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Köllő Kata

rómeó és júliával 
a geg nyomában

Rómeó és Júlia. Kolozsvári Állami Magyar Színház

Szalay Károly könyvcímét1 vettem kölcsön, úgy érzem, ezzel a komikus filmekre jellem-
ző kifejezéssel lehet a legjobban visszaadni a kolozsvári Rómeó és Júlia hangulatát. Ifj. 

Vidnyászky Attila első, kolozsvári állami magyar színházbeli rendezése nyomokban ugyan tartal-
mazza a shakespeare-i tragédia történetét, de többnyire gegekre, improvizációkra vagy impro-
vizációk alatt rögzített helyzet-, jellem-, és nyelvi komikumra, vendégszövegekre épülő előadás. 

Ja, hogy a Rómeó és Júlia műfaja tragédia? Hát, „nézd legott komédiának s múlattatni fog”, 
ajánlhatnám Madách Luciferével együtt, és cseppet sem tévednék, hiszen maga az előadás, 
illetve annak rendezője, és ezáltal a szereposztás színészei sem veszik komolyan az angol bárd 
(egyik) leghíresebb darabját, mondhatni totálisan ellene mennek, s csak itt-ott sejlik fel benne né-
mileg a tragikum. „Előadásunk nem tiszteli a darabot, sem a kort, amelyben élünk, sőt igyekszik 
saját magát sem tisztelni. Nem Rómeó és Júlia, nem előadás, reméljük, nem is lehet majd annak 
tekinteni”, vallja a rendező a műsorfüzetben. 

Előadásnak azért előadás, fűzném hozzá, sőt meglehetősen hosszú – háromórás –, az viszont 
tény, hogy nem tiszteli a fent említett dolgokat, mindezek ellenére azonban lehet szeretni ezt a 
feje tetejére állított produkciót. Vagy nem. Mert aki például a klasszikus Rómeó és Júliát akarja 
látni cakkumpakk, mindennel, ami kell egy klasszikus tragédiához, az valószínűleg csalódni fog. 

Hogy nem az „igazi” darabra kell számítani, azt már a plakátról „le lehet olvasni”, hiszen árul-
kodó jel lehet a két kiemelkedő iniciálé – R&J –, a két betű fölé írt, illetve közé ékelt apróbetűs 
rész – William Shakespeare nyomán Rómeó és Júlia – és leginkább a fejjel lefelé „lógó” ölelkező 
R&J, vagyis Román Eszter és Kiss Tamás fotója. Persze rögtön a hamleti filozofikus, szállóigévé 
vált megállapítás parafrázisa jut eszébe az embernek erről a fotóról, miszerint kizökkent a világ, 
de ebben az előadásban senki sem akarja helyretolni azt, sőt. Vagy talán mégis? Van rá kísérlet. 

No, de komolyra fordítva a szót (furán hangzik ez a „komolyra”, tudom), lássuk csak, mi is a 
jelentése a címben használt kifejezésnek. A lexikon szerint a geg (angolul: gag): „ötlet, csattanó, 
bemondás; a színjáték és a film cselekményének meglepő – többnyire helyzetkomikumon ala-
puló – fordulata. A filmgyártásban külön gagmanek, ötletgyártók dolgoznak a forgatókönyvírók 
számára”. Nos, azt hiszem, a kolozsvári előadás szereposztását is csupa gagmanek és gagwo-
manek alkotják – kivéve a Rómeót és Júliát játszó színészeket –, akik jól vagy néha kevésbé jól 

1 Szalay Károly: A geg nyomában. Magvető Kiadó, Budapest, 1972
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működő gegeket gyártottak, improvizáltak, a rendező pedig valószínűleg többnyire rábólintott: 
marad! Ettől aztán három órán át csak úgy kapkodjuk a fejünket, nézünk, mint a moziban, s pró-
báljuk követni a sok-sok poént, vagy vélt poént, a már-már ripacsériába hajló jeleneteket, elrajzolt 
figurákat – a Capuletnét és Montague-t játszó Kézdi Imola meg is jegyzi többször, hogy „jaj, sok 
vagyok, tudom” –, az interaktivitás versus nem interaktivitás „vitát”, vagy azt, hogy ki kicsoda is 
tulajdonképpen, vagy méginkább, hogy ki mit játszik (már, ha tudatában van ennek). Ez utóbbi-
val kapcsolatban tehát nem elírás a szereposztásban, hogy Capuletné/Montague: Kézdi Imola. 
Vagy, hogy Capulet/Montague-né: Szűcs Ervin. Ugyanis mindkét szülőpárost ők játsszák, csak 
míg a Capulet szülőknél Kézdi Imola a feleség és Szűcs Ervin a férj, a Montague szülőknél „fordul 
a kocka”, Kézdi az apa és Szűcs az anya. 

Nemcsere történt Mercutio és Benvolio esetében is, előbbit Imre Éva, utóbbit Gedő Zsolt 
alakítja, de míg Mercutio alakjánál nincs hangsúlyozva a férfiasság sem jelmezben, sem játékban, 
addig a Benvoliot játszó Gedő jelmezén tekintélyes mellek domborodnak, de ebben aztán ki is 
merül a nemcsere, nincs rájátszás egyik részről sem. Elfilozofálhatunk tehát azon, hogy mi volt a 
szándék ezzel a „csavarral”, miért történt a nemcsere. Van rá néhány ötletem, de valószínűleg ez 
inkább csak belemagyarázás lenne részemről, amolyan „kritikusi elmélkedés a rendezői koncep-
cióról”, mert feltehetően a válasz egyszerűen annyi, hogy: „csak”. Vagy „miért ne”. 

Szintén a „csak” kategóriába tartozik az előadás indítása is. Stúdió-előadás a nagyszínpa-
don, jelzi a színházi műsor, ám, amikor befele igyekszik a néző, mégis a nagyteremben kell hogy 
helyet foglaljon, bár, mint utólag kiderül, csupán ideiglenesen. Addig is van idő alaposan meg-
figyelni a színpadra felépített teret, ami lentről és kívülről nézve kissé mintha a Globe Színházat 
idézné, de cirkuszi sátorra is emlékeztet az építmény, és mondjuk egy amfiteátrum is szóba jöhet. 
A vastag műanyag függönyökkel ellátott bejáratnál két fénylő nyíl jelzi, hogy balra Capuletékhez 
lehet bemenni, jobbra pedig a Montague családhoz. Aztán kiderül, teljesen mindegy, hogy az 

Gedő Zsolt, Imre Éva és Bodolai Balázs. Rómeó és Júlia, Kolozsvári Állami Magyar Színház. Fotó: Biró István
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egyes néző melyik bejáratot választja, mert a továbbiakban ennek nincs semmiféle jelentősége. 
Várakozunk tehát a nagyteremben, néha megjelenik egy szereplő (a dajkát játszó Albert Csilla), 
fürdőköpenyben, strandpapucsban, törülközővel, spriccoló fejű flakonnal felszerelkezve, talán 
fertőtlenítőszert, talán csak vizet permetez a műanyag függönyökre, majd letörölgeti. A zenekari 
árkot fedő előszínpadon mikrofon áll, ide lép ki egyszer csak két férfi, az egyik (Bodolai Balázs, 
akit később Tybalt szerepében láthatunk) európai öltözetben, a másik (Gedő Zsolt, a későbbi 
Benvolio) valamiféle szamurájkimonóban, utóbbi keleti nyelvet imitálva halandzsázik, előbbi pedig 
„fordítja” magyar, román és angol nyelvre, hogy Covid, hogy távolságtartás meg előírás, járvány-
helyzet, maszkhasználat stb., stb. 

Aztán, miután túl vagyunk ezen is, következik a jobbra-e vagy balra eldöntése, végül beérke-
zünk a játéktérbe (cipőinken a ránk kényszerített műanyag papucsokkal), ekkor már többé-ke-
vésbé látszik, hogy cirkuszi sátorban vagyunk. Vagy római fürdőben. Vagy szaunában. Nagyjából 
ebben a sorrendben. Ez utóbbi érzés majdhogynem valóságos „élménnyé” is vált a maszkos, 
júliusi hőségben. 

Az egyik leghosszabb vendégszöveg a Váta Lórándé, aki egyébként a szereposztás sze-
rint a Herceget és Pétert, a dajka inasát alakítja, a vendégszövegeket azonban inkább civilként 
mondja, vagy nevezzük narrátornak, hosszasan mesélve saját, gyerekkori cirkuszi élményeiről. 
Ezzel le van tudva a díszlet (Csíki Csaba) arénaszerű, cirkuszi sátor változata is. Ez a szál aztán 
vissza-visszatér az előadás folyamán,  a történetbe még egy korábbi produkció állatszereplője 
is bekerül, a Csipke „kotomámá” nevű tyúkja, aki Váta Lóránd „partnereként” lépett akkor szín-
padra. A cirkuszi monológ közben aztán egyszer csak figyelmezteti a színen lévő Rómeót és 
Júliát – bár ők ebben a pillanatban leginkább Ádámnak és Évának tűnnek testszínű trikójukban a 
buja növényzettel befuttatott gőzfürdő/cirkuszi aréna legfelső lépcsőjének két szélén állva –, hogy 

Kiss Tamás, Farkas Lóránd és Román Eszter. Rómeó és Júlia, Kolozsvári Állami Magyar Színház. Fotó: Biró István
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„igyekezzetek, mert két órátok van, aztán meghaltok”. Ezután elkezdődik a háromórás extrém-
be hajló játékőrület – kaptak tehát egy órát pluszba. S persze, hogy a végén meghalnak annak 
rendje s módja szerint, ezt azért nem spórolták ki az előadásból, ami nem is előadás ugyebár, 
inkább csak egy őrült kavalkád, amelyből néha, egy-egy csendesebb, kifeszített pillanatban fel-
sejlik Rómeó és Júlia szerelmének tragikus históriája. Nem akarok spoilerezni, de visszatérnek, s 
mindenki elnyeri méltó büntetését, de a hogyan és miért hadd maradjon rejtély.

Három új társulati tag mutatkozhatott be ebben a produkcióban: a Júliát játszó Román Eszter, a 
Rómeót alakító Kiss Tamás, és a Benvolio szerepére kiosztott Gedő Zsolt. Közülük ez utóbbinak 
adatott nagyobb lehetőség a megmutatkozásra,  annak ellenére, hogy Rómeó és Júlia fősze-
replőknek számítanak. Az előadás ugyanis, mint már említettem, csak nyomokban tartalmazza 
magát a a shakespeare-i drámát, ami pedig Rómeó és Júlia történetéből megmaradt, abból elég 
nehéz építkezni. Az is nehezíti a dolgukat, hogy körülöttünk mindenki szabadon „bolondozik”, 
komédiázik, már-már ripacskodik, improvizál, csak ők ketten játszanak teljesen más kulcsban, 
mintegy külső megfigyelőkként. S bár néha bevetnek ők is egy-két trükköt – Kiss Tamás Rómeó-
ja például a magyar virtust, néptáncol, és népdalokat énekel –, leginkább egyszerűségük és 
megkapó fiatalságuk emeli őket a többiek fölé. 

Gedő Zsolt Benvoliójában több figura egyesül, némiképp ő a mindenes, szolga, bohóc, Rómeó 
és Mercutio barátja, szinte folyamatosan jelen van, ő az előadás egyik legnagyobb gagmane, aki 
hol székely, hol roma, hol orosz akcentussal beszél.  

A mindkét szülőpárost alakító Kézdi Imolából és Szűcs Ervinből szinte ömlik a poén, valóság-
gal lubickolnak a túlságosan elrajzolt figurákban, elöl járnak a geggyártásban. Általánosságban jó 
színészi munka jellemzi a produkciót, szeretnivaló figurák népesítik be a szűk amfiteátrumszerű 
teret. 

Zárszóként ismét egy shakespeare-i idézettel élek: „Őrült beszéd, de van benne rendszer”, 
mondja Polonius a Hamletben. Kicsit átértelmezve, azt mondanám tehát a kolozsvári Rómeó 
és Júlia című „nem-előadásról”, hogy őrült játék, de azért van benne rendszer. Vagy nincs. Attól 
függ, hogy kinek milyen rendszer- és előadásigényei, kinek milyen befogadóképességi határai 
vannak, és mindezeket mennyire lehet feszegetni.  

Rómeó és Júlia. Kolozsvári Állami Magyar Színház. A bemutató dátuma: 2021. július 10. 
Rendező: ifj. Vidnyánszky Attila; Rendezőasszisztens: Veres Emőke; Díszlettervező: Csíki Csaba; 
Jelmeztervező: Kiss Zsuzsánna; Színpadi mozgás: Sinkó Ferenc. Játsszák: Albert Csilla, Bodolai 
Balázs, Bogdán Zsolt, Farkas Loránd, Gedő Zsolt, Imre Éva, Kézdi Imola,  Kiss Tamás, Román 
Eszter, Szűcs Ervin, Váta Lóránd.
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Bartha Réka

emléKezés, te Drága, 
te közös, te esendő
szubjeKtív (felemás) összefoglaló a széKelyuDvarhelyi 
12. Dráma Kortárs színházi találKozóról 

 

Csupán félúton sikerült felvennem a szálat Székelyudvarhelyen, a Tomcsa Sándor Színház 
által szervezett 12. dráMA kortárs színházi találkozón (ennek prózai okait itt nem részlete-

zem), azonban úgy éreztem, hogy az „én fesztiválom” – még ilyen felemásan is – teljes értékű. Ez 
a megállapítás egy némiképp szakmaiatlan szempontból dicséri a felhozatalt, és ellenpontozza 
azt, hogy ezzel egyúttal azt is mondom, „nem is baj, hogy egy fél fesztiválról lemaradtam”. Nos 
nem épp ezt mondom, ezért a következőkben a (fél)beszámolómat az „esendőség” fogalmára, 
kérdéskörére és életérzésére fogom építeni mind a színházi jelenség, mind pedig az ő befoga-
dója, a néző megközelítésében. Ezt a szempontot egyszersmind egybehangzónak is tekintem a 
színházi találkozó szervezői által választott idei központi témával: a közös emlékezéssel. 

Az esendőség mint a beszámoló egyértelmű rendezőelve akkor merült fel bennem elsőként, 
amikor az első fesztiválnapom (vagyis a dráMA idei kiadásának negyedik napja) végén fontosnak 
láttam újraértékelni eddigi nézői habitusaimat, amelyek mindeddig a színházi produkció mara-
déktalan befogadásának, minél több jelentés regisztrálásának, át- és újraértelmezéseinek, az 
előadás különböző mozzanatai által kiváltott reakcióim és belső folyamataim pontos megfigye-
lésének, a nézőtársaim hasonló (vagy eltérő) válaszai helyénvaló megfejtésének és a látottakból 
való helytálló (és amennyire lehet és tőlem kitelik: szakmai) következtetések amalgámjából ala-
kultak ki az idők során. Ma már úgy látom – és ez a 12. dráMA három napjának egyik legfőbb 
hozadéka is számomra –, az előbbi felsorolásból jó néhányat el kell engednem, hiszen a pandé-
mia járta, többszörösen karanténozott és abból kiszabadult színház megköveteli, hogy az ilyen 
jellegű kontrollt és túlracionalizálást nézőként is kiengedjük a kezünkből ahhoz, hogy a produkci-
ót átengedhessük önmagunkon. És erre a felismerésre már az általam látott első előadás közben 
igen nagy szükség mutatkozott.

Mentális gyerek, reális gyerek: a színház anyai érzéseinkkel játszik 
Méltán lehetett dühös, zavart és helyenként elutasító egynémely néző a Csíki Játékszín Hatházi 

András színész-rendező által színre vitt Gyerekünk című előadást követően (és közben is), hiszen 
még a hatalmas színházi tapasztalattal rendelkezőket is jelentősen próbára tette az a befogadói 
hullámvasút, amelyet a produkció kínált. A csíki „morbid revü” (hadd legyen ez itt egyfajta műfaji 
meghatározás), amely Halász Péter drámáján alapult, olyan témát dobott be folyamatosan 
szétmarcangolt színházi konc gyanánt, amelyet egyetlen gyermeket nevelő, családos ember 
sem szívesen fogyaszt ilyen kontextusban: a gyermekeket sújtó leukémiát. Nos ez az előadás 
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éppen abban a tekintetben volt megdöbbentően provokatív (ha a társulat saját közegét tekint-
jük, akkor még inkább az, hiszen a székelyudvarhelyi nézőtéren jelentős volt a színházi szakma 
képviselőinek száma, akik kvázi tudják, mi a „spíl”), hogy teljesen tudatában volt annak, hogy 
már maga a témafelütés sokakban viszolygást kelthet. Nyilván a „leukémiás gyermek” vissza-
térő motívuma és abszurd színpadi történetével párhuzamosan – valamiféle fellazító elegyítés-
ként – bontakozott ki egy olyanfajta színházesztétikai játék, amelyben a színház folyamatosan 
rákérdezett önmagára és alkotóelemeire: Hol/mikor kezdődik el az előadás? Hogyan szólunk ki 
belőle? Hogyan kapcsoljuk be a nézőt? Mi a színész szerepe/haszna/feladata ebben az egész-
ben? Magyarul: a groteszk/gótikus figurákká maszkírozott szereplők színházasdit játszottak a 
színpadon, és egyenlő időközönként visszatértek (mintegy „nézőkínzásként”) a viszolyogtató leu-
kémiatémára. Én magam körülbelül az előadás felénél mondtam le arról, hogy felszisszenjek a 
folyamatos katartikus megtisztulásom szűnni nem akaró rögeszméjeként („jaj, Istenem, csak az 
én gyermekem ne…!”), de ez tökéletesen illusztrálta azt, hogy igenis felültem a Hatházi András 
megtervezte hullámvasútra, amelyről érzelmileg úgy szálltam le, hogy már nem akartam ellenőr-
zés alá hajtani, figyelgetni magam, hogy miért nevetek / szinte sírok / ismét nevetek / aztán 
majdnem könnyezek annak függvényében, hogy Halász Péter szövege hogyan hullámzik, és a 
csíki társulat hogyan hullatja be a gyermekleukémiát és a viccesen élővé tett színházesztétikát az 
ölembe. Tény az: a produkciót még legalább kétszer megnézném. Továbbra is felvállalva anyai/
nézői esendőségemet, amit az előadás igencsak „kikezdett”.

