
AKas sák Ház Stú dió be til tá sa után (1972) a Ha -
lász Pé ter és Ko ós An na ál tal ala pí tott cso port 
a „sza miz dat lét be” vo nu lást vá lasz tot ta a kul -

túr hi va tal no kok kal va ló al ku do zá sok he lyett. Az 
aláb biak ban a la kás szín ház1 mint kul tu rá lis je len -
ség tör té nel mi, po li ti kai, szo cio ló giai, pszi choana -
li ti kus és szín há zi as pek tu sait vizs gá lom a Kas sák 
Ház Stú dió – La kás szín ház – Squ at tör té ne ti sort 
al ko tó for má ció(k) konk rét pél dá ján ke resz tül.2 

 
Szín ház mint fog lal tház 

 

A z egyik el sô le he tô ség, hogy a cso port ál tal 
New York ban fel vett név hez – Squ at (Fog lalt -
ház) – kap cso lód va a fog lalt há zak kal fog lal -

ko zó tér el mé le tek kon tex tu sá ban ve gyük fon to lóra 
a szín ház mû kö dé sét.3 A ház fog la lás a tár sa dal mi 
ak ti viz mus egyik for má ja, kiala ku lá sa a ka pi ta liz -
mus tér po li ti ká já ra adott vá lasz ként ér tel mez he tô. 

A ka pi ta liz mus ban a vá ro si tér4 a tô ké nek alá ren -
delt. A tér szer ve zés egyik cél ja az em be rek gyors 
ára mol ta tá sa a mun ka hely és la kó hely kö zött, a má -
sik pe dig a fo gyasz tás ösz tön zé se, mely nek ré sze -
ként még a sza ba di dô el töl té se is a fo gyasz tás sal 
asszo ciá ló dik (passzá zsok és plá zák). To váb bi fon -
tos elv, hogy egy adott te rü let va la ki hez tar to zik, 
és még ha (in gat lan spe ku lá ciós cé lok kal) akár éve -
kig nem is hasz nál ja a tu laj do nos, má sok nak nincs 
jo ga el fog lal ni, és be lak ni azt.  

A tér ily mó don va ló el lenôr zé sé re és ki sa já tí tá -
sá ra szá mos al ter na tív el len lé pés szü le tett, me lyek 
kö zül a ház fog la lás csu pán az egyik. Az ut cai gör -
desz ká zás pél dául te kint he tô a ka pi ta lis ta tér szer -
ve zés kri ti ká ja ként, mi vel a tö me gek ára mol ta tá sá -
ra és/vagy felüdü lé sé re hasz nált köz te re ket et tôl el -
té rô funk ció ban hasz nál ja,5de em lít het jük a fo -
gyasz tás ra buz dí tó pla ká to kat, tár sa dal mi üze ne tet 
hor do zó fe lü let té ala kí tó ge ril la pro pa gan dát is.6 
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Sza bad ság tér 69–85.

1 A cso port nak nem volt ne ve a ki ván dor lás elôtt, ezért a to váb biak ban La kás szín ház ként uta lok a tár su lat tör té ne té nek ma -
gyaror szá gi (1969–1975) sza ka szá ra. A „la kás szín ház” meg je lö lés a la kó tér és szín há zi tér szét nem vá lasz tá sá ra utal, tehát 
a tár su lat pá ri zsi, rot ter da mi és New York-i mû kö dé sét is ma gá ba fog lal ja.  

2 Ta nul má nyom ban kü lön nem té rek ki a cso port(ok) mû kö dé sé nek kro no ló giai is mer te té sé re, mi vel te vé keny sé gük (külö -
nö sen a ma gyaror szá gi il le gá lis lét hez ké pest) jól do ku men tált, a do ku men tu mok több sé ge több ször pub li kált, így min -
den ki szá má ra hoz zá fér he tô, egy ré szük pe dig pon tos kro no ló giát is is mer tet: SZM 1991; Vár sze gi, 1990: 183–187; Kla -
ni czay–Sas vá ri, 2003: 139, 169, 173–176; Buch müller–Ko ós 1996, va la mint www.squ at the at re. com (A fel so rol tak közül 
az utób bi ket tô a leg tel je sebb.) 

3 A ne vet az egyik ver zió sze rint egy ba rát ado má nyoz ta a tár su lat nak, mi vel olyan he lye ket hasz nál nak, me lyek rôl má sok 
meg fe led kez tek (lásd Pa lo tai, http://squ at the at re. com/press2.html). Egy má sik vál to zat sze rint St. Au by Ta más ad ta a cso -
port nak a ne vet Pá rizs ban, annyit té ve hoz zá: „Én va gyok a ke reszt apá tok!” (Buch müller–Ko ós, 1996: 47).  

4 A vá ro si tér ka pi ta lis ta mó don va ló szer ve zé se kü lön bö zô el vek sze rint tör té nik az in duszt riá lis és poszt in duszt riá lis korban. 
Itt csak a kö zös ele mek re kon cent rá lok. Az in duszt riá lis és poszt in duszt riá lis vá ro si épí té szet egy más hoz va ló vi szo nyát 
vizs gál ja Vid ler, 1992.  

5 Ezt az Ian Bor den ál tal meg fo gal ma zott ál lí tást Ka csuk Zol tán is mer tet te, az Erô szak és ne mek cí mû kon fe ren cián (Ka csuk, 
2003). Az elôadás fô té zi sei sze rint az ut cai gör desz ká zás ban a ver seny sze rû desz ká zás hoz ké pest túl ten gô ön pusz tí tó elem 
a test hez va ló ka pi ta lis ta vi szo nyu lás (vi gyá zok ma gam és má sok tes té re, mi vel a test mun ka esz köz) és a he ge món férfiasság 
(koo pe rá ció, te kin tély tisz te let, ön meg va ló sí tás) al ter na tív min tá ját kons ti tuál ja, bár bi zo nyos ele mei ben (pél dául lá nyok 
ki zá rá sa) mégis új ra ter me li az utób bit.  

6 A té má hoz lásd http://www.in dy me di a. hu/?x=19234&fview=233 
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A ház fog la lók hasz ná la ton kí vü li in gat la no kat sa -
já tí ta nak ki, és eze ket egy ben (nem ka pi ta lis ta el -
vek men tén szer ve zô dô) kul tu rá lis és szo ciá lis cé -
lo kat szol gá ló in téz mé nyek ként mû köd te tik. Szû -
kebb ér te lem ben a fog lalt há zak nagy já ból a kö vet -
ke zô jel lem zôk nek tesz nek ele get:  

 
Mi a fog lal tház? 

– Tér, fe dett te rü let. 
– Il le gá lis ház fog la lás ke re té ben sze rez ték meg, 

vagy je len leg is il le gá lis. 
– Nem csak egy la kás vagy egy eme let, ha nem 

egy egész ház (leg jobb, ha több eme le tes). 
– Egy na gyobb vá ros ban van. 
– Ré sze a vá ros kul tu rá lis éle té nek. 
– Po li ti kai cé lok kal (is) mû kö dik. 
– Bá zis de mok ra ti kus kö zös ség. 
– A kö vet ke zô funk ció kat lát ja el: 

• la kó hely • al kal mi szál lás • szo ciá lis szál lás 
• kul túr ház • mo zi• in ter net- ká vé zó • in fo -
shop (in for má ciós köz pont) • könyv tár • 
köny ves bolt • kiál lí tó te rem • mú zeum • mû -
te rem • kocs ma • kon cert te rem • pró ba te rem 
• mû hely • gyár • bolt • szer kesz tô ség • iroda 
• egyéb: ki kép zô köz pont, szín ház, rak tár, etc. 

– Ezek a funk ciók át fe dik egy mást, il let ve össze -
ke ve red nek, így egy ter mé ke nyebb kör nye zet 
jön lét re.7 

 
A Kas sák Ház Stú dió és a La kás szín ház – ré szint 
mi vel el té rô tár sa dal mi be ren dez ke dés ben jött létre – 
csak rész ben osz to zott ezek ben a cé lok ban és el -

vek ben: így pél dául nem le he tett a vá ros kul tu rális 
éle té nek ré sze, csak a hi va ta los kul tú rá val pár huza -
mo san lé te zô má so dik nyil vá nos ság szá má ra. A leg -
fon to sabb azon ban, az el len kul tu rá lis lé te zés, adott 
volt. A Squ at már kö ze lebb áll a klasszi kus ér te -
lem ben vett fog lal tház hoz, hi szen a szín há zi elôadá -
so kon túl filmfesz ti vá lok nak, kon cer tek nek adott 
te ret, ezen kí vül al kal mi – szo ciá lis szál lás ként is 
üze melt (lásd Buch mül ler–Ko ós, 1996: 162). Az 
il le gá lis meg szer zés mo tí vu ma azon ban itt is hiány -
zik, hi szen a tár su lat sza bá lyos bér le ti szer zô dés ke -
re  té ben vet te bir tok ba a há zat (vö. Buch mül ler–Koós, 
1996: 47, 165–166), és a szét köl tö zés fô oka is a 
bér le ti szer zô dés le jár ta volt, hi szen a tár su lat már 
tíz hó nap pal ko ráb ban ket té vált (Buch mül ler–
Koós, 1996: 224). Azon ban a fen ti el vek mindegyi -
ké nek az „iga zi” fog lalt há zak sem min den eset ben 
tesz nek ele get, így le gá li san szer zett, a squ at kö zös -
sé gek ben mégis tel jes ér té kû ként el fo ga dott fog lalt 
há zak kal is ta lál koz ha tunk (pél dául a bu da pes ti 
AK57,8 il let ve a bé csi EKH9). 

A fog lalt ház tár sa da lom kri ti kai je len sé ge kap -
csán szá mos, azt tá gabb kon tex tus ban vizs gá ló 
teória ar ti ku lá ló dik, ame lyek a La kás szín ház mû -
kö dé sé nek meg ra ga dá sát is se gít he tik.10 A Ha kim 
Bey ál tal ki dol goz ta át me ne ti leg füg get len zó na 
(temporary au to no mo us zo ne – TAZ) pél dául olyan 
jelen ség, mely pon tos definí ció he lyett in kább pél -
dá kon ke resz tül ra gad ha tó meg.11 TAZ nak te kint -
he tôk a ka lóz kö zös sé gek,12 a for ra dal mi Fran ciaor -
szág váro si kom mu nái, és a Mah novs csi na. A TAZ -
ok elsô sor ban azo kon a he lye ken je len nek meg, 

17Du naj csik Pé ter Ma xi gas: Fog lal tház és ci vil tár sa da lom. A szö veg le tölt he tô a szer zô hon lap já ról: http://hi.z pok.hu/maxigas/  
18Lásd http://ak57.f re eb log. hu/ 
19Lásd www.akhb leibt .in fo  
10A fog lal thá zak kap csán ar ti ku lá ló dó el mé le tek át te kin té sé hez lásd Du naj csik idé zett mû vét.  
11A TAZ el mé le té nek ki dol go zá sát há rom for rás ins pi rál ta: 1. a föld raj zi tér ké pek ideo ló giai elég te len sé ge; 2. egy cy ber -

punk no vel la; 3. tör té nel mi pél dák. (1.) A föld raj zi tér ké pek ideo ló giai ér te lem ben so ha nem ké pe sek le fed ni a te re pet. 
A fel fe de zé sek ko rát kö ve tôen, a mo dern ál lam szü le té sé vel pár hu za mo san a föld te rü le tek mint egy-egy ál lam tu laj do na 
je len nek meg (az utol só föl det 1899-ben sa já tí tot ták ki, és azóta már sor ke rült a hold ki par cel lá zá sá ra is), de min dig lé -
tez nek olyan he lyek, me lye ket a tér kép nem ké pes meg fe le lôen rep re zen tál ni: az abszt rakt rá cso zat tal, mely az ál lam pszi -
chi kus gyar ma to sí tá sát je le ní ti meg, szem be he lyez ke dik egy má sik pszi cho to po gráfia, az el lenál lás át- meg át he lye zô dô 
he lyei. (Lásd még a frak tá lis, ezért áb rá zol ha tat lan ten ger öböl pél dá ját.) (2.) A cy ber punk mû faj a ha ló dó sci-fi megújítá -
sa ként je lent ke zett a nyolc va nas évek tôl. Ez utób bi val szem ben cse lek mé nye több nyi re nem tá vo li ga la xi so kon, ha nem 
a föl dön ját szó dik. A mû faj kép vi se lôi a je len tár sa dal mi és gaz da sá gi prob lé máit vizs gál ják egy tech ni ci zált, mul ti nacioná -
lis vál la la tok irá nyí tot ta utó pisz ti kus kö zel jö vô ke re tei be he lyez ve. Bey sze rint ilyen át me ne ti leg füg get len zó nák azon -
ban nem csu pán a jö vô ben le het sé ge sek, ha nem (3.) tör té nel mi pél dái vol tak, il let ve most is lé tez nek. „(…) mi ni-tár sa -
dal mak, me lyek tu da to san a tör vé nyen kí vül re he lyez ked tek és ha csak rö vid, ám de rûs élet re is, de el tö kél ték a ki tar tást.” 
(Bey, 1991 http://www.hermetic.  com/bey/taz3.html)  

