén Shakes peare szel le mét idé zô II I. Ri chard pa ra -
frá zis, az El año de Ri car do, egy újabb mû a ha ta -
lom me cha niz mu sá ról, el nyo mot tak és el nyo móik
konflik tu sá ról, túl lép ve a csa lá di és a vá ro si szûk
kör nye ze ten (Trip ti cho de la Aflic ci ón), sôt a jó lé ti
or szág sa ját von zá sá ból aka dó „prob lé máin” is (Y los
pe ces…) az ese mé nyek most már az egész vi lág ra
hat nak. Aho gyan az eg zisz ten cia liz mus sart re -i

irány za ta vall ja: a hôs nem szü le tik, ha nem az zá vá -
lik, vagyis min den ki nek a sa ját ke zé ben van a sor -
sa.84 Ezt a gon do la tot pe dig épp ily könnye dén al -
kal maz hat juk az an ti hôs re, vagyis a dik tá tor ra is,
eb bôl a kép mu ta tás ból és ha ta lom vágy ból ál ló
szörny alak ra, ami máris a po li ti kai szín ház fo ga -
lom kö ré be utal ja a vizs gá ló dá sain kat. Kér dés azon -
ban, hogy ki mit tart po li ti kai szín ház nak, a szak -
iro dal mak ugyanis e kér dés ben sem egy sé ge sek. Ha
a po li ti kai szín ház mi ben lé tét a Pis ca tor ral in du ló
do ku men ta ris ta esz kö zök kel lét re ho zott po li ti kus
elôadá sok ban lát juk, me lyek nek fel té te le a kü lön -
fé le do ku men tu mok alap ján felépí tett szö veg, va -
la mint a (do ku men tum)filmes esz kö zök hasz ná la -
ta, úgy An gé li ca Lid dell szín há zát is nyu godt szív -
vel ide so rol hat juk. Ha azon ban az ugyan csak Pis -
ca tor ne vé hez köt he tô Pro le tár Szín há zat, il let ve
en nek brech ti ér te lem ben vett fo gal mát vesszük
ala pul, ak kor megint új ra kell gon dol nunk ezt kér -
dést. Egy részt az em lí tet tek nek a balol da li, szo cia -
lis ta ideo ló gia mel let ti ha tá ro zott el kö te le zô dé se,
más részt tö meg szín ház jel le gük miatt. Szem be szö -
kô kü lönb ség az is, hogy míg Brecht vá la szo kat ja -
va sol, még ha az ô vá la szai má ra már megél ték ön -
nön fáj dal mas kri ti ká ju kat, Lid dell sem mi fé le al -
ter na tí vát nem kí nál fel, egy sze rûen csak kri ti zál,
és a pro vo ká ción ke resz tül igyek szik ráéb resz te ni
min ket a rossz ra, vagyis mindar ra, ami nem szép és
igaz. Ca na le azon ban úgy vé li,85 hogy ép pen emiatt
az ag resszió miatt, ami vel a mû vész a kö zön sé ge
fe lé for dul, és ame lyet a ta nul mány író ja ké pes nek
tart ar ra, hogy vál to zást ge ne rál jon hall ga tó sá gá -
ban, so rol ha tó Lid dell szín há za is a po li ti kai szín -
ház ka te gó riá já ba. Ugyanak kor, az is kér dés ként
me rül fel, hogy Lid dell nek csu pán a ki fe je zet ten
po li ti kai86 té má jú mû vei tar toz nak eb be a ka te gó -
riá ba, vagy a ma gánélet is fel fog ha tó a po li ti kai tár -
gya ként, mint a közélet ré sze, amellyel köl csö nö -
sen ha tást gya ko rol nak egy más ra. Vagy pe dig, a ko -
ráb bi fel ve té sek hez vissza csa tol va, a „po li ti kai” egy -
faj ta hoz záál lást/pers pek tí vát je löl, amely min den
tárgy ban a fe le lôs sé get és a té tet ke re si, a kri ti ka és
a pro vo ká ció esz kö zei vel. Ma ga Lid dell az egyik ve -
le ké szí tett in ter jú ban a kö vet ke zô kép pen fo gal -
maz: „Nem hi szem, hogy le het más ról, mint az em ber -

82 LID DELL, UO., 11.
83 Uô, Uo., 26–27.
84 SART RE, 62.
85 CA NA LE, 370.
86 ere de ti gö rög je len té sé ben: „közéle ti” (az el ne ve zés a po lisz szó ból szár ma zik)

82 LID DELL, UO., 11.
83 Uô, Uo., 26–27.
84 SART RE, 62.
85 CA NA LE, 370.
86 ere de ti gö rög je len té sé ben: „közéle ti” (az el ne ve zés a po lisz szó ból szár ma zik)
87 COR NA GO, Con ver sa ci o nes con An gé li ca Lid dell, 3.
88 Ro bert Ca tes by az 1605-ös si ker te len Lô por-összees kü vés egyik ve ze tô je volt, ami nek a cél ja I. Ja kab ha lá la lett vol na.

Miu tán az összees kü vés ki tu dó dott, Ca tes by le vá gott fe jét el ret ten té sül ki tûz ték az An gol Par la ment re.
89 LID DELL, Tri lo gía, El año de Ri car do, 81–82.
90 Uô, Uo., 65.
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II I.3 A bo lond és a mû vész

A Tri ló gia (Tri lo gí a. Ac tos de re si sten cia cont ra la mu -
er te).99 har ma dik da rab ja az Y có mo no se pud rió:
Blan ca nie ves100 a ko ráb biak nál nem ke vés bé nyo -
masz tó, ugyanak kor hang sú lyo san a po li ti kai tárgy -
kö ré be tar to zó té má val áll elô: a gye re kek, mint a
há bo rú új, ked velt cél táb lái, és a gye re kek ki kép -
zé se gyil ko ló gé pek ké. Az elôadás a The Doors el -
sô al bu mán, (1967) ta lál ha tó kö zel ne gyed órás The
End cí mû szám mal kez dô dik.

A szín pa di lát vány egy táj ké pet mu tat, amin
egyide jû cse lek vé sek foly hat nak, egy mást erô sít ve,
egy új faj ta per cep ciós- stra té gia fe lé ve zet ve a né -
zô ket. A szín pad nak ilye tén, új sze rû be ren de zé se,
– mely nek el kép ze lé sét Val bu e na sze rint101 Ger tu -
de Stein ve tet te fel elô ször, és legin kább Ro bert Wil -
son nál tel je se dett ki – a Tri lo gía elôtt még nem volt
jel lem zô Lid dell elôadá sai ra.

Lid dell nek elein te csak a ba lett ci pô be búj ta tott
lá bai lát sza nak, nagy a sö tét a szín pa don, majd leül
hát tal, nyö szö rög és resz ket ve ölel át egy kis ba ba -
há zat. Ô Hó fe hér ke. Elin dul a ze ne és a szô ké re festett
Gu mer sin do Jim Mor ri son pó ló ban ül ve iszik, do -
hány zik és egy kis sár ga ru hács kát varr. This is the
end. My only friend, the end. Ô tö ri meg a dal utolsó
hang jai után beál ló csen det, ô be szél az is ko lák ba,
ár va há zak ba és kór há zak ba le do bott po kol gé pek -
rôl, majd las san a szín pad ké pet ura ló fél be vá gott
fá hoz megy és egy zsák nyi gye rek fe jet akaszt föl az
ágai ra, hosszú pi ros sza lag lóg ki mindegyik bôl.
A fa, ami majd nem min den kul tú rá ban mint az élet
szim bó lu ma je le nik meg, gon dol junk akár az Ószö -
vet ség élet fá já ra, a kí nai bon sai kul tú rá ra, vagy ép -
pen a má jus fa ál lí tá sá nak fa lu si szo ká sá ra, Lid dell
szín pa dán a „ha lál fá já vá” vál to zik.

„Kill, kill, kill, kill, kill, kill,
This is the end,
Be au ti ful friend,
This is the end,
My only friend, the end.”

És Hó fe hér ke asszo nyo kat lát az er dô ben, akik fel -
kö tik ma gu kat a fák ágai ra, és kis hí ján be leôrül a

lát vány ba. És az ôrü let szé lé re ke rült Hó fe hér két
vé gül a ka to nák ta lál ják meg, el vi szik ma guk kal,
megerô sza kol ják és öl ni ta nít ják. És Hó fe hér ke el -
fe lej ti azt a hét pla tó ni kér dést, ami re a nagy pa pá -
ja ta ní tot ta.

„Azt mond ta ne ki, hogy ha a dol gok rossz ra for -
dul nak, te gye föl ôket bár ki nek, aki ke resz -
te zi az út ját. Egé szen rö vid kér dé sek vol tak.
Ré gi kér dé sek. Krisz tus elôt ti kér dé sek (…)

Mi az Em ber?
Mi az Ál lam?
Meg le het vál toz tat ni va la kit, hogy jobb em ber

le gyen?
Mi a rosszabb: el szen ved ni, vagy el kö vet ni az

igaz ság ta lan sá got?
Lé te zik az igaz ság?
Le het ta ní ta ni az igaz sá got?
Ahol a szép ség la kik, ott el tû nik a rossz?”102

És Hó fe hér ke na gyon jó gyil ko ló-gép lesz, amíg egy
nap az ál mos Ka to na (Gu mer sin do Pu che) és az ál -
mos Hó fe hér ke (An gé li ca Lid dell) a hang szó ró fe -
nye ge té se el le né re is in kább vissza fek szik az ágyá -
ba, ahe lyett, hogy to vább gyil kol na.

An gé li ca Lid dell szín há zá ban „a szó vissza nye -
ri anya gi lát ha tó sá gát”.103 De aho gyan a ti zen ki len -
ce dik- hu sza dik szá za di szín ház tör té net ben új ra és
új ra fel buk kan a rea lis ta szín ház el le né ben a köl tôi
szín ház ra va ló igény és tö rek vés, úgy an nak kri ti -
ká ja, a ne he zen játsz ha tó ság, és a drá ma i at lan ság
vád jai is is mé tel ten el hang za nak. Pe dig a szim bo -
lis ták és a ma gu kat az ô örö kö sei nek tar tó avant -
gár dok már nem csu pán a köl tôi szó hasz ná lat ban,
a vers ben, a bi zony ta lan je len té sû, me ta fo ri kus,
szim bo li kus szö ve gek ben ta lál ják meg a poé ti ku -
sat, ha nem ezek nek a test re, a cse lek mény re, a
plasz ti ká ra és a fény re va ló át for dí tá sá ban is. Eze -
ket az új, köl tôi esz kö zö ket hasz nál ja Lid dell a ná -
la meg szo kott túl zás sal, a me ta fo rák ban, szí nek -
ben, anya gok ban, kel lé kek ben és a fel so rolt ele mek
konf ron tá ció já ból am bi va lens je len tés ér tel me ket
fel szín re ho zó kol lázs sze rû ség ben. Kü lö nö sen a
Blan ca nie ves ese té ben már va ló ság gal kép zô mû vé -
sze ti al ko tás ról be szél he tünk, ami nek egy ré sze a
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ti kus visz ke té sek ke ze lé sét szol gá ló te stá po ló zás,
sôt még a kez de ti felülé sek, a ké sôb bi ro ha mok, a
há nyás és a sti li zált masz tur bá ció per for ma tív ak -
tu sai is mind-mind a tes tet, a test va ló sá gát és rom -
lan dó sá gát he lye zik az elôadás kö zép pont já ba. Ezt
a ta gad ha tat lan rea li tást, az egyet len szó ba jö he tô,
de az idô mú lá sá val an nál biz to sab ban gyô ze del -
mes ke dô el len sé get ál lít ja szem be Lid dell az ál mok,
ter vek, és kons pi rá ciók vál ta ko zó rit mi ká jú, oly -
kor az ért he tet len ha da rá sig fel gyor su ló, szin te
egyet len mo no lóg gá összeál ló szó ára da tá val.

„A drá mai szö veg sza vai be teg sza vak, ami ket
az tán a szín pa don ér a ha lál, a szí nész tes té ben,
az ô hang já ban és tor ká ban. Mind hal dok lók.
Ami kor ol va sol, va ló já ban egy faj ta be teg sé get
ol va sol, ké sôbb azt is lát ni fo god, ho gyan fej lô -
dik ki ez be teg ség a test ben. A szín pad nem a
szó meg va ló su lá sá nak he lye, ha nem az a hely,
ahol vé get ér, sem mi vé vá lik, a ha lá láé. A szín -
pa don a szó meg hal.”91