Memóriafolyamatok a sötétben: a hiányában jelen lévő szereplő
Amikor beültem a Baladele memoriei (Az emlékezés balladái) című előadásra, teljesen üres 

volt a gyomrom, és minden rendelkezésemre álló energiát felhasználtam már a Csíki Játékszín 
ezt megelőző előadásán. Így tehát a kolozsvári Reactor előadásának nagyon összeszedettnek, 
mindenik pillanatban lenyűgözőnek, érdekfeszítőnek és sűrűnek kellett volna lennie ahhoz, hogy 
az üres hasamat ellensúlyozni tudja. De hát maga az emlékezés sem ilyen. Ez abszurd elvárás 
volt, nyilván. Ráadásul a szereposztás központi szereplője, a 69 éves Ionela Pop nem volt jelen 
fizikai valójában a színpadon, így a kommunizmus időszakának egyfelől stagnáló színpadi hely-
zetből való bemutatása (két szereplő ül egy-egy széken és mesél), másfelől pedig telefonos, 
pusztán „hangos” jelenvalósága fizikai időben eléggé körülhatárolhatatlanná tette számomra az 
emlékezést. Nagyon sok színes sztori, 80-as évekbeli dráma felsejlett a hanganyagokból, el-
bűvölt az is, ahogy a hangszalagra rögzített hang visszajátszásával illusztrálták a produkcióban 
azt, hogy milyen eszméletlen gyorsasággal válik valami emlékké. Azonban kissé zavart, hogy 
az az (amúgy helytálló) alkotói/kollegiális döntés, miszerint a főszereplő idősebb nőt nem sze-
retnék kitenni a fertőzésveszélynek, így csupán telefonon kapcsolódik be, nem eredményezte a 
teljes előadásstruktúra hozzáigazítását a megváltozott körülményekhez. Azt pedig üres hassal 
is éreztem, hogy erre itt nagy szükség lett volna, hogy az amúgy érdekes színházi emlékezés 
ne sekélyesedjen el a sötét nézőtéren, amely egy ugyancsak gyengén világított, statikus játékot 
keretező színpadra nézett rá. 

Kínzóan szükséges emlékezés: biztos, hogy ezt akartuk?
Semmit sem utálok jobban, mint azt, hogy egy előadás alkotói befolyásolják a produkció 

utáni, még sérülékeny, nagyon nyers (értsd: ki nem sütött), és alig-alig szavakká formált színházi 
élményemet, ami az enyém, a sajátom. Ezért szoktam óvni magam az alkotókkal való, szervezett 
formájú beszélgetésektől, közös kiértékelőktől… De a marosvásárhelyi Yorick Stúdióban Bódi 
Attila regénye alapján Barabás Olga által dramatizált és Sebestyén Aba által rendezett (és László 
Csabával közösen játszott) Lázadni veletek akartam című színházi duett esetében tettem egy 
kivételt. Mert égetően fontos volt beszélgetnem arról az előadásról, amelynek témája igencsak 



9

KRITIKA

letaglózott, és roppant személyes szempontból kapcsolódik az életemhez. A regényíróval és dra-
maturggal való beszélgetésből egyazon történet két merőben különböző megközelítése világlott 
ki, és ezt teljesen természetesnek tartom: a könyv lapjain, illetve a színpadon nem is tálalható 
egyazon perspektívából ez a történet. 

Az előadás által kiváltott katarzisélmény bennem a mai napig kitart, e sorok (október eleji) 
megfogalmazása közben sem látszik szűnni, hiszen nemcsak egyénileg, hanem – és ez meggyő-
ződésem – a romániai (magyar) társadalomban sem volt eléggé nyomatékos ennek a témának 
sem a közszemlére helyezése, sem pedig közösségi/egyéni feldolgozása. 

Nem fogom elmesélni a történetet, hiszen a produkció egyik aduászát venném ki az alkotók 
kezéből, azonban a színpadi sztori lényege itt az, hogy egy 30 éves középiskolai osztálytalálkozó 
szolgál kiváltó okként egy olyan sokszorosan megkésett emlékezéscunamihoz, amelynek útjából 
nézőként nem tudunk és nem is érdemes félreállnunk. Az előadás két szereplője (és egy harma-
dik, aki csupán egy gitár rockszólamai révén van jelen) két teljesen különböző módon lázadt a 
kommunista hatalom jelentette elnyomás ellen. Három évtized múlva pedig olyan súlyosan sérült 
emberek találkoznak, és szabadítják fel (némiképp) az ez idő alatt felgyűlt feszültséget és a mély-
ben elüszkösödő traumákat, hogy mást nem tehetünk, be kell látnunk: az akkor szerzett sebek 
csupán velük együtt fognak elmúlni. Rengeteg aspektusról kellene itt írni az előadás színházi és 
társadalmi jelentősége apropóján, azonban egy dolog szembeötlő: a harminc évvel korábbi hő-
siesség mai értelmezése, esendősége helyenként nagyon kínos helyzetbe hozza az akkor láza-
dókat, akik azt a kérdést aligha tudják elkerülni, hogy „biztos, hogy ezt akartuk?”. László Csaba 
és Sebestyén Aba olyan megejtő, szubjektív ábrázolását nyújtja egy korszak homlokegyenest 
eltérő, de végeredményben ugyanazzal a végkimenetellel járó lázadásának, hogy még most is 
beleborzongok, miközben ismételgetem magamban a lázadás fő szlogenjét: „nincs pénz fagyira, 
nincs pénz fagyira!”

Fekete Bernadetta, Vass Csaba, Kányádi Anna. Gyerekünk, Csíki Játékszín. Fotó: Kelemen Kinga
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Raszputyin történelmi ámokfutása
Szőcs Géza Raszputyin küldetése című drámája tipikusan az a színpadra szánt szöveg, ame-

lyet főiskolás koromban is azért olvastam volna el végig, hogy vonatkozó általános műveltséggel 
felvértezve értelmesen tudjak értekezni róla a vizsgán. Általában sem harapok rá azokra a szín-
padi szövegekre, amelyekben az alapvető és a teljes játékot mozgató drámai konfliktus a (törté-
nelmet) teoretizáló elmélkedésekben rejlik, ezt itt most bevallom. Teljesen esendő szemlélet ez, 
amelyet azért is vállalok fel kendőzetlenül emitt, mert van egy elég határozott elképzelésem arról, 
hogy milyen jellegű drámai szöveg áll biztos lábon a színpadon, és melyik az, amit (nagyon be 
kell csomagolni, és még akkor is) levet magáról a nyers vagy csiszolt deszka. A Szatmárnémeti 
Északi Színház Harag György Társulata Sardar Tagirovsky rendezői vezényletével kétségkívül 
fül- és szemrevaló, látványos színházi formáját nyújtja a dráma magyar nyelvterületen létrejött 
ősbemutatójában, azonban főként az említett gátoltság miatt esendően távolságtartó nézője vol-
tam a produkciónak, amit színháztörténeti kuriózumként tartok érdekesnek, és nem abban a te-
kintetben, hogy a címszereplő posztumusz visszatérése eredményes lehet-e az első világháború 
megakadályozásában (maga a téma is elhúzott mellettem ezerrel). Azt is hozzá kell tennem a 
nézői igazságomhoz (valóságomhoz?), hogy ezt a produkciót közvetlenül a Yorick Stúdió „lázon-
gó” előadása után tekintettem meg, érzelmileg még ottragadva egy másik nézőtéren. Ennyit az 
avatott színházi néző fesztiválos esendőségéről és átkapcsolni képtelenségéről.

aritmia.doc: jól szeretni a kortárs költőinket
Nem volt teljesen „filter nélküli” a nézői látásom, amikor Székelyudvarhelyen beültem a sep-

siszentgyörgyi Tamási Áron Színház és a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum közös produkciójára 
a fesztivál utolsó napján, hiszen az előadás rendezője egy korábban megszervezett szakmai 

Sebestyén Aba, Szász Csaba, László Csaba. Lázadni veletek akartam, Yorick Stúdió, Marosvásárhely. Fotó: Kelemen Kinga
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beszélgetésen már ismertette az alkotófolyamat állomásait és különlegességeit, amelyekre igen-
csak felkaptam a fejem: hogyan történt a kortárs költők műveinek kiválogatása, miként fűzték 
fel a sok különböző témájú, hangulatú, stilárisan is eltérő lírai alkotást egy történetszálra, amely 
által egy sajátosan összefüggő, összeálló produkcióként fogyasztható… A mondottak kapcsán 
igazából egy felvilágosultabb vidéki irodalomtanár lelkesedésével gondoltam azt: de jó, hogy a 
kortárs költészettel végre érdemben foglalkoznak a színházban, nem akarnak feltétlenül szavaló-
estbe torkolló teadélutánt csinálni fiatal költők verseiből, mert az ilyen megközelítést már nagyon 
unom. 

Aztán az aritmia.doc teljesen elbűvölt. Azt hiszem, nem is láttam még olyan előadást, amely-
ben ennyire át tudtam adni magam mindennek, ami a színpadról hömpölygött, és amiben nem 
kerestem egyebet a megelevenedő költői képek mellett. André Ferenc, Horváth Benji, Kali Ágnes, 
Kulcsár Árpád, Láng Orsolya, Ozsváth Zsuzsa és Serestély Zalán versei egy olyan produkció szö-
vetét képezték, amelyet talán a járvány előtti színházban el sem tudnék most képzelni. Mert tetszik, 
vagy sem: a színész istenigazából akkor kapaszkodott bele a (kortárs) költőbe, és most nagyon 
meghatott, hogy így tiszteleg előtte. Még sok kortárs költőt kívánok ilyen jellegű előadásba(n)!

… és egy beszélgetés a drámaíró (hálátlan) szerepéről
Melyik az a kritériumcsokor, amely az olvasva is fogyasztható drámát, színművet leginkább 

elválasztja a színpadi szövegtől, forgatókönyvtől? És melyikre van leginkább szüksége a szín-
padnak? – azóta is ezeken morfondírozom magamban, amióta részt vettem a Dálnoky Réka 
dramaturg, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művészeti igazgatója vezette kerekasz-
tal-beszélgetésen a kortárs drámaírás helyzetéről. A közvetlen hangulatú esemény résztvevői 
pont annyi szemszögből közelítették meg a témát, ahány színházi hatás- és alkotói munkakört 
megjelenítettek, és az sem lepett meg túlságosan, hogy az elméleti oldal képviselői a drámai szö-
veg minőségéhez ragaszkodtak elsősorban, miközben a gyakorlati oldalé viszont a szöveg alap-
ján létrejövő/létrehozható előadáséhoz (amelyben a szöveg az összetevők egyike). Én magam 
valahol a középmezsgyén kapkodtam a fejem, hiszen mindkét oldal érvelésére rálátok az eddigi 
színházas munkáim okán. Szó került a drámaolvasás mikéntjeiről (filológusként vagy rendezőként 
olvassuk a szöveget), a drámaírás helyenként nagyon eltérő folyamatairól, és arról, hogy Pintér 
Béla szövegei drámák-e, vagy sem. A színpadi szövegek pontos műfaji behatárolásának fontos-
sága is felmerült, Szabó Róbert Csaba író pedig a szerző és dramaturg közös munkájának ered-
ményeként tekintett a színpadi szövegre. A színházi gyakorlatban nagyon fontos szempontként 
említették azt is, ahogyan ezek a szövegek „közlekednek” ebben a közegben: Barabás Árpád 
színész-rendező a drámafordításokra való igényről beszélt, és nem csak európai drámákat értett 
ez alatt, hanem a kortárs drámairodalmat általában. Nehezményezte, hogy a már megszületett 
fordításokat nyögvenyelősen lehet megszerezni, és „ha egy színház lefordíttat egy szöveget, ül 
rajta, nehogy valaki megcsinálja”. A beszélgetés résztvevői által összerakott másik „definíció” az 
volt, hogy a színpadi szöveg a szerző és rendező közös szerelmének kompromisszumos ered-
ménye. Így hát könnyűszerrel megállapítható: sok ilyen jellegű, műhelygyakorlatként is hasznos 
beszélgetést lehet szervezni, és valamennyinek más-más lesz a végkicsengése annak függvé-
nyében, hogy kik vesznek részt rajta. 



12

KRITIKA

Oltean Márk

renDhagyó színházi 
fesztivál renDhagyó 
helyzetben

A 9. HolnapUtán Fesztiválról

Kilencedik alkalommal került megrendezésre Nagyváradon a HolnapUtán Fesztivál. Az idei 
rendezvény több szempontból is rendhagyó volt. Nagyon hosszú ideje ez volt az első 

színházi fesztivál, amit sikerült offline térben megszervezni, a járványhelyzet javulásának köszön-
hetően. Az esemény keretein belül helyet kapott három vendégelőadás, egy váradi produkció, 
egy sok tekintetben rendhagyó koncert és egy zenés színházi workshop.  

A fesztivál június harmadikán kezdődött, és mindjárt az első előadás megkezdése előtt, a 
színháztéren flashmobbal hívták fel a szervezők a nézők figyelmét arra a színházi leépítéssoro-
zatra, melyet a megyei tanács eszközöl, és mind a román, mind a magyar társulat önállóságának 
megszűnését eredményezné (az intézkedés egyébként a román társulatot és a filharmóniát is 
érinti). A nyomasztó helyzet ellenére vidám és friss kezdés volt ez, felolvasásra került az az öt 
pontba foglalt követeléssor, melyet a nagyváradi művészek fogalmaztak meg a megyei vezető-
ség felé. A flashmob után az első előadás a Miskolci Nemzeti Színház vendégelőadása, a Hunyadi 
Sándor által írt Feketeszárú cseresznye volt. Az előadást Szőcs Artúr rendezésében láthatta a 
nagyváradi publikum.

Már a produkció megtekintése előtt feltettem magamnak azt a kérdést, hogy vajon hogyan 
tud egy lassan 100 éves szöveg, amely a Trianon utáni szerb–magyar helyzet problematikáját 
veti fel, aktuális lenni 2021-ben Nagyváradon. A válasz az előadás megtekintése után egyértelmű 
volt. Az eredeti szöveget az alkotók olyan apró replikákkal egészítették ki, amelyek teljesen aktuá-
lissá tették a mára már porosnak tekinthető szövegkönyvet. A váradi közönség reakciójából ítélve 
pedig a drámában megtörtént események nem álltak távol ettől a szintén határ menti várostól. 
A „mi” és a „ti” problémája minden vegyes lakosságú településén aktuális lehet a szétszakított 
országban, és azon kívül. Hogy véletlen-e, hogy a Trianon 101. évfordulója előtti este került 
műsorra a darab, azt nem tudom, de mindenesetre jótékony egybeesés. Az alkotók a szöveg 
aktualizálásával nem elégedtek meg, és még lendületesebbé tették a háromórás előadást azzal, 
hogy megtűzdelték magyar, illetve szerb népdalokkal, és olykor ezek keverékével. Mindebből 
alakult ki a minden korosztályt szórakoztató előadás, melynek egyes pillanatai könnyeket csaltak 
mind a fiatalok, mind az idősebbek szemébe. 

Következő nap a magyar Szigligeti, illetve a román Iosif Vulcan Társulat közös koncertje volt 
soron. Ritka volt idáig az ilyen alkalom, amikor a két különböző nyelvű társulat összefog egy 
közös cél érdekében. Több volt ez, mint egyszerű koncert: nagyon szép példája annak, hogy 



13

KRITIKA

összefogva nagyon sok mindenre képes egy közösség, és ha a mindenkori hatalom ellen fel kell 
lépni, akkor hatékony eszköz a közös fellépés a pódiumra. Pár szóban ismertetem a tavasszal 
kialakult váradi helyzetet: a megyei tanács egy olyan leépítéssorozatot tervez a román és a ma-
gyar társulat ellen, amely megszüntetné a meghatározatlan idejű szerződések megkötését, illetve 
egyesítené a két társulatot. Ezáltal a színház egy befogadó típusú intézménnyé válna, ami a jelen-
legi társulatokat felbontaná, és lehetetlenné tenné, hogy hosszú távú állandó társulat jöjjön létre 
a jövőben. A két társulat összefogásának természetesen az a célja, hogy ezt megakadályozza. 
Ennek érdekében már volt egy közös megmozdulás a főtéren, és az így elindított folyamatnak 
mindenképpen kiemelkedő pontjává vált  június 4-én a fesztivál keretében tartott közös koncert, 
Help! címmel. A színészek nem csupán dalokat énekeltek, hanem közben a „kedves jótevőktől” 
idézeteket olvastak fel, és rendre megjelenítették a közösségi média visszhangját is, idézetekkel. 
Közben az egész rendezvénynek volt egy olyan hozadéka, ami számomra mindennél fontosabb 
volt. Ritka látni azt, hogy románok és magyarok összefogva, közösen tegyenek valamit a szín-
házért, hiszen ez a legtöbb esetben nyelvhez kötött. Váradon ez most megtörtént, és remélem, 
hogy nem egyszeri alkalom volt. Bebizonyították azt, hogy sem a nyelv, sem a nemzetiség nem 
akadály a közös produktum létrehozása érdekében. A dalok nagy része angolul hangzott el a 
román és a magyar nyelvűek mellett, de felbukkant az olasz nyelv is. 

