
R A D N Ó T I ZSUZSA 

A magyar posztdramatikusok 
(Az irodalmi drámától az előadásszövegig) 

Közismert anekdota szerint Szomory Dezső sokszor végigülte darabja pró-
báit, és ha a színész egy kötőszót is tévedett, hangosan és haragosan tiltako-
zott. Azt is őrzi a szakmai emlékezet, hogy néhány évtizede még szinte meg-
oldhatatlan feladatot jelentett egy-egy költőileg magasröptű, de a szövegér-
tés szempontjából túl bonyolult Babits- és Szabó Lőrinc-passzus értelmezése, 
az Arany-féle Hamlet egy-egy sora, vagy Illyés Gyula egyes Moliére-magyarí-
tásai, amelyek sokszor túlzottan „irodalmiasították" a francia klasszikus ele-
mentáris színpadi természetességét. A tekintélyelvű irodalmi kánonok miatt 
azonban a színházak alig-alig mertek előállni új fordításokkal, egyéb radiká-
lis szövegváltoztatásokra pedig gondolni sem mertek. 

Az i rodalomközpontú szövegszínház hegemóniája évszázadokig töretlen 
volt. A huszadik századelő modernitás-hullámának nagymesterei (Gordon 
Craig, Tairov, Vahtangov, Mejerhold, Copeau, évtizedekkel később: Antonin 
Artaud), majd a századközép második modernitás-hullámával érkezők kér-
dőjelezték meg ezt a biztosnak látszó pozíciót. (Robert Wilson szavak nélküli 
képszínháza, Tadeusz Kantor álom- és emlékezetszínháza, Grotowski szer-
tartásszínháza, a Living Theatre „agitpropos" provokációja, Mnouchkine 
vándorló színháza.) 

A századközép általános szellemi, művészeti, világnézeti paradigmaváltá-
sában a dráma műfaja még fel tudta venni a versenyt a színpad felől érkező 
kihívásokkal. (Albee-tól Harold Pintérig, Beckett-től Mrozekig, Dürrenmatt-
tól Gombrowiczig, Ionescotól Handkéig, Genet-ig. Valamennyien e válság-
korszak nagy feltérképezői voltak, és különböző, addig ismeretlen gondo-
lati megközelítéseket ajánlottak fel a színháziak számára.) Ezekben a évtize-
dekben tehát (elsősorban a hatvanas-hetvenes években) inspiráló egymás-
mellettiségben, sőt termékeny szimbiózisban létezett ez az új t ípusú textus és 
az avantgarde ihletésű teatralitás. A nagy színpadi nyelvújítók és előadásaik 
még nem nyúltak du rván a szövegbe, tiszteletben tartották a m ű v e k belső 
szellemi és külső dramaturgiai megkötéseit. (Peter Brook Lear királya, Szent-
ivánéji álomja, Ljubimov Három nővére, Hamlet]e, Tovsztonogov A revizor]a, 
Brook és Ács János Marat/Sade-ja, Ascher Tamás Három nővére, Strehler Te-
recské)e [Goldoni], Swinarski és Axel Tangó ja Lengyelországban, Peter Stein 
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Homburg hercege, Zsámbéki Gábor Csirkefeje, Nekrosius közelmúltbeli Ham-
letje stb.) 

A múlt század hetvenes éveitől kezdve azonban az írott szöveg és a rendező 
viszonya alapvetően megváltozott, és az irodalmi ihletésű dialógusok aláza-
tos interpretátorából gyakran a textust gátlástalan szabadsággal kezelő, ön-
törvényű alkotó lett. E viszonyváltozást mennyiségi és minőségi tényezők is 
siettették, és siettetik. 

Mennyiségileg: manapság jóval kevesebb az új, igazi szellemi felfedezéseket 
kínáló szövegújdonság, mint anno, a múlt századközépen. A kortárs írók jóval 
ritkábban találnak fogást a drasztikusan és gyorsan változó világegészen. (Ki-
vételt erősítő szabályként említhetünk egy-egy lokális és időleges drámairodal-
mi fellendülést; néhány éve az írt és az angolt, napjainkban az oroszt és - talán 
nem elfogult állítás - a magyart is. Ezek a kortárs színművek erős, bátor, izgal-
mas kezdeményezések, de egyelőre ritkán tudnak olyan szélesebb közönségré-
tegekhez szólni, mint elődeik. Rendszerint intellektuális belügyek maradnak.) 