A szó te hát hal ni jön a szín pad ra, de ez csak a testté
va ló át lé nye gü lés so rán me het vég be. A be teg szó
legau ten ti ku sabb ma ni fesz tu ma pe dig ép pen a be -
teg test. Így vál hat na a test ha lá la a szó két sze res
ha lá lá vá a szín pa don – Lid dell nek azon ban, mint
azt már tud juk, nem szo ká sa felol da ni a né zô számá -
ra a ko moly mun ká val lét re ho zott drá mai fe szült -
sé get. Az ô ször nyei so sem hal nak meg a szín pa -
don, to vább ra is szá mol nunk kell ve lük, nem hagy -
ha tunk ab ba gon dol koz ni az egyé ni ben pil la nat nyi
for mát nyert ál ta lá no son. A ha lál, mint a da rab köz -
pon ti té má ja, nem csak a hal dok ló zsar nok ban, vagy
a gyil kos sá gok ban je le nik meg. Ott van a szö veg
in ter tex tu sa i ban, a le fe je zett fel ke lô ne vét vi se lô
Cates by né ma, sö tét alak já ban, aki ár nyék ként köve -
ti Ri car dót, vagy a Pri mo Le vi, olasz író Em ber ez?92

cí mû köny vé bôl felol va sott rész let ben is, amely a
zsi dó kat al sóbb ren dû lény ként ke ze lô ná ci ha lál -

tá bor le ve gô jé ben fo gant. Cor na go93 úgy fo gal maz,
hogy a 20. szá za di mé szár lá sok után ma ga a szó, a
nyelv is bû nös sé vált, tö ré keny lett, el fá radt, el lehe -
tet le nült. A test pe dig, aho vá a szó hal ni tér, ugyan -
en nek a szó nak és egy ben a vi lág nak a leala cso nyo -
dá sát fe je zi ki, ami az El año de Ri car do- ban va lóban
meg je le nik mind a ver ba li tás, mind pe dig a vi zua -
li tás szint jén. Vissza tér ve azon ban Lid dell ere de ti
gon do la tá hoz, úgy vé lem, hogy nem sza bad el sik -
la nunk a „szín ház, a hely, aho vá a sza vak hal ni tér -
nek” mon dat ban meg hú zó dó má sik, és ta lán az elô -
zô nél is erô sebb gon do lat fö lött, ami a szín ház mint
ri tuá lis hely to posz ra épít ke zik, és ami bôl, átér tel -
mez ve az elôb bi gon do la tot, egy egé szen más irá -
nyú kö vet kez te tés von ha tó le, mint Cor na go é. Az
én ér tel me zé sem ben ugyanis a szín pa don a sza vak
nem hal nak meg vég leg, ha bár Lid dell ezt ál lít ja,
ha nem min den egyes elôadás so rán fölál doz tat nak,
hogy az tán az újabb elôadás is mét élet re kelt se (és
is mét megöl je) ôket. A sza vak éle té nek ez a ri tuá -
lis cik li kus sá ga is egy an tik esz mény, és egy ben a
szín ház ôs ere de ti cél jai nak egyi ke le he tett. Car los
Cu ad ros94 sze rint Lid dell an nak a ri tuá lén ala pu ló
szín há zi ha gyo mány nak a kö ve tô je, amely nek Kan -
tor ha lál szín há za, Ar taud ke gyet len szín há za és a lor -
cai te at ro ba jo la are na95 moz ga lom is egy-egy ön -
ál ló, nagy ha tá sú meg va ló su lá si for mái vol tak. Ma -
ga Lid dell pe dig Gro tows ki ra és a test ál do za ti funk -
ció já ra utal va azt vall ja: úgy kell csi nál ni, mint ha
ez len ne az utol só do log, amit még meg kell ten -
nünk az élet ben.96 A szín há zi tér a fölál do zás és a
ha lál he lye, vagyis a fáj da lo mé és – Lid dell sze rint97

– már nem is a dio nü szo szié, mint in kább a dé mo -
nié. Eb ben az ál do za ti tér ben ke reng a test, hogy
ér tünk felál doz va ma gát, kö zös fáj dal mun kon ke -
resz tül meg sza ba dít son min ket mindat tól, ami nem
szép és igaz, és ráéb resszen az össze füg gé sek re.
Mert mi a mû vé szet felada ta, te szi fel a kér dést Lid -
dell Mi re la ci ón con la co mi da cí mû 2004-ben írt da -
rab já ban: „hogy étel le gyen, vagy hogy or vos ság?”98

91 COR NA GO, Con ver sa ci o nes con An gé li ca Lid dell, 4.
92 Pri mo Le vi olasz ké mi kus, író. Ti zen egy hó na pot töl tött Ausch witz- ban, az ott ta pasz talt em ber te len sé gek alap ján ír ta az

Em ber ez? cí mû vi lág hí rû mû vétt.
93 COR NA GO, La pa la bra po é ti ca: An gé li ca Lid dell, 68.
94 CU AD ROS, 140.
95 [Szín ház a homok alatt] Lor ca a kon ven cio ná lis szín ház zal – te at ro al ai re li bre – szem ben ajánl ja, mint al ter na tí vát, ezt

a faj ta, ál ar cok és kon ven ciók nél kü li, lá za dó szín há zat. E tö rek vés gya kor la ti meg va ló su lá sá ra lásd Lor ca: A kö zön ség cí -
mû da rab ját.

96 COR NA GO, Con ver sa ci o nes con An gé li ca Lid dell, 4.
97 Uô, Uo.
98 LID DELL, An gé li ca, Mi re la ci ón con la co mi da

199 [Tri ló gia. El lenál lá si kí sér le tek a ha lál lal szem ben]
100 [És ho gyan nem ro hadt el: Hó fe hér ke]
101 VAL BU E NA, El cla si cis mo se gún An gé li ca Li dell. Cla ves de su dra ma tur gia,10–11.
102 LID DELL, Y có mo no se pud rió: Blan ca nie ves, 39.
103 COR NA GO, La pa la bra po é ti ca, 60.
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lô jét azon ban an nak felis me ré se, hogy az éh ség
kény sze rí tet te ar ra, hogy rab szol gá vá le gyen, el ve -
ze ti a bel sô fel sza ba du lás hoz. A Bo lond ugyanis ket -
tôs ter mé szet tel ren del ke zik. Egy fe lôl szol ga sá got
vál lal az urá tól ka pott éle le mért cse ré be, más részt
és ép pen e miatt a szá nal mas leala cso nyo dás miatt,
bel sô szük ség le tei nek a ha tá sá ra, kri ti zál ni akar ja
az urát. A Bo lond ki vált sá ga az át lag em ber rel, vagy
ép pen a bu kott mû vésszel szem ben, ép pen ab ban
áll, hogy jo ga, sôt kö te les sé ge kri ti zál ni, ugyanak -
kor ez két fé le, szá má ra egyaránt ve szé lyes kö vet -
kez ménnyel is jár hat: a ki rú gás sal (vagyis a nyo -
mor ral), vagy az el fo ga dás sal (hogy ne vet ség, vagy
a meg szé gye ní tô el né zés, vissza ta szí tó ál nagy lel kû -
ség tár gyá vá lesz). A Bo lond, de mond hat juk úgy
is, hogy a Mû vész sze re pe te hát min dig a tár sa da -
lom kri ti ka (és egy ben a ha tal ma sok kri ti ká ja) volt
és lesz, hi szen ô az egyet len, aki ki me ri nyit ni a
szá ját, és az igaz sá gá val „meg mar ja”110 a ha zug ha -
tal ma so kat. Lid dell sze rint elen ged he tet le nül fon -
tos len ne meg kér dez ni a bu kott mû vé sze ket, hogy
mi volt bu ká suk oka, mert ab ban min dig a mû vész
mö gött meg hú zó dó tár sa da lom ké pe raj zo ló dik ki.
De az is fon tos felada tunk – szö ge zi le Lid dell111 –
hogy ké pe sek le gyünk a he lyes kü lönb ség té tel re,
és meg tud juk lát ni a csa lót, a si ke res em ber ben is.
Az esz té ti kai re no vá ció pe dig nem tû zi já ték, nem
elég, ha va la mi új, aho gyan azt a Diderot-t meg tá -
ma dó min den ko ri Pa lis sot-k pré di kál ják, ha nem
va ló ban egy ere de ti gon do lat ra, új tár sa dal mi ví -
zió ra, és új meg kö ze lí tés re van szük ség hoz zá, az
egyet len iga zán fon tos té má ról, az em ber rôl. Ma -
gá nak a rá kér de zés nek, az is me ret szer zés nek az esz -
kö ze pe dig nem más, mint a mû vé szet. A Bo lond
vezérelve te hát az esz té ti ká ban: a fel fe de zé sé.112

A Bo lond ket tôs ter mé sze té vel foly tat va: nem
sza bad el fe lej te nünk, hogy ô a már em lí tett szó lás -
hoz va ló jo gá val egye tem ben is csak egy szol ga, és
az is ma rad. A stá tu sza nem vál to zik meg, az ô sza -
bad sá ga ki zá ró lag a gon do lat sza bad sá gá ban tel je -

sed het ki, és ér he ti el vá gyai ma xi mu mát. Ez zel el -
len tét ben a gaz da, az úr sza bad sá ga ab ban áll, hogy
bár mit meg sze rez het a ma ga szá má ra. Egy má sik
kel le met len ség a Bo lond szem pont já ból a szó ra -
koz ta tás kö te le zett sé ge, te kint ve, hogy ne héz egy -
szer re szó ra koz ta tó nak len ni és eti ká ról be szél ni.

„Ne kem vi dám nak, haj lé kony nak, tré fás nak, bohó -
kás nak, ne vet sé ges nek kell len nem. Az erény
tisz te le tet pa ran csol, a tisz te let pe dig ké nyel met -
len. Az erény ki vív ja a cso dá la tot, és a cso dá lat
nem szó ra koz ta tó. Ne kem unat ko zó em be rekkel
van dol gom, meg kell hát ne vet tet nem ôket.”113

A Bo lon dot so sem ve szik ko mo lyan, sze re pé nek
pa ra do xo na ép pen ab ban áll, hogy aki a leg kö ze -
lebb rôl lát ja a tár sa dal mat és még a szó lás hoz va ló
jog gal is ren del ke zik, nem kap ja meg az a beál lí -
tást, ami re a mon da ni va ló já nak szük sé ge len ne.
Bár mit mond, azt zá ró jel be te szik, el he lye zik a Bo -
lond mon dá sai kö zé, holott ép pen ô az, aki ké pes
len ne el mon da ni az iga zat, lé vén, hogy „ge ne ti ku -
san” ma gá ban hor doz za nem zet sé ge megaláz ta tá -
sát. „Ta lán csak a szen ve dés megis me ré sén ke resz -
tül le het va la ki eti kus sá.”114 Eb bôl kiin dul va a Bo -
lond és a töb bi em ber vi szo nya ál ta lá ban a kö vet -
ke zô kép pen ala kul: az iga zi hü lyék le né zik az
ál-hü lyét, cse ré be ô meg gú nyo ló dik raj tuk. A le -
né zés te hát köl csö nös, de míg a tö meg le né zé se ter -
mé ket len, ad dig a Bo lond le né zé se al ko tói for mát
ölt és mû vé sze tet hoz lét re. „Az iga zi elôadás, aho -
gyan az én sze re tett Car los Mar qu e rí e-m mond ta,
a né zô té ren van. Tu laj don kép pen a Bo lond ma ga
is né zô, csak ép pen igé nyes né zô. A bo lond a szín -
pa dot vi lág mé re tû re na gyít ja fel, ahol az tán az egész
tár sa da lom fel lép. The at rum mun di.”115

De míg a ha mis bo lon dok nak, az eti kát la nul ri -
pacs ko dók nak si ke rül ne ve tést fa kasz ta niuk az em -
be rek aj kán, ad dig a bölcs, a kri ti kus bo lond ma -
gá ra ma rad, fruszt rált tá vá lik, el kez di le néz ni ön -
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szin tén drá ma író Car los Mar qu e rie vi lá gí tás tech ni -
ká já nak, eb ben az eset ben utó pia, hor ror és me se
re mi nisz cen ciák ha tá sá ra kiala kí tott fény dra ma tur -
giá já nak kö szön he tô.

Aho gyan Lid dell ko ráb bi dra ma tur giai tech niká -
ján ke resz tül azt iga zol tuk, hogy a lá to má sos és realis -
ta, a poé ti kus szö veg és a pub li cisz ti kai stí lus, vagy az
elôadás elemel tebb, per for ma tív je le ne tei és a repre -
zen tá ló nar rá ció meg fér nek egy más sal, ugyanúgy
a köl tôi ség sem zár ja ki a ver bá lis dur va sá got (erô -
sza kot), ami tôl a né zô tá mad va ér zi ma gát. Ma ga
Lid dell fej ti ki a mo dern ség fo gal má nak kap csán,104

hogy ép pen a köl tôi erô szak az, ahon nét a mo derni -
tás szár ma zik, pél dá nak hoz va Apu lei us Arany sza -
ma rát, va la mint Cer van tes Don Qu i jo te- ját. Mind -
ket tô tük röt tar tott a nép elé, és hí zel ke dés nél kül
mu tat ta ôket go nosz nak, bu tá nak, vagy ép pen ke -
gyet len nek, amint azt az Arany sza már Lid dell esszé -
jé ben idé zett so rai – egy lány tes té nek be le var rá sa
egy sza már ba és ele ve nen el ro hasz tá sa – is jel zik.105

„A köl tôi erô szak ma gá ba fog lal ja a köz he lyek -
tôl és az ál ta lá nos vé le mény tôl va ló me ne kü lést, az
ar ra va ló tö rek vést, hogy a gon do lat is elér jen oda,
aho vá az ér ze lem, ki rán ta ni ma gun kat egy komp -
ro misszu mok ból és kö zép sze rû ség bôl ál ló élet bôl,
nem ha zud ni, és egy ki csit messzebb re lát ni. Nem
más, mint a tel je sít he tô re irá nyu ló vágy, az éh ség.
A köl tôi erô szak ra azért van szük ség, hogy az erô -
szak visszairá nyul jon a hí rek ben meg je le nô erô -
szak ra ga do zói ra. Szük ség van rá, hogy az erô szak
visszairá nyul jon az erô sza ko sok ra. A köl tôi erô szak
egy ben az el lenál lás egy for má ja is, a va ló di erô -
szak kal szem ben.”106 – fej ti ki Lid dell az El mo no
que ap rie ta a los te stí cu los de Pa so li ni cí mû esszé jé -
ben, a mû vész esz kö zeit és azt a bi zo nyos mû vé szi
vá gyat vizs gál va, ami bôl, és ami nek se gít sé gé vel,
az al ko tás lét re jön. Sa ját felada tát pe dig ab ban lát -
ja, hogy a hí rek ben meg je le nô ször nyû sé ge ket,
amik hez annyi ra hoz zá va gyunk szok va, hogy gya -
kor la ti lag már im mu nis sá vál tunk rá juk, a szín pa -
don is mét hor ror rá vál toz tas sa. Sze rin te nem kell
az al ko tót va la mi fé le hôs sel, vagy már tír ral azo no -
sí ta ni,107 csak va la ki vel, aki szé gyel li ma gát, és ha -
rag szik, mint a ma jom, amiért az evo lú ció so rán

em ber ré de ge ne rá ló dott A ma jom, Lid dell esszé jé -
ben, az al ko tás ra ösz tö ké lô ôs vágy, aki Pa so li ni he -
réit tar tot ta a ke zé ben, ami kor az a Sa lo-t for gat ta.