12Bey szel le mes pár hu za mot von a ha cke rek és a ka ló zok kö zött. A ka ló zok ko rá ban a ha jók vol tak a kvá zi adat hor do zók 
– min den fé le föl di jó val és in for má ciók kal meg ra kod va köz le ked tek a kon ti nen sek kö zött. 
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ahol az ál lam min dent el lenôriz ni és irá nyí ta ni akar. 
A TAZ -o kon vé gig te kint ve Bey há rom fô jel lem zôt 
rög zít: 

1. a nuk leá ris csa lád hie rar chi kus be ren dez ke -
dé se he lyett a részt ve vôk ho ri zon tá li san szer ve zôdô, 
szel le mi és va gyon kö zös sé gen ala pu ló kö zös sé gek -
ben él nek (ban dák, tör zsek, stb.) 

2. per ma nens ün nep lés: a sza tur ná li ák és archai -
kus ün ne pek olyan vi lág kép ben gyö ke rez tek, 
amely ben bi zo nyos ese mé nyek re úgy te kin tet tek, 
hogy azok a pro fán idôn, azaz az Ál lam és Tör téne -
lem szab ta idôn és té ren kí vül es nek. Így a TAZ -ok 
en nek a kul tu rá lis ha gyo mány nak az örö kö sei. Bár 
Bey nem em lí ti, e per ma nens ün nep lés sok te kin -
tet ben a Bah tyin- fé le kar ne vál hoz ha son lít, egy fon -
tos kü lönb ség gel: nem kö ve ti a hie rar chi kus rend 
visszaál lí tá sa.  

3. pszi chi kus no ma diz mus: ha ül dö zô be ve szik 
ôket, a TAZ tag jai egy sze rûen to vább áll nak, egyfajta 
gyö kér te len vi lág pol gár ság gal bír nak.  

A Kas sák Ház, a La kás szín ház és a Squ at mind -
há rom pont nak meg fe lel nek, egyaránt leír ha tók 
mint TAZ.13 A La kás szín ház azon ban, mi vel köz -
vet le nebb és erô sebb nyo más el le né ben kel lett mû -
köd nie, ra di ká li sabb al ter na tí vát kép vi selt az adott 
tár sa dal mi kon tex tus ban. Egy fon tos kü lönb ség is 
adó dik a TAZ -ok és az itt vizs gált szín há zak te vé -
keny sé ge kö zött. Bey el kü lö ní ti egy más tól az el tû -
nés és az el lenál lás tak ti káit. Míg a lát ha tó ság ra épü -
lô ál la mok ban a TAZ -ok több sé ge az el tû nés, rej -
tôz kö dés tak ti ká já ra ala poz, Buch mül ler Éváék nak 
(ta lán mert a szín ház ele ve kö zös sé gi ese mény) 
eszük ágá ban sem volt el rej tôz ni a ha ta lom te kin -
te te elôl, így az el lenál lás tak ti kái ra is mer he tünk 
mû kö dé sük kap csán.  

Az át me ne ti leg füg get len zó nák te hát a La kásszín -
 ház tör té nel mi kon tex tu sát al kot ják, s mû kö dé sé -
nek tör té ne ti szi tuá lá sát se gí tik. Bár a TAZ -ok törté -
 ne te egy más tól tér ben és idô ben füg get len eseménye -
 ket fog lal ma gá ba, az au to nó mia ke re sé se és át me -
ne ti meg te rem té se te szi ôket kö zös tör té net ré szé vé.

A kiuta sí tott szín ház 
 

A to váb biak ban azt vizs gá lom, hogy a hi va ta los 
fó ru mok szö ve gei ben (be leért ve a III/III-as ak -
tá kat) ho gyan konst ruá ló dott a la kás szín ház 

mint „rossz tárgy/ ab jek tált má sik” ké pe, és eh hez 
mi lyen, a tér hez mint tár sas-szim bo li kus in terak -
ciók cse re kö ze gé hez kap cso ló dó pszi chi kus fo lya -
ma tok já rul tak. A pszi cho ana lí zis meg lá tá sait a tár -
sas me zô re al kal ma zó pers pek tí va a „sza miz dat lét -
be” kény sze rí tés és az or szág ból va ló kiuta sí tás mo -
tí vu mai nak ér tel me zé sét se gí ti. 

Az ego sze pa rá ció és dif fe ren ciá ció ré vén va ló 
for má ló dá sa tár sas vi szony la tok és tár sa dal mi nor -
mák kö zé he lye zi az alanyt, ezért a meg ve tés, eluta -
sí tás (ab jek tá lás) mo rá lis és tár sa dal mi di men zió -
val is bír. „(…) nem a tisz ta ság vagy az egész ség 
hiá nya az, ami megalá zó vá tesz, ha nem az, ami ki -
for gat ja az iden ti tást, a rend szert, a ren det. Aki nem 
tisz te li a ha tá ro kat, a te re ket, a sza bá lyo kat. Az át -
me ne ti ség, a két ér tel mû ség, a ke ve re dés. (…) Aki 
a mo rált eluta sít ja, nem fel tét le nül al jas, az amo rá -
lis ban le het ép pen nagy ság is (…) Az ab ject vi szont 
im mo rá lis, alat to mos, ke rü lô uta kon já ró, san da: 
rej tôz kö dô ter ror, mo soly gó gyû lö let; (…) az adós, 
aki felad té ged, egy ba rát, aki le szúr…” (Kri ste va, 
1996: 170)  

Az ab jek tá lás mint én kép zô me cha niz mus tár -
sa dal mi fo lya mat ként is megfigyel he tô. A va la mely 
cso por tot rep re zen tá ló tár sa dal mi szub jek tum 
éppúgy bi zo nyos em be rek, he lyek, vi sel ke dés for -
mák eluta sí tá sa ré vén konst ruá ló dik, mint a pszi -
chés on to ge ne zis so rán. A je len ség két mó don kap -
cso ló dik a tér hez: a meg ve tett, ki ta szí tott má si kat 
gyak ran „ott”-ként lo ka li zál juk sa ját tér be li po zí -
ciónk hoz ké pest („itt”); vagy a szeg re gá ció, a ki te -
le pí tés, a tér be li el kü lö ní tés ré vén mi ma gunk ma -
te ria li zál juk tô le va ló iszo nyun kat. A gyû lö let tér -
be lie sí té sén túl ab jekt tu laj don sá go kat pro jek tá -
lunk a szá munk ra „ve szé lyes” má sik ba, aki rôl úgy 
gon dol juk, lé tün ket fe nye ge ti (en nek a szo ron gás -

13Bár a cso port há zas sá got nem va ló sí tot ták meg olyan ra di ká lis for má ban, mint az Ot to Mühl- fé le AA kom mu na (ahol is 
til tott volt a tar tós pár kap cso lat, a ru há kat pe dig kö zös kon té ner ben tar tot ták), a leírá sok és visszaem lé ke zé sek egyér tel -
mûen meg fo gal maz zák a szel le mi- és va gyon kö zös ség lé tét, mely nek meg ne ve zé sé re gyak ran a há zas ság me ta fo rá ját hasz -
nál ják (pél dául Ha lász, 1991b: 96 és Bá lint, 1991: 92). A per ma nens ün nep lés ál la po ta szin tén a részt ve vôk visszaem lé -
ke zé sé bôl re konst ruál ha tó. „Kép zeld el azt, hogy át mégy reg gel va la mit meg be szél ni, és a la kás töm ve van kü lön fé le em -
be rek kel. És te egész nyu god tan kérsz ke nye ret meg teát, du málsz a töb biek kel (…) Ál lan dó moz gás volt ott reg gel tôl 
reg ge lig, nap nap után. Aki el fá radt, ha za ment, vagy ott le fe küdt alud ni.” (Do náth, 1991: 44) A pszi chi kus no ma diz must 
pél dáz za, hogy a ki ván dor lást kö ve tôen a ko ráb biak tól gyö ke re sen el té rô anya gi és szel le mi kö zeg ben zök ke nô men te sen 
foly tat ták to vább szín há zi te vé keny sé gü ket, no ha a New York ban va ló le te le pe dést megelô zôen két évig ide-o da ve tôd -
tek a vi lág ban (el sô sor ban Eu ró pá ban). 



103

nak a mé lyén a pre ö di pá lis fú zió ba, a nem-lét be 
va ló vissza hul lás ré me la pul). A ki te le pí té sek és tér -
be li szeg re gá ció kortárs il let ve tör té ne ti pél dáit vizs -
gál va Da vid Sib ley megál la pít ja, hogy az azo kat kí -
sé rô disz kur zu sok né hány idô tôl-hely tôl füg get len 
for mu lát is hasz nál nak. A legál ta lá no sabb szte reo -
tí piák: a bôr szín re va ló hi vat ko zás; a ter mé szet tel 
va ló asszo ciá lás; a be teg ség, fer tô zés ve szély, pi szok 
és szenny em le ge té se; va la mint a mo rá lis pá nik 
(Sib ley, 1995: 14–29). Az ügy nö ki je len té sek ben 
fô leg e két utób bi val ta lál koz ha tunk. Ugyanak kor 
a szo cia lis ta szub jek tu mot rep re zen tá ló ál la mi in -
téz mé nyek bôl va ló ki til tás és az or szág ból va ló 
kiuta sí tás a tér ben meg nyil vá nu ló ab jek tá lás ként 
ér tel mez he tô. 

A BM 1971-tôl gyûj tött je len té se ket a La kás szín -
ház ról és a hoz zá kö tô dô cso port tag jai ról. Ga lántai 
György a bel sô el há rí tás szá má ra 1973-ban ke rült 
kép be, ami kor is Ha lá szék több ször fel lép tek a ba -
la ton bog lá ri ká pol ná ban. Mint hogy a la kás szín ház -
ról és a ká pol ná ról szó ló je len té sek egyelô re együtt, 
egy szö veg tes tet al kot va ol vas ha tók (Kla ni cza y- Sas -
vá ri, 2003), e pon ton cél sze rû szé le sebb re ven ni a 
ta nul mány lá tó szö gét, s azt vizs gál nunk, ho gyan 
je le nik meg az ide gen ség konst ruk ció ja az un der -
gro und mû vé szet kap csán. A re to ri kai stra té giák 
rög zí té sén túl ez azért is cél ra ve ze tô le het, mert a 
kép zô mû vé sze ti kon tex tus kap csán meg fo gal ma -
zot tak a La kás szín ház kap csán is se gít het nek meg -
vá la szol ni a kér dést: mi adott okot az in do ko lat lan 
gya nú sít ga tá sok ra és hi per bo lisz ti kus túl zá sok ra.  