Minőségi értelemben pedig az általános világtrend: a képi kul túra előretö-
rése a rendezői szerep feltűnő megerősödését, tehát a rendezői színházat fa-
vorizálja. Kiss Gabriella idézi a posztmodern színházról szóló, összefoglaló 
jellegű tanulmányában Hans-Thies Lehmannt: „A Gutenberg-galaxis végé-
vel ismét megkérdőjeleződik az írott szöveg és a könyv, eltolódik az észlelési 
mód: a lineáris-szukcesszív észlelést lecseréli a szimultán és multiperspekti-
vikus. E felületesebb, ugyanakkor átfogóbb észlelés lép annak a centrálisnak 
és mélyebbnek a helyébe, amelynek az irodalmi szöveg olvasása volt az ős-
képe. A mozgó képek versenyképesebb körforgása a státuszvesztés veszélyé-
vel fenyegeti a lassú olvasást és a körülményes, illetve nehézkes színházat." 
(A kockázat színháza = Átvilágítás. A magyar színház európai kontextusban, szerk. 
Imre Zoltán, Bp., Áron Kiadó, 2004, 188.) 

Azoknak a jelentős rendezői inspirációknak is csökken a számuk, amelyek 
a szövegcentrikus újraolvasatokban és interpretációkban találták meg az elő-
adások korszerűségét. Az önálló alkotói vénával rendelkező, a képre koncent-
ráló szcenírozók türelmetlenül és lázasan keresik azokat a színpadi megfele-
léseket, amelyekkel lehetőség van gyors reagálású, naprakész, erős, mond-
hatni agresszív kisugárzású előadásokat létrehozni, állandóan szinkronban 
maradva a külvilág egyre gyorsuló történéseivel, váratlan közérzetváltozá-
saival. S ezért megpróbálják - meglehetős sikerrel - totálisan magukhoz ra-
gadni a színházi kezdeményezést . Ennek egyik legfontosabb következménye, 
hogy a jelentés, az információ fő hordozója a látvány, a kép lesz, a szöveg pe-
dig gyakran mellé- vagy alárendelt pozícióba, sőt, a pályaszélre kerül. 

A sz ínháztudományi szakirodalom a világszínházban a hatvanas-hetve-
nes évektől eredezteti a posztmodern, posztdramatikus színházi korszakot, 
amelyben „a d ráma létrejöttében már nem elsődlegesen egy szöveg [...] do-
minál. [...] A d ráma immár nem olyan cselekvő személyek története, akiknek 
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tettei lélektani, társadalmi okokra vezethetők vissza, illetve adott valószínű-
ség-kritériumokkal motiválhatók [...]. A posztmodern színház ezzel szétfe-
szíti a szöveg- vagy cselekményközpontú színház, vagyis az ok-okozati nar-
ráció, illetve egy ugyanilyen diskurzus kereteit." (Helga Finter: A posztmodern 
színház kamera-látása, 1985. Magyarul: Ellenfény, Szövegmelléklet, 1998 tava-
sza, ford. Kiss Gabriella.) Ezek az átalakulási folyamatok a magyar színház-
ban rövidebb idő alatt, gyorsított tempóban zajlottak le, a kilencvenes évti-
zedtől napjainkig. 

Az alapító atya: Jeles András . Jeles 1985-ben megrendezte a Drámai esemé-
nyek című korszak-meghatározó előadását Dobozy Imre Szélviharjából, az 
1956 utáni megtorló kultúrpolitika egyik kurzusdarabjából (1957). A szöveg 
az előadásban semmit nem változott, de a színpadi kontextus tökéletes ellen-
tétére változtatta az írott (illetve) elhangzott szót. Balassa Péter írta: „A Szélvi-
har szövegét halljuk ugyan, mégsem azt a darabot látjuk. Változtatás nélkül ú j 
m ű született, amely a szöveg alatt, azon túl, a játékból bontakozik ki. Szöveg 
és cselekvés (színház), beszéd és valóság (történelmi valóság) teljes ellenté-
téről van szó, ami magának az előadásnak a drámai eseménye." (Drámai ese-
mények. Félelem és részvét a nyolcvanas évek művészetében = A másik színház, Bp., 
Szépirodalmi, 1989, 288.) Jeles további alkotásai is makacs radikalizmussal 
kutatták a verbális és nem-verbális elemek meghökkentően szokatlan, új tí-
pusú kapcsolatait: A mosoly birodalma (1986), a kaposvári Három nővér, Valahol 
Oroszországban címen (1986) és a Szervusz Tolsztoj! (1993). 

A Drámai események egy - akkor még forradalmian újnak számító - színpadi 
teremtő gesztussal detronizálta a szót, megkérdőjelezte magá t a nyelvet, egy 
olyan nyomasztó történelmi korban, amikor a szavak nagy része valóban az 
ellenkezőjét jelentette. Dobozy szövege persze hazug, tehetségtelen i romány 
volt, és Jeles előadása elsősorban politikai, morális, mélyen egzisztenciális, és 
nem nyelvkritikai „drámai esemény" volt, színházszakmailag mégis elemen-
táris erővel bizonyította, hogy a színpadi történések alapjaiban megváltoztat-
hatják, sőt megsemmisíthetik egy textus eredeti jelentését. Vagyis a színház 
mint olyan képes arra, hogy ellenkező előjelűvé változtasson szavakba fog-
lalt állításokat. 