A mû vész hely ze té vel és a mû vé szi lét bôl fa kadó
am bi va len ciák kal fog lal ko zik Lid dell egy má sik tanul -
má nya, a Diderot: Ra me au uno ka öccse cí mû sza tírá -
já ról írott reflexió, az El so bri no de Ra me au vi si ta a las
cu e vas ru pest res.108 Az író el sô kér dé se, hogy va jon
mi le het az oka an nak, hogy Diderot egy ôrült szájá -
ba ad ja sa ját mû vé szi hit val lá sát, esz té ti kai né zeteit?
Ô ma ga ezt egy részt az ôrült mar gi ná lis, a tár sa da -
lom pe ri fé riá ján lé vô hely ze té vel, és az utó piák hoz
fû zô dô kap cso la tá val, más részt a tár sa dal mi tör vé -
nyek kel szem ben a ter mé szet tör vé nyeit elôny ben
ré sze sí tô, eme zek pa ran csait ama zok elé he lye zô
sza bad lel kû sé gé vel hoz za össze füg gés be. A tanulmány
egy má sik fon tos kér dé se eti ka és esz té ti ka kap cso -
la ta, azaz az al ko tá sé és a mo rá lé. Lid dell, Diderot
azon né ze té re rea gál va, mely sze rint a kü lön bö zô
mû vé sze ti ágak ban ugyanazok nak a hu ma nis ta, eti -
kai el vek nek kell ural kod niuk, azt a kö vet kez te tést
von ta le, hogy az esz té ti kai új já te rem tés eti kai kér -
dés, mint Rous seau Új Hé loïse -á ban, ahol szép ség
és erény szo ro san össze füg ge nek egy más sal.109 En -
nek a rous seau-i esz mény nek a to vábbélé sét lát hat -
juk a Lid dell szö ve gei ben gya kor ta fel buk ka nó
szép ség és igaz ság fo ga lom pár ban is, és ez az, ami -
tôl Lid dell szín há za va ló ban po li ti kai szín ház lesz.

Vissza tér ve a fô sze rep lô alak já ra és an nak ôrült -
sé gé re, Lid dell fel vet egy más faj ta meg kö ze lí tést is.
Lé te zik ugyanis a bo lond ság egy má sik kü lö nös
per szo nifiká ci ó ja is: a pro fesszio ná lis ôrült, más né -
ven a „Bo lond” (vagy ud va ri bo lon dok), a drá ma -
iro da lom, és kü lö nö sen Shakes peare drá mái nak
kiemelt je len tô ség gel bí ró sze rep lô je, aki a bo lon -
do zást ke nyér ke re sô fog lal ko zás ként ûzi. Lid dell a
kö vet ke zô esz me fut ta tá sá ban a bo lond lel ki
megosz tott sá gán ke resz tül a mû vész lé tet, je le sül
(ám ki mon dat la nul) sa ját prob le ma ti kus hely ze tét
ál lít ja az ol va só elé. Ra me au uno ka öccse, bu kott
mû vész (egy ôrült és egy bo lond) ke ve ré ke, akin
ke resz tül már Diderot is ön ma gát, sa ját hát tér be
szo rí tott éle tét és komp ro misszu mait áb rá zol ta sza -
ti ri kus for má ban. A Ra me au uno ka öccse fô sze rep -

104 LID DELL, El mo no que ap rie ta a los te stí cu los de Pa so li ni [A ma jom, aki Pa so li ni he réit szo rít ja], 106.
105 Uô, Uo., 107.
106 Uô, Uo., 106.
107 Uô, Uo., 108.
108 [Ra me au uno ka öccse meg lá to gat ja a (ôsi) bar lan go kat]
109 LID DELL, El so bri no de Ra me au vi si ta a las cu e vas ru pest res, 3.

110 Lid dell Per ro mu er to en tin to re ría [Ha lott ku tya a tisz tí tó ban] cí mû mû vé ben, amit a Cent ro Dra má ti co Na ci o nal- ban mu -
tat tak be, el sô ként a ke vés nagy szín há zi pro duk ció kö zül, ami re le he tô sé ge adó dott (vagy el fo ga dott vol na), a Ku tya sze -
re pét egy szí nész játssza, mert azt mond ták ne ki, hogy a ku tyáért töb bet ké ne fizet ni, mint amennyit egy szí nész ke res.
Ez a prob lé ma a szö veg ben is vé gig van ve zet ve, sôt me ta- szín há zi elem ként ma gá ban a szö veg ben is ben ne fog lal ta tik.
A da rab be li ku tyát is Ra me au- nak hív ják, és a fent tár gyalt „a Bo lond ket tôs ter mé sze te” gon do lat me net is szó sze rint je -
le nik meg az egyéb ként elég gé össze tett, sok fé le szö ve get, prob lé mát és irányt fel ve tô da rab ban.

111 Uô, Uo., 7.
112 LID DELL, El so bri no de Ra me au vi si ta a las cu e vas ru pest res, 6.
113 DIDEROT, 65.
114 Uô, Uo., 9.
115 Uô, Uo., 10.
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in du kál. Pe dig ma ga a szer zô ír ja, hogy in kább öt órán
ke resz tül fo lya ma to san be szél a mû vé rôl, csak nehogy
vá la szol nia kell jen „száz in tel li gens kér dés re”.120

Lid dell a Nu bi la ese té ben egész ed di gi dra matur -
giá ját megújít va a kö vet ke zô hely zet be hoz za az ol -
va só ját: felajánlj ne ki egy hossza dal mas, egyes szám
el sô sze mély ben, min den fé le sze rep-név és ka rak -
ter mel lô zé sé vel írott mo no ló got,121 amely lát szólag
ab ból a cél ból szü le tett, hogy meg ma gya ráz za egy
cse cse mô nek a Nu bi la Wahl heim le jegy zett szen ve -
dé lyét, sa ját mû vét, amit ô ma ga bu kás ként aposzt -
ro fál. Miu tán pe dig az ol va só túl ju tott a legalap ve -
tôbb iro da lom-, és al ko tás el mé le ti kér dé sek nyo -
má sá tól zak la tot tan höm pöly gô szö ve gen, arány ta -
la nul kis ter je de lem ben tá rul fel elôt te a több mint
nyo ma té ko san és dé mo ni gya ko ri ság gal be ha ran -
go zott mû: ma gá nak a drá mai komp le xum nak ál -
lí tó la gos té má ja, az al ko tói szo ron gás, sôt élet vál -
ság oko zó ja. Fi gyel münk fó ku szá ba te hát az ará -
nyait és po zí ció ját te kint ve is el sôbb sé get él ve zô
mo no lóg ke rül, amely gya ko ri uta lá sai val és je lö lô
funk ció já nak túl zott hang sú lyo zá sá val – me lyek
kü lö nö sen al kal ma sak a vá ra ko zá sok fel szí tá sá ra –
sem mi kép pen sem vá laszt ha tó le a má so dik ról.
Mindazonál tal nem árt meg je gyez ni, hogy a má so -
dik szö veg a ma ga sti lá ris egy sze rû sé gé ben ugyan -
csak mö göt te ma rad a nyel vi leg gaz dag és gon do -
la ti lag na gyobb ha tó su ga rú mo no lóg nak.

Ha most egy má sik alap kér dést, a mû té má ját
és az eh hez szo ro san kap cso ló dó mû fa ji ság kérdését
vesszük szemügy re, ki de rül, hogy ezt il le tôen sem
le he tünk olyan ma ga biz to sak, mint ál ta lá ban. Mert
bár a Nu bi la Wahl heim le jegy zett szen ve dé lyé nek té -
má ja egy rö vid szi nop szis ban, sôt, aho gyan azt ma -
ga Lid dell is tet te, egyet len mon dat ban össze fog -
lal ha tó, az, hogy az elô zô kö zel száz ol dal té má ja
is csu pán ez a da rab len ne, már nem je lent he tô ki
ilyen ma gá tól ér te tô dôen. Eb ben az eset ben ugyanis
in kább ta nul mány nak kel le ne ne vez nünk azt, amit
most a mû-e gész ge rin cét al ko tó, ugyan csak drá -
mai szö veg ként ha tá ro zunk meg. A könnyebb fe -
lôl kezd ve te hát, a 2. szö veg „két bru tá lis lény rôl
szól, akik megöl nek egy nôt egy tyúk ól ban és meg -

ta lál ják a nap ló ját”, aho gyan azt Lid dell összeg zi,122

míg az 1. en nek tá gabb ér tel me zé si le he tô sé geit, a
szö veg ke let ke zé sét, az al ko tás ne héz sé geit, és fôleg
en nek az mû nek, na gyobb össze füg gé sek ben szem -
lél ve azon ban ma gá nak a Mû vé szet nek sze re pét
vizs gál ja Lid dell éle té ben, va la mint ko runk tár sa -
dal má ban. Aho gyan a drá ma egy bru tá lis gyil kos -
ság el kö ve té se utá ni be szél ge tést és a nap ló meg ta -
lá lá sát raj zol ja elénk, sû rû, ag resszív dia ló gu sok kal
és em be ren-ál la ton el kö ve tett erô szak-cse le ke de -
tek kel, ad dig a ma gya rá zat mo no lóg for mát nyer,
mely nek szer zô jét – mint hogy ar ra sem mi fé le más
je lö lés nem utal – An gé li ca Lid dell- lel kell azo no -
sí ta nunk. Nem egy ki ta lált, ka rak ter ként meg je le -
ní tett An gé li cá val, ha nem a hús-vér al ko tó val, aki
lát szó la gos nyílt ság gal for dul az ol va sói/hall ga tói
fe lé az zal a prob lé ma komp le xum mal, ame lyet ô a
Nu bi la Wahl heim le jegy zett szen ve dé lyé nek ne vez.

A Nu bi la va ló di alak ját, mon da ni va ló ját tu lajdon -
 kép pen a szö veg ben bô ven sze rep lô meg vá la szo -
lat lan kér dé sek, ön meg kér dô je le zé sek, önos to rozá -
sok tól és az ön saj ná lat te szik ki. A mo no lóg el sô fele
pe dig nem más, mint egy na gyí tó val vizs gált agy,
je le sül egy mû vész agya, mely nek min den te ker vé -
nyét az al ko tás gon do la ta, és az ar ra irá nyu ló kérdé -
sek fog lal ják le: je len pil la nat ban a Nu bi la, melynek
megírá sa – aho gyan az a szö veg bôl ki de rül – már
a múlt ban be kö vet ke zett, sôt, azóta már csô döt is
mon dott. Legalábbis An gé li ca sze rint, és eb ben az
eset ben ô az egyet len for rá sunk. Az egyet len, ám az
már ko ránt sem biz tos, hogy meg bíz ha tó for rá sunk.

„Én nem akar tam megír ni a Nu bi la Wahl heim
le jegy zett szen ve dé lyét. Min dig mást aka rok írni,
min dig va la mi jót, va la mi iga zán jót aka rok írni,
va la mi szé pet, va la mi iga zán szé pet, min dig a
JÓ-t és a SZÉP -et aka rom megír ni, de he lyet te
a Nu bi la Wahl heim le jegy zett szen ve dé lyét ír -
tam meg.”123

Lid dell azt ál lít ja,124 hogy azért ez a mû szü le tett
meg a ke zei kö zött, és nem va la mi iga zabb, vagy
szebb, mert ô nem ké pes ar ra, hogy össze kös se az
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ma gát, és eset leg va ló ban be leôrül a meg nem ér -
tett ség be. Shakes peare mû vei ben há rom fé le ôrült -
tel ta lál koz ha tunk: az el sô, aki csak szín le li az ôrü -
le tet, (mint a Lear ki rály Sze gény Ta má sa), a má so -
dik a hi va tá sos bo lond (lásd Fe sty a Víz ke reszt bôl),
a har ma dik pe dig a va ló sá gos ôrült (ez a leg rit kább,
és a leg rit kább eset ben ke rül ki a bo lon dok kö zül).
De ezt a há rom fé le shakes peare-i bo lon dot fel fog -
hat juk há rom stá ció ként is, amin Ra me au uno ka -
öccse át megy a tel jes összeom lás fe lé ve ze tô úton.
Lid del a fo u cault -i gon do lat ból, hogy az ôrü let is a
megis me rés egy mód ja, ar ra a kö vet kez te tés re jut,
hogy pusz tán az el me mun ká já val az em ber nem
jut hat el az igaz sá gig, az ôrü let is kell hoz zá. Ra -
me au uno ka öccsé nek is sok le szár ma zott ját is mer -
jük, aki ket a tár sa da lom ôrült nek tar tott, ma mégis
csak úgy ne vez zük ôket: zse nik. Gon dol junk csak
Ar taud- ra, Höl der lin re, Ner val ra, Nietzs che- re, Van
Gogh- ra, vagy ép pen Ra y mond Ro us sell ra,116 és a
sor nak min den bi zonnyal so ha sem lesz vé ge.

De is mer jük az uno ka öcs egyéb ol dal ági ro ko -
nait is: Dosz to jev szij Mis kin her ce gé nek min dent
ko mo lyan ve vô, az igaz ság ról és a szép ség rôl a kör -
nye ze té nél jó val töb bet tu dó „fél ke gyel mû jét”, vagy
gon dol ha tunk Fel li ni, vagy ép pen Berg man fél ôrült -
jei re. Olyan ala kok ezek, akik nek nyel vük lát szó -
la gos zûr za va ra mö gül nagy igaz sá gok el tor zult
hang jai hal lat sza nak fel, olya nok, mint Pla tón bar -
lang já nak árny ké pei. Lid dell több ször is vissza tér117

az eti kus vi lág szem lé let és a szó ra koz ta tás kö te les -
sé ge kö zöt ti am bi va len ciá ra és an nak ne héz sé gei -
re, még a Bo lond ese té ben is, aki re pe dig sa já tos
kö rül mé nyei bôl fa ka dóan más fé le szer zô dés vo nat -
ko zik, mint az át lag em ber re. Mert hiá ba az eset le -
ges eluta sí tás vagy a kö zöny, még sem adó dik más,
vagy jobb le he tô ség ar ra, hogy az em be rek hez szól -
junk, has sunk rá juk, vagyis va la mi kép pen fel ráz -
zuk ôket, mint a mû vé szi al ko tá son ke resz tül, a bo -
lond maszk já ban. Ezért az tán ma ga Lid dell is így
tesz, sôt, nem egy szer a Bo lond figu rá ját va ló ban
ott ta lál juk a szín pad kö ze pén. Ô az, ki fest ve, kü -
lön bö zô ko rok és kul tú rák el na gyolt bo hóc-maszk -
jai ban, a ko mé dia szín pa dá ról köl csön zött el túl zott

gesz tu sok kal kí sér ve a be szé dét. Ô az. Ak kor is, ha
kis lány ként egyen sú lyoz ba lett ci pô be búj va, té to -
va to po gás sal elô re-hát ra, sti li zált ba ba ként. Akár
ha spa nyol zász ló ból varrt ba rokk ru há ban for gat -
ja a sze meit, és nyom ja meg úgy a szó hang sú lyo -
kat, hogy a kö zön ség aka rat la nul is ne vet ni kezd.
Akár ha egy vég te le nül egy sze rû szó pár há rom szo -
ri is mét lé sé vel for dít iro ni kus ra és egy ben gro tesz -
kül ne vet sé ges re va ló já ban sír ni va ló igaz sá go kat.
A bo lond fes tett mo so lya min dig jó ál arc volt a böl -
csek szá má ra, a ko mé dia pe dig jó esz köz a fer de -
sé gek ki ne ve té sé re, a mo ra li tás a ha lál lal va ló köz -
vet len ta lál ko zás ra, a tra gé dia a meg tisz tu lás ra, és
mindegyik együtt a megis me rés re.