Szombaton Gianina Cărbunariu A tigris című drámájából készült előadását adta elő a nagy-
váradi Szigligeti Társulat Tóth Tünde rendezésében. Ez a produkció is reflektált a jelenlegi hely-
zetre, ami adott az előadásnak egy újabb vékony jelentésréteget, mely csupán itt-ott, de ütött. A 
drámának ez a „nagyváradiasított” változata magával ragadó, kreatív és lendületes. Szórakoztató 
iróniával járja körbe azt a helyzetet, amiben jelenleg van az ország, és kiemeli a nagyváradi törté-
néseket is. Mindeközben valahogy arra buzdít, hogy – a darab nyelvén fogalmazva – ne legyünk 

Dimény Levente, Tőtős Ádám, Balogh Attila, Trabalka Cecília és Szotyori József. 
A tigris, Szigligeti Színház, Nagyvárad. Fotó: Kelemen Kinga
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„verebek”, akik semmit nem látnak, és ne hagyjuk, hogy a „galambok” azt csináljanak velünk, 
amit akarnak. Ez is jó példa volt arra, hogy az előadás mennyire burkolt, de közben érthető mó-
don fogalmazza meg ezt a buzdítást. Pontosan ez is a dolga jelenleg a színháznak: elmenni a 
határokig és kísérletezni valami nagyobb és nemesebb cél érdekében. Az előadás emlegette a 
Várad folyóirat akkori megszüntetését is, amit hatalmas veszteségként élt meg a város.

Rögtön A tigris után következett a Kilenc című előadás Győrfi Csaba rendezésében, a Te-
mesvári Csiky Gergely Magyar Színház vendégjátékaként. Az előadás mindenkit a székhez ra-
gasztott, ez nem kétség. Az eredeti Broadway-musicaltől enyhén elkanyarodik, de nem tér el 
teljesen. Ennek az előadásnak a megtekintése mindenképpen nyitottságot igényel, hiszen itt nem 
egy hagyományos szombat esti musicalről van szó. A produkció fókuszában a rendező, Guido 
Contini hanyatlásának folyamatát, borzalmas filmjének előkészületeit és forgatását követhetjük. 
A megrendezés módja kivetíti a rendező fantáziáját, mely hirtelen ugrik egyik témából a másikba, 
mindezt a főszereplő végtelenül erotikus énjének jelenteivel fűszerezve. A lendületes koreográfiák 
és a groteszk pillanatok kavalkádjában az ember azt sem tudja, merre kapja tekintetét, hol egy 
láb bújik elő egy füstölgő vörös ládából, miközben Guido Contininak énekel, hol meg…. Végig 
figyelemmel kísérjük ezt az embert, és próbálunk hozzá közelebb kerülni, próbáljuk őt megérteni, 
azonban ez nem sikerül akkor sem, amikor feleségével van, és akkor sem, amikor az LSD-pápá-
nak színt vall. Mindenképpen érdekes és Erdélyben egyedülálló produkció, és ajánlom azoknak, 
akiket érdekelnek a musicalipar újragondolására tett kísérletek. 

A fesztivál utolsó előadása az Újvidéki Színház és a Szegedi Nemzeti Színház közreműkö-
désében létrejött Pintér Béla Parasztopera című műve Keresztes Attila rendezésében. Nagyon 
ritkán látni ennyire lendületes, laza és mindeközben orvosi pontossággal előadott produkciót. Az 
egyfelvonásos opera annyira magával ragadó, hogy abban is kételkedem így utólag, hogy az elő-

Feketeszárú cseresznye, Miskolci Nemzeti Színház. Fotó: Gálos Mihály Samu/Vajda János
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adás második felében egyáltalán pislogtam-e. Határozott koncepció, humoros és mégis nagyon 
kidolgozott karakterek, akiken látszott, hogy a színészek nem feküdtek rá arra a puszta tényre, 
hogy mennyire jó Pintér Béla szövege. A zseniális színészek mellett a rendezésnek is köszönhető 
ez a magával ragadó lendület. Úgy tudott több groteszk elem egyszerre működni a színpadon, 
hogy határokat feszegetett, és mégsem lépte át egy pillanatra sem. 

A fesztivált a Tárnoki Márk által vezetett zenés színházi workshop bemutatója zárta, amelyen 
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, és a kolozsvári BBTE Magyar Színházi Intézetének szí-
nész, illetve teatrológia szakos hallgatói vettek részt. A bemutatón arra láttunk példákat, hogy 
a zene lendülete és a hozzárendelt mozdulatok mennyire dinamikusan tudják helyettesíteni a 
szavakat. A workshopbemutató már a fesztivál lezárása volt, de valami új kezdete is egyben: itt 
nyitották meg hivatalosan is a nagyváradi Szigligeti Színház új próbatermét is, amely a Szigligeti 
Stúdió tereit pótolja mostantól. 

Nagyon sokszínű árnyalatokat hordozó és nagyon érdekes volt ez a fesztivál. Először lehetett 
a pandémia óta 70%-os befogadóképességgel megtölteni a színházakat. Újra életre kelt a néző-
tér, és ez a hatalmas adag energia mindvégig érződött, előadásról előadásra, sokszor robbant a 
tapsrendekkor – úgy tűnt, hogy kezd helyreállni az élet. Másrészt azonban végig érződött, hogy 
bajban van a váradi színjátszás, és valahogyan meg kell akadályozni azt, hogy a politikai hatal-
mak tönkretegyék a kulturális életet. Hiszen igaz, szép a főtér, és szépül a város, de kultúra nélkül 
mindez csak üres díszlet, amely mögött nincs valós érték és tartalom. A fesztivál bebizonyította 
azt, hogy a közönségnek valóban szüksége van a váradi színházra. Igazolta azt is, hogy mennyi 
mindent el lehet érni a művészetek nyelvén, hiszen a színház, jelenlegi társadalmi felaladatválla-
lásai által képes felszólalni egy város művészete érdekében.  Visszakanyarodva a fesztivál elején 
látott Feketeszárú cseresznye című előadáshoz, és annak az eredeti szövegkönyvéhez, fontos-
nak tartok egy ott elhangzó gondolatot: „...minden hatalomban tömérdek embertelenség lehet a 
dolgok rendje szerint, ha nem vigyáz nagy bölcsességgel az erejére.”
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„az élő közvetítés 
számomra olyan 
agymunka, mint 
a matekvizsga 
az érettségizőnek”

Barabási Edével, a Grand Hotel 
Retromadár előadás vágórendezőjé-
vel Tóth István Steff beszélgetett.

Ha nem is feltétlenül kedveltté, de nap-
jainkban szükségessé vált az online 

térben való megmutatkozás, így az alkotói 
munkában a rendező mellett feltűnt a vágóren-
dező vagy a médiarendező, aki sajátos módon 
közvetíti az előadást a nem színházi térben 
lévő nézők számára. Hogy váltál te vágórende-
zővé? Mi a munkafolyamata az adaptációnak?

Mivel az online közvetítésnek ez a for-
mája hirtelen zúdult az emberiségre, így ránk 
is, nem volt lehetőségünk az elejétől, már az 
olvasópróbáktól részt venni a közös munká-
ban. A felkérés a Retromadár második részé-
vel érkezett, a Grand Hotel Retromadárral, és 
akkora már az olvasópróbákon rég túl voltak 
a színészek. Gyakorlatilag a színpadon kész 
volt a díszlet, és sok esetben már beöltözve, 
sminkkel próbáltak egy-egy jelenetet. Úgy-
hogy ez volt az a pont, amikor csatlakoztunk, 
és így már a technikai stábbal is közösen ter-
veztünk, dolgoztunk. 

A rendező, Radu Afrim kért arra, hogy jelöl-
jétek ki közösen a kameraállásokat a filmezésre? 

Nem, ezt teljesen ránk bízta. Egyrészt nem 
volt tisztában azzal, hogy milyen technikával 
dolgozunk, nem tudta, hogy mi hogyan látjuk 
a teret, és hogy mire képesek az eszközeink. 
Megjegyezném azonban, hogy sok esetben 
csak egy darab, fix állású fényképezőgép-
pel tartanak társulatok élő közvetítést, amivel 
nagyon távoli pontokat nem tudnak láttatni, 
megmutatni. Mi felkészülten és a céleszköze-
inkkel jöttünk a produkcióba.

Több kamerával fokozni lehet a percepciót, 
új képeket kínálva a (virtuális) közönségnek az-
által, hogy meg tudunk mutatni olyan szögeket 
is, amire a nézőtéren ülve nem lenne rálátásuk. 
De a technikán túl létezik az emberi tényező is. 
Milyen módon kell jól lekövetni a cselekményt? 
Hogy áll össze pillanatok alatt a mátrixból a 
vágórendező fejében az éppen beadandó elő-
adáskép?

Nem minden esetben igaz az, hogy az elő-
adás narratíváját, konkrétan a beszédet kell 
követni, hanem pont a reakció megmutatása 
fontosabb, mint maga az a kép, amit egy nem 
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színházi filmezésben jártas vágórendező ösz-
tönszerűen beadna.  

Erre rá lehet érezni, vagy több év tapasz-
talat kell hozzá? 

2001-ben kezdtem broadcast-kamerá-
val filmezni Barabási Győző Sáros utcai stú-
diójában.  Már lassan húsz éve híradózok, 
dokumentumfilmeket és magazinműsorokat 
gyártok. Nagyjátékfilm forgatásában is kipró-
báltam magam.   A mostani tudást gyakor-
latilag a hosszú évek tévés tapasztalatának 
köszönhetem. Egy kikristályosodott, sajátos 
munkamódszer a miénk, ami talán egyfajta 
megközelítése az élő, tévés közvetítéseknek. 
Vagyis a 20 év alatt összefilmezett és megvá-
gott híradók,  magazinműsorok  készítése so-
rán sikerült összerakni azt a  filmezési, vágói 
és technikai tudást, amivel egy ilyen fontossá-
gú közvetítést elvállalhattunk. Nyilván a kettő 
két teljesen különböző műfaj. Annak ellenére, 
hogy egy száraz, teljesen más stílust és más 
kultúrát is képvisel a tévés múltam, a szolid 
alapokat innen sikerült megszereznem. Ha vé-
gig dokumentumfilmeket vagy művészfilmeket 
forgattunk volna, akkor lehet, hogy teljesen 
más szögből közelítettem volna meg ezt a 
feladatot. Ugyanakkor sokat járok nézőként is 
színházba, valamint lassan egy évtizede folya-
matosan részt veszek többkamerás színházi 
felvételek elkészítésében. Ez nagyon nagy se-
gítség vágórendezőként, hiszen a megszerzett 
operatőri tapasztalatnak köszönhetően telje-
sen tiszta számomra, hogy az adott jelenetnél, 
az adott szögből hogyan lehet kihozni a lehető 
leggyorsabban a legjobb kompozíciót, és ezt 
kérem is az operatőr kollégáktól. A legapróbb 
csavartól, a kábeltől a keverőig, a kameráig 
mindent ismerek. Ami számomra a legizgal-
masabb, hogy nagy részüket másodkézből 
szereztem be az évek során, és jó volt látni, 
hogy a rendszerben hibátlanul teljesítettek. 
Természetesen könnyebb lett volna a dolgom 
és a végtermék is jobb lenne, ha nem lett vol-
na technikailag megkötve a kezem. Ez viszont 
már  anyagi kérdés. Ami a legfontosabb: hogy 
kik a kollégák, ki miben jó, és hogy milyen 

technikát ismer. Mindezeket igyekeztem a leg-
jobb tudásom szerint összeszervezni.

Ha ideális esetben a szűk büdzsé nem kor-
látozta volna a munkátokat, milyen eszközökre 
lett volna szükségetek ahhoz, hogy képileg/
hangilag többek, jobbak legyetek?

Elsősorban egyforma kamerákra és filmes 
állványból több kellene. A kamerák esetében 
a nagy probléma az volt, hogy ha ugyanattól a 
gyártótól is származnak, nem azonos model-
lek. Nagyon nehéz volt összehangolni a színe-
ket és a képi világot. Nem állt rendelkezésre 
mérőműszer vagy kalibrált, színhű eszköz, 
amivel be lehetett volna még pontosabban 
állítani a kamerákat. Úgy tettünk, mint a ci-
gányzenekar: fül után, szem után hangoltunk. 
De tudtuk, hogy ez nagyban meghatározza a 
vizuális élményt, és zavaró tényezők nem ke-
rülhetnek adásba.   

A tudásotok és a lelkesedésetek ellen-
súlyozta azt, amire nem volt pénz. Sikerült 
kialkudni egy olyan összeget, amivel ez a te-
vékenység hosszú távon kifizetődő nektek, 
ugyanakkor fenntartható a színháznak? 

Sajnos nem. 

Egy előadás, ha tízszer is játsszák, elméle-
tileg azonosan kell lemenjen. A ti munkátokra 
is vonatkozik ez a követelmény. A rendező a 
bemutató elteltével egy bizonyos idő után el-
engedte a produkciót, így minden további élő 
közvetítésben a felelősség súlya vágórendező-
ként a te válladra esik. Volt olyan eset, hogy 
befuccsolt a technika, és krízismenedzsmentet 
kelljen alkalmazni?

Úgy, hogy káosz legyen, nem, de előadás 
közben akadtak kisebb technikai gondok, 
amiket megoldottunk. Váltással beadhattam 
két alternatív kameraképet, miközben keveset 
észlelhetett ebből a néző. Ismerem és bízom 
az arzenálomban annyira, hogy rendezés köz-
ben, de akár álmomban is el tudom mondani 
az operatőröknek, hogy mit kell csinálniuk, ha 
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lefagyna a rendszer, pl. egy adott gombot hol 
keressenek, vagy a menüben mit kell átállítani.

A videóadaptáció vizuális történetmesélés, 
amiben úgy kell elmondani a történetet, hogy 
az legalább olyan, de ideális esetben jobb le-
gyen, mint ahogy azt a rendező elgondolta.

Egyetértek. A néző szempontját kell meg-
felelően érvényesíteni és a kíváncsiságára 
választ adni. Erre az élményszerűségre törek-
szünk a többkamerás figyelemvezetéssel. 

Szerinted mennyire lényegi rész a hang 
egy streamelt produkcióban? Mi nyom többet 
a latban: egy jó hang vagy egy tiszta kép?

A hang. Inkább legyen egy kis felbontású 
képem jó hanggal, mint egy tökéletes kép za-
jos hangfaktorral, hiszen főleg a hang hordoz-
za a történetet. Például egy dokumentumfilm-
nél, hogyha a kamera csak forog a földre esve 
(mert a kamerást épp lábon lőtték a háború-
ban), viszont jó a hang, az viszi a történetet 
tovább percekig. Más esetben, ha a kamera 
nem lát elég mozgást, akkor a történet megáll, 
és önmagában fullad ki. Sokat számított, és 
emelte a közvetítés minőségét, hogy a hang-
technikus kollégák kiváló tisztaságú és opti-
mális erősségű hangot biztosítottak, hiszen 
nekünk arra már nem lett volna kapacitásunk.  

Érdekelne a rendezővel való munkád. Emlí-
tetted, hogy szabad kezet kaptál, alkotótárssá 
is váltál bizonyos értelemben. Milyen elvárása 
volt tőletek Afrimnak, és mit követelt a virtuális 
térben való megmutatkozásban?

Mivel Afrim nemcsak rendezője, hanem 
írója is az előadásnak, kétszeresen is ő a 
szellemi jogtulajdonos, ezért a hozzáállása is 
sajátos. A kompozícióba nem szólt bele, vi-
szont igazából ő látta át teljesen már alkotás 
közben a színpadképeket. A képalkotásnál a 
standard plánokat vesszük figyelembe. Afrim 
várta talán, hogy felismerjük az összefüggé-
seket, vagy hogy meglepjük valamivel. Szi-
multán több szálon fut a történet, és ő tudta, 

hogy az adott jelenetnél milyen részletet érde-
mesebb kiemelni, mert „mindent is” nem tudsz 
megmutatni. Összekacsintás volt abban, hogy 
lennie kell rejtélynek is, amit közösen a sötétre 
bíztunk, ahova még a kamera se láthat.

Streamelt előadás esetén a kameramoz-
gás eszköze ritkán jöhet szóba, mivel állóké-
peket kellett vágni stabil fészekből, az operatőr 
nem mozoghat. Svenk milyen formában ma-
radhatott bent?