Ez volt a korszakhatár, és máig alig meghaladott, messze hangzó nyitánya 
egy új színházeszménynek, gondolkodásmódnak. (Halász Pétert, aki a másik 
szövegfüggetlen, posztdramatikus színházi mester volt, itthon ellehetetlenítet-
ték csoportjával együtt, és így 1976-ban emigrálni kényszerült. Művészeti és 
stiláris kiteljesedése New York-i időszakára esett [Squat Theater, 1977-1985], és 
így esély sem volt arra, hogy működése befolyásolja a hazai folyamatokat.) 

Néhány év szünet után - a kilencvenes évtizedben - kirajzott a rendezők ú j 
nemzedéke, és sok közülük ezt a típusú színházcsinálást már anyanyelvi szin-
ten műveli, s működésük nyomán ez a fajta posztdramatikus színház az ezred-
fordulóra itthon is meghatározó teátrális irányzattá, újfajta gondolkodásmód-
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dá erősödött. Ezzel párhuzamosan, a hazai színháztudományban szokatlan 
és örvendetes gyorsasággal kialakult e fontos fordulatról szóló, magas szintű 
színházelméleti diskurzus. (Jákfalvi Magdolna, Kiss Gabriella, Kékesi Kun Ár-
pád [Bécsy Tamás tanítványai], Imre Zoltán, Tompa Andrea . Megjelentek ön-
álló kötetek is erről a témakörről: Bécsy Tamás: Színház és/vagy dráma, Dialóg 
Campus Kiadó, 2004; Átvilágítás. Л magyar színház európai kontextusban, szerk. 
Imre Zoltán, Bp., Áron Kiadó, 2004; Színházi Antológia, szerk. Jákfalvi Magdol-
na, Bp., Balassi Kiadó, 2000; Színház folyóirat Posztmodern szám, 1998. márc.) 

A hagyományos szövegszínház mellett megjelent tehát „a másik színház". 
Ennek az ú j színházcsinálási metódusnak napjainkra m á r jól elkülöníthető 
változatai és irányzatai egzisztálnak, hasonlóan a nagy nyugat i (és keleti) vi-
lágszínházi példákhoz. 

A személyre szabott rendezői szövegátalakítás és -olvasat még megőrzi az 
irodalmi m ű alapstruktúráját , szövegminőségét, de n e m töri szét a műalko-
tás egységét, jellegzetes írói, műnembeli szövegvilágát. Az alkotás keretein 
belül maradva történnek a mélyreható dramaturgiai beavatkozások. 

Egy korai, de nagyon sikeres példa erre a szövegátalakító szcenírozásra Ba-
barczy László 1983-as Liliom-rendezése, a Kaposvári Színház nagyszínpadán, 
amely teljesen be volt épí tve egy valóban működő hullámvasút-díszlettel. Ba-
barczy a Molnár-darab záró mennyország-képét áttette lineárisan, időrendbe, 
közvetlenül Liliom öngyilkossága után, így az előadás Julika halott búcsúz-
tatásával végződik. Ettől a látszólag egyszerű sorrendváltoztatástól az egész 
írás, de különösen a befejezés bonyolultabb, keserűbb, többletjelentésű lett. 
A változtatás olyan telitalálatnak bizonyult, hogy attól kezdve több produk-
ció ebben a változatban játszotta a darabot . 

Lukáts A n d o r (végzős színészeivel, 2001) és Schilling Árpád sokkal erőtel-
jesebben belenyúlt a molnár i szövegbe; stúdiónyi térbe zsugorították a törté-
netet - szemben Babarczyval, aki épp ellenkezőleg, kitágította a játszó-teret. 
Szereplőket, komplett jeleneteket, hosszú szövegrészeket hagytak el, s a játé-
kot elvont térbe helyezték. Schilling kiélezte, és összeszikráztatta a monda-
tokban, a szituációkban rejlő iróniát és lírát, és így egy különös hangulatú, ér-
des, helyenként bohóctréfára hangszerelt „sztakattós" jelenetsort komponál t 
az édesbús városligeti történetből. 

Molnár szövege ma már klasszikusként viselkedik, mer t szinte m i n d e n be-
avatkozást kibír. Legmesszebbre ment az átformálásban Michael Thalheimer 
2000-ben, Hamburgban, a Thalia Theaterben. Visszhangos, szenvedélyes vi-
tákat kiváltó előadásában radikálisan megcsonkította a szöveget, elemeire 
csupaszította a dialógusokat, s az egész idegjátékot egy szürke fal elé helyez-
te. S a rendezői átalakítás csodájaként a Molnár-mű egy kegyetlen, de mély-
ségesen megrendítő Woyzeck-passióvá változott. 