IV. A drá ma és a per for mansz An gé li ca Lid dell
mû vé sze té ben

IV.1 A drá ma: A Nu bi la Wahl heim meg sem misüléséhez
szük sé ges mo no lóg és a meg sem mi sü lés118

-es mad ri di tar tóz ko dá som al kalmával
ke rült a ke zem be elô ször a Nubila.
Egyi ke volt az el sô da ra bok nak, ame -

lye ket Lid dell tôl ol vas tam, aki ez zel a mû vé vel
2003-ban el nyer te a Ca sa de Amé ri ca az in no va tív
drá ma írá sért ala pí tott dí ját.119 Nagy ha tás sal volt
rám sa já tos hang vé te lé vel, és kü lö nö sen az zal a ke -
vés sé szok vá nyos el já rás sal, mely nek kö vet kez té -
ben a szi go rúan vett szín da rab a tel jes szö veg száz -
har ma dik ol da lán kez dô dik el, hogy alig húsz ol -
dal lal ké sôbb már be is fe je zôd jön. Mi nek ne vez -
he tô hát az ezt megelô zô száz há rom ol dal és va jon
fel tét le nül szük sé ges-e a da rab megér té sé hez? Vé -
le mé nyem sze rint nem az, sôt. De a kér dés meg -
for dít va sok kal ér de ke seb ben me rül fel, még ha
csak el mé le ti szin ten is. Va jon az ol va só ként táp -
lált el vá rá saim kielé gí tet le nül ma rad ná nak-e, ha a
ma gya rá za tot vé gül nem kö vet né ma ga a drá ma?

En nek a fô ként az el sô öt ven ol da lán rend kí vül
iz gal mas ol vas mány nak az egyik leg fon to sabb tulaj -
don sá ga az, hogy bi zony ta lan ság ban tart, kér déseket

115 Uô, Uo., 10.
116 Lid dell itt át ve szi Fo u cault fel so ro lá sát. Mi chel Fo u cault: A bo lond ság tör té ne te a klasszi ciz mus ko rá ban. (for dí tot ta:

Suj tó Lász ló)At lan tisz Könyv kiadó, Bu da pest, 2004.
117 LID DELL, El so bri no de Ra me au vi si ta a las cu e vas ru pest res, 8.
118 An gé li ca Lid dell: Mo nó lo go ne ce sa rio pa ra la ex tin ci ón de Nu bi la Wahl heim y ex tin ci ón
119 Ma ga a szö veg csak hat év múl va, 2009-ben je lent meg nyom ta tás ban az Ar tezb lai kiadó gon do zá sá ban

120 LID DELL, Mo nó lo go ne ce sa rio pa ra la ex tin ci ón de Nu bi la Wahl heim y ex tin ci ón, 25.
121 A könyv szer ke ze te sze rint el sô és má so dik rész re osz lik. Az el sô a Ho gyan ma gya ráz zuk meg a Nu bi la Wahl heim le jegy -

zett szen ve dé lyét egy cse cse mô nek? A má so dik pe dig ma ga a mû, a Nu bi la Wahl heim le jegy zett szen ve dé lye.
122 LID DELL, Uo., 41–42. (a hosszabb vál to zat ban azt is el mond ja, hogy ez a két em ber a nap lót ol vas va rá jön, hogy mennyi -

re ha son lí tot tak az ál do za tuk ra, mert egyi kü ket sem sze ret te sen ki, és ez el ve ze ti ôket a meg vál tás hoz)
123 Uo., 7.
124 Uo., 9.
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tik a kér dést, hogy va jon „iga zat” mond-e Lid dell.
Hin nünk kell-e an nak,131 aki ezt a mo no ló got
mond ja. Nin cse nek ka rak te rek, te hát a szi tuá ció a
kö vet ke zô: egy író vall az al ko tói fo lya mat ról, sôt
az is fel me rül, hogy mindezt in kább a nap ló já ba
kel le ne ír nia. E/1. sze mély ben be szél, a lo gi ká ja nehe -
zen cá fol ha tó és sem mi sem in do kol ja, hogy hazud -
jon. Ami a legin kább fel kel ti a gya nak vá so mat az,
hogy köz he lye ket hoz fel an nak bi zony sá gául, hogy
mennyi re rossz és re mény te len a mû ve. Egy mû,
ami rôl alig tu dunk va la mit. Legin kább a cí mét, és
a mo no lóg elô re ha la dá sá val még egy rö vid szi nop -
szist is. Az is a tu do má sunk ra van hoz va, hogy nem
tisz ta mû vé szet rôl van szó, ugyanis nem ké pes arra,
hogy meg vál toz tas sa va la ki lel két (ezt hon nan le -
het biz to san tud ni?)… Ezek a kö ve tel mé nyek azon -
ban sok kal in kább tûn nek egy tár sa da lom, egy ha -
gyo mány, egy szûk kul tu rá lis kö zeg, eset leg a szak -
saj tó el vá rá sai nak (szá mon ké ré sé nek), mint az al -
ko tó tu laj don két sé gei nek az el ké szült (ké szü let ben
lé vô) mû kap csán. Eset leg szar kasz ti kus vá lasz nak
a ta lán még meg sem szü le tett kri ti kák ra, vagy min -
den ed di gi kri ti ká ra, a fel sem tett kér dé sek re, ami -
ket azok kon ven cio ná lis volta miatt mégis kí vül rôl
tud már, és nem egy ma gá nyos el me kín zó meg vi -
lá go so dá sá nak, mû vé nek ér ték te len sé gét il le tôen.

És még sem le het ilyen egy sze rûen elin téz ni ezt
a kér dést sem. Ugyanis a fent em lí tett két sé gek
igenis meg for dul nak az al ko tók fe jé ben is, akár az
al ko tá si fo lya mat egy csep pet sem kel le mes, oly kor
mégis meg ter mé ke nyí tô ha tá sú sza ka sza ként buk -
kan va fel. De nem min den ki ké pes vá laszt ad ni rá -
juk. Lid dell pél dául sa ját be val lá sa sze rint nem ké -
pes. Így ô in kább a sa ját kér dés fel te vé sei hez hasz -
nál ja fel ôket, ami ket imp li cit je len tet meg a mo -
no lóg ban. Va jon le het-e at tól még jó, ha tá sos egy
mû, hogy nem fe lel meg tel jes mér ték ben az em lí -
tett el vá rá sok nak? Lé tez het nek-e egé szen más fé le
kri té riu mai is az al ko tás nak? Már ma ga az a tény
is, hogy a da rab a mo no lóg gal együtt je le nik meg,
ve le együtt al kot ja a mû e gé szet, több fé le kép pen ér -
tel mez he tô: je lent he ti egy részt azt, hogy egy mû -
al ko tás mi nô sé ge és ha tá sa nem kon ven cio ná lis kri -
té riu mo kon mú lik, de azt is, hogy a Nu bi la Wahl -

heim le jegy zett szen ve dé lye ön ma gá ban tény leg ke -
vés. Ugyanak kor té ve dés len ne azt gon dol nunk,
hogy ép pen a ma gya rá zat az, ami hiány zik hoz zá.
Nem, sok kal in kább a ket tô kö zöt ti ko hé zió, és a
ket tôt egy ség ben el kép ze lô mû vé szi kon cep ció. És
még va la mi. Ez a va la mi pe dig a már em le ge tett bi -
zony ta lan sá gi fak tor, az az ér tel me zé si ne héz ség,
ami Lid dell szá mos más mû vé ben is fel fe dez he tô,
fô leg azok ban, ahol az ér ve lés tech ni ká nak kiemelt
je len tô sé ge van (lásd pl. El año de Ri car do). A kí -
vánt ha tás eléré sé hez szük sé ges esz kö zök kö zött
pe dig ott ta lál juk az iró niát, a gúnyt és a szar kaz -
must, mint pél dául az „együtt ér zek ma gam mal” –
szó já ték kal, amellyel egy egy szer re szo mo rú és pa -
te ti kus igaz ság ról, az ön ma gá ba zárt lé lek ma gá -
nyá ról be szél. Az „egy szá nal mas be lé pés-ki lé pés
gé pe zet té vál to zom” – pe dig ar ra az ál ta lá no san el -
fo ga dott ana li ti kus gya kor lat ra utal, mely a drá mai
mû sze rep lôi nek sú lyát azok szín re lé pé sei nek gya -
ko ri sá gá ban, a je le net ha tá ro kat pe dig a szín pad ról
va ló le lé pé sek szá má ban mé ri.

Kö zön ség és mû vész vi szo nya gyak ran te rí ték -
re ke rü lô té ma Lid dell nél. Az én/mi és az ôk/ti el -
ha tá ro lás két egy más sal éle sen szem ben ál ló ér dek -
cso port ra oszt ja fel a szín há zi te ret, me lyek vi szo -
nyát alap ve tôen két vo nás ha tá roz za meg. Az el sô
az, hogy a kü lön bö zô ol da la kon ál lók nem is me -
rik egy mást, a má sik pe dig – me rô ben üz le ti ere -
de tû rá tét – amit Lid dell a ma ga ki fa csart, iro ni kus
mód ján úgy defini ál a Nu bi lá ban, mint az elôadó
vi szo nyát a fize tett né zôé hez.132 A mû vész tra gé -
diá ja, hogy olyan em be rek ér dek lô dé sét, sôt tet szé -
sét akar ja meg nyer ni, aki ket nem is is mer (fel ve tô -
dik a kér dés, hogy eb ben az eset ben a kül de té se jó
esé lyek kel fut majd zá tony ra), sôt – amennyi ben a
lid del li meg fo gal ma zást kö vet jük – aki ket utál, és
akik ôt is utál ják.133 Ezért, il let ve en nek el le né re az
elôadó mû vész min dent meg tesz, hogy kielé gít se az
igé nye ket, me lye ket csak ho má lyo san sejt, és
kifizes se a né zôt, aki ar ra vál lal ko zott, hogy meg -
te kint sen egy mû vé szi al ko tást. Ma ga az al ko tó pe -
dig nem fize thet más sal, mint a szen ve dé sé vel, je -
len eset ben öt órán ke resz tül tar tó ön pusz tí tó je -
len-nem- le vé sé vel134 a szín pa don, hogy a köl té si
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egye te me set az egye di vel. Kép te len az em ber rôl ír -
ni, és köz ben az egész vi lág ra utal ni, vagyis an nak
a kö ve tel mény nek meg fe lel ni, ami a Mû vé sze tet,
mint a vi lág tük rét ál lít ja elénk. A mû ve te hát el bu -
kott, így csakis bu kás ként le het fel mu tat ni, fel fed -
ve an nak üres sé gét és sa ját te het ség te len sé gét.125

Ezál tal gro teszk mó don új ra defini ál ja a mû vé sze -
tet, mint a te het ség he lyett, a te het ség te len ség fel mu -
ta tá sá nak ak tu sát. Amit szin te rög tön kö vet a mû
meg sem mi sí té sé nek, elége té sé nek, vo nat alá he lye -
zé sé nek gon do la ta. Hogy hall ja „üvöl te ni”…126

Nem az el sô gon do lat ez, amely ben a mû per szo -
nifiká ló dik egy köl tôi kép se gít sé gé vel. Lid dell lát -
szó lag oly kao ti kus, vissza-vissza ka nya ro dó szö ve -
gé nek na gyon is tu da tos szer kesz té sét bi zo nyít ja az
is, hogy ez a gon do lat két má sik lí rai rész kö zé ke -
rült. A mû meg sem mi sí té sé nek to po sza egyébiránt
eszünk be jut tat hat ja töb bek kö zött Kaf kát, a meg -
tes te sült al ko tá sé pe dig Wilde Do ri an Gra y -ét,
mely nek esz me fut ta tá sai sok ban ha son lí ta nak a lid -
del li kér dés fel te vé sek hez.

A bu kás ként aposzt ro fált mû sor sa azon ban
más ként is ala kul hat. Ha meg ma rad, és Lid dell nek
va ló já ban eszé be sem jut meg sem mi sí te ni – aho -
gyan az ön gyil kos ság gon do la ta is gya kor ta fog lal -
koz tat ja, olyannyi ra, hogy több al ka lom mal úgy
utal rá, mint ami az ô szá já ból már csak nyá las köz -
hely ként hat hat127 – ak kor nem sza bad el dug ni, ha -
nem ép pen el len ke zô leg, az igaz ság úgy kí ván ja,
hogy fel mu tas sák, és ma gya rá za tot fûz ze nek hoz -
zá. Ami mel les leg nem mást je lent, mint egy újabb
csô döt – lé vén, hogy a tisz ta mû vé szet min dig elég
kell, hogy le gyen ön ma gá nak, és nem szük sé ges
hoz zá sem mi fé le ma gya rá zat. Ez mu tat ja a mû al -
sóbb ren dû sé gét is, és ez he lye zi el ôt ma gát azok -
nak a tö me gé be, aki ket mû vé szek nek ne ve zünk,
vagy lid del li szó hasz ná lat tal ügyes idió ták nak.128

Az olyan iro da lom el mé le ti köz he lyek és el vá rá -
sok, mint a tisz ta mû vé szet, a mû vé szet át for má ló
ereje (az em be ri lé lek meg vál to zik egy iga zi mû al -
ko tás ha tá sá ra), vagy az, hogy a mû al ko tás nak üze -
ne te kell, hogy le gyen mind azért je len nek meg a mo -
no lóg ban, hogy a szer zô fel te hes se ma gá nak a kér -
dést, a há ta mö gött több ezer év iro dal mi ter mé sé -

vel: va jon az én mû vem, va jon a Nu bi la meg fe lel-e
ezek nek az el vá rá sok nak. A vá lasz foly ton a nem.
A vá lasz min dig a csôd. Egy al ko tói fo lya mat csôd -
je, egy mû al ko tás csôd je, és az al ko tóé ma gáé. Lid -
dell azon ban nem áll meg a felis me rés nél, vagy a
felis me rés ki mon dá sá nál. Ne ki ép pen ség gel ar ra
van szük sé ge, hogy min den fé le deg ra dá ló jel zô vel
ha bo sít sa fel egyéb ként is le súj tó és szán dé ko san
túl zó, ma zo chisz ti kus konk lú zióit.