Ga lán tai 1970–73-ig nya ran ta szer ve zett kiál lí -
tá so kat és kul tu rá lis ese mé nye ket az ál ta la mû te -
rem ként bér lelt ba la ton bog lá ri ká pol ná ban. Egy 
jog hé za got ki hasz nál va14 le he tô sé get nyúj tott a hi -
va ta los kiál lí tó he lyek rôl ki szo rí tott mû vek meg je -
len te té sé re. Aho gyan a po li ti kai és mû vé szet tör té -
ne ti kon tex tus re konst ruá lá sá ból ki de rül, ezek a 
tár la tok il le gá lis vol tuk el le né re ke vés sé vív ták ki a 
ha ta lom el len szen vét. Ám 1971-ben a ko ráb bi Szü -
re non kör he lyett (mely a ma gyar avant gárd ha gyo -
má nyát ápol ta és foly tat ta) az Ipar terv cso port al -
ko tói ke rül tek több ség be. Ôk ad dig ná lunk is me -

ret len, nyu ga ton di va tos és el ter jedt mû fa jok kal je -
lent kez tek (hap pe ning, kon cept, konk rét köl té szet, 
stb.). A ha ta lom szá má ra ezek az új irány za tok kü -
lö nö sen bosszan tóak vol tak, mert megíté lé sé hez 
nem ren del ke zett esz té ti kai mér cé vel. Mint azt 
György Pé ter is kiemel te,  

 
(…) sem a teo re ti ku sok nak, sem a rend szer mel lett 
el kö te le zett, be fo lyá sos mû vé szek nek nem volt sej tel -
mük sem ar ról, mi is a kor, azaz a gyôz tes nek re mélt 
vagy hitt szo cia liz mus mû vé sze te, s en nek függ vé nyé -
ben mi ként te kint se nek az egyes kortárs áram la tok -
ra, ho gyan és mi hez ké pest ítél jék azo kat ha la dó nak 
vagy ret rog rád nak, a Nyu gat után zó já nak vagy épp 
ár tat lan nak, sôt akár tá mo ga tan dó nak. A kor szak nagy 
kul túr po li ti kai mí to sza, a há rom T (tá mo ga tás, tû rés, 
til tás) megért he tôen és kö vet he tôen mû kö dött az iro -
da lom ban, ám a kép zô mû vé szet te rü le tén egyál ta lán 
nem. Ha az iro dal mi lek to rok – Cser nus Ti bor képének 
hô sei – pon to san tud ták, mit is kell tá mo gat niuk, tûr -
niük, avagy hogy mi nek a til tá sát nem aka dá lyozhatják 
meg –, a kép zô mû vé sze ti élet ala kí tói nak épp az oko -
zott fej fá jást, hogy fo gal muk sem volt, hogy egyé ni in -
 du   la tai kon, íz lés be li el fo gult sá gai kon túl, úgy mond 
teo  re ti kus ala pos ság gal, mit is so rol ja nak a tá mo gatás 
és a tû rés fo ga lom kö ré be. (György, 2004 http://www. 
art pool. hu/bog lar/saj to/buksz_gyorgyp.html)  
 

Ré szint ha son ló okok ból vál hat tak gya nús sá a hap -
pe nin gek. No ha nyu ga ton egy di rek ten po li ti zá ló 
hap pe ning irány zat is kiala kult (pél dául a Li ving 
The at re), és azt is mer ték is egyes al ko tók (a La kás -
szín ház tag jai pél dául szín há zi fesz ti vá lok ról), a 
Kas sák Ház Stú dió és a La kás szín ház elôadá sai ban 
nyo ma sem volt a di rekt po li ti kai meg fo gal ma zá -
sok nak. Mégis be til tot ták ôket, az in dok lás sze rint 
azért, mert el tér tek a hi va ta lo san en ge dé lye zett 
forga tó könyv tôl. A hap pe nin gek a kor szín há zi elô -
adá  sai hoz ké pest szo kat la nul sok, az egyé ni fantázia, 
asszo ciá ciók, is me re tek ál tal be töl ten dô üres he lyet 
hagy tak a né zô szá má ra – ami el sô sor ban szo katlan 
volt a cen zo rok szá má ra, s csak mar gi ná li san ve tô -
dött fel a po li ti kai fél reért he tô ség vád ja.15 Ez a mû -

14Mû te rem ben bár ki tart ha tott há rom na pos mun ka be mu ta tót – más kiál lí tá sok hoz az ál la mi ér de kelt sé gû Lek to rá tus en -
ge dé lye kel lett.  

15A hap pe nin gek ese té re is le for dít ha tó a megál la pí tás, mi sze rint: „(…) a kor szak nem is mert zsû ri nél kü li kiál lí tást, azaz 
a Kép zô- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus pe csét je an nál in kább kel lett, mi nél ke vés bé ér tet te egy-egy he lyi hi va tal vagy hi va tal nok, amit 
lát. Ki csit éle sen: ha volt pe csét, nem kü lö nös képp ér de kel te, hogy nem ér ti, amit lát, s tán még az sem, ha ér ti. Ha nem volt 
pe csét, ak kor hir te len fel me rült a gya nú: va jon mit je lent het az, ami nem ért he tô.” (György, 2004 http://www.art pool. 
hu/bog lar/saj to/buksz_gyorgyp.html kieme lés SG.)
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vé szet el mé le ti – her me neu ti kai prob lé ma a La kás -
szín ház elôadá sai ról szó ló je len té sek ben is exp li ci -
ten meg fo gal ma zó dik. Ahogy a Pé csi Zol tán fe dô -
ne vû be sú gó (pol gá ri ne vén Há ber mann M. Gusz -
táv, ak ko ri mû vész ne vén Al gol Lász ló) fo gal ma zott:  

 
Az egyik cím nél kü li da rab já ban a meg je le nô ka to na -
ru hás férfit alig ha azo no sít hat juk szov jet ka to ná val, 
an nak el le né re, hogy tény, hogy ez a férfi egy szov jet 
szer zô re gé nyé bôl ol va sott fel a da rab ban rész le te ket. 
Le het sé ges, hogy en nek alap ján egyes né zôk szov jet 
ka to ná val asszo ciál ták ezt a figu rát. Azon ban a da rab 
szer ke ze té ben en nek az alak nak sem mi lyen ér té ke lé -
se nem volt, te hát a da rab sem mi lyen meg jegy zést 
nem fû zött en nek az alak nak a sze re pé hez, hi szen a 
da rab ké sôb bi sza ka szai ban Brez nyik le is ve tet te ezt 
a ru hát, több szö ri alak vál to zá son ment át, va ló szí nû, 
hogy ezt az epi zó dot csak az ér de kes ség ked véért ik -
tat ta da rab já ba. Le het sé ges, hogy az ér de kes ség po li -
ti kai jel le gû akart len ni, de er re nincs bi zo nyí té kom. 
Mintegy ját szott vol na egy po li ti kai ér tel me zés le he -
tô sé gé vel, azt hi szem azon ban, eb ben a vo nat ko zás -
ban nem ve zet te ôt ha tá ro zott cél. (Kla ni cza y- Sas vári, 
2003: 349)16 
 

A la kás szín ház ról és a bog lá ri ká pol ná ról szó ló je -
len té sek ben meg fo gal ma zott vá dak egy ré sze arc -
hai ku san, más ré sze az adott tár sa dal mi kon tex tus -
ban mi nô sít he tô ab jekt nak:  
– sírgya lá zás: „A cso port mag ját ké pe zô sze mé -

lyek – kb. 10–15 fô – az elôadás után a lak rész -
nek hasz nált krip tá ba men tek be” (Kla ni cza y-
 Sas vá ri, 2003: 314). „A bér lô a ká pol ná ban volt 
krip tát meg szün tet te, on nan az em lí tett csa lád 
tag jai nak ma rad vá nyait a kápolna mel let ti kül sô 
te rü let re vi tet te ki, ott te me tet te el, míg a krip -
tát la kás nak ren dez te be” (Kla ni cza y- Sas vá ri, 
2003: 316). A krip ta fel tö ré se és a holtak meggy -
alá zása rend re ott kí sért a szö ve gek ben. Pe dig 
ép pen Ga lán tai volt az, aki a ko ráb ban rend sze -
res sír rab lá sok nak a hely bir tok ba vé te lé vel, la -
kat fel sze re lé sé vel és ott tar tóz ko dá sá val vé get 
ve tett. Min den ab jekt kö zül az élet és ha lál össze -
mo sá sa, így a hul la, a te me tet len holt test a legin -
kább vissza ta szí tó szá munk ra (vö. Kri ste va, 
1996: 170). Ez a foly ton vissza té rô gya nú sít ga -
tás a Ga lán ta i ék el len meg nyil vá nu ló ab jek tá lás 
legin ten zí vebb je le ként ér té kel he tô.  

– gyer me kek meg ron tá sa, sze xuá lis ki csa pon -
gás: „A ká pol ná ban idôn ként ’grup pen szex’ bu -
lik van nak, amin gye re kek is részt vesz nek szem -
lé lô dô ként. Ezt úgy ér tem, hogy 3–4 éves gye re -
kek. A szom széd nô ezért is fel je len tést tett” (Kla -
ni cza y- Sas vá ri, 2003: 313). 

– a test ned vek re vo nat ko zó ta buk át há gá sa: 
„Elô adá saik nagy ré sze köz er köl csöt sér tô, obsz -
cén és por nog ráf je le ne te ket tar tal maz. Erô sza -
kos, meg bot rán koz ta tó je le ne teik kel Wrocl aw -
ban is fel lép tek, ahol a leg na gyobb fel tû nést az a 
mû sor kel tet te, amely ben Ha lász Pé ter a nyílt 
szín pa don masz tur bált és on dó ját egy po hár ba 
fo lyat ta. Fe le sé ge fel vág ta a kar ját, és vé rét en -
gedte a po hár ba” (Kla ni cza y- Sas vá ri, 2003: 358). 

– pisz kos test: „(…) több al kal mak kor a kápolna 
föld szint jén, pad lá sán és a to rony ban hiá nyos, 
pisz kos öl tö ze tû fiata lem be re ket és lá nyo kat ta -
lál tam együtt éj sza kán ként” (Kla ni cza y- Sas vá ri, 
2003: 316). „A ren de sen öl tö zött lá to ga tó kat és 
ér dek lô dô ket nem en ge dik be a ká pol ná ba, ami -
kor ott ba rá ti kö rük tar tóz ko dik” (Kla ni cza y- Sas -
vá ri, 2003: 319).  

– le he tet len hi gié niai kö rül mé nyek, túl zsú folt -
ság: „(…) az em be ri mél tó sá got meggy alá zó kép 
tá rult elénk. A kápolna al só ré szé ben is, a pad -
lás té ren is több sze mély tar tóz ko dott, ki-ki a ma -
ga mód ján fek vô he lyet fog lalt el a pad ló za ton, 
egy mást hasz nál va pár ná nak. Ron gyos, pisz kos 
öl tö zet ben, egész ség te len kö rül mé nyek kö zött” 
(Kla ni cza y- Sas vá ri, 2003: 322).  

– im mo ra li tás – a sa ját ba rá tok át vá gá sa: „Ezek 
az össze gek va ló ban egy faj ta kö zös kasszá ba ke -
rül tek össze gyûj tés re, de va ló já ban sen ki nem el -
lenôriz te, hogy eze ket Ha lász sa ját cél jai ra köl -
ti-e el, vagy va ló ban a da ra bok kel lé keit vá sá rol -
ja meg be lô le” (Kla ni cza y- Sas vá ri, 2003: 350). 