Szövegstruktúrán belül maradt Tordy Géza és Kiss Csaba dramaturgi-ren-
dezői munká j a is. Tordy Amerikai Elektra-előadása (Tivoli Színház, 2000) az 
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eredeti O'Neil l-mű zsugorított kamaraváltozata. Hajszálpontos érzékkel tö-
mörített, teljesen akcióra húzta az eredetileg háromrészes monstrumot , funk-
cionális kijelentő mondatokká csupaszította a költőien terjengős dialóguso-
kat. Ő is, mint Lukáts és Schilling, elemelt térbe helyezte a cselekményt, el-
hagyva minden - általa feleslegesnek ítélt - szereplőt, jelenetet, részletet, s 
kihagyott minden moralizáló, pszichologizáló, kevésbé fontos informatív 
passzust. A gondolatilag konzekvens szövegátalakítás és a nagyon intenzív 
színészi játék következtében, így, zanzásítva is megőrződött a m ű monumen-
talitása, horrorisztikus, melodramatikus, pszichopatologikus ereje. 

Hasonló, sőt még radikálisabb műtétet hajtott végre Shakespeare Macbeth-
jén Kiss Csaba (Győri Nemzeti Színház, Stúdió, 1996). Szcenírozásában, sűrí-
tett átiratában a Macbeth (hasonlóan a Liliomhoz és az Amerikai Elektrához) ka-
maradráma és stúdióelőadás lett, négy meghagyott szereplővel (Lady, Mac-
beth, Macduff , Banquo). A rendező-szövegátalakító nemcsak jeleneteket, 
szereplőket tüntetett el, hanem dialógusokat, tirádákat, monológok sorát he-
lyezte át máshová, vagy tette át valamelyik megmaradt szereplője szájába. 
(A boszorkány-szövegek egy részét Banquo és Macduff citálják egymásnak 
gúnyosan, a másik részt a Lady súgja vajákos boszorkányként férje fülébe. 
Más szövegrészleteket pedig Lady látomásként, jelenésként, rémálomként 
vizionál, és hallucinál. A Macduff családjának kiirtásáról szóló információkat 
pedig - amelyek eredetileg Ross, skót nemes mondatai - maga Macbeth vág-
ja tébolyultan Macduff arcába.) 

E draszt ikusnak tűnő változtatások ellenére sem lett a mű véglegesen kifor-
dítva, átértelmezve. Az átirat az eredeti dráma gazdag jelentéstartományából 
(Szabó Lőrinc fordításának a felhasználásával) egy részletet emelt domináns-
sá, azt, amelyre napjainkban érzékenyen reagálnak a nézők: egy eredetileg 
összetartó kis közösség, mély barátságok, egy szoros életközösség széthullá-
sára, a házaspár személyiségének ördögi átváltozására, végzetes eltorzulásá-
ra. Erős, individuális kamaratörténetté változott a nagytotálban fogalmazott 
monumentál is mű. 

Vidnyánszky Attila beregszászi rendezőnél a színpadi kép elsőrendű jelen-
tés-hordozó. Látvány- és látomásközpontú előadásai mégis erőteljesen kö-
tődnek nagy tradíciójú szövegekhez, szinte annak folytatásai, továbbformá-
lói. (Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú [Gyula, 2003]; Téli rege [Magyar 
Színház, 2001]; Tóték [Gyula, 2004]. Legújabb munkája egy „Shakespeare 
puzzle" (Csáki Judit kifejezése) 2005 nyarán, szintén Gyulán. A különböző 
művekből összeszedett, szerkesztett, montírozott részletekből újfajta szöveg-
egység jött létre, amelyet aztán maga az előadás forrasztott össze öntörvényű 

- a hírek szerint - teljesen Shakespeare szellemét idéző alkotássá. 
Alföldi Róbert is megőrzi nagyjából-egészéből a művek szerkezeti és szöveg-

struktúráját. О „dehistorizálja" a drámák közegét, majd átemeli azokat nap-
jaink agresszív, brutális valóságába, tehát „újrahistorizálja". Nemcsak a régóta 
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kedvelt módszerrel (a ruhák és a színhelyek modernizálásával), hanem a ka-
rakterek, az emberek közötti viszonylatok, életérzések, idegállapotok, az élet-
terek mai megtalálásával, hitelesítésével. Természetesen gyakran újrafordíttat-
ja (Szabó Stein Imre) az általa szívesen felhasznált klasszikusokat, saját ízlése 
és koncepciója szerint. Újraértelmezett előadásai: a számítógépes világ Hamlet-
je Nyitrán (2001), a drogos álomként elképzelt Vihar a Vígszínházban (1999), a 
maffiózók körében játszódó Macbeth a Tivoliban (2001) és a barbár, alpári Hara-
miák az Asbóth utcában (1998). Nagyon emlékezetes volt A velencei kalmár szin-
tén a Tivoliban (1998), amelyben meghökkentő élességgel felfedte a szöveg és 
a szituációk mélyén lappangó (és eddig kevésbé feltárt) antiszemita, filoszemi-
ta tendenciákat is. Különösen a végjáték brutalitásában érződtek erőteljesen az 
Auschwitz utáni korszak sokkoló tapasztalatai, felismerései. Néhány izgalmas 
dramaturgiai megfejtéssel is szolgált az Alföldi-féle olvasat. (Antonio és Bassa-
nio homoszexuális kapcsolata, a három kérő epizódja, amelyben Bassanio vi-
deo-bejátszás segítségével találja ki a Portia által feladott kérdéseket stb.) 