„A Nu bi la Wahl heim le jegy zett szen ve dé lyé -ben
egyet len mon dat sincs, ami ké pes len ne meg -
vál toz tat ni az em be ri lel ket, egyet len egy sem…
Ak kor miért írom a Nu bi la Wahl heim le jegy zett
szen ve dé lyé-t…?
A Nu bi la Wahl heim le jegy zett szen ve dé lyé nek
az a cél ja, hogy meg ment sem ma gam a pisz toly -
tól és a kö tél tôl.”129

Egy újabb köz hely buk kan itt fel, az írás te rá piás
cél ja, amit a pszi cho ló giá ból és az al ko tás lé lek tan -
ból már bi zo nyá ra jól is me rünk. De ez is idé zô jel -
be ke rül, rög tön a kö vet ke zô mon dat tal.

„Nem ér tem, nem ér tem. Mert nem me ne kü lök
meg így sem, és egy re csak a gáz csa pot né zem,
meg az ab lak nyí lást és ugyanaz a ke se rû ség van
ben nem.”130

Mindezek bôl a pél dák ból lát ha tó, hogy Lid dell a
ko ráb biak hoz ha son lóan ezút tal is tág re fe ren cia -
me zô re épí tet te a sa ját mû vét, ezút tal ta lán még a
ko ráb biak nál is tá gabb ra. Mi az al ko tás ér tel me,
mi lyen nek ké ne len nie a jó mû nek, miért nem
olyan nak szü le tik meg a mû, ami lyen nek azt az al -
ko tó ja megál mod ja – kér de zi, s te szi mindezt a ma -
ga sa já to san ke gyet len mód ján. Pel len gér re ál lít va,
sôt, már a kez det kez de tén elítél ve sa ját al ko tá sát.
A szö veg ben elô re ha lad va pe dig egy re in kább úgy
tû nik, hogy ez a so kat em le ge tett Nu bi la már nem
is csak egy mû, sok kal in kább ma ga az al ko tó. Sôt,
ta lán min den mû vész.

A túl zá sok, és az eu fé miz mus ban rej lô min den -
faj ta eny hí tés le he tô sé gét mel lô zô ki je len té sek felve -

125 Uo., 11.
126 Uo.
127 mi vel még sem szán ja rá ma gát
128 Uo., 12.
129 Uo.
130 Uo.

131 Lid dell a ké sôb biek ben egy faj ta no- per so na- ként ha tá roz za meg ön ma gát Uo., 32.
132 Uo., 14.
133 Uo.
134 A szar kasz ti kus Lid dell itt be hoz za a je len- nem- le vés/tá vol lét (au sen cia) fo gal mát, mint a szín pa di je len lét (pre sen cia) el len -

té tét, utal va a ki fe je zés je len tô sé gé re, és nép sze rû sé gé re, mint az elôadó-mû vé szet egyik leg fon to sabb alap fo gal má ra.
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te len lo gi ka jel le mez. Ugyanak kor van még egy má -
sik, éppily fon tos szer ve zô el ve a szö veg nek. Ez pe -
dig a sza vak hasz ná la tá ban, a jel zôs szer ke ze tek -
ben, egy-egy mon dat is mé telt fel buk ka ná sá ban rej -
lik, míg vé gül az ol va só nak az a ha tá ro zott ér zé se
ala kul ki, mint ha a szö veg tes te egy na gyon kor lá -
to zott szó kész let alap ján ren de zô dött vol na egyet -
len egésszé. A há rom leg gyak rab ban fel buk ka nó
mon dat kö zül az egyi ket már ko ráb ban idéz tem –
amely sze rint Lid dell nem a Nu bi lát akar ta megír -
ni. Hogy a mû ideá ja és a va lós mû nem ta lál ko zott
egy más sal. A má sik ket tô a sze re tet-sze re tet len ség
di cho tó mi á já val fog lal ko zik, ami, mint aho gyan az
a ma gya rá zat má so dik fe lé ben egy re nyil ván va lób -
bá vá lik, gyúj tó pont ja volt az al ko tás lét re jöt té nek.

„AKI KET NEM SZE RET NEK. Azt gon dol tam,
hogy azok ról aka rok ír ni, aki ket nem sze ret nek,
de én vol tam az, akit nem sze ret tek, én vol tam,
egye dül csak én.”140

De ezek mel lett még sok más szó, fél mon dat, uta -
lás buk kan fel új ból és új ból, mint ha csak a szö veg
egy élô szer ve zet len ne, ahol min den fo lya ma tos
moz gás ban van, vagy egy han gya boly, egy pa pucs -
ál lat ka, ami a kör vo na la kon be lül fo lya ma to san vál -
to zik, ala kul, sû rû sö dik. Így lesz egy re sû rûbb, egy -
re fe szül tebb a Nu bi la is, aho gyan mind több és
több ne ga tív uta lás tör té nik egy, az ol va só elôtt még
min dig is me ret len mû re. Amit szin te már fel is épí -
tett ma gá nak, holott a va ló ság ban még sem mit sem
tud ró la. Már min den rosszat el gon dolt, pe dig sem -
mi, ami a fe jé ben van ró la, nem ön ál lóan szü le tett,
min den va la ki más nak a ki tud ja mi lyen szán dék -
kal su gallt gon do la tai ré vén ke rült át az övé be.

„Nem akar tam megír ni a Nu bi la Wahl heim le -
jegy zett szen ve dé lyé-t.
Mégis el ké szült.
És én most már egész éle tem ben se bez he tô
leszek.”141

Eb bôl a mon dat ból úgy tû nik, hogy a mû vész leg -
na gyobb fé lel me az, hogy se bez he tô lesz. Ta lán ép -
pen ezért tá rul ko zik ki annyi ra, de va ló szí nû leg

ezért is hasz nál annyi fé le esz közt a kö zölt in for má -
ció el bi zony ta la ní tá sá ra, és ezért igyek szik min den
rosszat gyor san aze lôtt el mon da ni, még mie lôtt má -
sok vág nák azt a fe jé hez. Eb bôl a pers pek tí vá ból
szem lél ve ez a mû nem más, mint a mû vész pa ra -
noiá ja, vé de ke zé se az el vá rá sok, köz he lyek, una lo -
mig is mert kri ti kák el len. Mindezt azon ban – aho -
gyan ar ra már ko ráb ban is tet tem uta lást – nem vol -
na he lyes ön ma gá ban, min den fé le kiegé szí tés nél -
kül meg fej tés ként el fo gad nunk. Lid dell ugyanis
jó val több, mint egy pa ra noiás író, aki annyi ra ret -
teg a bí rá lat tól, hogy in kább gyor san, még ma gá -
nak a mû nek a pub li ká lá sa elôtt megír ná an nak kri -
ti ká ját is, csak hogy ne sé rül hes sen. In kább egy faj -
ta já ték ról van itt szó. Al ko tói, in tel lek tuá lis, ha úgy
tet szik poszt mo dern já ték ról az ol va só val, és a kri -
ti ku sok kal. De kí sér le te zés rôl is, hogy ho gyan le -
het több fé le me ta- szin tet be le vin ni a drá ma írás ba,
az írói mû fa jok egy más ba ját szá sá val és tu laj don -
kép pen de konst ruk ci ós mód sze rek kel új raal kot va
egy mû vet még az ere de ti meg mu ta tá sa elôtt…

De még ez zel a kiegé szí tés sel is ki ma radt va lami
alap ve tô fon tos sá gú do log, amely a mû egé szé nek
átér tel me zé sé hez ve zet és amely rôl Lid dell is csupán
a ma gya rá zat má so dik fe lé ben kezd el nyíl tan be -
szél ni – ad dig csak el szórt uta lá so kat tesz rá- meg -
vál toz tat va ez zel a könyv egész han gu la tát. Mert
míg az el sô rész el sô fe lé re va ló ban iga zak le het nek
a fen teb bi elem zé si szem pon tok, le gyen szó akár
ma zo chisz ti kus pa ra noiá ról, akár al ko tói já tékosság -
ról, a má so dik fe lé ben mindez el tû nik és fo lya ma -
to san, sôt egy re ve he men seb ben erô söd nek fel és
is mét lôd nek új ra a sze re tet len ség okoz ta va ló sá gos
szen ve dés ké pei. Egy nôé, akit a visszauta sí tás a teljes
két ség be esés be és önér té ke lé si vál ság ba so dort, aki
élô és ha lott csir kék kel ve szi kö rül ma gát (vagy azok -
 ról és még szám ta lan vé res és per verz je le net rôl fantá -
ziál). Egy olyan nô, aki, sa ját ál lí tá sa sze rint eb ben
az ál la pot ban ír ta meg a sze rel mes, de vi szont nem
sze re tett ti zen há rom éves Nu bi la Wahl heim142 nap -
ló ját. Azét a Nu bi lá ét, akit az tán két férfi egy tyúk -
ól ban megerô sza kolt és bru tá lis mó don megölt.

A ma gya rá zat má so dik fe lé ben te hát fény de rül
ar ra, hogy a könyv má so dik fe lé nek (a da rab nak)
va ló di kiin du lá si pont ja va ló já ban az a nap ló volt,
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cse re lét re jö hes sen, és a fize tett né zô igé nyei (ci ni -
ku san néz ve te hát egyet len igé nye ép pen ez a fizet -
ség volt) vég re kielé gít tes se nek.

Lid dell mo no lóg já ból az de rül ki, hogy a csôd
nem a vég pon tot je lö li, ép pen el len ke zô leg, aho -
gyan azt a bu kás el sô dek la rá ció já nak a mû ele jé -
re va ló po zi cio ná lá sá val is jel zi ne künk. A csôd,
vagy bu kás beis me ré se után a mû vész vá gyai to -
vább ra is afe lé tör nek, hogy iga zol jon, és meg ma -
gya ráz zon: hogy egy me ta szín há zi gon do lat tal él -
ve meg ma gya ráz za mû ve be fo ga dó já nak, ho gyan
vál to zik meg két em ber, akik so sem kap tak sze re -
te tet – an nak a ha tá sá ra, hogy elol vas sák egy har -
ma dik em ber nap ló ját.

Az elem zés nek ezen a pont ján visszauta lok Lid -
dell egy ko ráb bi ki je len té sé re, mely sze rint a Nu -
bi la kép te len ar ra, hogy meg vál toz tas sa egy em ber
lel két. Mindeköz ben ép pen ez az, amit a nap ló
(vagyis a tár gyia sult Mû vé szet) tesz a bû nö zôk kel,
és ami nek mi né zôk is a szem ta núi le szünk. Lid -
dell te hát ha mi sat ál lít, és az ol va sói ra bíz za – lo -
gi kai felad vány gya nánt – a ha mis és az igaz (vagy
mond junk in kább igaz ság tar ta lom mal ren del ke -
zôt) ál lí tá sok fel fej té sét. A kö vet ke zô mon da tá val
pe dig már azt ké ri szá mon, hogy egy jó mû nek üze -
net tel kell ren del kez nie – a Nu bi lá- nak azon ban nin -
csen sem mi fé le üze ne te.135 Pe dig mi más len ne a
sze re tet len em be rek ön ma guk ra is me ré se egy má -
sik sze re tet len em ber ben, és ez ál tal az el le ne el kö -
ve tett bûn új raér té ke lé se, mint erô tel jes üze net, ép -
pen a ko ráb ban már érin tett együtt ér zés fel kel té se.

Mû vész és mû al ko tás vi szo nya is a fen ti ér zel mi
ská la in ga do zá sait mu tat ja. A mû, amely a múlt ban
szü le tett, és amely hez lát szó lag a je len ben (az
elôadás, ill. az ol va sás ide jé nek örö kös je len ide jé -
ben) fû zô dik „kom men tár”, bu kás lett, ugyanak -
kor – Lid dell lo gi ká ját kö vet ve – a meg mu ta tás (fel -
mu ta tás) gesz tu sá nak kö szön he tôen (a vesz te sek
egyet len ap ró dia da la), mégis meg men tet te al ko tó -
ját at tól, hogy ki ne ves sék. Megelôz te ôket és a túl -
zás kü lön fé le esz kö zeit vá laszt va ön ma gát os to roz -
ta és deg ra dál ta, hogy ezál tal, a fen teb bi lo gi kát kö -
vet ve né mi élet te ret és ki bú vót nyer hes sen. Mi vel
azon ban a mû a bu kás el le né re is „élet ben ma radt”,
egy sor ag go da lom mal és újabb a „jö vô re” és a

„múlt ra” vo nat ko zó kér dé sek kel egy re szo ro sab ban
és szo ro sab ban lán col ja ma gá hoz al ko tó já nak gon -
do la tait. Az al ko tói ma gány (az egye dül a mû vé vel
kap cso la tot tar tó mû vész) szo ron gá sai ke rül nek itt
elô tér be, aki az em lé ke zet he lyett in kább a fe lej tés -
nek ír ja136 jö vô nél kü li da rab jait.137

Ne héz feladat egy mo no ló got cse lek mé nyes sé
ten ni, kü lö nö sen ab ban az eset ben, ha ki fe je zet ten
nem egy ak ció-dús tör té net el me sé lé se, le rea gá lá -
sa az, amit cé lul tû zünk ki ma gunk elé. Lid dell
mégis for du la tos sá tud ja ten ni, de a for du la tok eb -
ben az eset ben a sa ját bel sô tör té né sek, ér zel mi rez -
dü lé sek kö vet kez té ben kell, hogy lét re jöj je nek. Az
egyik leg ha tá so sabb for du lat az „És egyéb ként utá -
lom a Nu bi lát”138 – egy bu kott drá ma ese té ben na -
gyon is ért he tô ér zé sek rôl szá mol be, a cím egyet -
len ke reszt név re va ló re du ká lá sa azon ban né mi ab -
szur di tást köl csö nöz a ki je len tés nek és a már fen -
tebb em lí tett in tim vi szony kör vo na lait sej te ti,
amely al ko tás és al ko tó ja kö zött az al ko tá si idô nek
ne ve zett va jú dá si fo lya mat alatt lét re jött. A va ló di
ab szur dum azon ban csak ezután kö vet ke zik: a Nu -
bi la csôd je és a Nu bi lá hoz (vagyis a mû höz) fû zô -
dô utá lat miatt Lid dell nek új ra kel le ne szü let nie.139

Még pe dig ki zá ró lag ab ból a cél ból, hogy ezút tal ne
ír ja meg a Nu bi lát. Ez az egyik legerô sebb mon dat,
ami csak al ko tó szá já ból el han goz hat, hi szen két
nem egyen ér té kû dol got tesz a mér leg ser pe nyôibe:
az em be ri éle tet és a mû éle tét – amely ben ráadá -
sul ez utób bi ja vá ra bil len a mér leg. Mindazonál -
tal nem le het nem meg hal la ni e tra gi kus szem ben -
ál lás nak iró niá ját, va la mint gro teszk mel lék zön gé -
jét, a mû al ko tás je len tô sé gé nek olyan va ló szí nût -
le nül nagy ra duz zasz tá sá ban, és az új já szü le tés nek,
le het sé ges al ter na tí va ként va ló fon tol ga tá sá ban.