Lekövetésként, máshogy nem. Öncélú 
pásztázásnak nincs helye az előadásban. Annyi-
ra komplex a cselekmény, hogy nem igazán en-
gedi meg, hogy te ott valahol lemaradj és „mű-
vészkedj”.

Ha nézőtéri közönség nélkül ment volna le 
az előadás, hogy gondolod, egy darukamera 
képe dobott volna az élményen? 

Erre akkor tudnám megadni a választ, ha 
legalább még három-négyszer visszanézném 
a felvételt, mert csak most jutottam el oda, 
hogy kezdem egyre jobban felfedezni azt, 
hogy mit írt le a rendező a papírra és mit vitt 
majd színre. A mozgás kellemes feszültséget 
visz a képbe, ha pedig az nem indokolt, akkor 
kellemetlen feszültséget ad az összképhez, és 
ront rajta. A mozgások egy akciófilmben jók, 
mert pörgőssé teszik a néma jeleneteket, de 
ebben az előadásban nem feltétlenül látom 
helyüket, és ezért nem is érzem hiányukat. 
Összességében úgy gondolom, hogy nem.  

Szoktál-e nézni külföldi online előadást, 
vagy régebbi felvételeket?

Ritkán, de igen. Van legalább két típusú 
színházfelvétel. Amit mi csinálunk, az többka-
merás felvétel, egy élményszerű dokumentálá-
sa az előadásnak, azzal a nehezítő körülmény-
nyel, hogy más térből, de azonos időben már 
láthatja is a néző.  De van az a színpadi hely-
zet, amikor megrendezed kamerának az elő-
adást, és eszerint filmezel: a kamera a közön-
séged. Azon az estén, amikor már korlátozott 
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számú nézővel, valamint élőben is játszottuk a 
Grand Hotel Retromadarat, Sebesi Sándor ve-
zető operatőrrel azt ,,sakkoztuk ki”, hogy egy 
adott térben hány százalékát használjuk az 
üléseknek. Alkalmazkodni kellett a járványügyi 
helyzethez, és nem szerettük volna a kamerák 
elhelyezése miatt bajba keverni a színházat, 
de kellemetlenséget sem okozhattunk a néző-
téren ülőknek esetleges közelségünkkel. A tévé-
színház esetében felléphetsz a színpadra, oda 
teszed a kamerát, ahol neked a legelőnyösebb. 

A tévés műfajban a színész a kamerának 
játszik, és nem szükséges rádiós mikrofonokat 
sem tenni rá, mert puskamikrofonnal rögzíthe-
tő a közeli hang. Ez pedig a kép esztétikáját 
sem rontja annyira, mint egy közelképen az 
arcra ragasztott drót.

Nem is lenne rá idő. Egy jelenetet nem 
tudsz eljátszatni többször úgy, hogy az egyik 
közelit most megcsináltuk, majd a totálnak 
utólag rögzítjük. Így meg lemegy előadásidőn 
belül, a többkamerás vágás pedig szimultán 
történik.

Volt olyan helyzet, hogy Afrim melletted 
volt, és akkor kellett vágni is és instruálni az 
operatőrt? 

Persze, ameddig a rendezés folyamatban 
volt, plusz a főpróbán meg a bemutatón. 

Az előadás szinte két és fél órás, szünet 
nélkül. Ez megviseli a nézőt is. Hogy bírod ezt 
fizikailag és szellemileg, amikor tudod, hogy 
nem hagyhatod kép nélkül a vágópultot?

A felelősségtudat és az adrenalin miatt 
eszembe se jut, hogy szomjas lennék, vagy 
fájna valamim. Majdnem ötórás volt az elő-
adás nyers változata. Utólag vágva lett, és 
maradt ez a formátum, de azt is megcsináltuk 
volna gond nélkül. Különben egy élő közvetí-
tés számomra olyan agymunka, mint egy ma-
tekvizsga az érettségin. Csak röviddel az elő-
adás után tudatosul bennem, hogy mennyire 
fáradtam el szellemileg.

Dinamikusabbnak tűnt a nézőtérről látott 
előadás, talán 5–10 perccel rövidebb is lett, 
mint a bemutató, amit élő közvetítésben ott-
honról követtem. Ez minden alkalommal lehet 
ennyire más?

Igen. Annyiszor láttam már, hogy ez nem is 
tűnik fel. Igyekszem minden pillanatában jelen 
lenni és akkor csak a történet töltete, energi-
ája marad meg bennem és az, hogy helyt áll-
tunk-e a csapattal vagy, hogy kevésbé voltunk 
szinkronban. Csapatmunka, ezért nemcsak a 
vágórendezőtől függ a jól végzett munka, ha-
nem az operatőrtől és akár az online közve-
títést menedzselő kollégáktól is. Egyszerűen 
alapvető emberi tulajdonság a figyelem elvesz-
tése. Ha leülsz, az izmaid kicsit elereszkednek. 
Tizedmásodpercekre van szükség a gyors re-
akcióhoz, mert egy jelenetben, ha egy színész 
ki- vagy beszalad, az pillanatok műve. Ha ne-
ked abból csak egy negyed másodperc, hogy 
bekerülj abba az állapotba, ahol te megfogod 
a kamerát, beállítod, az a jelenet már le is járt.  

A te ,,pápamobil”-nak csúfolt vágófülkéd 
be volt építve a központi páholy közepére, 
hogy előadás közben a rendezői instrukcióid 
ne hallatszódjanak ki a nézőtérre. Lényegében 
azonos térben lélegeztél az alkotókkal és a né-
zőkkel, pusztán az oldalablakok választottak el. 
Fontos számodra, hogy fizikailag közel legyél 
az előadáshoz, vagy produktívabb lenne egy 
korszerű közvetítőkocsi monitorszobájából ki-
lépni az online térbe?

Nekem kevésbé segítene. Amikor már any-
nyira ismerem a darabot, amennyire ezt, akkor 
tudok olyan részletekre is figyelni, amikre kint-
ről nem lenne rálátásom. 

Milyen feedback érkezett a közvetítés él-
ményszerűségét, minőségét illetően? 

A bemutató után csak pozitív visszajelzés-
eket kaptunk, aminek nagyon örült a csapat. 
Nem tudom rutinosan elfogadni a kizárólag jó 
véleményeket, mert szokva vagyok az építő 
jellegű kritikához, többet is tanulok belőlük. Ta-
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lán nem is szeretem, ha valaki dicsér. Megkö-
szönöm, de elsősorban én kell érezzem azt, 
hogy a saját standardomnak megfelelően zaj-
lott-e le az előadás. Általában annyira szigorú 
vagyok magamhoz, mint a csapatomhoz. Min-
den közvetítésnek szoktam adni egy jegyet. 
Bemondom az operatőrök fülébe az értékelést 
és az elvárásokat az esetleges módosításra a 
következő előadásra. Majd letesszük a felada-
tot a nézőtéren...
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Kricsfalusi Beatrix

az igazság 
előállításának 
performatív techniKái
Arne Vogelgesang TRUTHIFICTION című lecture performance-áról

„Mi is tehát az igazság? Metaforák, metonímiák, antropomorfizmusok át- 
meg átrendeződő serege, azaz röviden: emberi viszonylatok összessége, 

melyeket valaha poetikusan és retorikusan felfokoztak, felékesítettek és átvitt érte-
lemmel ruháztak föl, s amelyek utóbb a hosszú használat folytán szilárdnak, kanoni-
kusnak és kötelezőnek tűntek föl egy-egy nép előtt: az igazságok illúziók, amelyekről 
elfelejtettük, hogy illúziók, metaforák, amelyek megkopván elveszítették érzéki ere-
jüket, képüket veszített pénzérmék, amelyek immár egyszerű fémek csupán, s nem 
csengő pénzdarabok.”1

Friedrich Nietzsche 

„A színházat bármelyik oldal használhatja, bármilyen politikai célra. Lehet a propa-
ganda […], vagy az ellenállás eszköze. De éppannyira használható menekülésre vagy 
megkönnyebbülésre. Minden formának megvan a maga elvi alapja és érvényessége. 
A színház nem tiszta. Nem menekülhet el az aggályos dolgok vagy etikai dilemmák 
elől. A színház ezeket magában foglalja. Mindig.”2

Michael Balfour

„Az elkötelezettség nem művészeti kategória.”3

Jacques Rancière

1 Friedrich Nietzsche: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. Ford. Tatár Sándor. Athenaeum, 
1992/3. 3–15. 7.

2 Kristin Flade és Michael Balfour: Limits, Failures and Ethics – Theatre and War: A Conversation between 
Kristin Flade and Michael Balfour. 2018. július 10. Elérhető: https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.
de/v/applied-theatre/Blog/Kristin-Flade/Limits_-Failures-and-Ethics-_-Theatre-and-War.html (letöltés dátu-
ma: 2020. 08. 10.).

3 Jacques Rancière: The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible. Ford. Gabriel Rockhill. Lon-
don–New York, Continuum, 2006. 60. 
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Az európai színház önértéséhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a (be)látáshoz, a tudáshoz, 
végső soron az igazsághoz fűződő szoros, etimológiailag is igazolható viszonya, amelyet a né-
metben – számos más nyelvhez hasonlóan – máig őriz a Theater és a Theorie szavak közelsége. 
Ez az elrugaszkodási pontja Arne Vogelgesang élőben streamelt lecture performance-ának is, 
amelyben az úgynevezett „igazságmozgalom”4 (truthers, truth activists) önszínreviteli és szer-
veződési stratégiáit vizsgálja. A TRUTHIFICTION5 az interneten fellelhető anyagok (elsősorban 
zeneszámok, videóklipek, Telegram-csatornákon közzétett dokumentumok, mémek, demonst-
rációkról és egyéb köztéri intervenciókról készült videófelvételek) elemzésén keresztül mutatja 
be azokat a performatív stratégiákat, melyekkel a magukat „igazságharcosoknak” nevező szél-
sőjobboldali propagandisták előállítják a saját „alternatív igazságukat”, és ezáltal tudásválságot 
idéznek elő. A lecture peformance négy részből áll, melyek mindegyike egy címként használt 
kulcsfogalom (1. Wahrheit [Igazság], 2. Freiheit/FFFreiheit [Szabadság], 3. Schwarze Wahrheiten 
[Fekete igazságok], 4. Heilung [Gyógyulás]) és egy idézet köré szerveződik. Az André Gide szavai 
– „Higgyetek azoknak, akik az igazságot keresik, de kételkedjetek azokban, akik már megtalál-
ták” – által keretezett első szekvencia áttekintést ad a tudás létrehozásának intézményeiről és 
módozatairól, valamint az egymással konkuráló igazságfogalmakról. Vagyis felvázolja azt a status 
quót, amelyet az Új Jobboldal interneten szerveződő propagandistái, az „igazságmozgalom” az 
együgyű konteóhívőktől a militáns QAnon-követőkig terjedő „harcosai” a permanens igazságke-
reséssel felforgatnak. E folyamat eredménye nem egyszerűen a másik cáfolása és a saját igazság 
terjesztése vagy az igazság koncepciójának politizálása, hanem az igazság bármilyen fogalmá-
nak alaptalanná válása. Jelen írás keretein belül nincs mód Vogelgesang vizuális és diszkurzív 
értelemben egyaránt rendkívül összetett lecture performance-ának részletes elemzésére, így a 
továbbiakban csak annak rekonstruálására vállalkozom, hogy az „igazságmozgalom” online és 
offline performanszaiban hogyan instrumentalizálja a jellemzően baloldali elkötelezettségű politi-
kai művészet esztétikai stratégiáit. A játékosítás6 mellett ugyanis legnagyobb mértékben színházi 
eszközökre támaszkodnak. 

A második, Freiheit (szabadság) című részben, amelynek mottójául Heinz von Foerstertől, a 
második rendbéli kibernetika atyjától származó idézet szolgál („Az igazság egy hazug találmá-
nya.”), az igazsághoz fűződő jog kontextusában szóba kerül a Jeder Mensch (mindenki, szó 
szerinti fordításban: minden ember) elnevezésű polgári kezdeményezés. A Jeder Mensch – a 
meglehetősen minimalista honlapján található információk szerint – egy közhasznú civil szerve-
zet, amelynek jelenleg tíz meg nem nevezett tagja van (környezetvédők, jogászok és közgaz-
dászok).7 Az egyesület neve megegyezik Ferdinand von Schirach 2021 áprilisában megjelent, 
legújabb könyvének címével. Von Schirach ugyan maga nem tagja a civil szervezetnek, de a 
kötetből származó bevétellel támogatja annak működését.8 A kezdeményezés célja az, hogy az 
Európai Unió alapjogi chartája kiegészüljön az alábbi hat alapvető joggal:

4 Az „igazságmozgalom” eredetileg a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások mögötti állítólagos „kormány-
zati összeesküvés” leleplezésére szerveződött. A fogalmat azóta tágabb értelemben, a „hivatalos álláspon-
tot” tagadó összeesküvés-elméletekben hívők gyűjtőneveként használják.

5 Arne Vogelgesang: TRUTHIFICTION. #3 Labore des Zusammenlebens – Eine Veranstaltungsreihe der Kul-
turstiftung des Bundes, Heinrich-Böll-Stiftung Berlin, 2021. május 9. Elérhető: https://youtu.be/nRja6sm-
d0aE, 4:06–56:51 (letöltés dátuma: 2020. 08. 10.).

6 A játékosítás instrumentalizálásával az alábbi előadásában foglalkozott részletesen: Arne Vogelgesang: 
Let’s Play Infokrieg: Wie die radikale Rechte (ihre) Politik gamifiziert. 36th Chaos Communication Congress, 
Leipzig, 2019. december 27. Elérhető: https://media.ccc.de/v/36c3-10639-let_s_play_infokrieg (letöltés 
dátuma: 2020. 08. 10.).

7 Vö. https://www.jeder-mensch.eu.
8 Ferdinand von Schirach neves jogász és író – a magyar közönség a Katona József Színházban 2016 óta 

sikerrel játszott Terror című darabját ismerheti.



23

A LÁTVÁNY ANYAGA

1. cikk – Környezet
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egészséges és védett környezetben éljen.
2. cikk – Digitális önmeghatározás 
Mindenkinek joga van a digitális önmeghatározáshoz. Az emberek manipulációja vagy az 
utánuk való kutakodás tilos. 
3. cikk – Mesterséges intelligencia
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az őt terhelő algoritmusok transzparens, felülvizsgálható 
és fair módon működjenek. A lényegi döntéseket embereknek kell meghozniuk.
4. cikk – Igazság
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a hivatalt viselők kijelentései megfeleljenek az igazságnak. 
5. cikk – Globalizáció
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy számára csak olyan árucikkeket és szolgáltatásokat kínál-
janak fel, amelyek előállítása és nyújtása közben tiszteletben tartották az egyetemes emberi 
jogokat.
6. cikk – Alapjogi panasz
Jelen charta rendszerszintű megsértése esetén mindenki alapjogi panasszal fordulhat az Eu-
rópai Unió Bíróságához.9

A szervezet honlapja rendkívül kevés konkrétumot tartalmaz, a hat új alapvető jogon, az 
ahhoz kapcsolódó néhány gyakori kérdés megválaszolásán kívül jobbára csak a médiamegjele-
néseket sorjázza. Az oldalt böngészve azonnal szembeötlik a nevek hiánya: az egyesület képvi-
seleti jogát gyakorló tisztségviselők (Alexa von Salmuth és Bijan Moini) impresszumbéli feltünte-
tésén túlmenően csak von Schirach nevével találkozhatunk, ami akár kétségeket is ébreszthet 
a nagyigényű emberjogi kezdeményezés komolyságát és szakmai megalapozottságát illetően. 
Ugyanakkor a nevesített autoritások és/vagy celebritások mellőzése tudatos kommunikációs 
eszközként is értelmezhető a minden emberre egyenlően építő kampányban, mert ha nevükkel 
nem is, arcukkal jó néhányan hitelesítik az aláírásgyűjtő akciót. A honlap vizuális megjelenését 
24 név nélküli arckép határozza meg, amelyekre rákattintva rövid, tíz másodperces videókban 
buzdítanak a petíció támogatására. Minden esetben egy, a szóban forgó alapvető jogokat érintő 
kérdés hangzik el,10 valamint az arra szinte kizárólagos érvénnyel adható egyetlen válasz: „min-
denki” (jeder Mensch). (Vagyis a kérdések valójában retorikai kérdések, amelyek sokkal inkább 
állítanak, semmint kérdeznek.) 

Az arcok közül sokat jó eséllyel nevek hiányában is felismer a honlap német látogatója, tekint-
ve, hogy a televízióból és a mozivászonról egyaránt ismert színészek is vannak köztük. Például 
minden idők legdrágább és legsikeresebb német televíziós sorozatának, a Babylon Berlinnek 
főszereplői, Liv Lisa Fries, Volker Bruch és Lars Eidinger is elköteleződtek a jó ügy népszerűsí-
tése mellett (utóbbit talán nem túlzás korosztálya legismertebb és legelismertebb színészének 
nevezni). Aligha lehet véletlen, hogy Vogelgesang videójában a portrék a honlap minden újra-
töltésekor dinamikusan át- meg átrendeződő serege olyan mintázatban látható, amelynek első 
helyén Eidinger áll, akit Bruch követ. [1. képernyőkép] Előbbi a „Ki akar ellenállni?”, utóbbi a „Ki 
akarja tudni az igazságot?” kérdést intézi hozzánk. Volker Bruch kisfilmje az egyetlen, amely a 
TRUTHIFICTION-ben ténylegesen feltűnik, méghozzá úgy, hogy a videó lejátszásakor a színész 
szájából Arne Vogelgesang hangján halljuk a „Ki nem akarja tudni az igazságot?” kérdést, a vá-

9 A petíciót itt lehet aláírni: https://you.wemove.eu/campaigns/fur-neue-grundrechte-in-europa. A kezdemé-
nyezést eddig mintegy 236 ezren támogatták.