A fiatal Balázs Zoltán is ennek az iskolának, irányzatnak a képviselője. Ed-
digi legjelentősebb munkája Weöres Sándor Theomachia című verses drámá-
jából készült, pontosabban annak alapján (Bárka, 2003). Balázs a szöveg sza-
bad felhasználásával egy archaikus, rituális, meghökkentően érett látvány-
színházat komponált , amelyben a lényeg a színpadi attrakcióba költözött át, 
és Weöres szövege „csupán" trambulinként szolgált. 

A kilencvenes évtizedben, de különösen az ezredforduló tájékán, egyre több 
drasztikus szövegátirat keletkezett. E szöveg-destruktőrök egyik emblemati-
kus alakja Zsótér Sándor, aki - különösen kezdeti, „Sturm und Drang" korsza-
kában - kedvtelve provokálta és sokkolta meghökkent közönségét. Termékeny 
alkotói pályáján azonban egyre több nézői és szakmai hívet szerzett magának, 
miközben ő is sokat változott, mélyült, és a szövegdestruáló előadásoktól nap-
jainkban, „klasszikusabb korszakában" néha már eljut a szövegtisztelő, stati-
kus minimálszínházig, amelyben a mozdulatlanságba szorított, minden teát-
rális hatástól megfosztott színészek csak az írói szövegből és saját személyi-
ségük, idegrendszerük belső tartalékaiból meríthetnek. (Hans Hertny Jahnn: 
Medeia [Radnóti Színház, 2002], Csongor és Tünde [Kamra, 2004].) 

A „zsótéri" formavilág legelső, radikális gesztusa, hogy a dráma egészét, 
tehát a színhelyt, a cselekvést, a szavakat szétválasztja egymástól, megfoszt-
ja eredeti, rendszerint realista írói közegétől (hasonlóan, mint egykoron Jeles 
tette), és ezáltal minden elem új és más kontextusba kerül, más jelentést nyer. 
Magát a mélyszerkezetet is szétszedi, „szétbombázza"; elemeire töri a teret, 
a cselekményt, megkavarja az időt, sorrendet borít, felcseréli a nemeket, sze-
replőket, szövegeket sokszoroz, egyszóval: dekonstruál, majd e művelet után 
új, teátrális, elvonatkoztatott, stilizált, tehát nem realista világot épít fel: egy 
„zsótériádát" konstruál. A „motorbiciklis" Woyzeck (Miskolc, 1992), a férfi ját-
szotta A kaméliás hölgy, Hölgy, kaméliák nélkül címen (Miskolc, 2003), a Cyrano, 

262 



A MAGYAR POSZTDRAMATIKUSOK 

amelyben a főhős gitárját pengetve, egy fürdőkádból lép ki, és előbb hal meg, 
mielőtt Roxánjára rátalál (Nyíregyháza, 1992). A Bárka Színház-beli Stuart 
Mária (2004), amelyben a színésznő egy bekamerázott, bemikrofonozott kór-
teremben (luxusbörtönben?) mondja tirádáit, miközben Erzsébet szerepét is 
ő kelti életre. A vígszínházi A kaukázusi krétakör (2003) szövegkezelés szem-
pontjából mindenképpen szolid verzióban készült: a darab struktúrája, szö-
vegvilága megőrződött , csak a színhely helyeződött át egy kistelepülés lerob-
bant mozijának nézőterére, és az eredeti Énekes szerep helyett egyenruhás 
gyerekkórus reflektálja, kommentálja, köti össze a brechti történetet. A sze-
reposztás az, ami a szokásosan meghökkentő zsótéri elemeket tartalmazza: 
Acdak bíró szerepét színésznő, a kormányzó feleségét férfi színész játszotta. 

Zsótér m é g nem szakad el a nagy formátumú irodalmi művektől, és erősen 
kötődik a klasszikus, európai kúltúrhagyományokhoz. Szeret megküzdeni a 
kanonizált szövegekkel, szuggesztív kisugárzásukkal, s ezeknek a műveknek 
az alapján és segítségével, alkalmanként ezek szövegromjaiból építi fel saját 
színházi univerzumát . 