Lid dell mo nod rá má já nak egyik fô szer ve zô el ve
a szer kesz tés szi go rú sá gá ban rej lik. Jó pél da rá a fent
em lí tett gon do la tot megelô zô má sik: a mû, mint
egye dü li társ; majd: a mû, mint az utá lat köz pon -
ti tár gya; a mû, mint egyet len, ami megaka dá lyoz -
za, hogy az író ja fel vág ja az ereit… Ezt kö ve tôen a
mû el mé le ti sí kon mégis csak el jut tat ja az al ko tót
a ha lál ba, majd az új já szü le tés be. A Nu bi lá ban min -
den gon do la ti mo tí vum egy sé get al kot. Min dent a
két ke dés le ve gô je jár át és mégis min dent kö nyör -

135 Uo., 15.
136 Lid dell hu mo ros-i ro ni kus meg fo gal ma zá sa Uo., 18.
137 a két fo ga lom, amit Lid dell be ve zet, megint csak szín ház-esz té ti kai alap fo gal mak in ver zei Uo., 18.
138 Uo.
139 Uo., 19.

140 Uo., 9.
141 Uo., 22.
142 Equ ía a Nu bi la név ere de tét ke res ve Goe the Az if jú Wer the ré ben ta lál ta meg an nak elôz mé nyét. Wer ther ugyanis egy

Wal heim ne vû fa lu ban ta lált rá a bol dog ta lan sze re lem re, ami szá má ra is visszauta sí tás sal, de az ô ese té ben még bevégzett
ön gyil kos ság gal is járt. An gé li ca Nu bi lán (a spa nyol nub lo so – fel hôs, szür ke – mel lék név bôl kép zett név) ke resz tül iden-
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ban te hát min dig a test áll, az em be ri, vagy ál la ti,
meg kín zott, vagy meg szen ve dett test, a test mint
me ta fo ra, mint szim bó lum, mé dium, vagy ob jek -
tum. A test, ál ta lá ban a szí nész, vagy a kép zô mû -
vész tes te pe dig min den fé le pró ba té te lek nek, kín -
zá sok nak és kü lön fé le tor tú rák nak van ki té ve egy
misz ti kus cél eléré se ér de ké ben. Kla ni czay152 a 20.
szá zad né hány je les per for me ré nek (Ru dolf Swarz -
kog ler pé nisz cson kí tá sa, Ma ri na Abra mo vic Ta más
aj kai cí met vi se lô ak ció ja, mely nek so rán a mû vész
a sa ját ha sá ba bo rot vált egy öt ágú csil la got, va la -
mint Ha jas Ti bor per for man szai) ön sa nyar ga tó
gesz tu sai nak gyö ke reit ke res ve jut el az óke resz -
tény már tí ri u mo kig (ke gyet len kín zá sok és kín ha -
lá lok, mint pél dául a ke rék be tö re tés, vagy az ele -
ve nen elége tés). On nan pe dig az ön ként vál lalt
szen ve dé sek, az asz ké zis „di vat ja” irá nyá ban kez di
meg vizs gá ló dá sait a kö zép ko ri szer ze te sek kü lön -
fé le ön fe gyel me zé si, és ön sa nyar ga tá si esz kö zei nek
szám ba vé te lé vel, ame lyek kel a Meg vál tó szen ve -
dé sei vel va ló (szá mos eset ben fa na ti kus) azo no su -
lás, se bei nek (stig mák – lásd As si si Szent Fe renc)
át vé te le volt a cél juk, pon to sab ban a misz ti kus
egye sü lés ré vén a szen ve dé sek bôl fa ka dó új, túl vi -
lá gi élet el nye ré se. Az ô cél juk te hát vi lá go san ért -
he tô. De mi le het a XX. szá zad ön cson kí tó per for -
mansz mû vé szei nek a cél ja?

A kü lön bö zô val lá sok szim bó lu mait, és esz köz -
tá rát fel hasz ná ló per for man szok nem ta gad ják meg
a gyö ke rei ket, ha nem – még ha gyak ran erô sen
blasz fé mi kus fel hang gal is – di rekt utal nak rá juk,
fel hasz nál va azok kon no tá ci ós le he tô sé geit, aho -
gyan azt az oszt rák ak ci o niz mus kiemel ke dô alakja
Her mann Nitsch is tet te. Föl dé nyi F. Lász ló a Nitsch
ál tal ala pí tott Or gia-Misz té rium szín ház hat na pos
Prin zen dorfi misz té riu mát do ku men tá ló ’89-es Kis -
cel li Mú zeum be li kiál lí tás ról írott cik ké ben azt ír -
ja, hogy az ál lat vé dôk és a ka to li kus egy ház ál tal
eluta sí tott mû vész tö rek vé se va ló já ban a ka tar zis
eléré sé re és a ta buk fel sza ba dí tá sá ra irá nyult.
„Nitsch nem a ke resz tény sé get ta gad ja meg, ha nem
az egy ház zal áll ha di lá bon, amely a ke resz tény ség
ke gyet len as pek tu sait, a ke reszt kín jait me ta fo ri -
kus sá sze lí dí ti, a vért és a húst bor rá és os tyá vá
szub li mál ja, a kín zást pe dig, a ke resz tény ség nek

ezt a kiik tat ha tat lan ele mét me se sze rû elem mé sti -
li zál ja. Az OM- Szín ház a ma ga esz kö zei vel ugyan -
azt te szi, amit An to nel lo da Mes si na Szent Se bes -
tyén áb rá zo lá sa kor, vagy Grü ne wald a pas sió bemu -
ta tá sa kor: „azt mu ta tom meg, amit el foj tunk. Azt,
hogy ho gyan ke rül a hús az asz tal ra és azt, hogy a
hús kel le mes íze kap cso ló dik egy ál lat ha lá lá hoz.”
A ke reszt és a fe szü let mel lett Nitsch szín há zá ban
ezért lóg nak ha tal mas kam pók és kö te lek. Az eu -
ró pai em ber im már két ezer éve ezek hez is imád -
ko zik, még ha nem is akar ja ész re ven ni ôket.”153

An gé li ca Lid dell ma ga is lel kes cso dá ló ja volt az
oszt rák ak ci o niz mus nak, aho gyan a szin tén oszt -
rák, szin tén a kín zás (sza diz mus-ma zo chiz mus) –
gyö nyör köl csön ha tá sát elô sze re tet tel te ma ti zá ló
Elf rie de Je li nek mû vé sze té nek is, vagy a már ko -
ráb ban em le ge tett Pa so li ni nak. Lid dell ha gyo má -
nyo sabb elôadá sai ra mégis in kább az a jel lem zô,
hogy sem mit sem ad egy az egy ben a kö zön sé gé -
nek, nincs egyet len gesz tu sa, vagy ak ció ja sem, amit
ne sti li zál na, vagy rak na zá ró jel be, amely mö gött
ne áll na szám ta lan re fe ren cia és egy na gyon ko mo -
lyan át gon dolt kon cep ció. A per for man sza i ban ez
annyi ban van más képp, hogy sok kal di rek tebb
gesz tu sok is elô for dul hat nak, mint pél dául az Y tu
me jor san grí a- ban154 a nyílt szí ni kö zö sü lés – ak -
ció ja, vagy Az élet tel összeegyez tet he tet len sé rü lé sek
gipsz be kö tött lá bai. Vág ni azon ban óva to san vág,
a bo rot vá val pre cí zen nyi sza tol ja ma gát az elô re el -
ter ve zett pon to kon – és ma ga se gí ti elô a vér ne he -
zen in du ló ki buggya ná sát. Mint ha nem is az len ne
a cél, hogy fáj jon. In kább csak, hogy nyo mot hagy -
jon. Vagy, hogy meg je len jen a szí nen, mint jel és
je lö lô egy ben. De el kép zel he tô egy har ma dik, sôt
ta lán egy ne gye dik ma gya rá zat is.

Fis cher- Lich te A per for ma ti vi tás esz té ti ká ja cí mû
köny vé nek be ve ze tô jé ben a per for masz mi ben lé -
tét szin tén az Abra mo vic-fé le Lips of Tho mas -on
ke resz tül ve szi szemügy re.155 Ô azon ban – ha bár a
per for masz so rán hasz nált esz kö zök nek: méz, bor,
jég, kor bács, bo rot va etc. több le het sé ges krisz to -
ló gi ai és pro fán ér tel me zé sét is az ol va só ren del ke -
zé sé re bo csát ja – sok kal in kább a né zô és a per for -
mer kap cso la tá ban és ma gá nak a per for mansz nak
transz for má ló ere jé ben lát ja a per for man szok cél -
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mely nek szü le té sét az író-nar rá tor ma gán éle ti vál -
sá ga okoz ta. Innentôl kezd ve a szö veg el ve szí ti ta -
lá nyos, já té kos jel le gét, sok kal sze mé lye seb bé, ön -
val lo má so sab bá, nap ló sze rûb bé vá lik ma ga is.143

A szö veg fó ku szá ba a ma gánélet ke rül.

„Va la ki azt mond ta, nagy sze rûen meg le szek nél -
kü led is, és azt is, hogy kont ro lál nod kell ezt a
szen ve délyt, meg azt, hogy me gyek hány ni, és
én nem gon dol kod tam a megalá zot ta kon és
meg sér tet te ken, ma gam ra gon dol tam, csak ma -
gam ra, egy perc re sem rá juk, aki ket megaláz tak
vagy meg sér tet tek…”144

A sze re tet hiá nya az a köz pon ti té ma, amely ben
össze kap cso ló dik az al ko tó és a mû fô sze rep lô je,
An gé li ca és Nu bi la, va la mint a két gyil kos és az
összes ha lott cse cse mô,145 akik nek Lid dell az el sô
rész cí mé bôl kö vet ke zôen el akar ja ma gya ráz ni Nu -
bi la Wahl heim le jegy zett szen ve dé lyét. A fô kér dés,
az iga zi misszió ugyanis – vall ja be ké sôbb – nem
a Nu bi la megírá sa volt, ha nem az, hogy ho gyan le -
het el ma gya ráz ni a Nu bi lát egy kis ba bá nak.146 Aho -
gyan Jo seph Beu ys,147 Lid dell mû vé nek va ló szí nû -
sít he tôen egyik fô ins pi rá ló ja is hosszú órá kon ke -
resz tül ma gya ráz ta a mû vé szet lé nye gét egy dög -
lött nyúl nak, úgy Lid dell is egy olyan alanyt vá laszt,
aki biz to san nem ért het egy szót sem ab ból, ami -
rôl ô be szél ni ké szül. És ta lán ép pen itt van a kulcs,
mert a sza vak úgy sem ér nek sem mit.

„A csönd, vagy a tett? Amit én te szek: hasz nál -
nom a sza va kat, csak hogy meg ta gad has sam
ôket, a sza vak ál tal ma gu kat a sza va kat. Meg -
mu tat ni, hogy a szó elég te len, és meg ma gya rázni
ezt a meg mu ta tást… mert a lé nye get nem le het

el mon da ni… és a szó elég te len sé ge egy elég te -
len vi lá got te rem tett…”148

„A Nu bi la Wahl heim le jegy zett szen ve dé lye egy
sze mét re va ló mû, egy sze mét re va ló élet, egy
sze mét re va ló sze re lem. Ha ô nem sze ret, én sem
tu dok sze ret ni sen kit sem.”149

IV.2A per for mansz

Dol go za tom so rán több ször is hasz nál tam a per for -
mansz ki fe je zést, il let ve szá mos al ka lom mal ne vez -
tem Lid dell elôadá sait per for mansz- jel le gû ek nek,
vagy olyan nak, amely ben így vagy úgy, per for matív
ele mek ta lál ha tóak. Sôt, elô for dult az is, hogy számba
vet tem eze ket az ele me ket, vagy ép pen szem beál -
lí tot tam ôket a nar ra tív, az elôadás tör té ne tét szi -
go rúan kö ve tô cse lek mé nyek kel, és mint ön ál ló,
ön ma gáért va ló, ri tuá lis, vagy az ese mé nyek di men -
zió ját ki tá gí tó „más faj ta” cse lek vé sek ként ha tá roz -
tam meg ôket. Még sem ne vez tem Lid dell ed dig tár -
gyalt elôadá sait per for man szok nak. Eb ben a fe je -
zet ben a mû vész olyan elôadá sait ve szem az elem -
zés tár gyául, me lyek esz köz tá ruk, ki fe je zés mód juk
és te ma ti ká juk alap ján is eb be a mû faj ba so rol ha -
tóak. Há rom vá lasz tott per for man szom cí me: Le si -
o nes in com pa tib les con la vi da (2003), An fa eg tel se
(2008), és Te ha ré in ven cib le con mi der ro ta (2009).