10 Például: Ki akar tiszta levegőt szívni? Ki akarja a postáját egyedül olvasni? Ki fontosabb a gépeknél? Ki akar 
igazi évszakokat? Ki nem akar szám lenni? Ki nem akarja, hogy a halak műanyagból legyenek? Ki nem 
akar olajtól szennyezett állatokat a strandon? Ki akar havat a Zugspitzén?
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lasz („minden ember”) csak szövegként jelenik meg előttünk, majd végül Bruch hangja biztat a 
petíció aláírására.11 [2. képernyőkép]

A videó Vogelgesang általi live reenactmentje ezen a ponton megbolygatja a Jeder Mensch 
kampányának egyszerű retorikai kérdésekre építő kommunikációs stratégiáját. Bár az eredeti 

11 Egy videófelvétel újra(le)játszása és valós idejű, élő újraszinkronizálása (live reenactment) már az internil 
nevű kollektívának is kézjegyként azonosítható munkamódszere volt, amelynek Vogelgesang 2005 óta 
tagja. Ennek egyik legkiválóbb példája az eredetileg 2019-ben analóg színházi térben előadott Es ist zu 
spät című előadásuk felvételének livestream újrajátszása 2020. június 13-án a digitális Impulse Fesztiválon. 

1. képernyőkép

2. képernyőkép
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és a másolat különbségét teljes bizonyossággal csak az alapjogi kezdeményezést népszerűsítő 
kisfilmeket ismerők észlelhetik, a „Ki nem akarja tudni az igazságot?” kérdést követően a kép-
ernyőn válaszként feltűnő „mindenki” korántsem kézenfekvő volta másokat is gondolkodóba 
ejthet. A kép és a hang, a mondottak és a hallottak között a szemünk láttára és a fülünk hallatára 
mindenféle kommentár nélkül megnyíló szakadék végső soron megzavarja a beszélő szemé-
lye és az általa képviselt üzenet között a hitelesség és az igazság vonatkozásában tételezett 
folytonosságot (hiszen az ilyen kampányok alapvetése szerint az üzenetet a beszélő személye 
hitelesíti). Az elbizonytalanodást Vogelgesang narrációja is növeli, amennyiben ezen a ponton 
az igazságért vívott politikai küzdelemre tereli a szót, „amelynek egyik módszere, hogy tetszés 
szerint, kreatívan cseréli fel a tudomány és a politika igazságfogalmait, és ezáltal a nem tudást, 
a tévedést és a hazugságot.” Olyannyira, hogy már maga sem biztos abban, hogy érvelése jó 
irányba halad, nem hangzik-e mindez „pszeudoszatirikusan”, ezért inkább újra nekifut a sza-
badságról (Freiheit) szóló gondolatmenetének (immáron „FFFreiheit” fejezetcím alatt), mondván, 
semmiképp sem akar mindent elrontani. 

Aligha lehet véletlen, hogy a Jeder Mensch honlapján található 24 személy közül Vogelgesang 
épp Volker Bruch videóját emelte be lecture performance-ába. A színész – sok más kollégájá-
hoz hasonlóan – gyakran vesz részt társadalmi célú közösségimédia-kampányokban, nevével és 
arcával hitelesíti és népszerűsíti azok célját; Instagram-oldalának tanulsága szerint a pandémia 
kitörése óta különösen aktívnak bizonyult e téren. Már csak ezért sem tűnhetett szokatlannak, 
amikor néhány héttel a Jeder Mensch indulása után, 2021. április 22-én egy allesdichtmachen 
elnevezésű YouTube csatornán 52 másik (film)színész mellett ő is közzétett egy rövid, egy-két 
perces videót.12 A rövidfilmek esztétikája és retorikája minden esetben ugyanazt a sémát követi: 
a beszélő a kamerába nézve bemutatkozik, foglalkozására nézve színészként azonosítja magát, 
majd előad egy látszólag saját megélésen alapuló történetet az immáron egy éve tartó lezárások-
kal kapcsolatban, melynek végén kéri a kormányt a korlátozó intézkedések további szigorítására. 
Erre utalnak a videók körül feltűnő hashtagek: #allesdichtmachen (#mindentlezárni), #niewiede-
raufmachen (#sohakinemnyitni), #lockdownfürimmer (#örökkélockdown). 

Volker Bruch például arról beszél, hogy fél, miközben azt is észleli, hogy félelme alábbhagy, és 
ettől még jobban fél. Azért akar még ennél is jobban félni, mert félelem nélkül fél, ezért felszólítja 
a kormányt, hogy keltsen bennünk még több félelmet. A többiek is hasonló móduszban nyilvá-
nulnak meg, vagyis a járványügyi korlátozások egyértelműen negatív hatásait mintegy magától 
értetődő pozitívumként állítják be. Az akciót övező médiaviharban a résztvevők e hozzáállást 
szatirikusnak nevezték, míg kritikusaik inkább cinizmust véltek felfedezni benne a Németországot 
sújtó harmadik hullám tetőpontján, amikor számos tartományban kapacitásának határán műkö-
dött az egészségügyi ellátórendszer (különös tekintettel az intenzív osztályokra). A lezárások és a 
maszkviselés ellen utcai tömegdemonstrációkat szervező úgynevezett „másként gondolkodók” 
(Querdenker)13 többnyire összeesküvéselmélet-hívőkből, jobboldali ezoterikus gondolkodókból 
és szélsőjobboldaliakból álló színes kavalkádja azonban hangos tetszésnyilvánítással fogadta 
az akciót csakúgy, mint az Alternative für Deutschland (AfD) nevű, az alkotmányvédelmi hivatal 
által megfigyelés alatt tartott szélsőjobboldali szervezetekkel (pl. identitáriusok, Pegida, NPD) is 
jó viszonyt ápoló, immáron parlamenti képviselettel rendelkező politikai párt. 

12 A csatornán ma már csak 26 videó található meg, a többiek az akciót övező botrány következtében utólag 
elhatárolódtak a kezdeményezéstől, és töröltették a velük készült felvételt, vö. https://www.youtube.com/
channel/UC3_dHQpx8O9JT2LW1U2Beuw.

13 A német alkotmányvédelmi hivatal a „másként gondolkodók” bizonyos csoportosulásait szélsőjobbolda-
linak ítélte meg, és az általuk terjesztett összeesküvés-elméletek miatt 2021 áprilisa óta megfigyelés alatt 
tartja. 
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E kétes „sikert” látván a részt vevő színészek mintegy fele utólag kihátrált az akcióból, és 
töröltette a vele készült videót (melynek címe minden esetben megegyezett a benne megszólaló 
nevével). Elhatárolódtak a „rajongóikká” szegődött szélsőséges csoportosulásoktól, mondván, 
céljuk nem volt más, mint hangot adni a korlátozó intézkedések miatt aránytalanul súlyos hát-
rányt szenvedőknek, akiknek szempontjait nem hangosítja ki a fősodratú média. A kampány 
kezdeményezői is vehemensen tagadták, hogy bármi közük lenne a kísértetiesen hasonló véle-
ményeket megfogalmazó antidemokratikus hálózatokhoz, vagy hogy akciójukkal bármiféle poli-
tikai agendát képviselnének. Már amennyire egyáltalában tudható volt, kiktől származik a projekt 
koncepciója, amelynek honlapja ma is „kollektív” szerveződésként hivatkozik önmagára.14 Az 
eredetet firtató újságírói kérdések elől Dietrich Brüggemann (rendező és forgatókönyvíró), Jan 
Josef Liefers (színész) és Volker Bruch is rendre kitértek, habár a megkérdezett résztvevők őket 
jelölték meg ötletgazdaként, illetve szervezőként, és egyikőjüknek sem ez volt az első, a kor-
mányzati korlátozó intézkedéseket vehemensen kritizáló megnyilvánulása. 

Mintegy két héttel később Bruchról az is kiderült, hogy felvételét kérte a Német Bázisdemok-
ratikus Pártba (dieBasis), melyet 2020 júliusában alapítottak a koronavírus terjedését megfékező 
kormányzati intézkedések ellen tiltakozók (többen közülük nem titkoltan „másként gondolko-
dók”).15 Nem mondhatni, hogy a párt politikai programja minden részletében alaposan kidolgo-
zott volna, de annyi bizonyos, hogy a Covid elleni védőoltásokat „génmanipulációnak” tartják 
(ahogy az is nyilvánvaló, hogy a párt ideológiáját tekintve jobbra nyitott, ideértve az antiszemita 
megnyilvánulásokat is). Amikor a Babylon Berlin negyedik évadának forgatási helyszínén Bruch 
kivételével minden stábtagot maszkban láttak dolgozni, a színész a sajtó érdeklődésére azt is 
elmondta, hogy ő sajnos egészségügyi okokból nem viselheti ezt a védőeszközt.16 Így valójában 
keveseket érhetett meglepetésként, amikor a Paul Brandenburg zwanzig/eins nevű YouTube-
csatornáján folytatott beszélgetésben arról számolt be, hogy részt vett a 2021. augusztus 1-jén 
Berlinben engedély nélkül tartott (ezért a rendőrség által feloszlatott) számos koronademonst-
ráció egyikén.17 Féktelen kíváncsisága hajtotta a helyszínre, ahol megítélése szerint többnyire 
baloldali embereket látott összegyűlni, már csak ezért sem érti, hogy a média a járványügyi intéz-
kedésekkel kapcsolatos nézetei miatt őt miért szorította be a „jobb sarokba”. 

Bruch részvétele az #allesdichtmachen-akcióban (különös tekintettel a videók megjelenését 
követő médiaszerepléseire) alighanem hozzájárulhatott ahhoz, hogy a Vogelgesang által használt 
kisfilmje magyarázat nélkül eltűnt a Jeder Mensch honlapjáról.18 Erről azonban tényleg csak akkor 
értesülhetünk, ha a TRUTHIFICTION megtekintése után felkeressük az oldalt, és szembesülünk 
annak hiányával, amit Vogelgesang elénk tárt. Az #allesdichtmachen és az annak kapcsán nap-
világra került tények és körülmények utólag más megvilágításba helyezik az alapvető jogokért 

14 Vö. https://allesdichtmachen.de 
15 Bruch pártpolitikai elkötelezettsége egy adatvédelmi incidens során került napvilágra, amikor is a párt vé-

letlenül a teljes taglistáját elérhetővé tette az interneten, vö. Daniel Laufer: #allesdichtmachen-Initiator: Vol-
ker Bruch stellte Mitgliedsantrag bei Querdenker-Partei. Netzpolitik.org, 2021. május 3. Elérhető: https://
netzpolitik.org/2021/allesdichtmachen-initiator-volker-bruch-stellte-mitgliedsantrag-bei-querdenker-par-
tei-babylon-berlin/ (letöltés dátuma: 2021. 08. 10.).

16 A diePartei tagja között számos olyan orvos található, akik nyíltan biztatták kollégáikat is arra, hogy minél 
több maszkviselés alól mentesítő igazolást állítsanak ki. 

17 Volker Bruch: Cancel Culture, Framing und Videos. Interjúkészítő Paul Brandenburg. zwanzigeins, 2021. 
augusztus 1. Elérhető: https://youtu.be/73vfLGkiHbY (letöltés dátuma: 2021. 08. 10.). 

18 Mivel a kezdeményezés nem kommunikálta a Bruchtól való elhatárolódását, ezért nem lehet pontosan 
megmondani, mikor vették le a videóját. Az Internet Archive-ban található mentések tanulsága szerint 
2021. május 2-án még fent volt (vö. https://web.archive.org/web/20210502180101/https://www.jeder-
mensch.eu/informationen/), de május 6-án már nem (vö. https://web.archive.org/web/20210506055702/
https://www.jeder-mensch.eu/informationen/). Mindenesetre Bruch a saját Instagram oldaláról nem törölte 
az oda 2021. április 7-én feltöltött videót: https://www.instagram.com/p/CNXbQPJh4wV/.
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történő kiállás gesztusát is.19 Bruch későbbi megnyilatkozásai és politikai szerepvállalása alapján 
a Jeder Mensch szervezői joggal kételkedhettek abban, hogy a színész ugyanazt az igazság-
fogalmat használja, mint a projekt többi résztvevője. A színész egyidejű szerepvállalása az em-
lített két kezdeményezésben, amelyek bár minden valószínűség szerint világnézetileg ellentétes 
orientációjúak, mégis egyaránt a demokratikus alapjogok megerősítését – értsenek is ezalatt 
bármit – tűzik zászlójukra, öntükröző struktúraként (mise en abyme) szemlélteti mindazt, amiről 
a TRUTHIFICTION szól. Jelesül az igazság létrehozását és forgalmazását szavatoló mechaniz-
musok megkérdőjelezését, a tudás intézményesült formáinak válságát, az egymással konkuráló 
igazságfogalmak összecsapását, a baloldali aktivizmus esztétikai stratégiáinak a jobboldal általi 
elsajátítását, ideértve a gyülekezés és az exponálás színházi technikáit (azaz önmagunk igazsá-
gának színrevitelét). 

Ahogy már említettem, Volker Bruch az igazságot mint új európai alapjogot promotáló videó-
jának élő újraszinkronizálását követően Vogelgesang a saját narrációját „pszeudoszatirikusként” 

19 Az Instagramjára feltöltött legújabb videójában egyenesen az egészségügyi miniszterhez, Jens Spahnhoz 
intéz látszólag tárgyilagos kérdést az oltások hatékonyságáról, mondván, a legtöbb helyen 80–90%-os 
hatékonyságról beszélnek, de ő a Lancetben most azt olvasta, hogy az valójában csak 1% (vö. Volker 
Bruch: Eine Frage an Herrn Spahn. Instagram, 2021. június 30. Elérhető: https://www.instagram.com/p/
CQwVhZVpddG/ [letöltés dátuma: 2021. 08. 10.]). Bruch nyilván nem a szaktudományos folyóiratot bön-
gészte forgatási szünetekben, hanem jelöletlenül egy május 26-án publikált Instagram-posztra hivatkozik, 
amelynek szerzője egyértelműen félreértelmezett egy ott közzétett kutatási eredményt (a bejegyzést azóta 
minden közösségi médiafelület részben hamis információként jelölte meg). Ha Bruch a rendelkezésre álló 
információktól elbizonytalanodva valóban a vakcinák hatékonyságára lett volna kíváncsi 2021. június 30-
án – amint azt a videóban állítja –, akkor talán az egészségügyi miniszter nyilvános felkérdezése helyett 
célravezetőbb lett volna áttanulmányozni a több mint egy hónappal (!) korábban megjelent poszt után pár 
nappal a tényellenőrző oldalakon közzétett cikkeket (pl. Bill McCarthy: Instagram Post Misleads on Vaccine 
Efficacy by Conflating Two Different Measures. Politifact, 2021. május 28. Elérhető: https://www.politifact.
com/factchecks/2021/may/28/instagram-posts/instagram-post-misleads-vaccine-efficacy-conflatin/ [le-
töltés dátuma: 2021. 08. 10.]). Ez a videó már aligha értelmezhető másként, mint aktuálpolitikai akcióként, 
amely jól felismerhető módon az igazságmozgalomra jellemző, Vogelgesang által is részletesen bemutatott 
retorikával és stratégiával operál.

3. képernyőkép
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aposztrofálva új irányból közelít a „szabadság” jelenségéhez. A fentiekben ismertetett tényeken 
túl is számos jel utal arra, hogy e megjegyzés ironikus utalás az #allesdichtmachen-re, kezdve 
mindjárt azzal, hogy a kezdeményezés – a videókkal kapcsolatos felháborodással szemközt – 
önmagát értelmezte „szatirikus akcióként”. Ezenkívül Vogelgesang az átkötésben is elszór egy 
morzsát, amikor azzal indokolja a szabadságról szóló érvelés újrakezdését, hogy semmiképp 
sem akarna mindent elrontani („alles schlecht machen”). 

Az igazság fogalmának és létrehozásának mechanizmusait a lecture performance ezután 
következő, harmadik része mutatja be részletesen. A Nietzsche Emberi, túlságosan is emberi-
jének gyakorta idézett aforizmájával – „A tévedés állatokból embereket csinált; vajon az igazság 
képes-e arra, hogy az emberből ismét állatot csináljon?”20 – bevezetett szakasz látás és tu-
dás (théa) ismeretelméleti összefüggéseit világítja meg, melybe szemantikai közelsége okán a 
hit (theá) is becsatlakozik. Az igazság létrehozásában hagyományosan részt vevő intézmények 
a teológia (Theologie), a teória (Theorie) és a színház (Theater), amelyek a vallás (Religion), a 
tudomány (Wissenschaft) és a művészet (Kunst) területét önmaguk számára kijelölve többnyi-
re egymással konkuráló igazságfogalmakkal operálnak, és amelyekhez a szeretet/béke (Liebe/
Frieden), a tények (Fakten) és a szabadság (Freiheit) értékfogalmai kapcsolódnak. [3–4. kép-
ernyőkép] A hétköznapi szóhasználat – állítja Vogelgesang – az igazság három intézményesült 
diskurzusa által forgalmazott koncepciók között folyamatosan ingadozik, amivel nincs is semmi 
baj mindaddig, amíg egy reprezentációs válság nem kérdőjelezi meg ezek autoritását. Tézise 
szerint a közösségi média térnyerése nemcsak előidézett egy ilyen válságot, de annak politikai 
instrumentalizálásában is hatékony szerepet vállalt. 