A posztdramat ikus magyar színház másik nyelvújítója és meghatározó sze-
mélyisége, Schilling Árpád, aki Zsótér n o m á d „vándorló teatristája" ellenté-
teként, egy kőkeményen összetartó, teljesen új színházi nyelven beszélő csa-
patot szervezett maga köré: a Krétakörösöket. 

Nemzetközi hírű, provokatív, drasztikus Woyzeck (W - Munkáscirkusz) elő-
adásában (Régi Thália Stúdió, 2001) Büchner szövegtöredékeit használta, Jó-
zsef Attila-versrészletekkel feldúsítva. Az előadás az emberi szegénység és 
kiszolgáltatottság vad prezentációja volt, s Schilling ezzel a gesztusával a 
nagy elődhöz, Jeleshez csatlakozott, annak a „megalázottak és megszomorí-
tottak" szenvedéseire rezonáló alkotásaihoz, a kollektív tragikum, az „új tra-
gikum" (Balassa Péter kifejezése) kereséséhez. 

Schilling sokoldalú, sokarcú színházteremtő egyéniség. A többé-kevésbé 
szövegtisztelő előadásoktól (Közellenség, Kamra, 1999; Liliom, Thália Régi Stú-
dió, 2001; Mizantróp, Krétakör a Vidám Színpad Stúdiójában, 2004; Siráj, Kré-
takör a Fészek Körteremben, 2003) a szöveg-szétbombázásig (Woyzeck) sokfé-
le szövegkezelési módozatot kipróbált. De talán eddigi legizgalmasabb mun-
kái azok a kollektív improvizációs technikával készült produkciók, amelyek-
nek semmiféle irodalmi előzményük nincs. Közös társulati improvizációval 
készült két meghatározó előadása a Hazámhazám (Fővárosi Cirkusz, 2002) és 
a Feketeország (2004). Nagy mennyiségű, nyers publicisztikai anyag felhasz-
nálásával, írói és szerkesztői segédlettel (Tasnádi István) készült el a végső, 
a játszott példány, amely még az esti előadások során is állandóan változott. 
A textus nem lineáris, nem hierarchikus szerkezetű, nem egy főtörténetre és 
nem egy főhősre koncentrál. Nem középpontos szerkezetben, hanem mel-
lérendelő epizódok sorában, füzér-dramaturgiával összeforrasztott, kollek-
tívákról szóló, kollektívák által prezentált szituációsorok. Ismerős, köznapi, 
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közös emlékekre, állampolgári tapasztalatokra támaszkodó, sokak által meg-
élt helyzetek, történések gyűjteménye mindkét előadás. 

A Hazámhazám a rendszerváltástól 2002-ig, a Feketeország pedig napjainkig 
követi elmúlt tizenöt évünk tragikomikus, gyakran abszurdba hajló, képte-
len fordulatait, neuralgikus történéseit. (Szemléletében, szerkezetében a Ha-
zámhazám némiképp emlékeztet Örkény István Pisti a vérzivatarban című gro-
teszkjére.) Szélsőséges eszközökkel operáló, a legfrissebb közérzetet, köz-
hangulatot tükröző nyers játékok, „Zeitstück"-ök a javából. A publicisztikai, 
köznapi szintű, eklektikus, hol tragikus, hol tragikomikus, hol szatirikus tar-
talmú szövegek virtuóz stílus-sokféleségben szólalnak meg: szkeccs, kabaré, 
bohóctréfa, blődli, tragigroteszk, szürreális és abszurd jelenetek sorában. S az 
egész kavalkádot a realitástól elemelt, erőteljesen stilizált, szigorúan kompo-
nált, alkotói-rendezői szcenírozás forrasztja egységes műalkotássá. Az egy-
kori politikai agitprop, politizáló színházat támasztja fel Schilling, de a fo-
nákjáról, szatirikus változatában. 

Az előadások szigorúan komponált művészi alkotások, a szövegek viszont 
minden irodalmi érték nélküliek (óvatosabban fogalmazva: csekély irodalmi ér-
tékűek), csupán helyzeti értékkel rendelkeznek. „Egyszer használatos" szöveg-
vázlatok, minden többletjelentést nélkülöznek, a réseket, hiányosságokat az elő-
adásnak, a színészi jelenlétnek kell kitölteni, teátrális, non-verbális elemekkel. 