„A per for man ce ant ro po ló giai és tár sa da lom tu -
do má nyi ér te lem ben azon test tech ni kák hoz tar to -
zik, ame lyek a tes tet „az el sô és leg ter mé sze te sebb
tech ni kai tárgy ként és ugyanak kor az em ber tech -
ni kai esz kö ze ként”150 ke ze lik (…) cél ja el sôdlege -
sen nem egy mû tárgy elôál lí tá sa, ha nem egy folyamat
be mu ta tá sa, amely túl lép a mû vé sze tel mé le ti leg
megala po zott mû fa jok ha tá rain és azok esztétikai
rend sze re zé sén.”151 A per for mansz kö zép  pont já -

tifikál ja ma gát Wer ther- rel, de az ô ese té ben, a megol dás most is az írás: a da ra bon ke resz tül vé gez ma gá val. Equ ía A
Wer ther le vél for má já ban fe dez te fel a Nu bi la nap ló-megol dá sá nak ih let for rá sát. In: EGU ÍA, Mo ti vos y est ra te gi as en el teatro
de An gé li ca Lid dell

143 Lid dell innentôl élet raj zi em lé ke ket is felem le get
144 Uo., 71–72.
145 akit az any juk ölt meg, aho gyan azt Lid dell pél dák so rá val il luszt rál ja
146 Uo., 27.
147 Beu ys 1965-ös per for mansz -á nak cí me: Wie man dem to ten Ha sen die Bil der erk lärt (Ho gyan ma gya ráz zunk meg egy

ha lott nyúl nak ké pe ket.) Beu ys a több órás per for mansz köz pon ti ele mé nek egy ha lott nyu lat tett meg, míg a sa ját ar cát
méz zel ken te be és egy arany maszk kal ta kar ta el. 2005-ben Ma ri na Abra mo vic megis mé tel te Beu ys per for man szát a saját
Se ven Ea sy Pie ces (Hét könnyû da rab) cí met vi se lô per for man szá ban a new yor ki Gug gen heim Mú zeum ban.

148 Uo., 81.
149 Uo., 89.
150 Schrö der itt Mar cel Mauss ta nul má nyá ból idéz. MAUSS, Die Tech ni ken des Kör pers, 205.
151 SCHRÖ DER, 13–14.

152 KLA NI CZAY, 145–169.
153 FÖL DÉ NYI F., Misz té rium já ték Prin zen dorf ból, Herr mann Nitsch Bu da pes ten
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A Te ha ré in ven cib le con mi der ro ta elôadá sa Cor -
na go ta nú sá ga sze rint még messzebb megy az ár-
a pály sze rûen fel buk ka nó fáj da lom kont ro lá lá sá -
ban. A mû vész pap nô ként vár ja az éj sza ka au tó -
busszal a ha jó hoz ér ke zô fesz ti vál kö zön sé get,163

hogy át kí sér je ôket a fáj da lom és a ha lál bi ro dal -
má ba. A szín pa don majd is mét fel tû nik né hány
csel ló, és erô tel jes, va ló ság gal fé lel me tes sza vak kal
kezd ne ki a mû vész a fáj da lom a köl té szet min den
for má ját se gít sé gül hí vó át lé nye gí té sé nek. A szín -
pa don föld be ásott csel lók mel lett min den fé le a tö -
ré keny test re ve szé lyes esz köz lát ha tó: ké sek, gá -
zok, al ko hol. A vá gá sok után Lid dell mell ka sán vé -
res lesz a ken dô, tam po nok és tö rött üve gek lát sza -
nak, és minden nek le zá rá sa ként a mû vész ne ki lát
pat to ga tott ku ko ri cát en ni. „A sem mi”- ír ja Cor na -
go lí rai hang vé te lû kri ti ká já ban,164 hoz zá té ve, hogy
An gé li ca Lid dell eb ben az elôadás ban ju tott el oda,
hogy nem be szél töb bé a kö zön sé gé hez – hi szen
alig is hal la ni, hogy mit mond. Már nem igyek szik
elér ni ôket. He lyet te mag nó be szél, vagy ve tí tett
szö veg je le nik meg (az ere de ti por tu gál for dí tá sa).
Mint ha a né zô ezút tal (vég re?) meg szûnt vol na lé -
tez ni Lid dell szá má ra.

A per for mansz alap jául szol gá ló szö veg ins pi rá -
ciós for rá sa a negy ven két éves ko rá ban el hunyt Jac -
qu e li ne du Pré nem zet kö zi hí rû csel lis ta alak ja volt,
aki nek har minc éve sen ab ba kel lett hagy nia a csel -
ló zást el ha tal ma so dó be teg sé ge (szkle ró zis mul ti -
plex) miatt. Mindez azon ban nem hang zik el, a kö -
zön ség nem lát mást, mint a csel lis ta egy fo tó ját, és
azt hall ja, aho gyan Lid dell egy Ja ckie ne vû nô höz
kö nyö rög, vi gyáz zon rá. Így vá lik az egyé ni fáj da -
lom ki fe je zé se, és a fáj da lom el vi se lé sé nek le he tet -
len sé ge egye te mes fáj da lom má.

„(Itt va gyok, Ja ckie, nem hagy lak el, nem hagy -
lak el, itt va gyok) – nem hal la ni –

Miért?
Ez a kér dés a fáj da lom mal kap cso lat ban.
Miért?
Miért ter hel tél meg min ket a fáj da lom mal, ha
nem ad tál erôt ah hoz, hogy el tud juk vi sel ni?

Miért?
Miért, hogy még ak kor is imád ni fog lak, mi kor
már a fo gaim mal té pem le a hú so mat?
Miért?
Miért nem ve szed el tô lem a lá za dás ké pes sé gét?

Ha el ha tá roz tad ma gad, hogy to vább ra is basz -
tat ni fogsz az éle tem mel, to vább alá zol, segg be
rúgsz, fáj dal mat oko zol, to vább ra is ha zudsz ne -
kem, és meg csalsz, miért nem ve szed el legalább
a lá za dás ké pes sé gét? Tégy alá za tos sá. Vedd el
tô lem a lá za dást. Miért nem ve szed már el?
Miért akar nak az em be rek se gí te ni, hogy boldog
le hes sek?
Nincs szük sé gem se gít ség re ah hoz, hogy boldog
le gyek, ah hoz, hogy boldog le gyek csak ar ra van
szük sé gem, hogy bé kén hagy ja nak, ar ra van
szük sé gem, hogy hagyj bé kén, szük sé gem van rá,
hogy el menj a fe né be, hogy hagyd ab ba a ba sza -
ko dást az éle tem mel. Nincs szük sé gem se gít ség -
re ah hoz, hogy boldog le gyek. Ar ra van szük sé -
gem, hogy is ten vá la szol jon. Hogy is ten nel vi -
tat koz has sam. Is ten üté sei re van szük sé gem.”165

Jind rich Cha lu petz ky írá sá ban166 a per for mansz
azon as pek tu sá val fog lal ko zik, amely hez vég sô so -
ron a már tár gyalt test köz pon tú ság és cson kí tás kér -
dé sei is tar toz nak. Csak hogy ô a ke resz tény val lá -
si pa ra dig mát jócs kán megelô zô idôk ben, a sá má -
nisz ti kus val lá sok szer tar tá sai ban, il let ve ezek cél -
jai ban ke res össze füg gé se ket a per for mansszal. „Az
ál do zat vég sô ér tel me az el tûnt idô hely reál lí tá sa.
Az em ber, aki egye di sé ge foly tán el kü lö nült a vi -
lág egye tem tôl, vissza tér a koz mi kus har mó niá ba.
A vég sô ak tus az em be ri ál do zat ak tu sa. Min dig he -
lyet te sí tô ál do zat ról van szó: egy va la ki felál doz za
ma gát a töb bie kért, egy ál la tot felál doz nak egy em -
be rért.”167 Van nak em be rek, te hát, akik elé ge det -
le nek a vi lág gal, rossz nak, vagy de for mált nak tart -
ják azt, és hogy meg ja vít sák, felál doz nak va la kit,
aki re woo doo- ként rá ru ház nak min den bûnt és
rosszat, ôt pe dig a ha lál ba kül dik. En nek az ál do -
za ti sze mély nek pe dig majd min den eset ben az ár -
tat lan ság esz mé jé vel kell kap cso lat ban áll nia (ma -
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ját.156 Eb ben az eset ben ugyanis a né zôk vol tak
azok, akik vé get ve tet tek a per for mansz nak; kö zü -
lük né há nyan szed ték le a mû vész nôt a hô su gár zó
alatt ol va do zó jég tömb bôl for mált ke reszt rôl. Ha
nem sze dik le, Ma ri na ott ma rad a ha sá ba vá gott
vér zô öt ágú csil lag gal, fel te he tôen ad dig, amíg el
nem ol vad a jég. Fis cher- Lich te sze rint ugyanis bár -
mit is ér zett, arc iz ma sem rán dult.157 A szen ve dés
te hát transz po ná ló dott a kö rü löt te ál lók ra, és ôk, a
né zôk let tek azok, akik nek szen ved niük kel lett,
vagy cse le ked ni, hogy el múl jon vég re a szen ve dés.

A Le si o nes in com pa tib les con la vi da nem csak
azért ér de kes, mert ez Lid dell egyik el sô per for -
man sza, ha nem mert egyút tal a Trip ti cho de la Aflicción
le zá ró, ne gye dik, plusz da rab ja. Az a mû, amely -
ben Lid dell elô ször je len ti be a kö zön sé gé nek, hogy
úgy dön tött nem vál lal gye re ket, az el sô nyíl tan val -
lo má sos jel le gû da rab. Kü lö nös, mégis lo gi kus nak
ha tó le zá rá sa ez a gye re kek el len el kö ve tett ször -
nyû sé gek tri ló giá já nak, és egy ben an nak a je le, hogy
az al ko tó mi lyen szo ros kap cso lat ban áll mû vei esz -
mei tar tal má val. A nyílt ön val lo más, amely a Ka -
ren Fin ley, vagy So phie Cal le- fé le158 per for man -
szok alap ját ké pe zi (ugyanitt em lít het nénk a Cindy
Sher man- fé le ön nar rá ci ós159 tech ni kát is) el sô lid -
del li meg je le né sé vel ta lál koz hat tak a né zôk eb ben
a har minc öt per ces elôadás ban. Ugyanak kor, Cor -
na go160 sze rint itt lát ha tóak az elô je lei an nak a ha -
ma ro san be kö vet ke zô fej lô dés nek is, ami Lid dell-
t a po li ti kai jel le gû tár sa da lom kri ti ka irá nyá ba elin -
dí tot ta. Egyébiránt már ma ga a dön tés, a gye rek -
vál la lás eluta sí tá sa is po li ti kai ere de tû. Lid dell ma ga
mond ta el egy ve le ké szí tett in ter jú so rán,161 hogy
az el ha tá ro zá sa az Az nar162 idô szak ban szi lár dult
meg ben ne, és ez a ra di ká lis dön tés tük rö zô dik a
mû vé ben, ami sa ját be val lá sa sze rint is önarc kép.

Lid dell- hez jól il lik a per for mansz mû fa já ban
rej lô lí ra és sze mé lyes ség, il le nek hoz zá a nagy gesz -
tu sok, és a test kiemelt sze rep hez jut ta tá sa, a meg -

döb ben tés, a né zô vel va ló di rekt kap cso lat meg te -
rem té sé nek a le he tô sé ge… még sem ez lett az ál ta -
la vá lasz tott út, ha bár idô rôl idô re ki sebb ki té rô ket
tesz eb be az irány ba, mint a 2008-as An fa eg tel se,
vagy a 2009-es Te ha ré in ven cib le con mi der ro ta ese -
té ben. Az An fa eg tel se mon da ni va ló ja te kin te té ben
hû a Le si o nes in com pa tib les con la vi da ret ros pek tív
kom po nen sé hez. Ott An gé li ca gipsz be kény sze rí -
tett lá bak kal cso szo gott fal tól fa lig egy jó húsz per -
cen ke resz tül, a ke zé ben egy csa lá di fo tót tart va,
míg az An fa eg tel se úgy kez dô dik, hogy An gé li ca az
any já hoz be szél ma gá ban, és szá mon ké ri raj ta,
hogy miért nem éne kel te ne ki azt a bi zo nyos al ta -
tót. Az elôadás egy még a dol go za tom ele jén idé -
zet mo no lóg gal foly ta tó dik az apa pos ta cen zo ri mû -
kö dé sé rôl a ka to nai tá bor te rü le tén, ami bôl egy
gon do lat tár sí tás sal máris azok nál a sze rel mes le ve -
lek nél tar tunk, ami ket ne ki írt va la ki. „Gyû löl lek
anyám” és „Sze ret lek Dá vid” hím zi be le Pe ne lo pé
gya nánt csel lós moz du la tok kal egy a sa ját vér nyo -
mait le szá mít va fe hér vá szon ba, és nem le het el -
dön te ni, hogy a ké sôbb ne ve sí tett Dá vid Fer nan -
dez va jon a csel lós, vagy a fo cis ta, mert uta lá so kat
mind ket tô re ta lá lunk. A per for mansz vé gét te kint -
ve min den kép pen a fo cis ta, hiá ba Bach és a csel ló -
zó hím zés, ugyanis per ce ken ke resz tül csak felira -
to kat lá tunk a küz dés rôl, és ar ról, hogy a legerô -
sebb em ber Is ten nel küzd, de a még an nál is erô -
sebb ön ma gá val – majd pe dig fel vé tel rôl az
An gé li ca Lid dell ál tal meg for mált va la kit (ta lán ôt
ma gát?). Ar cá val örök ké rej tôz ve elô lünk, fo ci lab -
dá val a hó na alatt sé tál a fo lyó par ton. Bach né me -
tül azt je len ti fo lyó, ve tí tet ték ki az elôadás ele jén.

Vér, könnyek, Bach és vi deó, és ke vés, na gyon
ke vés szö veg ad ja ki a per for mansz kom po nen seit,
alap han gu la ta fáj dal mas és szo mo rú, mint ha a sze -
re lem le het ne az egyet len vi gasz egy meg nyo mo rí -
tott gyer mek kor után, a küz de lem pe dig az egyet -
len mód a túlélés re.