Amennyiben az „igazság aktivistáinak” globális hálózata nem jöhetett volna létre a web 2.0 
mit technikai lehetőségfeltétel nélkül, annyiban a közösségi média joggal nevezhető az „igaz-
ságmozgalom” médiumának. Csakhogy az üzenet, amit ez a médium közvetít, az valójában 

20 Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches. Sämtliche Werke 2. Szerk. Giorgio Colli és Mazzino 
Montinari. München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1999. 324.

4. képernyőkép
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nem a fennen hirdetett igazság, hanem maga az „igazságmozgalom”. Vogelgesang ezt a Fakten 
Frieden Freiheit elnevezésű Telegram-csatornával, pontosabban egy oda feltöltött videóklippel 
szemlélteti, amely a fősodratú médiában zajló „koronaagymosással” szemben az igazság kimon-
dását ígéri, ám azt mégsem végzi el. [5. képernyőkép] A rapper megelégszik az ott prezentált 
tények megkérdőjelezésével, vagy egyenesen álhírré minősítésével, miközben a saját üzeneteit 
jobbára nem nyelvi, hanem vizuális úton jeleníti meg. A mindössze néhány másodpercre fel-
bukkanó – a QAnon által is használt21 – hashtageket és hívószavakat (a #pizzagate-től Soroson 
át számos antiszemita utalásig) jobbára csak az „igazságmozgalom” elkötelezett hívei tudják a 
maguk teljességében beazonosítani, a többiek számára úgynevezett „morzsaként” funkcionál-
nak, amelyek felcsipegetése érdekében „kutatásokat” kell végezniük az interneten. Vogelgesang 
rámutat arra, hogy az igazság ebben a diskurzusban ex negativo van jelen. Ehhez egyrészt ele-
gendő folyamatosan arról beszélni, hogy a másik hazudik, hiszen hazugsággá nyilvánítani valamit 
csak az igazság birtokában lehet, utóbbit kimondani ezek után már nem is szükséges. Másrészt 
ebben a diskurzusban az igazság az elérhetetlenség, a soha be nem következés státuszával 
látszik bírni, ennek ellenére (vagy éppen ezért) rá van utalva a folyamatos kutatás, kommentálás, 
megosztás, kurátorkodás, szerveződés és mozgósítás gyakorlataira. Vagyis valaki már pusztán 
azáltal is „igazságharcos” lehet, hogy folyamatosan a hazugságról beszél, és másokat az igazság 
keresésére biztat. 

A lecture performance negyedik részében Vogelgesang rátér az „igazságharcosok” politikai 
utcaszínházának elemzésére. A fejezet kulcsfogalma a „fekete igazság”, amely azzal a Robert 
Pfallerrel hozható összefüggésbe, akinek neve ismerősen csenghet az interpasszivitás és a de-
legált élvezet elméletét ismerők számára.22 Az osztrák filozófus olyan megnyilvánulásokat nevez 

21 Ehhez lásd a QAnon történetéről szóló videóesszét: Arne Vogelgesang: This Is Not A Game. Eine kurze Ge-
schichte von Q als Mindfuck-Spiel. Remote Chaos Communication Congress, Leipzig, 2020. december 
29. Elérhető: https://media.ccc.de/v/rc3-11500-this_is_not_a_game_de (letöltés dátuma: 2021. 08. 10.). 

22 Vö. Robert Pfaller: Ästhetik der Interpassivität. Hamburg, Philo Fine Arts, 2008; magyarul részlet: Robert 
Pfaller: Az intimitástól az interpasszivitásig: A részvételi kultúra illúziói és menekülési útvonala. Ford. Berecz 

5. képernyőkép
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fekete igazságoknak, amelyek annyira őszinték (ha tetszik: igazak), hogy egyszersmind meg is 
semmisítenék azt, amire vonatkoznak, ezért kimondásukra nem is igen vállalkozik senki.23 Ha 
mégis, akkor kizárólag olyan eljárások alkalmazásával, mint a túlzás vagy a túlzó megerősítés. 
Stefan Korinth egy, a Multipolar című online magazinban 2020. szeptember 23-án közzétett, a 
koronademonstrációkat látszólag tárgyilagosan elemző írásában Pfallerre hivatkozva a járvány-
ügyi korlátozások (maszkviselés, távolságtartás, higiéniai szabályok stb.) elleni tiltakozás helyett 
olyan paradox intervenciókat javasol, amelyek a kormányzati intézkedéseket nem kritizálják, ha-
nem „önfeledten helyeslik”.24 Az utcai demonstrációkon – így Korinth – a résztvevőknek még a 
hatályban lévőknél is sokkal szigorúbb szabályokat kell kikövetelniük: „például olyasmit […], hogy 
mindent zárjanak le, csak hogy egy tetszőleges példát mondjak” – teszi hozzá kommentárként 
Vogelgesang (amivel megint csak különösebb magyarázat nélkül tesz utalást az #allesdichtma-
chen-re).

A cikk megjelenése után hat nappal az akkor létrehozott Maskenpflicht für alle – SOFORT! 
(Kötelező maszkviselést mindenkinek – AZONNAL!) nevű Telegram-csatornán már meg is jelent 
az abszurd követelések listája [6. képernyőkép], melyeket négy nappal később már valóban 
országszerte utcai demonstrációkon hirdettek. A szervezők nemcsak verbális megnyilvánulása-
ikban akarták utánozni a korona-ellendemonstrációkat, ezért arra kérték a résztvevőket, hogy 
„tipikus Antifa-ruhában” jelenjenek meg. Vagyis olyan, az illúziószínház repertoárjából vett hagyo-
mányos eszközökkel, mint az előre megírt szerepszöveg és a kosztümviselés, eljátszották (vélt 
vagy valós) politikai ellenfelüket: úgy csináltak, mintha az Antifasiszta akció valamely csoportjá-
nak követői volnának, akik további járványügyi szigorítások érdekében demonstrálnak. A 2020. 
október 10-én induló Covid-Wart elnevezésű Telegram-csatornán már ennél jóval komplexebb 

Zsuzsa. Café Bábel, 2010/62. 113–119.
23 Vö. Robert Pfaller: Erwachsenensprache. Über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur. Frankfurt am Main, 

Fischer Verlag, 2017. 91 skk.
24 Vö. Stefan Korinth: Schwarze Wahrheiten. 2020. szeptember 23. Elérhető: https://multipolar-magazin.de/

artikel/schwarze-wahrheiten (letöltés dátuma: 2021. 08. 10.).

6. képernyőkép
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utcaszínházi akciókat készítenek elő. (Itt Vogelgesang a csatorna nevéül szolgáló neologizmus 
magyarázataként hozzáfűzi, hogy „Covid-Wart, úgy mint Blockwart”, ami újfent utalás arra, hogy 
az „igazság mozgalmárai” gyakorta a nemzetiszocializmus nyelvét használják, hiszen a ház- vagy 
tömbbizalmi az NSDAP felépítésében az egyik legfontosabb kapocs volt az emberek hétköznapi 
élete és a pártvezetés között.) A vizualitásában a középkori pestiskörmeneteket megidéző utcai 
felvonulások már komoly akciódizájnnal rendelkeztek: a Covid-Wartról a szövegkönyvtől kezdve 
(benne például az Úr imádságának covidra átírt verziójával, „mi Covidunk” címmel), a mozgásko-
reográfián, a zenén és az előre rögzített hangfelvételeken át egészen a nyomtatható plakátokig 
minden letölthető volt annak érdekében, hogy az akció ugyanolyan kivitelben bárhol megvalósít-
ható legyen (ide értve a szervezéshez szükséges közösségépítésre vonatkozó ismereteket). [7–8. 
képernyőkép] A rendezés szónak itt már egyértelműen a színházzal kapcsolatos jelentéstarto-
mánya (mint a szervezés és alkotás gyakorlatának kettőssége) is aktualizálódik, hiszen a fekete 
igazság színrevitelét elvégezni hivatott köztéri demonstrációk esetében a hangsúly egyértelműen 
az azonosság látszatát keltő megismételhetőségen volt (csakúgy, mint egy színházi előadásnál). 

A TRUTHIFICTION számos kiváló példán keresztül szemlélteti, hogy az „igazságmozgalom” 
aktivistái milyen retorikai és esztétikai eljárásokkal élnek annak érdekében, hogy beavatkozzanak 
a megismerés hagyományos intézményei által validált igazságfogalmak kiegyensúlyozott vetél-
kedésébe, és ezáltal ne csak tovább mélyítsék ezen intézmények válságát, hanem egyszersmind 
beszálljanak az igazságért (vagy még inkább az igazsággal) folytatott politikai küzdelembe. Te-
vékenységük – amint arra Vogelgesang már a QAnon történetét feldolgozó videóesszéjében is 
rámutatott – legmeghatározóbb stratégiája a mimikri, vagyis mindannak az utánzása (ideértve a 
tudományos kutatást, a kritikai elméleteket és magát a racionális demokratikus diskurzust is), 
aminek autoritását valójában megkérdőjelezik. Már csak ezért sem lehet meglepő, hogy eszköz-
táruk jelentős részét az európai kultúra utánzásra szakosodott intézményétől, azaz a színháztól 
veszik. Amint az a Vogelgesang által bemutatott és fent tárgyalt példákból kitűnik, az „igazság-
mozgalom” a hagyományos illúziószínházi technikák mellett a jellemzően baloldali elkötelezett-

7. képernyőkép
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ségű politikai akcióművészet stratégiáit instrumentalizálja. A társadalom- és reprezentációkritikai 
irányultság, a részvételiség, a szerepjáték, a közösségépítés, a kreatív ellenállás, a művészet 
és kutatás összekapcsolása, a status quo megkérdőjelezése, az indirekt kommunikáción és a 
performatív folyamatok eldönthetetlenségén alapuló, szubverzív köztéri intervenciók szervezése 
– csupa olyan mozzanat, amelyek évtizedeken keresztül meghatározták a kortárs színház és a 
baloldali akcióművészet önértését, és amelyek most az „igazságharcosok” valahol az intervenci-
onalista művészet és annak paródiája határán mozgó tevékenységében bukkannak fel.

Nem könnyű megmondani, hogy mit tehet ebben a helyzetben a színház, annyi azonban bi-
zonyosnak látszik, hogy a kérdés feltevése nem megkerülhető. Vogelgesang legalább két fontos 
következtetést látszik levonni abból, hogy a felhasznált színházi eszközök tekintetében lassan tel-
jes bizonyossággal nem különböztethetők meg egymástól a társadalmilag elkötelezett színház- 
és performanszművészeti alkotások, valamit az „igazságmozgalom” és más szélsőjobboldali 
szerveződések propagandaakciói. Az egyik a művészi igazság koncepciójának meggyengülése 
és azzal összefüggésben a színház terapeutikus hatásmechanizmusába vetett hit megrendülé-
se.25 Erre Vogelgesang nemcsak a TRUTHIFICTION utolsó, „Gyógyulás” (Heilung) című részében 
tér ki, amikor arról beszél, hogy bár a legtöbben azért válnak előadóművésszé, „mert azt remé-
lik, hogy felfedezhetnek, megláthatnak, megmutathatnak valamit, ami csak ott, a black boxban 
történhet meg, amiért érdemes oda bekukkantani”, jobbára csalatkozniuk kell abban, hogy ott 
valóban megtörténik-e az igazság.26 

25 A színházzal összekapcsolódó terapeutikus ígéretekhez lásd Matthias Warstat: Krise und Heilung: Wir-
kungsästhetiken des Theaters. München–Paderborn, Wilhelm Fink Verlag, 2011.

26 Sőt nemhogy a művészeti igazság, de már maga a színház sem a black boxban található meg (hanem pél-
dául az interneten. Ehhez bővebben lásd Arne Vogelgesang: Diese 7 einfachen Sätze werden dir dabei hel-
fen, das Theater endlich ins Internet zu bringen. In Haiko Pfost, Wilma Renfordt és Falk Schreiber (szerk.): 
Lernen aus dem Lockdown? Nachdenken über Freies Theater. Berlin, Alexander Verlag, 2020. 97–104.

8. képernyőkép
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Az Es ist zu spät (Túl késő) című online performanszban27 egy tízperces szekvenciát szán a 
„mit tehet a színház?” kérdésének kimerítő megválaszolására – de csak miután már megadta a 
rövid és kézenfekvő választ: „semmit”. Már csak azért sem – így Vogelgesang –, mert a színház 
jellegénél fogva eleve nem tesz semmit, csak úgy csinál, mintha: „A színház játék annak lehető-
ségével, hogy tegyünk valamit anélkül, hogy tennénk valamit”. Hiába tematizálja ugyanazokat az 
égető társadalmi problémákat, mint a média, amikor sem információközvetítésre nem alkalmas, 
sem valódi hatással nem rendelkezik (minimális közönségelérése miatt), ellenben mint esztétikai 
keret roncsolja a benne megjelenítettek igazságtartalmát. Legalábbis Vogelgesang ezt a tanul-
ságot vonta le az azon előadásaira kapott nézői reakciókból, melyekben azt mutatja be színházi 
terekben, miként szerveződnek az interneten az újfasiszták: a nézők ugyanis minden elismeré-
sük ellenére sem hittek a szemüknek. „A játék a hihetőséggel, ami a színház lényegét képezte, 
a digitalizáció következtében maximálisan társadalmiasult”, hiszen az önmagát a digitális tér-
ben mimetikusan folyamatosan újrateremtő valóság a színházat nem egyszerűen megfosztotta 
a „mintha”-módusza feletti monopóliumától, hanem „mint művészeti formát teljesen magába 
szippantotta”. Az Es ist zu spät végkövetkeztetése úgy hangzik, hogy „a színház nem képes a 
valóság teatralizálását művészi eszközökkel tárgyalni”, magyarán „a színháznak mindenhol van 
értelme, csak a színházban nincs”.

Ezzel Vogelgesang valójában a színház internet általi újramedializálását28 írja le, ami természe-
tesen nem egyenlő a színház bekebelezésének gyakorta hangoztatott kultúrpesszimista (ha nem 
egyenesen technofób) víziójával. Vogelgesang és az internil tevékenységét alapjaiban határozza 
meg az a kérdésfeltevés, hogy miként lehetséges színházat csinálni a meglévő remedializáci-
ós hálózatok kontextusában. Másként fogalmazva: annak tudatában, hogy a színház mindig 
egy adott, ráadásul folyamatosan változó mediális környezetben működik, ahol esztétikai, tár-
sadalmi, gazdasági és ideológiai tekintetben egyaránt többirányú összeköttetések keletkeznek 
az egyes médiumok/mediális konfigurációk között. A kölcsönös egymásrahatás jelentőségének 
felismerésével áll összefüggésben a másik fontos következtetés, amelyet Vogelgesang a színház 
mozgásterére vonatkozóan levon. A tény, hogy az Új Jobboldal internetes propagandistái az 
igazságfogalom destabilizálása érdekében eltulajdonították a színház kifejezőeszközeit, nemcsak 
hogy színházi kereteken belül mutatható meg igazán, de ezáltal egyszersmind megkísérelhető 
ezen eszközök visszavétele is.29 

Sőt a TRUTHIFICTION, amely műfaját tekintve nem analóg színházi térbe készült előadás, 
hanem élőben streamelt lecture performance, még ennél is tovább megy, amikor az „igazság-
mozgalom” esztétikai és retorikai stratégiáinak bemutatásakor maga is ezek használatára törek-
szik. Vogelgesang ugyanis ahelyett, hogy csak beszélne előadásának tárgyáról, egyszersmind 
színre is viszi azt. A dolgok direkt kimondása helyett indirekt utalások elejtése, amelyek össze-
kapcsolása a befogadóra van bízva (lásd például az #allesdichtmachen többszöri felbukkanását); 
információmorzsák elhintése, melyek további kutatásra ösztönöznek; tények egyszerű megkér-
dőjelezés általi kétségbevonása; a verbális és a vizuális kommunikáció közötti feszültség meg-
teremtése (pl. amikor a képek és a narráció ellentmondanak egymásnak); nyilvánvalóan megté-
vesztő vizuális eljárások használata, melyek egyértelmű lelepleződésekor sem jön egy pillanatra 

27 internil: Es ist zu spät, írta és előadja: Arne Vogelgesang, bemutató: Impulse Festival, 2020. június 13. Elér-
hető: https://archiv.impulsefestival.de/2020/festival/es-ist-zu-spaet-online (letöltés dátuma: 2020. 08. 10.).

28 A fogalomhoz lásd Jay David Bolter és Richard Arthur Grusin: Remediation: Understanding New Media. 
Cambridge (MA), MIT Press, 2000.