– im mo ra li tás – az em ber tár sak kal szem ben: 
„A meg hall ga tot tak sze rint a há zi be mu ta tó kon 
kí vül rend sze re sen és mér ték te le nül ita loz nak, 
és han gos ko dá suk kal za var ják a ház la kói nak éj -
je li nyu gal mát. Szom széd juk emiatt ideg ke ze lés 
alatt áll. (…) fé le lem ben és ret te gés ben tart ják a 
ház la kóit, ezért a ve lük egy eme le ten la kók már 
nem me rik el hagy ni ott ho nu kat” (Kla ni cza y- Sas -
vá ri, 2003: 333).  

– im mo ra li tás – tár sa dal mon kí vü li ség, vagy en -
nek igé nye: „Ne héz vol na konk rét po li ti kai uta -

16Vö. még: Kla ni czay–Sas vá ri, 2003: 343, 346, 353, 358
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lást ta lál ni Brez nyik da rab jai ban, a Pi ros ba bák -
ban, vagy a King – Kong ban.17 Két ség te len viszont, 
hogy a cso port mû kö dé se a né zôk ben egyér tel -
mûen egy faj ta tár sa dal mon kí vü li ség szug gesz -
tió ját kelt het te” (Kla ni cza y- Sas vá ri, 2003: 348) 
(vö. még Kla ni cza y- Sas vá ri, 2003: 353; 357). 

– mun ka ke rü lés: „Az éj sza ká ba nyú ló pró bák, 
elôadá sok és kü lön fé le meg be szé lé sek er kölcs te -
len, mun ka ke rü lô élet mód dal pá ro sul nak. Félnek 
at tól, hogy [ano ni mi zál va] meg gon do lat lan, fe -
le lôt len ma ga tar tá sa bûn cse lek mény el kö ve té sé -
hez ve zet” (Kla ni cza y- Sas vá ri, 2003: 333). 

– bû nö zés: „A cso port po li ti kai lag ká ros, köz erköl -
csöt sér tô te vé keny sé ge, an ti szo ciá lis, ga ráz da 
ma ga tar tá sa bûn cse lek mény el kö ve té sé nek gya -
nú já ra utal, de bi zo nyí tá suk hoz to váb bi ada tok 
be szer zé se szük sé ges” (Kla ni cza y- Sas vá ri, 2003: 
380). Itt kell megem lí te nünk Sza bó Lász ló hír -
hedt cik ké nek re to ri ká ját is.18 A cikk a már szo -
kott vá dak fel vo nul ta tá sa mel lett (vad or giák, 
ideo ló giai el haj lás) köz tör vé nyes bû nö zôk nek ál -
lít ja be a ká pol na tár lat részt ve vôit. „Mert hogy ô 
[Ga lán tai] nem hí vott meg akár ki ket: ol vas ni a 
ne ve ket, ame lyek nek egy ré sze ott ta lál ha tó a 
bûn ügyi nyil ván tar tó ban is. Ezek kö zül Pór 
György ve zet a két év hat hó nap já val…” Pór egy 
po li ti kai kon cep ciós per vád lott ja ként más fél évet 
töl tött szi go rí tott bör tön bün te tés ben. A cikk ap -
ro pó ja va ló szí nû leg az ô el le he tet le ní té se, köz -
ve tett mó don pe dig az ér tel mi ség meg fe nye ge té -
se volt (lásd Sas vá ri Edit ta nul má nyát http://www. 
rev. hu/html/hu/ki ad va nyok/szo ve gek_evk2000/ 
sas va ri.htm; a bû nö zés sel va ló gya nú sít ga tás to -
váb bi pél dá ja Kla ni czay–Sas vá ri, 2003: 330).  
 

Ily mó don össze gez ve a vá da kat, lát ha tó, hogy a 
szte re o ti pi zá lá sok túl nyo mó részt az ab jek tá lás ti -
pi kus, tör té nel mi re zsi mek tôl füg get len esz kö zeit 
hasz nál ják. E pers pek tí vá ban fö löt tébb so kat mon -
dó a „WC-ügy”, mely nek An tal Jó zsef Ju szuf még 

em lék mû vet is ál lí tott a Vá ro si Szín há zat meg nyi -
tó Het ve nes évek fesz ti vál ján. A me gyei KÖ JÁL ár -
nyék szék épí té sé re kö te lez te Ga lán ta it, majd pénz -
bír ság ter he mel lett le bon tat ták az épí té si en ge dély 
nél kül épí te tett bu dit, vé gül a be zá rás egyik okaként 
új fent a toa lett hiá nyát je löl ték meg: „A me gyei 
KÖJÁL fel szó lí tot ta Ga lán tai Györ gyöt, hogy mi vel 
a legalap ve tôbb egész ség ügyi kö ve tel mé nye ket sem 
biz to sít ja, ott ven dé ge ket tar tó san nem fo gad hat” 
(Kla ni cza y- Sas vá ri, 2003: 338). 

A je len té sek nyil ván va lóan ha mis és fan tá ziált 
rész le te ket fog lal nak ma guk ba. Mint ha ezek a szö -
ve gek ráol va sás sze rûen, a nyelv performatív ere jé -
ben bíz va, az ab jek tá lás lo gi ká ja sze rint pró bál nák 
ki ter mel ni, rög zí te ni a kö ve ten dô szo cia lis ta em -
ber tí pust, a szo cia lis ta tár sa dal mi szub jek tu mot. Ez 
a gesz tus vég sô so ron meg fe lel tet he tô a már fent 
em lí tett esz té ti kai bi zony ta lan ság nak. A cen zo rok 
til ta nak, hogy a (nem lé te zô) szo cia lis ta mû vé szet 
és mér ce ûr jét masz kol ják – a je len té sek is fo lya -
ma tos iden ti tás kép zést tesz nek le he tô vé, mert a 
szo cia lis ta tár sa dal mi szub jek tum ide ál ti pi kus for -
má ban nem lé te zik. György nek a ká dá riz mus nyelvi 
sa já tos sá gát szem lél te tô ha son la ta pszi choana li ti -
kus di men zió val is bír, hi szen a ká dá riz mus nyelvi 
tak ti kái a szo cia lis ta tár sa dal mi szub jek tu mot meg -
te rem tô ödi pá lis hely zet rôl19 árul kod nak. „A Ká -
dár-rend szer tár sa dal mi nyil vá nos sá ga a nyílt ha -
zug sá gok tu do má sul nem vé te lé re épült: a ’mi tud -
juk, hogy ti tud já tok, hogy ôk tud ják, hogy mi tud -
juk ró luk, tô le tek…’ tí pu sú gon do lat me ne tek 
bô ven ad tak al kal mat az el ke se re dés re vagy a gyil -
kos iró niá ra is. Ám a Ká dár-rend szer ôs bû nét [Nagy 
Im re és tár sai ki vég zé sét – SG.] min den ki ki ke rülte, 
ez volt a ta buk ta bu ja” (György, 2000: 157). „Mivel 
a kro no ló gia, a ge nea ló gia ki mond ha tat lan, a nyil -
vá nos be széd ben is ke rül ni kell az em lé ke zet kon -
ti nui tá sá ra uta ló ele me ket. (…) Így lett a Ká dár-ko -
ri köz be széd fon tos mo tí vu ma az uta lás, a fél be ha -
gyott mon da tok rend sze re” (György, 2000: 210).20 

17Az ügy nö ki je len té sek ben – sport nyel vi át hal lás ként – rend re kö tô jel lel ír ják az elôadás cí mét. 
18 Sza bó Aczél György bi zal ma sa volt, belügyes ként, új ság író ként és a ko ra be li Kék fény szer kesz tô je ként szol gál ta a párt -

ha tal mat. 
19Az ödi pá lis hely zet még exp li ci teb ben meg je le nik Ra i ner M. Já nos, György Pé ter ál tal is idé zett ta nul má nyá ban: „Az örök 

leg ki sebb fiú, az apa nél kül fel nôtt, komp le xu sok tól gyö tört Ká dár szá má ra egy szim bo li kus (Rá ko si) és egy va ló sá gos 
(Nagy) apa gyil kos sá gon ke resz tül ve ze tett az út a ha ta lom hoz, ahol vég re egye dül ma radt. Ká dár nak a per va ló sá gos rög -
esz mé jé vé vált.” Ra i ner M. Já nos: Nagy Im re 1953–1958. Po li ti kai élet rajz II. Bu da pest, 1956-os In té zet, 1999. idé zi 
György, 2000: 214 

20 Mindez Sla voj Žižek a ha ta lom gya kor lá sá nak for má ciói ról szó ló azon gon do la tát idé zi, mi sze rint a fel vi lá go so dás a ha -
ta lom mint üres hely kép ze tét és gya kor la tát te rem ti meg. Míg a ki rály ha tal ma az alatt va lók szá má ra transz cen dens for -
rás ból eredt, a fel vi lá go so dás után a ha ta lom gya kor lói a nép he lyet te sí tô i ként té te le zôd nek, aki ket (elv ben) bár mi kor ki 
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A fan tá zia pszi choana li ti kus definí ci ó ja sze rint 
„Szer ve zett, a leg gyak rab ban vi zuá lis for má ban dra -
ma ti zált for ga tó köny vek rôl van szó, még ak kor is, 
ha egyet len mon dat tal fe je zôd nek ki. (…) Ab ban a 
mér ték ben, ahogy a vágy be le szö vô dik a fan tá ziába, 
ez utób bi lesz az el há rí tó mû ve le tek szín te re is; a 
legôsibb el há rí tó fo lya ma tok nak ad he lyet, mint 
ami lyen a sa ját sze mély fe lé for du lás, az el len tét be 
va ló át for du lás, a ta ga dás, a pro jek ció.” (Lap lan che– 
Pon ta lis, 1994: 186). Az ügy nö ki je len té sek ezek 
kö zül a pro jek ció esz kö zé vel él nek leg sû rûb ben: az 
alany a má sik(ak)at úgy per ci piál ja, hogy pusz ta lé -
tét fe nye ge ti(k), és sa ját ag resszió ját ve tí ti be lé(jük). 
Azt fan tá ziál ja, hogy a má sik el akar ja pusz tí ta ni ôt; 
azt fan tá ziál ja, hogy a má sik ab jekt. A je len té sek nar -
ra tív stra té giái és a be sú gó há ló zat fenn tar tá sa ér tel -
mez he tôk úgy, mint az ál lam ha ta lom én vé dô me -
cha niz mu sa az egy alap ve tô hiányt el fe dô szo cialista 
tár sa dal mi szub jek tum fan tá ziá ja szá má ra. 