A másik improvizálós, „sajátszövegíró" (Tompa Andrea kifejezése): Mohá-
csi János, Kaposvárról. О is szigorúan összeszokott, „idomított" csapattal dol-
gozik, akik értik és használni tudják az ő nyelvezetét. A szöveghez való vi-
szonya más, mint Zsótéré, Schillingé. О túlnyomórészt egy archetipikus alap-
helyzetet kölcsönöz egy ismert klasszikusból, félklasszikusból, sőt néha klasz-
szikus operettből is. (Kaposvárott: Тот Paine [1996], Istenítélet [Miller: Salemi 
boszorkányok, 1995], Megbombáztuk Kaposvárt [Heller: Megbombáztuk New Ha-
vent, 2000, Csárdáskirálynő, [1993]; Nyíregyházán: Krétakör [Brecht: A kaukázusi 
krétakör, 1998].) Az eredeti írást az alapokig lebontja, majd társulatával, sajá-
tos improvizációs technikájukkal újraépíti. A résztvevők saját személyes életta-
pasztalataikra, egyéni ízlésükre, személyes nyelvi világukra támaszkodva, sa-
ját szövegeikkel újraverbalizálják a szituációs csontvázat a közbeszéd szintjén. 
Mohácsit (mint Schillinget is improvizációs előadásaiban) a nagy közösségek 
történései és a nagy összeomlások foglalkoztatják, hatalmas, monumentális 
tablókban elbeszélve. (Egyik legutóbbi produkciója a Csak egy szög, szintén Ka-
posvárott [2003], a cigány közösség, a cigányság krónikája, tragikomikus, tra-
gikus meta-története, amely a szöveglétrehozás tekintetében ritka kivétel, mer t 
irodalmi minta nélküli, önálló termék, öccse, Mohácsi István segítségével.) 

Pintér Béla társulata szintén erős, összetartó közösség, ők is külön-külön és 
együttesen kiválóan beszélik a névadójuk által kimunkált, szintén nem realis-
ta színpadi beszédet. Az ő stílusuk is imponálóan sokoldalú, anyanyelvük el-
sősorban a groteszk, s annak számtalan változata, a tragikustól a szürreálisig. 
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Produkcióik elsősorban a köznapi, jelenkori magyar realitásokból, különbö-
ző ismerős, urbánus közegekből, társadalmi anomáliákat tükröző helyzetek-
ből indulnak ki, majd fokozatosan váltanak át szürreális groteszkbe, részben 
a történetmesélés bakugrásai, részben váratlan műfajváltások (táncos, a kort 
és szociális környezetet felidéző dal- vagy operai jellegű betétek, s különbö-
ző egyéb non-verbális elemek) segítségével. Felnagyítják, elrajzolják az ere-
deti valóságképet, és szürreális vagy rémálomszerű látomássá tágítják pro-
dukcióikat. „Miközben az Arvisuránál »tanult« népzenét és táncot használja, 
gyökeresen át is értékeli annak helyét, jelentését, a kortárs (urbánus és népi) 
világban való értékét és fontosságát. Pintér azt kérdezi: mit kezdjünk a ma-
gyar hagyományokkal, és Ady Endrével szólva azt is kérdezi: mi a magyar 
most . . ." (Tompa Andrea: I am the text = Collision. Essays on contemporary Hun-
garian Drama, The Hungar ian Theatre Museum and Institute, 2004, 166.) 

Pintérnek már annyi köze sincs a nagy drámai elődökhöz, mint Mohácsi-
nak. Ő ugyanis önállóan, saját maga hozza létre nem túl bonyolult, helyen-
ként túl váratlan fordulatokkal teli, néha túl egyszerűen fogalmazott, de na-
gyon erős létállapotot, életérzést kifejező előadásszövegeit, librettóit, ame-
lyek gyakran a rendező-szövegíró életrajzi elemeiből, saját szenvedéstörténe-
téből, családi legendáriumából állnak össze. 

És utoljára, de nem utolsósorban a jelenleg legfiatalabb, legvadabb szöveg-
destruktőr: Bodó Viktor. Az eddig felsoroltak közül talán az ő Boldogtalanok 
(Marosvásárhely, 2004) előadásában foglalta el a legszerényebb helyet a szó, a 
verbalitás. Füst Milán darabját a felismerhetetlenségig szétdúlta: a főhős, Huber 
Vilmos életterét romhalmazzá változtatta, vagyis egy csupasz, lepusztult térbe 
helyezte át a játékot, amely eredetileg egy lakásban játszódik. Körülvette őt ál-
landóan hisztériázó női hozzátartozókkal, egy állandóan leselkedő, szomszédos, 
kéjvágyó hentessel, és a haldokló gyermekével, aki Füst Milánnál nem is jelenik 
meg, Bodónál viszont felnőtt idiótaként végigőrjöngi az előadást. Mindezek a 
történések már alig emlékeztetnek az eredeti irodalmi alkotásra. Bodó minden 
egyes gesztusával felnagyította, agresszíven eltúlozta, átkomponálta Füst da-
rabját. Önpusztító szörnyetegek haláltánca zajlott ezen a színpadon, ahol nyo-
mokban fellelhető volt egy-egy Füst-mondat vagy eredeti írói helyzet. Ha vi-
szont eltekintünk az eredőtől, akkor rácsodálkozhatunk egy brutális, elementá-
ris erejű, valamiféle közelgő világkáoszt megelőlegező, pusztulást és pusztítást 
sugalló sötét horror-előadásra, s látunk az expresszív őrjöngésig felfokozott szí-
nészi teljesítményeket. A halott szerző és a tájékozatlanabb nézők iránti tisztelet 
azonban megkövetelné, hogy új címe legyen ennek a saját víziónak (és a többi 
rendező víziójának is), és az alcímben szerepelne az eredeti. 