29 A visszavétel (reappropriation) fogalmához lásd Judith Butler: Excitable Speech: A Politics of the Performa-
tive. New York–London, Routledge, 1997; magyarul részlet: Judith Butler: Burkolt cenzúra és diszkurzív 
ágencia. Ford. Reichmann Angelika. In Antal Éva, Kicsák Lóránt és Széplaky Gerda (szerk.): Performatív 
fordulatok. 2. jav. kiad. Eger, Líceum Kiadó, 2015. 111–151.
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sem zavarba (mint például a videó legelején, amikor úgy tesz, mintha a Böll-Stiftung épületében 
mozogna egy szelfibottal, noha később nyilvánvalóan látszik, hogy mindvégig egy zöld háttér 
előtt állt és a bot végén nem volt kamera) – csupa olyan technika, melyet Vogelgesang az „igaz-
ságharcosok” repertoárjából vesz át, miközben kritizálja azokat. Ha az „igazságmozgalom” az 
intervencionalista akcióművészet travesztiájának tekinthető, akkor a TRUTHIFICTION nem más, 
mint kísérlet a travesztia travesztiájára, azaz az internetes propaganda újramedializálására.

a tanulmány az innovációs és technológiai minisztérium únKp-20-5-De-489 KóDszámú új nem-
zeti Kiválóság programjánaK a nemzeti Kutatási, fejlesztési és innovációs alapból finanszírozott szaK-
mai támogatásával Készült.
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Lokodi Anna-Aletta

poszthumanizmus 
az erDélyi színpaDon

Bocsárdi László: Alice

A kortárs színházművészetnek, ahhoz, hogy az emberi létezés és működés problematikáit 
felmutassa, folyamatosan újra kell definiálnia önmagát annak függvényében, hogy az 

emberről alkotott kép milyen létállapotban van. A posztmodernizmus globalizációs kultúrájának 
korában az ember és környezet viszonyában egy viszonylag új diskurzus látszik kibontakozni, a 
poszthumanizmus. Nemes Z. Márió erről ekképp fogalmaz: 

„A kortárs technokulturális kondíciók között egyre inkább nem emberi és/vagy hibrid ágen-
sek mentén értelmezzük önmagunkat, ami a művészettel kapcsolatos viszonyunkat is radi-
kálisan átalakítja, hiszen felveti az »emberkritikus«”, embertelen és/vagy ember utáni esztétika 
lehetőségét is.”1 

Nemes Z. írásában Pramod K. Nayar összegzését olvashatjuk a poszthumanizmus ideológiai 
és módszertani hátteréről:

 „A poszthumanizmus csupán utal arra az ontológiai állapotra, ahogy sok ember él jelenleg, 
tehát kémiai, műtéti vagy technológiai úton módosított, átformált testekkel vagy közeli, hálóza-
tos kapcsolatban gépekkel és más organikus formákkal. Másfelől a »poszthumanizmus«” főleg 
annak kritikai megtestesüléseként az ember új konceptualizációjára tesz kísérletet (...) Mint egy 
filozófiai, politikai és kulturális megközelítés érdeklődésének terében egyebek mellett a techno-
lógiailag módosított ember, a hibridizált életformák, az állatok társadalmiságának új felfedezései, 
valamint az élet új megértése áll (…) hogy az embert olyan elrendeződésként vehesse számba, 
ami együtt fejlődik más életformákkal, és egybeolvad a környezetével és a technológiával.”2

A poszthumanizmus vonzáskörébe sorolható az elmúlt évtizedek animal studies filozófiája is.3 
Elmondható tehát, hogy a mai ember- és testfelfogás átalakuláson megy keresztül, mely nagy 
hatással van a művészetekre, így a színházművészetre is. Darida Veronika A dehumanizáció 
színpadai című írásában August Wilhelm Iffland színházról alkotott definícióját idézi, miszerint 
a színház elsősorban emberábrázolás, vagyis feladata az ember felmutatása az emberek előtt. 
Ennek értelmében minden olyan rendezői színrevitel, amely megkérdőjelezi az ember mivoltát, 
vitát vált ki, hiszen másfajta értelmezést követel meg. Ide sorolhatók azok a kísérletek, amelyek 

1 Horváth Ádám, Lovász Ádám, Nemes Z. Márió: A poszthumanizmus változatai – Ember, embertelen és em-
ber utáni. Szerkesztette Nemes Z. Márió. Budapest, Prae.hu Kft., 2019), 1. https://iti.btk.mta.hu/images/
Helikon_2018_4_Nyomdai_2019_03_19.pdf, hozzáférés: 2021. 04. 23.

2 Horváth–Lovász–Nemes Z.: i. m. 6–7
3 Uo.
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állatábrázolás vagy más, nem emberi karakter megjelenítésével próbálkoznak.4 Azon előadások, 
ahol a poszthumán dimenzió megtestesül a színpadon, olyan színházi nyelvezetet használnak, 
amely az emberi és nem emberi dimenzió összemosásával bont ki szavakkal le nem írható jelen-
ségeket, érzéseket. Az állati, ösztönvilág megmutatása sűríti azt a mondanivalót, amit egy realista 
figuráció megtestesít. A poszthumán dimenzióra fókuszáló előadások a megmagyarázhatatlan 
lények jelenlétével folyamatos feszültséget tartanak fenn, hiszen zavart okoznak a percepcióban, 
ezzel is kitágítva az értelmezési skálát. A továbbiakban a kortárs színház és a poszthumanizmus 
kapcsolatát vizsgálom, Bocsárdi László 2017-es Alice című előadásának elemzése révén, külö-
nösképpen a jelmez és testábrázolás szempontját tartva szem előtt. 

Bocsárdi László Alice rendezésében a főszereplő körül levő karakterek mind egy „dehuma-
nizációs folyamaton”5 esnek át, „melyben még megőrződik az emberi forma, de már lerombol-
va vagy roncsolt állapotban jelenik meg előttünk a színen”6 Az előadásban úgyszólván egyfajta 
vegyületek ezek a karakterek, melyek az emberin keresztül vezetnek az állathoz és fordítva, az 
állati identitáson keresztül fogalmaznak meg emberi tulajdonságokat. A non-humán dimenzió 
révén egy álomvilág jelenik meg a színpadon, melyben egy kamasz fejében élő felnőtt világ vetül 
ki és válik groteszkké. A mai globalizációs kultúra és az ebbe való becsöppenés, a felnőtté válás 
tematizálódik, megidézve – a különböző állati és más non-humán karakterek által – a poszthu-
manizmus fent említett filozófiáját. A globalizációs tömegkultúrával szembeni kritikai gyakorlatban 
a trashkultúra elemeivel operálnak az alkotók. Ezt a poszthumán dimenzió megelevenítése révén 
emelik művészi szintre, bármiféle realista ábrázolástól mentesen. Ez a fúzió mint egy elidegenítő 
effektus van jelen az előadás során, félrerakva a hagyományos mesei ábrázolást, ezáltal felerő-
sítve az aktualizált kritikai tartalmat. 

Tanulmányomban azt állítom, hogy a huszonegyedik század megváltozott és folyamatosan 
vátozásban levő emberképe és testképe a különböző dehumanizált karakterek színpadi ábrázo-
lásában mérhető le, melyekben összekapcsolódik az emberi és állati vagy egyéb médiumokkal 
operáló testek megjelenítése. 

„Alice and Friends”
Bocsárdi László 2017-es Alice előadása, amelyet Lewis Caroll közismert regénye nyomán 

hozott létre, a Tamási Áron Színház és a Szempöl Offchestra koprodukciója. Egy olyan műfajt 
képvisel az előadás, amelyben a látvány – különösen a jelmez (Kiss Zsuzsanna) meg a vetítés 
(Rancz András) – és a zene képezik a rendezés alappillérét: koncertszínházi előadásról beszél-
hetünk, amelyben „egyszerre van jelen a színház, a koncert és a mozgókép.”7, ahogy az előadás 
egyik kritikusa fogalmaz. 

Az előadás során a zene mint az érzelmek kavalkádjának az irányítója egyfajta belső muzsi-
kaként kíséri végig Alice útját. Az audiovizualitás erőteljessége ennek ellenére nem teszi súlyta-
lanná a történést, inkább segíti az alkotói szándék szerinti újszerű Alice-világba való elmerülést. 
Tulajdonképpen ebben fejeződik ki az előadás koncepciója, amely a fiatalsághoz, a tinédzserkor 
zajos és érzelmi impulzusokban gazdag állapotához hozza közel a nézőt. Bocsárdi előadása egy 
huszonegyedik századi kamasz lány identitáskeresését bontja ki Caroll mesei világán keresztül. 
A tükör mögötti világ itt egy önreflexív folyamat, álomszerű belső utazás, amelynek során egy 
folyamatosan változó identitás különböző fázisait látjuk megelevenedni.

4 Darida Veronika: A dehumanizáció színpadai. Helikon 2019, 1. szám. http://real.mtak.hu/113650/1/
EPA03580_helikon_2019_1_096-103.pdf , hozzáférés: 2021. 04. 24.

5 Uo.
6 Uo.
7 Fám Erika: Ismeretlen országban. Játéktér 2017/Tél. https://www.jatekter.ro/?p=24789, hozzáférés 2021. 

04. 20.
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Alice delíriuma egyfajta beavatási rítus, amely a gyermekből felnőtté váló ember krízisét festi 
le egy realitáson túli dimenzió világában. Ez a valóságkreáció vizuálisan és zeneileg egyaránt 
a posztmodernizmus egyik fő irányzata, a már fentebb említett trashkultúra által kommunikál. 
Nemes Z. Márió azt állítja, a trashben egyszerre jelenik meg a magaskultúra, a pornográfia és 
az erőszak, hierarchia nélkül. Állítása szerint a műfaj karakterei gyakran valamiféle poszthumán, 
emberen túli alakok, sőt a gender szemlélet és a hibriditás is gyakran érvényesül, amely a sza-
badság felé nyit utat.8 

A továbbiakban azt vizsgálom, hogy az Alice előadás vizuális világa, főként a karakterek 
poszthumán dimenziója hogyan segíti a előadás művészi koncepcióját. Hogyan ötvözi a mai glo-
balizáció eredményeképpen létrejövő tömegkultúra elemeit a mélyen emberi érzékenységgel, az 
ösztöni és érzelmi világ megtestesítésével, különböző identitások, alteregók9 képében. Az indivi-
duum és közösség, a befogadás (beavatás) és önazonosság közti feszültséget szemlélteti az az 
ábrázolásmód, ahol a poszthumán dimenzió (vagyis az állati figurák ábrázolása, illetve az egyéb 
karakterek humánumtól való eltávolodása) és a tömegkultúra, trashkultúra összeolvad. Ebből 
a vegyületből születik meg a huszonegyedik századi ember definiálása Bocsárdi előadásában. 

Az Alice előadás jelmezvilága a trashkultúra elemeivel operálva egy olyan értelmezési dimen-
ziót nyit a néző számára, amellyel közelebb hozza Caroll meséit (Alice Csodaországban és Alice 
Tükörországban) a mai kamaszok világához, illetve a mai világhoz fűződő viszonyukhoz. Kiss 
Zsuzsanna jelmezeiben a trash és recycled divatirányzatok keverednek – a színházi jelmez és a 
zeneipari koncertshow fellépőruhái között oszcillálnak. A mese emberi dimenzión túli karakterei 
mind maszkot hordanak, vagy festett az arcuk. Egyedül Alice marad tisztán, sallang- és emberi 
maszkoktól mentesen. Fám Erika, az előadás kritikusa pontos képet nyújt az előadáson belül 
használt maszkok gondolatiságáról, arról, hogy „mindenki rejtőzködik, elrejti az arcát, az érzéseit, 
izmai rezdüléseit; inkább az eltakartság védelmét választják, azt a hamis biztonságot, hogy senki 
nem láthatja őket igazi valójukban és senki nem élhet vissza azzal.”10 

Egy beavatási szertartás részeivé válnak ezáltal a maszkot viselők. Ezt fokozza az előadás 
azon jelenete, amikor Alice a mesebeli tea helyett „kolorádóbogarat” nyel le, amely a devianciára 
és az éjszakai életbe való bevezetésre utal: a kis pirula képzelgést, kedélymódosulást és test-
képváltozást eredményez. Az átváltozást pedig közönséges vörös száj alakú pecsétek szüntetik 
majd meg, ami szintén a tömegkultúra egyik agyonhasznált szimbóluma. 

Erika Fischer-Lichte a rituális transzformáció tárgyalásában az átalakulást három szakaszra 
tagolja, Arnold van Gennepp liminalitás-elméletét követve11, miszerint az elválasztás fázisában a 
transzformálandó személyek elszigetelődnek mindennapi életüktől, elidegenednek az őket kö-
rülvevő társadalmi környezettől; a második, küszöbfázisban a transzformálandó személyek egy 
„minden lehetséges” állapotba kerülnek; majd a betagozódás fázisában a már transzformálódott 
személyek újra fölvételt nyernek a társadalomba.12 Az Alice előadás esetében ugyanígy végig-
követhető ez a három fázis: a főhős színre lépése egy kiszakadás, más érzelmi állapotba való 
bekerülés, majd az alteregók megjelenése révén egy-egy más állapotot tapasztal meg a lány, 

8 Csepcsányi Éva: Trash reality az irodalomban. Irodalmi Jelen, 2014.01.23., https://irodalmijelen.hu/2014-
jan-23-1415/trash-reality-az-irodalomban, hozzáférés 2021. 04. 20.

9 Az alteregó jelentése: hasonmás, valakihez a megtévesztésig hasonlító személy. Az orvostudományban a 
tudathasadásban szenvedő egyén által látni vélt, vele teljesen azonos alak, személy, alakmás. 

10 Fám: i. m.
11 A liminális – „köztes” – középpontivá váló fogalom, a rítuskutatásból ered. Victor Turner nevéhez fűződik, 

aki Richard Schechner munkatársa volt, és erősen támaszkodott Arnold van Gennep munkáira. Az átme-
neti rítusok (1909) antropológiai munkájában igazolta, hogy „a rítus szoros kapcsolatban áll a határátlépés 
és az átmenet szimbolikusan erősen terhelt tapasztalatával”. Erika Fischer-Lichte: A performativitás eszté-
tikája. Ford. Kiss Gabriella. Budapest, Balassi Kiadó, 2009, 241–242.

12  Fischer-Lichte: i. m. 241–242.



38

A LÁTVÁNY ANYAGA

az előadás végén pedig minden megjelenő karaktert elpusztít az alteregói „parancsára”, majd 
elhagyja a liminális, színpadi teret.

Lewis Caroll regényéhez hűen a Bocsárdi-rendezés sem más, mint groteszk mesei figurák 
világán keresztül megfogalmazott társadalmi irónia, azzal a különbséggel, hogy itt nem a korabeli 
Anglia, hanem egy kamasz szemüvegén keresztül látott világ válik a gúny tárgyává. Bocsárdi 
szerint az „Alice and Friends” koncertet lehet látni13, amely azt problematizálja, hogy mit is jelent 
tulajdonképpen Alice és az őt körülvevők viszonya, idézőjelbe téve a barátság fogalmát.

Az identitáskeresés ugyanakkor identitásvesztéssel is jár: Alice először a nevét veszíti el a 
különös másvilágban, aztán testileg is átalakul. A lány alteregói egyéb szélsőséges testi átala-
kulásokon is keresztülmennek: először hatalmas, férfi testalkatú, férfihangú lány lesz, majd egy 
vékony testalkatú, borzos hajú nyakigláb. A nevek hiánya is különlegessége az előadásnak: csak 
Alice-nek van neve, minden más karakter egy-egy állatfajta nevével van ellátva (Nyúl, Őz, Virágok, 
Hernyó, Galamb, Királynő), vagy egyáltalán nincs neve.

Test, jelmez és maszk viszonya a játékban
Az előadásban a testek megjelenítése, a testalkatok kiemelése fontos szerepet játszik, melyet 

a jelmezvilág is leigazol. Az alábbi elemzés egyik szempontja a különböző jelmezek anyagisága 
és formavilága, illetve ezeknek a színészi testtel való viszonya. 

A zenészek – akiknek szintén nincs nevük – öltönymintázatú búvárruhához hasonló overallt 
viselnek. Mindegyikükön hosszú fehér paróka és napszemüveg van, arcuk fehérre meszelt. A 
fehér-fekete öltönynyomat a zenészek elit kultúrát megidéző, formális öltözködésének stílusát 
használja, ám a testre feszülő anyag az eleganciától megfosztja az alakokat, a test ilyen módon 
való lemeztelenítése eltorzítja, elrajzolja a formát. Az ilyen módon ábrázolt testek gyakorta előfor-
dulnak az előadásban: az elasztikus lycraanyagú ruhák felidézhetik a televíziós show-műsorok 
vizualitását, ugyanakkor mint egy új bőrréteg megmutatják a testet olyannak, amilyen, minden 
hibájával együtt. Már-már meztelen jelmeznek is mondható ez a viselet, hiszen úgy öltöztet fel, 
hogy semmit sem takar, sőt inkább hangsúlyozza az adott test anatómiai sajátosságait. A ze-
nészek képében ez által groteszk és nemtelen figurákat látunk, akik az időn kívül, egy liminális 
térben, néhol zajzenére emlékeztető hangzásvilággal teremtenek kapcsolatot az evilág és a tükör 
mögötti, álomvilág között. Ők jelennek meg először a színen, majd mint egy prológusban, imp-
rovizatív zenéjükkel megteremtik a nézők számára a még üres színpadú koncertszínházi előadás 
atmoszféráját. A fehér falú, perspektivikusan szűkülő üres tér végén lévő mélyedésben (díszletter-
vező: Bartha József) feltűnik egy kék ruhás lány, arcára és ruhájára rávetül a fröcskölő víz vetített 
képe. Ő a főszereplő, Alice (Korodi Janka). Némán, üveges szemmel sétál előre, mint valami 
alvajáró vagy ébren álmodó, kezében mikrofont markol. A vízió már itt elkezdődik, amit a lány 
első mondata csak tovább fokoz: 

„ALICE: Milyen különös ma minden. Borzasztó. Tegnap még egészen rendben volt. Ma reg-
gel, amikor fölébredtem, vajon az voltam-e, aki?”14 

Ezzel a kérdéssel indít az előadás, ezt a kérdést bontja ki és túlozza el a végletekig a tömény 
audiovizuális koncertshow. 