 
Kí sér te ties tér 

 

B ár a kí sér te ties fo gal mát Sig mund Freud 
(Freud, 1998) egy ér zés meg ne ve zé sé re dol -
goz ta ki, ma ga a fo ga lom (il let ve az esszé gon -

do lat me ne te is) a tér hez kap cso ló dik, így a tér rel 
fog lal ko zó fej te ge té sek is új ra és új ra megidé zik. 
Freud ré szint iro dal mi, ré szint pe dig sa ját éle té bôl 
szár ma zó pél dá kon ke resz tül ma gya ráz ta a kí sér -
te tiest. Sze rin te az ijesz tô, fur csa, kü lö nös ér zé sén 
be lül a kí sér te ties azért je lent kü lön ka te gó riát, mert 
sa já tos am bi va len ciát fog lal ma gá ba: kí sér te ties az, 
ami egy szer re is me rôs, meg szo kott, mégis ide gen -
sze rû. Alap ja, hogy a kí sér te ties ben ko ráb ban el -
foj tott vagy meg ha la dott kép zet tér vissza. Freud 
nem csu pán a je len ség meg ne ve zé sé re hasz nált tér-
me ta fo rát, ha nem eti mo ló giai le ve ze té sé re is: 

Gyak ran esik meg, hogy neu ro ti kus férfiak azt ma -
gya ráz zák, hogy a nôi ne mi szerv szá muk ra kí sér te -
ties. Ez a kí sér te ties (un heim lich) hely azon ban az em -
ber gyer mek szá má ra az ôsi ott ho ná nak (Heim) be já -
ra ta, azé, ahol egy szer és legelô ször min den ki la kott. 
„A sze re lem hon vágy” (Lie be ist Heim weh), szól a vic -
ce lô dô mon dás. Ha pe dig az ál mo do zó sze mély ál má -
ban egy hely rôl vagy egy táj ról azt gon dol ja: „Ez szá -
mom ra is mert, ott már vol tam egy szer”, úgy ér tel me -
zés kor azt az anyai ge ni tá lé val, vagy az anya méh hel 
he lyet te sít het jük. A kí sér te ties te hát eb ben az eset ben 
is az egy kor ott ho nos, rég rôl is mert. Az ’un’ prefixum 
azon ban e szó ese té ben az el foj tás ki fe je zô esz kö ze. 
(Freud, 1998: 76–77) 
 

Freud fej te ge té se tár sa dal mi ne met ren delt a tér -
hez. Aho gyan azt Mark Wig ley nagy sza bá sú esszéje 
bi zo nyí tot ta, a nyu ga ti épí té szet tör té ne te szin tén 
nem men tes ef fé le el gon do lás tól és meg fo gal ma -
zá sok tól (Wig ley, 1992).21 Az épí té szet a ház köz -
beik ta tá sá val a te ret köz tér re és ma gán tér re oszt ja 
fel, s meg te rem ti az ott hon (Heim) kép ze tét. A gö -
rö gök tôl fog va az ott hon te rét úgy gon dol ták el, 
hogy az el sô sor ban nôi tér: míg a nôk szá má ra kí -
vá na tos és üd vös mi nél töb bet tar tóz kod ni a négy 
fal kö zött, ugyanez a férfiakra néz ve ve szé lyes 
lehet, gyen gé vé és nôies sé vál nak. A re ne szánsz -
ban az ott ho non be lül a ma gá nyos vissza vo nu lás -
nak két faj tá ja ala kul ki, meg te remt ve az in ti mi tás 
és ma gán szfé ra kon cep ció ját. A ma gá nyos vissza -
vo nu lá sok kö zül az egyik a test, a má sik az el me 
szá má ra fenn tar tott. A gyá szos hi gié niai kö rül mé -
nyek eny hí té sé re fo ko za to san kü lön he lyi sé get kap 
az ürí tés. Az el me cél jait szol gá ló vissza vo nu lás vi -
szont csak a ház urá nak járt ki: a kez det ben még 
az ágy mel lett ál ló íróasz tal idô vel ön ál ló szo bát 
kap, me lyet a 17. szá zad tól fog va az an gol for rá -

le het cse rél ni, meg le het fosz ta ni a ha ta lom tól. A de mok ra ti kus be ren dez ke dé sek éppúgy ezt a mo dellt kö ve tik, mint a 
to ta li tá rius rend sze rek. (Žižek, 1989: 145–149) A sztá li nis ta ha ta lom ezért tö re ke dett a kín zá sok ré vén ar ra, hogy az ille -
tô ma ga lás sa be és fo gal maz za meg bû nös sé gét – ah hoz, hogy a ha ta lom mint üres hely le gi tim kép ze tét fenn tart sák, a 
szub jek tum be lá tá sá ra és be leegye zé sé re volt szük sé gük. Žižek sze rint ép pen ezért el ha mar ko dott lé pés egy ka te gó riá ba 
so rol ni a to ta li tá rius rend sze re ket. Bár nyil ván va lóan egyik sem kel le me sebb a má sik nál, a szub jek tum ef faj ta be leegyezé -
sé re csak a szo cia lis ta dik ta tú ra tar tott igényt. A nem zet szo cia lis ták so ha. (Vö. Žižek, 2003 http://am ster dam. net ti me. 
org/Lists -Ar chi ves/net ti me-l-0301/msg00064.html) 

21 Wig ley ta nul má nya épí té szet el mé le ti szö ve gek nyo mán (el sô sor ban Xe no phon, Al ber ti és Sem per mû vei re tá masz kodva) 
a tár sa dal mi ne mek és sze xua li tás tér ben va ló po zi cio ná lá sát vizs gál ja, va la mint azt, hogy a tár sa dal mi ne mek kel kap cso -
la tos kon cep ciók ho gyan íród nak vissza az épí té szet töb bi mû vé szet hez va ló vi szo nyát tag la ló szö ve gek be a (nyu gati) törté -
ne lem so rán. Wig ley ha tá ro zott ál lás fog la lá sa sze rint az épí té szet nem egy sze rûen le ké pe zi a tár sa dal mi ne mek és szexuali -
tás adott kor szak ra ér vé nyes el gon do lá sait, ha nem rep re zen tá ciós rend szer ként részt vesz azok elôál lí tá sá ban. Vég  kö vet -
kez te té se sze rint az épí té szet „a nôi ség mint maszk” Joan Ri vière és Lu ce Iri ga ra y- fé le el mé le te fe lôl kö ze lít he tô meg, 
a maszk szupp le men tá ris funk ció ját töl ti be. 
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sok clo set név vel il let nek. Az in ti mi tás, ma gán szfé -
ra e re ne szánsz kori „fel ta lá lá sa” sok te kin tet ben a 
tizen ki len ce dik szá za dot elô le ge zi.22 En nek kap -
csán Ernst Fi scher mu ta tott rá, hogy a víz öb lí té -
ses vé cé (wa ter clo set) a ho mo sze xuá lis ka te gó ria 
meg szü le té sé vel és a nôi test il let ve sze xua li tás pa -
to lo gi zá lá sá val egy idô ben je le nik meg a ti zen ki -
len ce dik szá zad ban.23 A nôi test és sze xua li tás pa -
to lo gi zá lá sa, az anyag cse re vég ter mék nek az otthon 
te ré bôl va ló tel jes el tûn te té sé re irá nyu ló erô fe szí -
tés, és a ho mo sze xuá lis ka te gó ria meg te rem té se 
egyaránt ér tel mez he tô az abjek tá lás meg nyil vá nu -
lá sa ként, vagyis az ott honosság (Heim lich keit) ér -
ze te a mo dern ség ben az ab jekt nek a kül vi lág ba 
való szám ûzé se ré vén va ló sul meg.24 Az iro da lom -
ban ez zel egy idô ben je le nik meg a kí sér te ties (Un -
heim lich), amely ér tel mez he tô az ily mó don el foj -
tott vissza té ré se ként. Az ott ho nos ság ér ze tét az el -
vá lasz tás ak tu sa te rem ti, a kí sér te ties ben vi szont 
az op po zi cio ná lis mi nô sé gek nin cse nek szét vá -
laszt va, hiá nyoz nak a ha tár vo na lak. Így töb bek kö -
zött kí sér te ties ként defini á ló dik az a tér, mely nem 
tesz ele get a köz tér-ma gán tér meg ha tá ro zá sai nak. 
(Fi scher, 2001: 119)  

A la kás szín ház az épí té sze ti kí sér te ties hez kap -
csol ha tó: sem nem ott hon, sem nem szín ház, sem 
nem köz tér, sem nem ma gán tér, ha nem egy szer re 
mindegyik és egyik sem. A tér ket tôs sé gén túl a be -
fo ga dás ak tu sá ban egy to váb bi elem is kí sér te ties 
ér ze tet kelt: a szín ház ként hasz nált ott hon – ott -
hon ként hasz nált szín ház te ré ben az elôadá sok 
során az el ter ve zett és a vé let len sze rû, az ott hon 
teré hez tar to zó ele mek, kel lé kek, moz za na tok egy -

más mel lé mon tí ro zód nak, így a „va ló ság”, „igaz -
ság”, „iden ti tás” rög zí tett el gon do lá sa is erô sen meg -
kér dô je le zô dik. En nek kap csán em lít het jük Sa ra 
Kof man a Freud ta nul mány vak folt jai ra irá nyu ló 
elem zé sét: az új raol va sás nyo mán a kí sér te ties for -
rá sa ként a va ló sá gos és mû vi (be leért ve a mû-
 vé szit25) szét vá laszt ha tat lan sá ga, a ket tô kö zöt ti 
dön tés kép te len sé ge je le nik meg. Ahogy Ernst Fi -
scher fo gal maz sa ját la kás szín há za kap csán: „(…) 
szín há zi és a min den na pi élet hez tar to zó je lek és 
je lö lôk át fe dik egy mást, egyide jû leg lé tez nek egy 
fo lya ma to san el moz du ló vi szony ban a nap pa li szo -
ba-szín ház te ré ben, mely so ha nem szín ház ki zá -
ró lag, és nem is ma gán tér, ha nem egy szer re – és 
min dig – mind a ket tô.” (Fi scher, 2001: 120–121)  

A Do hány ut cai la kás ban a két szer (1974 ok tó -
ber-de cem ber és 1975 ôsz) felépí tett ház mi se en 
abi me szer ke zet ben, a kint/bent vi szony meg za va -
rá sá val fo koz za a kí sér te ties sé get:  

 
ok tó ber – de cem ber HÁZ, 
ame lyet szek ré nyek bôl, desz ka fa lak ból és ab la kok ból 
épí tet tünk fel a szo bá ban. A Ház a szín ház meg for -
má lá sá nak más mód ját kí nál ta. Ha a ház ba a szí nész 
be lé pett, szín pad ra lé pett be; a né zô kí vül ma radt, és 
az ab la kon át la kást lá tott. A ház ban moz du lat lan vagy 
elô re el ter ve zett cse lek mény sort rea li zá ló szí né szek 
pa nop ti ku mot lát tat tak. Az egyik szí nész a há zon kí -
vül rôl kom men tál ta a bent zaj ló ese mé nye ket; sza vai 
moz du la to kat, arc ki fe je zé se ket emel tek ki, il let ve egy -
be fog ták több szí nész egy más sal pár hu za mos vagy 
egy más tól el té rô cse lek vé seit:” filmet ve tí tett a né zôk -
nek”.(SZM, 3). 

22Wig ley nem so rol ja fel pon to san, hogy mely ele mek kons ti tuál ják ezt a ha son ló sá got. A szö ve get elol vas va a kö vet ke zô 
(ap ró lé kos és pon tos pél dák kal alá tá masz tott) ele me ket gyûjt het jük össze: az ott hon te re a tes tet fe gyel me zô in téz ménnyé 
vá lik; meg te rem tô dik a sze xu a li zált test kon cep ció ja; a kint- bent sé ma sze rint el gon dolt test kép meg szü le té sé vel pár hu -
za mo san az ab jekt zó náit el ta kar ják a la kás ban. (Al ber ti uta sí tá sa sze rint a férj és fe le ség kap jon kü lön há ló szo bát, de le -
gyen a kö zös fa lon egy aj tó, hogy a töb biek szá má ra ész re vét le nül ke res hes sék egy más tár sa sá gát; az ürí tés tör tén jen er -
re a cél ra lét re ho zott kü lön he lyi ség ben, ahon nan a ház fal be szennye zé se nél kül tûn het el.)  

23Ernst Fi scher sa ját la kás szín há zi mû kö dé sét elem zi, pszi choana li ti kus ke ret ben: a ki lenc ve nes évek tôl fog va per for man -
szo kat tart sa ját és má sok la ká sá ban. Qu e er szub jek tum ként fon tos szá má ra a ho mo sze xuá lis ka te gó ria tör té ne ti sé gé nek 
vizs gá la ta, ezért for dul ki tün te tett figye lem mel a ti zen ki len ce dik szá zad test tel, sze xua li tás sal, tár sa dal mi ne mek kel kap -
cso la tos el gon do lá sai fe lé (Fi scher, 2001). 