156 Uô, Uo., 11–12.
157 UÔ, Uo., 10.
158 Föl dé nyi F. Lász ló a So phie Cal le- ról a Bal kon ban meg je lent cik ké ben úgy ír, a mû vész nô 1979-es Al vók, 1979–81-es

Sztrip tíz és 1988-as Önélet raj zi tör té ne tek cí mû mun kái ról, mint egy olyan mû vész al ko tá sai ról, aki egész éle té ben ön -
ma gát te ma ti zál ta, még ha a fo tó kon min dig más, min dig egy ide gen em ber alud ta is az iga zak ál mát a mû vész ágyá -
ban., FÖL DÉ NYI F., A csap da mint em be ri alap hely zet, 24–29.

159 Ják fal vi Mag dol na, This is my blood you see cí mû re cen zió ja Lid dell a La ca sa de la fu er za (Az erô há za) 2010-es, Az Avignoni
Szín há zi Fesz ti vá lon ven dég sze rep lô elôadá sá ról.

160 COR NA GO, At ra Bi lis o el ri to de la per ver si ón, 5.
161 Mark Mo y se y en ko ké szí tet te az in ter jút Lid dell -el (pub li ká lat lan in ter jú) 2009. ápr. 14.
162 Jo sé Ma ría Alf re do Az nar Ló pez, spa nyol po li ti kus, a Nép párt tag ja 1996 és 2004 kö zött Spa nyolor szág mi nisz ter el nöke
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163 Ci te mor: por tu gál szín há zi fesz ti vál (júl -aug.), 2009-ben ren dez ték meg 31. al ka lom mal.
164 COR NA GO, Mi mu er te a cam bio de tu pe lo (An gé li ca Lid dell, Te ha ré in ven cib le con mi der ro ta), 3.
165 LID DELL, Te ha ré in ven cib le con mi der ro ta, 1.
166 CHA LU PETZ KY, 137–140.
167 Uô, Uo., 139.
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pi rált – hogy most csak egy pél dát em lít sek. Ezek
után nem kér dés, hogy Abra mo vic volt az, akin ke -
resz tül Lid dell fel fe dez te ma gá nak Belg rá dot, a te -
me tet len ha lot tak vá ro sát.

„Nem bí rom to vább… nem, nem, nem. Nem bí -
rom to vább. Nem bí rom. Már így is so káig kés -
le ked tem. Má sok nak nem tar tott ennyi ideig.
A fiú miatt tar tóz tat tam ma gam. De most már
elég. Ké sôn, vagy ko rán, de meg te szem. Nem
tar tóz ta tom ma gam to vább. Vi gye ma gá val. Nem
tud ja el kép zel ni mi lye nek azok a köz pon tok,
aho vá az ár vá kat be te szik. Vi gye ma gá val. Nem
aka rom, hogy az én ki csi kém hol tan lás son.
Nem aka rom, hogy az én ki csi kém lás son hin -
táz ni egy kö té len. Nem bí rom to vább. Min den
al ka lom mal, ami kor föl szál lok az au tó busz ra
(…) Olyan kor, ami kor a tör tén tek re gon dol nak,
rám néz nek, rám néz nek, de va la hogy úgy, az
ök lü ket a zse bük ben tart va… Ha a tör tén tek re
gon dol nak, ak kor min dig a zse bük ben tart ják
az ök lü ket, de ha nem, ak kor elöl hagy ják a ke -
zü ket, a tér dü kön, min den nap, ami kor fel szál -
lok az au tó busz ra az el sô, amit meg né zek, hogy
hol a ke zük…”173

V.Összeg zés

dol go za tom le zá rá sa ként egy val lo más sal kez -
de nék. Fél tem at tól, hogy Lid dell-t vá lasszam,

és több jó okom is volt er re a fé le lem re. Egy részt a
mû vész nô ép pen mos ta ná ban vált fel ka pott té má -
vá a spa nyol szín ház esz té tái nak kö ré ben, és ide -
gen ként be le csöp pen ve elein te ne héz volt át lát ni a
szak iro dal ma kat. Sze ren csé re eb ben vé gül több

irány ból174 is se gít sé get kap tam. A má sik fé lel mem
ab ból fa kadt, hogy a mû vész ma ga na gyon szí ve -
sen be szél a mun kái ról, a szín ház zal kap cso la tos
el kép ze lé sei rôl, és ezt olyan ala pos ság gal és filo -
zófiai, kul túr tör té ne ti fel ké szült ség gel te szi, s ma -
guk az al ko tá sok is olyan mély sé gek ben át van nak
gon dol va, hogy nem könnyû olyat mon da ni, amit
ô még nem mon dott el – legalábbis így gon dol tam
né hány hó nap pal ezelôtt. Most az utol só so ro kat
ír va re mé lem, hogy mégis csak si ke rült az elem zé -
seim egy- né hány kö vet kez te té sé ben va la mi újat,
vagy legalábbis ere de ti gon do la to kat, össze ha son -
lí tá so kat kö zöl nöm. Re mé lem, hogy így lett! Har -
ma dik ag go dal mam az élet mû nagy sá gá ra és a szak -
dol go zat kor lá to zott ter je del mé re vo nat ko zott. Ha
itt hon is is mert al ko tó ról lett vol na szó, nem is igye -
kez tem vol na ennyi mû vét érin te ni a dol go za tom -
ban. Eb ben az eset ben azon ban a cé lom, aho gyan
azt már a Be ve ze tô ben is em lí tet tem, a be mu ta tás
volt, il let ve a kö rül te kin tô, és re mé nyeim sze rint a
mû vek hez mél tó meg mu ta tá sa an nak a mû vé szi pa -
let tá nak, amit Lid dell kí nál fel a kö zön sé ge szá má -
ra. Így sem érin tet tem min den al ko tá sát, mert úgy
gon dol tam, hogy a két tri ló gia és a Nu bi la Wahl -
heim min den más mû vé tôl el té rô sa já tos sá gai lesz -
nek a legal kal ma sab bak en nek a so kol da lú al ko tó -
nak a pre zen tá lá sá ra. Az ál ta la fel dol go zott té mák
nem könnyûek, sem mi kép pen sem könnyed szó -
ra koz ta tás a cél juk, min den kép pen felada tot, súlyt
rak nak ar ra, aki kö zel igyek szik fér kôz ni hoz zá juk.
Ta lán nem is kell min dent el fo gad ni, amit fel kí nál,
de az biz tos, hogy na gyon ins pi rá ló és el gon dol -
kod ta tó aján la to kat tesz, és egy-két ál ta lam is
kiemelt mû ve megér de mel ni lát szik, hogy a mû vé -
szet iga zi, nem meg ját szott, nem pil la nat nyi, ha -
nem va ló ban fon tos al ko tá sai kö zé ke rül jön.
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ja, az ték gyer mek ál do za tok, Szent György le gen da
és egyéb mon dák és me sék szûz ál do za tai, Izsák
felál do zá sa a Bib liá ból etc.). Nem tar tom azon ban
va ló szí nû nek, hogy Lid dell per for man szai is ilyen,
vagy ef fé le cé lok szol gá la tá ban ké szül né nek.

Szá má ra a rí tus sok kal in kább ön nön- va ló sá -
gáért fon tos. A fáj da lom ün ne pe a fáj da lom be mu -
ta tá sán át, és a szép sé gé, ami mindeb bôl szü le tik.
Egy részt l’art po ur l’art, más fe lôl tisz tel gés a gö rög
drá mák ka tar zi sa elôtt (ami rész ben a ko ráb bi ál -
do za ti szer tar tá sok he lyet te sí té se vé gett ala kult ki,
amely nek a ka to li kus meg fe le lô je a bûnt a gyón ta -
tó fül ké ben hát ra ha gyó, te hát bû nei tôl meg tisz tu ló
lé lek gyó ná sa). Em lít het nénk még egy szem pontot,
a po li ti kai vé le mény nyil vá ní tá sét, ami igen gya kori
moz ga tó ru gó ja, és meg fe le lô te re pe a fô ként a mo -
no ló gok ra épü lô, egy sze mé lyes per for man szok nak
(lásd a már em lí tett Ka ren Fin le y-t, vagy a ke vés -
bé a ver ba li tás ra épí tô, de szin tén val lá si, po li ti kai
jel ké pe ket hasz ná ló Abra mo vic per for man sza it.)

Bel gra do. Ez An gé li ca Lid dell ta lán ed di gi leg -
jobb da rab já nak a cí me. A dél szláv há bo rút te ma -
ti zá ló, a ka to li ciz mus nyel vét és li tur giá já nak felépí -
té sét fe je zet cí mek ként fel hasz ná ló, ed dig elôadat -
lan mû vét 2008-ban pub li kál ta az al ko tó.

Ma ri na Abra mo vic, a ma gát a per for mansz nagy -
any já nak ne ve zô al ko tó is Belg rád ban szü le tett, a
két mû vész in du lá sá nak kö rül mé nyei, cso mag já -
nak tar tal ma meg le pô ha son ló sá go kat mu tat. Aho -
gyan An gé li ca ap ja ka to na volt, úgy Abra mo vic-é
is, sôt, az édes any ja is – mind a ket ten par ti zán -
ként har col tak a má so dik vi lág há bo rú ban. Miu tán
a fér je el tûnt a csa lád éle té bôl Ma ri na any ja szi go -
rú esz kö zök kel foly tat ta egye dül a gyer me kei ne -
ve lé sét. Azon túl, hogy gyak ran meg ver te,168 Ma -
ri na egé szen hu szon ki lenc éves ko ráig nem tar tóz -
kod ha tott es te tíz után a há zon kí vül.169 Ezt az él -
mé nyét ké sôbb a volt Ju go szlá viá ban elôadott
mû vei nek kon cep ció já ba is beépí tet te, azok idô -
pont ját úgy iga zít va, hogy tíz után már min den ki
ott hon le hes sen. A csa lád mel lett a val lá sos kör nye -
zet is je len tôs sze re pet ját szott mind két mû vész
szel le mi-lel ki fej lô dé sé ben, Lid dell ese té ben az apá -
cák ál tal ve ze tett is ko la, Abra mo vic-ról pe dig annyit

biz to san tud ni, hogy a nagy báty ja Var na va Pát riár -
ka volt, a szerb or to dox egy ház fe je az 1930 és 1937
kö zöt ti idô szak ban,170 és hogy hat évig élt együtt a
nagy any já val, aki rend kí vül val lá sos volt. Egy har -
ma dik ér de kes ség, hogy mind ket ten több egye te -
men és fô is ko lán meg for dul tak, és míg Lid dell pszi -
cho ló giá ból és szí né szet bôl szer zett dip lo mát, Abra -
mo vic kép zô mû vé sze tet ta nult elôbb Belg rád ban,
majd Zág ráb ban vé gez ve el a hoz zá tar to zó poszt -
gra duá lis kép zést. Ép pen húsz év van köz tük, a
negy ven ha tos Ma ri na már húsz éves volt, ami kor
a kis An gé li ca hat van hat ban a vi lág ra jött, még sem
le het ta gad ni, hogy egy alom ból va lók: Egy el sô ge -
ne rá ciós és egy má sod ge ne rá ciós per for mer, csak
ép pen az egyik a kép zô mû vé szet, a má sik a szín -
ház fe lôl kö ze lí ti meg ugyanazt. Mindezek a ha son -
ló sá gok ön ma guk ban per sze csak ér de kes sé gek, de
mind járt va lós ér tel met nyer nek, ha meg né zünk
két olyan mû al ko tást, amely ugyanaz zal a té má val
fog lal ko zik: a gye re kek és a há bo rú kap cso la tá val.
Lid dell ese té ben ez legerô seb ben a már ko ráb ban
tár gyalt Blan ca nie ves- ben, Abra mo vic- nál pe dig a
2008-as Eight les sons on emp ti ness with a Hap py
End171 cí mû mun ká já ban te ma ti zá ló dik, ahol laoszi
gye re kek nek já ték fegy ve re ket ad va kü lön bö zô túsz -
ej té si, ki vég zé si és tár gya lá si je le ne te ket ját szat el
ve lük, amit az tán vi deó ra vesz, il let ve fény ké pe ket
ké szít ró luk. A két mû nek ugyan más a ki csen gé -
se, mert Lid dell Hó fe hér ké je meg hal, míg Abra mo -
vic gye re kei mág lyát rak nak a mû anyag fegy ve rek -
bôl, és má sok az esz kö zei is, mert Lid dell eb ben az
elôadá sá ban erôs ér zel mi nyo más nak ve ti alá a né -
zôt, míg Abra mo vic a vi deók egy más mel lé he lye -
zé sé vel, a kis gye re kek ka to nai ru há ba öl töz te té sé -
vel in kább, ha bár nem ki zá ró lag, in tel lek tuá lis
felada tot bíz a kö zön sé gé re. A gon do lat azon ban
ugyanaz, és a fé le lem is, va la mint a té ma vá lasz tás -
ban rej lô figye lem fel kel tô szán dék. Mi lesz a vi lág -
gal, ha már csí rá já ban el hal, el rot had ben ne az élet?

Azt, hogy Lid dell szá má ra mennyi re fon tos a
szerb mû vész nô mun kás sá ga, jól mu tat ja az El mat -
ri mo nio Pa lav ra kis hegy nyi sza na szét szórt meg -
cson kí tott já ték ba bá ja, me lyet nagy va ló szí nû ség -
gel Abra mo vic Bal kan Ba ro que per for man sza172 ins -

168 O’HA GAN
169 DROZ DIK, 2–3.
170 O’HA GAN
171 [Az üres ség nyolc lec ké je]
172 Az 1997-es Ve len cei Bien ná lén a mû vész egy hegy nyi vé res cson ton ül ve em lé ke zett meg a dél szláv há bo rú ról. Ezért

a mun ká jáért Abra mo vic el nyer te a leg jobb mû vész nek já ró Arany Orosz lánt.

173 LID DELL, Bel gra do, 82
174 Kü lön kö szö net jár ér te Je sús Equ í á- nak, va la mint Ma nu el Be ni to- nak, Ják fal vi Mag dol ná nak, Mark Mo y se y en ko nak és

Ana Isa bel Fer nán dez Val bu e ná nak és a mad ri di CDT (Cent ro de Do cu men ta ci ón Te at ral) dol go zói nak.
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