Bodó legújabb munkája, a Ledarálnakeltiintem című többszörös fesztiváldí-
jas produkció, Kafka Л per című regényének alaphelyzetét kölcsönözte és va-
riálja (Kamra, 2005). Az előadásszöveg, amelyet állandó író-szerzőtársával, 
Vinnai Andrással komponált , szándékosan alulfogalmazott, lepusztult, kife-
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jezetten slendrián szöveg, de ami létrejött ebből a vázlatból, az szuggesztív, 
sokkoló hatású, „szorongás-orfeum". Schilling stíluseklektikáját Bodó még 
tovább feszíti, még szélsőségesebb elemekkel dúsítja, ellentéteit még jobban 
kisarkítja. Előadása agresszív, harsány, zenés-táncos rémálom-kavalkádból 
jön létre. Hollywoodi filmeket idéző, varieté- és show-műsorelemek ötvö-
ződnek benne, nyomasztó, szürreális, fenyegetést sugárzó részletekkel páro-
sítva. S ebben a jelenetsorban „mesélődik" el, egy álomszerűen meghosszab-
bított játéktérben; hogyan töri meg szűkebb és tágabb környezete Josef K. el-
lenállását. A történet Bodónál is azon a bizonyos hétköznapi reggelen kezdő-
dik, mint Kafka remekművében, csak az előadásban Josef K. ellenállását szó 
szerint „ledarálják", mert a főhős a befejezésben valóban egy díszlet-daráló-
ban tűnik el, amelyből boldog idiótaként, tucatemberként bukkan elő. 

Mindegyik posztdramatikus színházcsináló „előadásszöveg-író", aki sze-
rint „a szöveg én vagyok" (Tompa Andrea), különleges, erős képi fantáziával 
rendelkezik. Már régen nem kötelező, hogy a kép és a szöveg összefüggjön, 
egymásból következzen, vagy egymást erősítse, csak az a fontos, hogy az ille-
tő képalkotó formaérzékével hitelessé tegye ezt „a másik színházat", és olyan 
színészcsapattal rendelkezzen, amely pontosan érti, és megvalósítja rendező-
jük nem realista, nem a lélektani realizmusból építkező, nem illusztráló játék-
stílusát, és amely csapat képes legyen a csupasz létezés szenvedélyes és in-
tenzív idegállapotából fogalmazni, és igazi ensemble-játékot létrehozni. Ezek 
nélkül a képességek nélkül, és a nagy irodalmi hagyományok ereje nélkül az 
új színházi korszak előadásai béna madárként gubbasztanak a földön, s csak 
a hiteltelen, blöff-gyanús produkciók sorát növesztik. 

Az irodalmi szöveg az évszázadok folyamán erős alapként működött, s a 
színpad számára felajánlott gondolati és kort tükröző tartalma, többértelmű-
sége megőrződött, s így, folyamatosan vissza lehetett hozzá térni, és felfe-
dezés-értékű előadásokat lehetett belőlük létrehozni. Az ú j típusú előadás-
szövegek minősége miatt azonban maguk a produkciók reprodukálhatatla-
nokká válnak, mert ezek a mondatok önmagukban nem tartalmaznak igazi 
esztétikai minőséget, és az élő teátrum ereje és jelenléte nélkül gyakran él-
vezhetetlen, sőt érthetetlen szöveghalmazok, nyers vázlatok maradnak csu-
pán. Rendezői, alkotói víziók segédeszközei, kiegészítői, vázlatai, hasonlóan 
például az akciófilm forgatókönyveihez. (Kis túlzással: minél jelenidejűbb ér-
zeteket közöl manapság az előadás, annál roncsoltabb állagú a szöveg.) Egy-
szer használatos textusok, amelyek önálló, tradicionális esztétikai érték hí-
ján együtt halnak az előadással. „Ez már egy teljesen új világ" - írta Forgách 
András egy Mundruczó Kornél-előadás kapcsán. És igaza van. 

Miközben lelkesen üdvözlöm a közép- és új rendezői generáció emléke-
zetes „posztdramatikus" teljesítményeit, egyúttal azonban, mint az irodalmi 
dráma elkötelezett híve, nyugtalanul és riadtan szemlélem az irodalom-köz-
pontú szövegszínház növekvő pozícióvesztését. 
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