24A ho mo sze xua li tást csak a 19. szá zad tól kez dik úgy te kin te ni, mint ami egy pa to lo gi kus sze mé lyi ség tí pus (a „ho mo sze -
xuá lis”) ve le já ró ja, ré szint azért, mert a sze xua li tás ek ko ri ban for má ló dó disz kur zu sa ma gát a sze xua li tást te kin ti úgy, 
mint ami a sze mé lyi ség ere dô je, és ame lyen be lül nor má lis és pa to lo gi kus (per verz) ma ga tar tá sok kü lö nít he tôk el. A ho -
mo sze xuá lis sze xet ko ráb ban mint egye di, bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött meg tör tént ak tu so kat fog ták fel (és szank cio -
nál ták), nem firtat ták, va jon a részt ve vôk mi lyen sze mé lyi ség gel, in di vi duá lis elô tör té net tel bír tak. Vö.: Ja go se, 2003: 31–
38. és Fo u cault, 1996: 39–53. 

25Kof man sze rint Na tha niel iro dal mi am bí ciói a va ló ság és mû vi-mû vé szi-holt má sá nak fel cse rél he tô sé gét pél dáz zák a szö -
veg ben, akár csak Olim pia ba ba si ke re. Freud elem zé se vi szont figyel men kí vül hagy ja az op po zí ciók ef faj ta rög zít he tet -
len sé gét a szö veg ben, no ha ezt te kint het jük a kí sér te ties mi nô ség ha tó ere jé nek. (Kof man, 1991)
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A vé let len és mû vi ele mek el vá laszt ha tat lan sága 
am bi va len ciát vont ma ga után a be fo ga dók ban; to -
váb bá a kint/bent, köz tér/ma gán tér, pub li kus/in tim 
ka te gó riák össze mo sá sá val a la kás szín ház mint je -
len ség fel for gat ta a te rek nyu ga ti kul tú rá ban rögzített 
ne mét, mely a la kás bel sô höz az ott ho nos ság, a házi 
tûz hely véd an gya lá nak te kin tett nô, és a ma gán szfé -
ra kép ze tét kap csol ja. A Squ at ki ra kat szín há zá ban, 
bár új fent egy mást fed te a tér la kó és szín há zi funk -
ció ja,26 az op po zí ció kat érin tô fel for ga tás nem bírt 
olyan, a be fo ga dás szi tuá ció ját alap ve tôen meg hatá -
ro zó po li ti kai erô vel, mint egy ke let-kö zép-eu ró pai 
rend ôr ál lam ban, a szo cia lis ta re zsim ide jén. Ezen kí -
vül a New York-i elôadá sok ban rög zí tet tebb volt az 
elôadá sok cse lek mé nye, mi vel a nap ló szín ház- sze -
rû egy sze ri be mu ta tók he lyett en su i te ját szottak.  

En nek el le né re a kí sér te ties elem itt is meg je len -
he tett, még hoz zá a ki ra kat ré vén, mely át tet szô sé -
gé vel fel füg gesz tet te a szín ház /bent és az ut ca/kint 
op po zí ció ját. Ré szint a tér nek ez a bi zony ta lan stá -
tu sza okoz ta, hogy az An dy War hol utol só sze rel me 
cí mû elôadás két szer is ha tó sá gi in téz ke dé se ket 
vont ma ga után. Az elôadás egy pont ján Kath le en 
Ken del hi va ta los bo szor kány mez te le nül mu ta tott 
be egy ce re mó niát, majd a ki ra kat ban ücsör gô War -
hol mel lé te le ped ve an nak (mag nó ról be ját szott) 
kér dé sei re vá la szolt. Brüsszel ben hat szor ját szot ták 
vol na a da ra bot, de már a má so dik elôadást fél be -
sza kí tot ta a rend ôr ség, majd – mi vel a tár su lat nem 
volt haj lan dó hoz zá já rul ni Kath le en le tar tóz ta tá sá -
hoz – be til tot ták az elôadást (Pa lo tai, http://squ at -
the at re. com/ar tic le04.html és Buch müller–Ko ós, 
1996: 150). New York ban pe dig egy la kos sá gi be -
je len tés nyo mán in dí tott vizs gá la tot a pol gár mes -
te ri hi va tal. A vizs gá lat fel men tés sel vég zô dött, 
kiemel ve, hogy a mez te len ség nem ön cé lú, ha nem 
a mû al ko tás ré sze, to váb bá a szín ház tag jai egy szo -
cia lis ta ál lam ból ér kez tek, ahon nan azért kel lett tá -
voz niuk, mert elôadá saik nem fe lel tek meg a szocia -
lis ta rea liz mus esz té ti ká já nak (lásd a do ku men tumot: 
Pa lo tai, http://squ at the at re. com/ar tic le20.html; és 
Buch mül ler–Ko ós, 1996: 148–149). A Pig! Child! 
Fi re!-ben sze rep lô va cso ra pe dig a gyer mek mun -
ká ra vo nat ko zó tör vény miatt ik ta tó dott még ko -
ráb ban az elôadás ba (Buch müller–Ko ós, 1996: 96). 
A ha tó sá gok nem já rul tak hoz zá, hogy a gyer me -
kek szí nész ként je len je nek meg a szín pa don, a nyil -
vá nos va cso rá zást vi szont (mely nek va lós stá tu szát 

fo koz ta, hogy utá na nyu go vó ra tér tek) nem vé tóz -
hat ták meg. A va cso ra több nyi re az ut ca fe lé leeresz -
tett füg gönnyel zaj lott.  

Freud a kí sér te ties rôl szó ló esszé jé ben a köz tér -
rel kap cso la tos pél dát is hoz a je len ség szem lél teté -
sé re: egy is me ret len vá ros ut cáin el té ved ve há rom -
szor is ugyanab ba az ut cá ba, még hoz zá egy vörös -
lám  pás ne gyed be ért vissza. Mint ar ra az elem zések 
egy ré sze rá mu tat, a kí sér te ties ér zé se csak rész ben 
ered het az is mét lô dés moz za na tá ból, ré szint a ki -
fes tett nôk lát vá nya okoz hat ja, mi vel amit lát, egy -
szer re is me rôs (fa mi li ar) és ide gen (un fa mi li ar) szá -
má ra: az ott hon te rét kon no tá ló (hei misch) nô mint 
ut ca lány (ut ca = nem ott hon, un hei misch). Kathleen 
bo szor kány ce re mó niá ja ha son ló pa ra do xont fog -
lalt ma gá ba. A ki ra kat ban ülô mez te len nô vé szesen 
kö zel ke rült a pros ti tuált hoz, de olyan he lyen jelent 
meg, ahol a kul tu rá lis kép ze let szá má ra nem to le -
rál ha tó. Ráadá sul Kath le en tes te nem fe lelt meg az 
ural ko dó bi o po li ti kai re zsim nek (több mint száz 
ki lót nyo mott a per for man szok ide jén), s nem egy -
sze rûen a te kin tet tár gya, hi szen ce re mó niá já ban 
cse lek vô ként volt je len, vagyis te vé keny sé ge nem 
volt ír ha tó le az ak tív-passzív di cho tó mi á val (ahogy 
a pros ti tuál té sem). New York ban Kath le en meg -
me ne kült a be til tás tól, mi vel mû vé szet ként fo gad -
ták el fel lé pé sét, így az in téz mé nyes mû vé szet tör -
té net akt jai kul tu rá lis kon tex tust kí nál tak a je lenség 
ér tel me zé sé hez. Kath le en kí sér te ties, pa ra dox stá -
tu sza az is me rôs ka te gó ria fe lé to ló dott el.  

A nagy vá ro si lét nem csak kí sér te ties te re ket hoz 
lét re, ha nem meg te rem ti a flaneurt is. E kü lö nös 
vá ros la kót (Baude laire nyo mán) Wal ter Ben ja min a 
ti zen ki len ce dik szá za di ipa ro so dott – ka pi ta lis ta 
met ro po lisz kulcsfigu rá já nak te szi meg (Ben ja min, 
1983: 35–66 és Ben ja min, 1999: 416–455). A fla -
neur él ve zi a nagy vá ros nyüzs gé sét, mégis tá vol -
ság tar tás sal vi sel te tik irá nyá ban, mely nek egyik ele -
me, hogy mû vé szi szem mel figyel. A flaneur a vá -
ros ban kó do rog, él ve zet tel bá mul ja a lök dö sô dô 
tö me get, de ôr zi tô lük va ló kü lönál lá sát. El sô sor -
ban megfigyel, mint sem hogy ak tív részt ve vô ként 
a te kin tet tár gyá vá le gyen. A flaneur ked velt tar tóz -
ko dá si he lye az ár ká dok, az üveg mennye zet tel bel -
sô vé tett ut cai tér. A mo dern vá ros poszt mo dern 
vá ros sá ala ku lá sa kap csán gyak ran fel ve tô dô kér -
dés, va jon nyom nél kül tûnt-e el a flaneur, vagy 
csak más hol kell ke res nünk?  

26Az An dy War hol utol só sze rel me cí mû elôadás el sô „fel vo ná sa” az ún. kék szo bá ban, Buch mül ler Éva és Bá lint Ist ván szo -
bá já ban ját szó dott; a Pig! Child! Fi re! ne gye dik ré szé ben pe dig a gyer me kek a szín pa don köl töt ték el va cso rá ju kat.
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A Squ at bi zo nyos te kin tet ben to vábbörö kí ti vagy 
új ra konst ruál ja e ma ga tar tást. Ha lá szék ki ra kat szín -
há za flaneu re -ö ket te remt a né zôk bôl: a né zô tér rôl 
a ki ra kat üve gen át mû vi po zí ció ból, né mi tá vol ság -
tar tás sal te kin te nek a vá ros te ré re, mely to vább ra 
is a ma ga lük te tô éle tét éli. A ki ra kat üve gen át, a 
szín há zi szi tuá ció ál tal be ke re te zôd ve meg vál to zik 
a lát vány stá tu sza: a reá lis hi per reá lis sá vá lik.  

A ki ra kat szín ház ban ját szott elôadá sok kö zül az 
An dy War hol utol só sze rel me nem csak a ki ra kat üveg 
ré vén idé zi meg a flaneurt. Az elôadás egy hosszabb 
filmrész le té ben An dy War hol (pon to sab ban az 
Andy War hol masz kot vi se lô Bá lint Ist ván) ke resz -
tül lo va gol Man hat ta nen majd a kí nai ne gye den, vé -
gül a Chel sea Ho tel elôtt Kath le en Ken del lel ta lál -
ko zik, és a szín ház fe lé in dul nak – ezt kö ve tôen vé -
get ér a ve tí tés, ôk pe dig hús vér vol tuk ban be lép -
nek a szín ház ba. A sé ta ga lopp köz ben kü lö nös és 
rej té lyes ese mé nyek tör tén nek War hol lal: egy kis -
lány fel húz za elôt te a szok nyá ját, az ar cá ba do bott 
ha bo stor ta al ján enig ma ti kus üze net ol vas ha tó, fe -
hér za kós férfi lép hoz zá, fé lig égett arc cal; ezalatt 
Kaf ka A császár üze ne te cí mû szö ve ge hall ha tó, mely 
kao ti kus, vé ge ér he tet len vá ro si te ret ír le. Ké sôbb 
a szín ház elôtt, az ut cán az Em pi re Sta te Bu il ding 
(a New Yor ki met ro po lisz, va la mint a King Kong 
tör té net27 ikon já nak) lán go ló ma kett ja lát ha tó, 
mely nek ké pét ugyan csak ka me ra köz ve tí ti a bent 
ülôk nek – a flaneur me di a ti zált pil lan tá sa. 

 
Li mi ná lis te rek 

 

Aha ta lom a tér re író dik: az épü le tek a tár sa dal -
mi em lé ke zet és a he ge món iden ti tás hor do -
zói. A szo cia lis ta re zsim jel lem zô épí té sze ti 

pro duk tu mai a mo nu men tá lis gyá rak, csar nok sze -
rû met rók, ház gyá ri pa nel la ká sok, és az em lék mû -
vek vol tak.28 A szo cia lis ta dik ta tú ra te rei kap csán 
a re zsim ha tal má nak és di csô sé gé nek hir de té sé nél 
még fon to sabb ta lán a to tá lis el lenôr zés. Fo u cault 
sze rint a tár sa dal mi el lenôr zés ré szint a tér meg -
szer ve zé sé vel tör té nik, ma ga az épí té szet az egyik 

leg fon to sabb po li ti kai tech no ló giá nak te kint he tô. 
A mo dern tár sa da lom a pa nop ti kon lo gi ká ja sze -
rint mû kö dik, és ez az elv a köz in téz mé nyek tér -
kiala kí tá sá ban is tet ten ér he tô: „A pa nop ti kon ban 
a ma ga he lyén min den kit min den ki más figyel, de 
né há nyan min de ne set re; to tá lis és kör kö rös bi zal -
mat lan sá gi gé pe zet tel van dol gunk, mi vel nincs tel -
jes ség gel ki tün te tett pont. A tö ké le tes felügye le tet 
(sur veil lan ce) a rossz in du lat (mal veil lan ce)-té nye -
zôk össze vo ná sa ad ja” (Fo u cault, 1997: 11). 

A szo cia lis ta re zsim ezt az el vet kü lö nö sen szél -
sô sé ges for má ban va ló sí tot ta meg: a le hall ga tá sok 
és a be sú gók ré vén nem csak a köz in téz mé nyek -
ben, de az ott ho nok te rei ben is egy más rend ôrei 
let tek az em be rek. Pa ra dox mó don a má sik ol da -
lon ál lók is fo lya ma to san „ré sen vol tak” és egy mást 
figyel ték, egy részt hogy ki szûr jék ma guk kö zül a 
be sú gó kat, más részt ne hogy komp ro mit tál ja ôket 
a ha ta lom. „A be szél ge tés a tár gya lá son el hang zot -
tak ról és a vár ha tó íté let rôl folyt. Lát tuk, amint 
Galán tai György oda ment Sza bó Lász ló hoz, és igen 
ba rát sá go san be szél ge tett ve le. Sza bó Lász ló még 
meg is ve re get te Ga lán tai ar cát. Er re M. P. meg je -
gyez te, úgy lát szik a Ga lán tai ’be maj ré zott’, és min -
den fé le ’te tû nek’, ’pat kány nak’ ti tu lál ta.” (Kla ni -
czay- Sas vá ri, 2003: 393)  

Míg a je len té sek re to ri ká ja kap csán diag nosz ti -
zált ab jek tá lás a ha ta lom stra té giá ja, hogy (szó sze -
rint) te ret ad jon a hi va ta los tár sa dal mi szub jek tum 
lé té nek, a li mi na li tás fo gal má val a La kás szín ház 
elôadá sain részt ve vôk ta pasz ta la ta kö ze lít he tô meg, 
mely egy ben az el lenál lás tak ti ká ja ként is ér tel mez -
he tô. 

A liminális ta pasz ta lat fo gal ma Vic tor Tur ner tôl 
szár ma zik, és szo ros kö zel ség ben áll a van Gen nep 
bel ga ant ro po ló gus ál tal a hu sza dik szá zad ele jén 
leírt át me net rí tu sai val (ri tes des pas sa ges). Az át -
me net rí tu sai min den kul tú rá ban megfigyel he tôk; 
s funk ció juk, hogy a kö zös ség tag jai szá má ra az 
egyik rög zí tett iden ti tás ból a má sik rög zí tett iden -
ti tás ba va ló át me ne tet zök ke nô men tes sé te gyék. Az 
át me net rí tu sai há rom fá zis ból áll nak, me lyek nek 

27A film 1933-as ver zió já ban King Kong az Em pi re Sta te Bu il ding te te jé re má szik fel, mie lôtt a le ve gô bôl vé gez né nek ve -
le. Az 1976-os vál to zat a World Tra de Cen ter iker tor nyai ra he lyez te át a tör té ne tet, mi vel ak ko ra már ez lett New York 
leg ma ga sabb épü le te.  

28A szo cia lis ta re zsi mek ha tal mi rep re zen tá ciót szol gá ló épít ke zé sei hez vö.: Aman, 1992. Oly kor a nya ra ló tu riz mus szem -
pont já ból je len tôs he lyek is fon tos sze re pet kap nak egy adott ál lam he ge món ideo ló giá ja és/vagy a nem ze ti iden ti tás konst -
ruk ció ja szem pont já ból. En nek meg fe le lôen a ká pol na tár la tok kap csán is fel vet he tô, hogy a szo cia lis ta ál lam ha tal mat kü -
lön fusztrálta, hogy mindez a ká de rek üdü lô pa ra di cso ma ként és a „nép” szá má ra ma gyar ten ger ként funk cio ná ló tó kö -
zel sé gé ben tör tént.
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csu pán tar tal ma kü lön bö zik az egyes kul tú rák ban: 
1. el kü lö nü lés, mely a leg több eset ben a tér ben is 
meg nyil vá nul. 2. az át me net fá zi sa: a részt ve vôk 
köz tes ál la pot ba ke rül nek, mely új és rész ben meg -
rá zó ta pasz ta la to kat fog lal ma gá ba; és 3. be ta go zó -
dás: a részt ve vôk fris sen el nyert új iden ti tá suk kal 
lép nek vissza a tár sa da lom ba, mely eb ben az új stá -
tu szuk ban erô sí ti meg ôket. Tur ner mû vei ben ki -
tün te tett figye lem mel for dul a kö zép sô, azaz a 
liminális fá zis fe lé. A liminális fá zis ban a sze mé lyek 
át me ne ti hely ze tet fog lal nak el: még és már nem 
tag jai tár sa da lom nak; és az iden ti tá sok, vi szo nyok, 
va la mint a je len té sek szim bo li kus rög zí tett sé ge fel -
füg gesz tô dik. „A li mi na li tás vagy a liminális per so -
nae jel lem zôi szük ség kép pen bi zony ta la nok, hi -
szen ez a hely zet és ezek az em be rek ki csúsz nak, 
vagy át foly nak az osz tá lyo zá sok azon há ló ján, ame -
lyek ren des kö rül mé nyek kö zött meg ha tá roz zák a 
kul tu rá lis tér ben el fog lalt ál la po to kat és po zí ció -
kat. A liminális sze mé lyek sem itt nin cse nek, sem 
ott; a jog, a szo kás, a kon ven ció és a szer tar tás ál -
tal ki je lölt és el ren de zett po zí ciók köz tes te rü le tén 
he lyez ked nek el” (Tur ner, 2002: 108). 

A hu sza dik szá zad ban a per for mansz- mû vé szet 
egyik ága egy szer re idé zi meg és mó do sít ja az át -
me net rí tu sai nak felépí té sét és cél ját. Az ef fé le 
perfor man szok és az át me net rí tu sai kö zöt ti leg -
fon to sabb érint ke zé si pont a li mi na li tás mi nô sé ge. 
Eb ben az ér te lem ben a La kás szín ház a per for -
mansz- mû vé szet eme irány za tá hoz so rol ha tó. Elô -
adá saik ban ta gad ha tat la nul új ra és új ra fel buk kan -
nak ri tuá lis ele mek, legin kább a há rom na pos King 
Kong já ték ban: erek fel vá gá sa, vér és tej ivás, ját szók 
és né zôk kö zös sze re tet la ko má ja (aga pé), kaszt rá -
lás, és fal losz kul tusz.29 Ám a ri tuá lis ele mek – a 
per for mansz- mû vé szet jel zett vo nu la tá hoz ha son -
lóan – itt sem tar toz nak egyet len konk rét val lás -
hoz, mint aho gyan a tár sa dal mi lag rög zí tett ri tuá -
lék töb bi ele me is hiány zik.30 Mégis, a La kás szín -
ház elôadá sain né zô kén részt ve vôk szá má ra a ri -

tuá lé il let ve a tár sa dal mi kö zös ség bôl va ló ki vo nu -
lás ér zé sét fo koz ta (vagy éb resz tet te31), hogy az 
elôadá sok ra rend kí vül ne héz volt be jut ni. „EK: (…
) Iz gal mas volt már ma ga a be ju tás is. A ’be lé pô je -
gyed’ szin te összees kü vôt csi nált be lô led. K: Vagyis 
a pro duk ció szá mod ra el kez dô dött, még mie lôtt 
be lép tél a la kás ba. EK: El kez dô dött a meg hí vás sal 
és már zaj lott azál tal, hogy be lép tél a ház ba, és má -
sok kal együtt las san ha lad tál a la kás aj ta ja fe lé.(…
) Úgy vá ra koz tunk ott a lép csôn, mint akik beava -
tás ra vár nak” (El Ka zovsz kij, 1991: 36, 38). 

A szer ke ze ti ha son ló sá gon túl (az át me net rí tu -
sai nak mó do sí tott for má ban és cél lal tör té nô 
megidé zé se), a La kás szín ház je len tôs sé ge is a per -
for mansz- mû vé szet sa já tos sá gai fe lôl ra gad ha tó 
meg: „(…) a mû vé szi performansz ha tá sá ra lét re -
jött át vál to zás nem két rög zí tett ál la pot kö zöt ti át -
me ne tet je lent, ha nem bár mi lyen rög zí tett ál la pot 
„el vi” ta ga dá sát: legin kább egy faj ta ál lan dóan fo -
lya mat ban lé vô, min dig új ra kép zô dô, s így per ma -
nen sen vál to zó én ké pet fel té te lez. Az át me ne ti ri -
tuá lék ra rá ját szó és azo kat spe ciá lis mó don transz -
for má ló mû vé szi performansz tar tós ál la pot tá te szi 
a li mi na li tást” (Fis cher- Lich te 1999, 64). A La ká -
szín ház ban részt ve vôk szá má ra az elôadá sok al ter -
na tív (mert liminális) iden ti tás le he tô ség ki dol go -
zá sát tet ték le he tô vé a hi va ta los dik tá tum és ci tá -
tum tár gyát ké pe zô szo cia lis ta tár sa dal mi szub jek -
tum mal szem ben.32 Ezt az ál lí tást megerô sí ti St. 
Au by Ta más nak a La kás szín ház elôadá sai kap csán 
meg fo gal ma zott kri ti ká ja, me lyet a ró la és a la kás -
szín ház ról szó ló je len té sek örö kí tet tek meg szá -
munk ra. St. Au by, bár egy fe lôl fo lya ma to san lá to -
gat ta a La kás szín ház elôadá sait, el len vé le mé nyé nek 
adott han got: sem mi fé le konk rét po li ti kai prog ra -
mot nem fo gal maz nak meg, a né zôk az ideo ló giai 
tu da tos ság szem pont já ból ugyanúgy tá voz nak az 
elôadás ról, aho gyan ér kez tek, pe dig di rekt po li ti -
kai cse lek vés re van szük ség a rend szer rel szem -
ben.33 Ezt a faj ta apo li ti kus sá got a ta gok is idô rôl 

29Ma ga a há rom na pos ta go lás is meg fe lel tet he tô a van Gen nep- fé le fá zi sok nak: 1. nap: Brez nyik Pé ter át vál to zá sa a New 
York-i nô vé. 2. nap: a New York-i nô ka cér ko dik King Kong gal, pró bál ve le kö zö sül ni. King Kong el len sé gei kaszt rál ják 
a szô rôs óriást, eb ben – ta lán aka rat la nul – a New York-i nô is ke zük re ját szik. 3. nap: a New York-i nô ma gá ra öl ti a ko -
ráb ban a fal loszt ját szó szí nész úszó sap ká ját, így Kong tes té be búj va a fal losz he lyé be lép. Rész le tes leírá sát lásd Kla ni -
czay–Sas vá ri, 2003: 173–176 és SzM, 1991: 13–14.  

30E fel té te le ket rész le te sen lásd Fis cher- Lich te, 1999: 62.  
31Nem min den elôadást mu ta tott olyan ha tá ro zot tan ri tuá lis je gye ket, mint a King Kong. 
32Az utol só tag mon dat meg is for dít ha tó, hi szen – ahogy ar ról ko ráb ban szó esett – ép pen e dik tá tu mok és ci tá tu mok te -

rem tet ték és tar tot ták fenn a szo cia lis ta tár sa dal mi szub jek tum kép ze tét.  
33A fô szö veg kö vet ke zô mon da tá ban sze rep lô idé ze ten kí vül: „[Szent jó by] a cso port te vé keny sé gé ben egyál ta lán nem is -

mer te fel a ve szé lyes ele me ket, ez zel szem ben azt ja va sol ta, hogy konk rét, adott eset ben po li ti kai prog ra mot ad jon az 
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idô re meg fo gal maz ták: „Ha lász gon do san tö re ke -
dett ar ra, hogy sem mi lyen világos po li ti kai cél zás 
ne tör tén jék. Ami kor Szent jó by Ta más és má sok 
ar ra figyel mez tet ték, hogy a né zôk nek világos po -
li ti kai prog ra mot kel le ne nyúj ta nia, he ve sen el len -
ke zett, és azt mond ta, hogy ez ne ki so ha nem volt 
cél ja.” (Kla ni cza y- Sas vá ri, 2003: 348)34 „Mi nem 
pro tes tál tunk. Úgy gon dol tuk, az zal, hogy en ge -
dély nél kül, sza ba don csi nál juk, amit csi ná lunk, 
azt ál lít juk, hogy a lé te zô rend szer nem lé te zik. Erre 
kel lett a bot rány. Az már re dun dan cia lett vol na, 
ha mi még vissza lép ve azt is kö zöl jük: ez a rend -
szer egy nagy ló szar.” (Ha lász, 1991a: 8) 

St. Au by Ta mást, mi vel mik rofilm fel vé te le ket 
ké szí tett egy, a fennál ló tár sa dal mi ren det bí rá ló, 
sza miz dat ban ter jesz tett könyv rôl (Kon rád–Sze lé -
nyi: Az ér tel mi ség út ja az osz tály ha ta lo mig), kiutasí -
tot ták az or szág ból. A La kás szín ház tag jai ugyaneb -
 ben a hó nap ban hagy ták el az or szá got, ki ván dorló 
út le vél lel.3 5A Ká dár rend szer ki ve tet te ma gá ból 
mind a liminális, mind a szo cia lis ta tár sa dal mi szub -
jek tum mal op po zí ció ban ál ló iden ti tás for mákat. 

Konk lú zió 
 

T a nul má nyom ban a Kas sák Ház Stú dió, La kás -
szín ház és Squ at mû kö dé sé nek há rom as pek -
tu sát vizs gál tam: a ha ta lom (a ha ta lom és a ha -

ta lom mal szem ben meg te rem ten dô au to nó mia stra -
té giái); a szín há zi tér (ma gán szfé ra és köz tér egy -
más ra he lye zé se a já ték tér ben; a szín ház a vá ros 
te ré ben); és a né zôk. A ve zér fo na lul szol gá ló, a tér 
on to ló giai anar chis ta, pszi choana li ti kus, és ant ro -
po ló giai el gon do lá sait cél zó szö ve gek nyo mán a la -
kás szín ház a kö vet ke zô ke re tek ben ra gad ha tó meg: 
mint át me ne ti leg füg get len zó na, mint ab jek tált má -
sik, mint kí sér te ties tér és mint liminális te rü let. 
Ezek a he ge món ha ta lom al ter na tí váit je len tô iden -
ti tás min ták fenn tar tá sá ban hoz ha tók kö zös ne ve -
zô re. A ha tá ro zott ak tu ál- po li ti kai meg nyi lat ko zás 
kö vet ke ze tes eluta sí tá sa el le né re a cso port(ok) te -
vé keny sé ge mégis csak po li ti kai szín ház ként ne vez -
he tô meg, ha a „po li ti ka” szó ere de ti, gö rög kon -
tex tu sá hoz for du lunk: ál lás fog la lás és rész vé tel a 
kö zös sé get érin tô ügyek ben. 

Iro da lom jegy zék 
 
 

Aman, An ders (1992) Ar chi tec tu re and Ide o logy in Ea stern Eu ro pe du ring the Sta lin Era: an As pect of Cold 
War Hi sto ry New York, MIT Press 

Ben ja min, Wal ter (1983) Charles Baude laire. A Lyric Po et in the Era of High Ca pi ta lism, Lon don and New 
York, Ver so 

Ben ja min, Wal ter (1999) The Ar ca des Pro ject, Camb ridge, Mas sa chu tes, Belk nap Press of Har vard Uni -
ver sity Press  

Bá lint, Ist ván (1991) Maszk a va ló sá gon IN Szín ház 1991/ok tó ber-no vem ber 86–93. 
Bey, Ha kim (1991) The Tem po ra ry Au to no mo us Zo ne http://www.her me tic. com/bey/taz3.html  
Buch mül ler, Éva–Ko ós, An na (1996) Squ at The at re, New York, Ar tists Spa ce  
Do náth, Pé ter (1991) A más ság IN Szín ház 1991/ok tó ber-no vem ber 42–45. (az in ter jút Bér czes Lász ló 

ké szí tet te)  
Du naj csik Pé ter Ma xi gas (2005) Fog lalt ház és ci vil tár sa da lom http://hi.z pok. hu/ma xi gas/  

együt tes mind tag jai nak, mind a né zôk nek.” (Kla ni cza y- Sas vá ri, 2003: 356). „A leg ra di ká li sabb ele mek, /pél dául Szent -
jó by Ta más/ több al ka lom mal meg pró bál ták a cso port tag jait a nosz tal gi kus han gu la tok he lyett va la mi fé le „ha tá ro zott 
prog ram” kiala kí tá sá ra rá bír ni, azon ban ezek a tö rek vé sek kö vet ke ze te sen ku darc cal vég zôd tek. Mind Ha lász nak, mind 
a töb bi cso port tag nak az volt a vé le mé nye, hogy a da ra bok ban elô for du ló ele mek for rá sa csakis a sze mé lyi ség le het.” 
(nyom ta tott for má ban ed dig nem pub li kált ügy nö ki je len tés http://www.c3.hu/col lec ti on/ti los/248.html – 
http://www.c3.hu/col lec ti on/ti los/249.html).  

34Az ügy nö ki je len té sek ben meg hagy tam a Szent jó by ala kot. A töb bi he lyen nem, mi vel a Bog lár könyv (Kla ni czay–Sasvári, 
2003) is a St. Au by for mát hasz nál ja, no ha a mû vész csak a tár gyalt idô szak után kezd te ez utób bi vál to za tot hasz nál ni. 

35A tár su lat négy tag ja (Brez nyik Pé ter, Ha lász Pé ter és Ko ós An na, to váb bá gyer me kük, Ha lász Ga lus) ka pott ki ván dor ló 
út le ve let 1975 de cem be ré ben. A töb biek 1976 már ciu sá ban disszi dens ként kö vet ték ôket. 



112

El Ka zovsz kij (1991) Éles élet IN Szín ház, 1991. ok tó ber–no vem ber, 36–42 (az in ter jút Bér czes László 
ké szí tet te)  

Fi scher, Ernst (2001) Wri ting Ho me. Post mo dern Me lan cho lia and the Un canny spa ce of li ving- room the atre 
In Pat rick Cam pell (ed) Psy cho a naly sis and Per for man ce, Lon don, Ro ut led ge, 115–131. 

Fis cher- Lich te, Eri ka (1999) Az át vál to zás mint esz té ti kai ka te gó ria IN The at ron 1999/nyár-ôsz 57–66. 
Fis cher- Lich te, Eri ka (2001) A drá ma tör té ne te, Pécs, Je len kor 
Fo u cault, Mi chel (1996) A sze xua li tás tör té ne te I., A tu dás aka rá sa, Bu da pest, At lan tisz 
Fo u cault, Mi chel (1997) A ha ta lom sze me IN Kal li gram 1997/5. 2–15. 
Freud, Sig mund (1998 [1919]) A kí sér te ties, In: Bó kay–Erôs (szerk) Pszi cho ana lí zis és iro da lom tu do -

mány, Bu da pest, Fi lum1998. 65–82.  
György, Pé ter (2000) Né ma ha gyo mány, Bu da pest, Mag ve tô 
György, Pé ter (2004) A hely szel le me IN BUKSZ 2004/4. 328–335. http://www.art pool. hu/bog lar/saj to/ 

buksz_gyorgyp.html  
Ha lász, Pé ter (1991a) Két sé ta gôz für dô után IN Szín ház, 1991/ok tó ber-no vem ber 4–12 (az in ter jút Bérczes 

Lász ló ké szí tet te) 
Ha lász, Pé ter (1991b) Nem ér de kel, hogy mi lesz hol nap IN Szín ház, 1991/ok tó ber-no vem ber 96. (az MTV1 

1990. no vem ber 11-i Nap zár ta cí mû mû so rá nak szer kesz tett vál to za ta) 
Ja go se, An na ma rie (2003) Be ve ze tés a qu e er-el mé let be, Bu da pest, Új Man dá tum  
Ka csuk, Zol tán (2003) Ska te or DIE! Ag resszió, fruszt rá ció és sé rü lé sek meg je le ní té se gör desz kás vi deók ban 

elôadás az Erô szak és ne mek cí mû kon fe ren cián, BKÁE 2003. ok tó ber 28.  
Kla ni czay, Jú lia–Sas vá ri, Edit (2003) Tör vény te len avant gárd. Ga lán tai György ba la ton bog lá ri ká pol na mû -

ter me 1970–1973, Bu da pest, Art pool–Ba las si 
Kof man, Sa rah (1991) The Dub le is/and the De vil, In Uô Freud and Fic ti on, Camb ridge, Po lity Press, 121–

162. 
Kri ste va, Ju lia (1996) Be ve ze tés a megalá zott ság hoz, IN: Ca fé Bá bel, 1996/2. 169–190. 
Lap lan che–Pon ta lis (1994) A pszi cho ana lí zis szó tá ra, Bu da pest, Aka dé miai  
Pa lo tai, Klá ra www.squ at the at re. com  
Sas vá ri, Edit (2000) Miért ép pen a Pór? A Ká dá ri üze né si me cha niz mus ter mé sze té hez IN Év könyv 2000 

http://www.rev. hu/html/hu/ki ad va nyok/szo ve gek_evk2000/sas va ri.htm  
Sas vá ri, Edit (2003a) A ba la ton bog lá ri ká pol na tár la tok kul túr po li ti kai hát te re In Kla ni czay–Sas vá ri, 2003: 

9–38. 
Sas vá ri Edit (2003b) „Ami re al ler giás volt a belügy” IN Ma gyar Na rancs, 2003.03.13. http://www.mancs. 

hu/in dex.php?gcPa ge=/pub lic/hi rek/hir.php&id=8579  
Sib ley, Da vid (1995) Ge o gra phies of Exc lu si on: So ciety and Dif fe ren ce in the West Lon don, Ro ut led ge 
Sza bó, Lász ló (1973) Hap pe ning a krip tá ban, IN Nép sza bad ság Va sár na pi mel lék let, 1973. de cem ber 16. 

(új ra kö zöl ve: SZM, 1991 és Kla ni cza y- Sas vá ri, 2003: 185–186) 
SZM (1991) a Szín ház te ma ti kus szá má nak mel lék le te, 1991. ok tó ber-no vem ber  
Tur ner, Vic tor (2002) A ri tuá lis fo lya mat. Struk tú ra és an ti struk tú ra, Bu da pest, Osi ris  
Chi ca go, Chi ca go Uni ver sity of Press  
Vid ler, An thony (1992) The Ar chi tec tu ral Un canny, Es sa ys in the Mo dern Un ho mely, Camb ridge, Mass., 

MIT Press 
Wig ley, Mark (1992) Un tit led: The ho u sing of gen der In Be at riz Co lo mi na (ed.) Se xu a lity and Spa ce, New 

York, N. Y.: Prin ce ton Ar chi tec tu ral Press, 327–389. 
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