Alice az előadás egyetlen olyan karaktere, aki, bár jelmezt visel, minden vizuális elrajzolástól 
mentes, mondhatni ő az előadás egyetlen emberi figurája. Nincs maszkja, se sminkje, a haja 
nincs frizurába fésülve. Rajta kívül az előadás összes figurája festett arc mögé rejtőzik, és furcsa 
jelmezt hord, torzított hangon beszél, és eltúlzott gesztusokat használ. Alice emlékeztet a legin-

13 Kállai Katalin: A könyörület nélküli univerzum és egy hasonló: Alice/Svejk visszatérés/MITEM. Art7, 2018. 
04. 19. https://art7.hu/szinhaz/alice-svejk-visszateres-mitem/, hozzáférés 2021. 04. 20.

14 Idézet az előadás szövegéből (dramaturg: Benedek Zsolt)
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kább egy átlagos kamaszra: világoskék ruhája ugyan behozza a Walt Disney-rajzfilm mindenki 
számára felismerhető karakterét, de csak közvetett módon. A mesebeliség a szoknyáján fodro-
zódó tüll anyagától és a sötétkék, a ruha felső részéhez rögzített, nyakkendő formájú kötényről 
juthat eszünkbe, de a nyakkendő és a ruha formája felidézheti az iskolai egyenruhák eltúlzott 
képét is. Az egyenruhák fegyelmezett formáját dolgozza fel ez által a kék kosztüm, a kimerevített 
loknis szoknya a tüll anyaga miatt szoborszerűvé válik, amelyet a járás sem ront el, állandóan 
megtartja formáját. Ez egyszerre okoz egyfajta kényszeredettséget, szerepbe való bezártságot, 
játékbaba jelleget – amely fokozza a figura naivitását, kiszolgáltatottságát – ugyanakkor a jelmez 
stílusa egy hordható, utcai viseletre is alkalmas, tucatszámra gyártott gyerekosztály konfekcióter-
mékeinek stílusát idézi. A szoborszerű, határozott formákat kirajzoló ruha akkor kel életre, amikor 
Alice a zene begyorsulására heves táncba kezd. A tüll alatt átsejlik a lány lába, sportos alsóne-
műje, az ugrálással meg a nyakkendő alsó, neonnarancssárga színének vibrációja megbontja az 
első ránézésre kislányos, fegyelmezett megjelenést. 

A lányon kék térdvédők láthatóak, amely szintén erősíti a kamaszállapotot: valamilyen vulne-
rálbilis testben való létezésre enged következtetni a kiegészítő, egy olyan testre, amely igényli a 
védelmet. Alice érzelmei hevesen váltakoznak, attól a ponttól kezdődően, amikor a „borzasztó” 
szót egy nihilista állapotból sokszorosan ismételve az extatikus ordításig fokozza: a letargia hir-
telen fellobbanó tánccá és ugrálássá alakul, miközben lüktet a hangos zene, eszünkbe juttatva 
a koncertek őrületét.

A Nyúl karaktere (Rácz Endre játékában) az első állatfigura, amelyik a színpadon megjelenik: 
fehér, latexanyagú nyúlmaszkot visel, a testén pedig egy nyomtatott izomzatot ábrázoló, szintén 
testhez simuló, elasztikus anyagú overall látható, csak úgy, mint a zenészeken. Ez a Nyúl nem 
egyezik a szokványos állatábrázolással: alakja félig emberi, hiszen az izomjelmezen leolvasható 
az emberi anatómia, mégsem mondható egészen embernek, hiszen nyúl feje van (fehér latex 
maszk). Mozgása, gesztusai, beszéde kapkodó, ideges, felgyorsított és feszült, de teljesen elraj-
zolt, az állat hirtelen és gyors mozgását idézi fel a nézőben. Az izomjelmez, a bőrszínű tüllanyag 
sejtetése és a „szőrmaradványok” egy lenyúzott ember-állatra emlékeztetik a figurát, melyből 

Alice (Korodi Janka). Fotó: Barabás Zsolt
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a nevetséges rózsaszín pampó őrzi csupán a puha és kedves állat mesebeli ábrázolását. Ez a 
figura egyszerre félelmetes és groteszk. A merev tüllanyag mozgáskor meglibben, láthatóvá téve 
az izomlábakat, amelyeket a bőrszínű hálós anyag csupán sejtet. A hangjában ziláltság, megfé-
lemlítő szigor és félelem egyszerre cseng.15 Sietős, sürgető ez a karakter, a felnőtt világ folytonos 
rohanását mint globalizációs problémát tárva a szemünk elé: a stresszes, kényszeredett moz-
gású ember-állat képében asszociálhatunk a felső hatalmat kiszolgáló mindennapi kispolgárra 
is, aki számonkér, hiszen őt is folyton számonkérik. Az álomvilág megváltozott szabályai szerint 
viszont Alice meg nem vásárolt jegye egy másik dimenzióba szól, olyan dimenzióba, ahol az em-
ber elveszíti a nevét is. Ennek a világnak a kapujában, egy liminális tér bejáratánál a Nyúl jegyet 
követel, akár egy őr. Járása és kapkodó gesztusai inkább tánchoz hasonlítanak, nem evilágiak, 
eltúlzottak, mégis ismerősek, a jazz, kortárs balett és utcai táncműfajok mozdulatait ismerhetjük 
fel, mely szintén ismerősséget, hozzánk közeliséget sugároz. Ilyen például az a jelenet, ami-
kor a Nyúl két ezüst lycraanyagú overallos, ezüst partyparókát viselő táncoslánnyal eltáncol egy 
koreográfiát, mely egyszerre vagány és merev, bábszerű, beállított és hamis, akár a popzenei 
kultúra videoklipekből ismert pózai. Mindeközben olyan zene szólal meg, amely hangszerelés-
ben a profizmust, szövegben a szubkultúra és trashkultúra által használt szavakat rakja egymás 
után, szinte koherencia nélkül „(...) Kicsikém, hiába esküszöl, jobb lesz, ha mihamarabb eltűzöl / 
Pacsidban nem ragyog a lóhere / Egyedül nem jutsz itt semmire / Vagy veheted a stílust szexire 
/ Mer’ az tetszik, de nem visz messzire.” 16

A trashkultúra vizuálisan is megjelenik, hiszen a ruhák és parókák, maszkok az interneten 
megvásárolható dömpingtermékek széles kelléktárának elemeit képviselik, annyi különbséggel, 

15 Idézet az előadás szövegéből
16 Idézet az előadás egyik dalszövegéből.

A Nyúl, Alice és az Őz (Rácz Endre, Korodi Janka, Derzsi Dezső). Fotó: Barabás Zsolt
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hogy ebben az esetben a trash műfajával operálva egy kritikai szemléletet érvényesítenek. A trash 
műfaj körülírása is teljesen talál az Alice előadás gondolatiságához, mi szerint „amikor az ízlés 
és a kultúra plafonálódik, megjelenik a trash és mindaz, amit cikinek, szégyellnivalónak, gáznak, 
gagyinak, trének és nevetségesnek tartunk, hirtelen inspirációforrásként kezd működni. A trash 
szó szerint szemetet jelent, átvitt értelemben a haute couture, a magaskultúra és a magasművé-
szet érméjének másik oldalát jelöli (...) A posztirónia, a posztmodern és a digitális bennszülöttek 
korában a csúnyaság, a közönségesség és a visszataszító antiesztétika – a túltermelésre (és az 
egyéb vadkapitalista túlzásokra) adott válaszreakcióként – értékké alakul.”17 Ennek a talaján szü-
letik meg az Alice karakterek poszthumanista diskurzushoz kapcsolódó áttételessége. 

A névtelenség állapotába került Alice következő találkozása az Őzzel (Derzsi Dezső) történik. 
Egy vékony, igazán magas fiú testébe bújtatott, kopogó patás, ezüst őzfejet viselő figura jelenik 
meg. Kecses, finom mozgású, de van benne valami lazaság, amit a jelmeze is igazol: a szőrös 
pata fekete koptatott farmernadrágban folytatódik, az emberi és állati attribútumok különleges 
összetételeként, amely a vadállat és a mindennapi lét, az ösztönvilág és civilizáció társítása. A 
lény felsőteste meztelen, látszik az Őzet játszó színész fehér bőre, vékony, fiús mellkasa. Az 
őzfejű, emberi arc nélküli karakterhez mégis valami különös érzelmi kapocs fűzi a lányt az első 
pillanattól kezdve. Titok lengi be a figurát, amit a vizuális megjelenése és gesztusai sugallnak leg-
inkább. A hangjában is van valami szelíd, de titokzatos. Eleinte el se árulja a nevét, a megismer-
kedés, bemutatkozás feltétele az, ha Alice megbízik benne és vele tart. Észrevétlenül és spontán 
módon közelednek egymáshoz, és mire kiderül, hogy nem is egy világból valók, hiszen Alice egy 
lány, már késő. A filigrán fiútest ábrázolása a „tinisztárok” imázsát juttatja eszünkbe: a hordha-
tó, mindennapi öltözködés divatáruihoz tartozó elemeket használja Kiss Zsuzsanna, de a ruha 
anyaga (bőrdzseki és koptatott fekete farmernadrág) által, illetve annak viselete révén (csupasz 
mellkas) megteremti azt a képet – fiatal fiúsztárok poszterfotókon látott ábrázolása – ami a ka-
maszvonzalom ismerős érzéseit idézi fel. Az állati attribútumok révén a figura egyrészt az érzelmi 
vonzalom irracionalitását erősíti, rámutat a szerelem határtalanságára, de ugyanakkor egy olyan 
üzenetet hordoz, mely a globalizációs kultúra (idolokhoz való vonzalom) elemeit a poszthumán 
dimenzióval elegyítve felmutatja az emberi mivoltunk, önmeghatározásunk és érzelmeink érthe-
tetlen összetettségét (főleg egy kamasz felnőtté válásának küszöbén). Mindezt egy képbe sűrítve 
üzeni a két karakter viszonya és megjelenése. A vonzalom törvénytelen, és képes dimenziókat is 
áthidalni. Felidéződhet bennünk ezáltal Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje is, amely szin-
tén a non-humán létünket tematizálja. A filmben a kíméletlen, nyers világból való menekülést az 
álom hozza a két főhős számára. Sorsszerű találkozásuk az egymás álmába való becsöppenés 
által történik, ahol állatokként, szarvas képében szeretnek egymásba a természet csendjében, 
miközben a valóságban egy állatokat gyilkoló vágóhíd alkalmazottai. Erika Fischer-Lichte úgy 
fogalmaz, hogy az állatok jelenléte a művészetben egyfajta „ősi”, „titokzatos”, „kiszámíthatatlan” 
természet színpadra lépése, melyet úgy észlelünk, mint a természet betörését a kultúrába, a vé-
letlenét a rendbe vagy épp a valósat a fikcióba.18 Bár az Alice-ben az Őz esetében tudjuk, hogy 
valójában egy színész van a jelmezben, mégis felborul a logika rendje: az állat jelenléte, a jelenet 
irracionalitása magával hoz egy belső, érzelmi feszültséget, elidegeníti a játékot.

Az előadás következő képében három női karakter, az úgynevezett álomképek lépnek a szín-
re (Kovács Kati, Szalma Hajnalka, Vass Zsuzsanna). Kék parókát viselnek és különböző, a mai 
világból vett objektumokat hordanak a testükön, a jelmezükre ragasztva. Az egyik csupasz Barbie 
baba testekkel kirakott szoknyát, a másik mobiltelefonokkal díszített ruhát, a harmadik pedig 

17 Kovács Bea: Trash: a ciki az új cool – Fogalommeghatározás több tételben. Színház folyóirat, 2020. február, 
http://szinhaz.net/2020/05/12/kovacs-bea-trash-a-ciki-az-uj-cool/ Hozzáférés 2021. 04. 24.

18 Fischer Lichte: i. m. 149.
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női magazinfotók anyagra nyomott arcképeit hordja ruhaként. Mindenik álomkép valamilyen, a 
posztmodern és főként a trashkultúrához kapcsolódó attribútumot hordoz magán, mint egy-egy, 
a huszonegyedik századhoz tartozó, a kamaszkort végigkísérő eszközt. A tömegkultúra elemei 
ezek a dömpingtárgyak, melyek egyrészt a kamaszok digitális világhoz való szoros kapcsolatát 
jelzi, ugyanakkor a Barbie baba általánosan idealizált testképét is felmutatják, mint a gyermekkor 
egyik jellegzetes játékát, ami a harmadik női figura ruháján már mint nyomtatott poszter és női 
idol jelenik meg. Erre reflektál a három álomkép, ezt teszi gúny tárgyává. Az alakokhoz idegtépő 
viselkedés társul: okoskodnak, provokálják, kigúnyolják a lányt, miközben kifacsart, divatfotókra 
emlékeztető, de eltúlzott pózokat vesznek fel beszéd közben, mely ugyancsak utalhat a társa-
dalmi pózokra, megkonstruált protokollviselkedésre. A fület sértő nyávogás és provokáció addig 
tart, amíg Alice beveszi a „kolorádóbogárnak” nevezett bogyókat, innen indul az átváltozás, a 
különböző alteregók, megváltozott testű és hangú Alice-ok megjelenése. 

Az első, férfi testű alteregónak (Mátray László) az arcán egy átlátszó plasztikmaszk látható, 
testfestésszerűen telerajzolva. Az átlátszó, kisminkelt műanyag maszk révén egy halotti maszkra 
asszociálhatunk, mely egy horrorisztikus Alice figurát teremt. Ezt egy másik alteregó (Benedek 
Ágnes) megjelenése váltja fel, akinek pedig égnek álló punk frizurája és fehérre festett, maszkos 
arca van félrecsúszott szájjal, mint valami örök lázadónak. A két Alice testképe is két szélsőséges 
ábrázolás: a tömzsi, magas férfitest egy vézna, hórihorgas lánytestté válik, majd ismét Alice lesz 
belőle. Az Alice-ok viszont nem tűnnek el végleg: a darab során még többször visszatérnek, 
döntések sorozata elé állítva a lányt.

A következő megjelenés a Hernyó karaktere (Erdei Gábor), akit egy hatalmas testű színész 
alakít. A színész saját, szinte teljesen meztelen teste válik magává az állati figurává. A jelmeze 
vastag fekete szalagokból álló gyűrűzet, ami egy hernyó gyűrűit juttathatja eszünkbe, de mégis 
inkább úgy fest, mint egy ketrecbe zárt hústömeg. Ez exponálja a zárt forma és a lágy, organi-
kus anyag feszültségét, provokatív viszonyát. A gyűrűk alól kibuggyan az emberi test – a puha 
has és comb hurkákba szorítása igencsak groteszk külsőt kölcsönöz a hernyófigurának. Fehér 
öntött gumiarcából ezernyi tű áll ki, ami egyszerre juttatja eszünkbe egy hernyó tüskeszerű apró 
szőrzetét vagy éppen egy szétroncsolódott arcú ember műtét utáni, plasztikázott, sérült bőrét. 
Ugyanakkor eszünkbe juthat egy pornográf, szado-mazo jelmez is: a majdnem meztelen testet 
beborító szalagruha gyakorta használt jelmez a szexuális tartalmakat megjelenítő videóklipekben, 
magazinfotókon, hiszen az adott öltözet olyannak tűnik, mint egy vékony anyaggal körbetekert, 
bezárt test, amely csak részlegesen fedi el az intim testrészeket. A maszk ugyancsak egy gyak-
ran használt szexuális játékeszköz: a titkot, rejtőzést és kiszolgáltatottságot egyszerre jelentve. A 
Hernyó elhízott testén ez az öltözet nevetséges, gúny tárgyává téve alanyát, felidézve bennünk a 
már említett trashkultúra ismertetőjegyeit. A jelmez párhuzamosan működteti az emberi és állati 
karakterábrázolást anélkül, hogy bármiféle didakszist vélnénk felfedezni benne: az állati jelleg itt 
nem egy állatfej vagy más testrész révén lesz nyilvánvaló, hanem a figura egész megjelenésétől 
(jelmez, testkép, gesztus, beszéd és mozgás). Ugyanakkor a karakter kommunikál a zenekarral, 
mintha egyszerre lenne előadó egy koncerten, színész és színpadi alak. Ez által a karakter egy-
szerre színész és egy állati figura reprezentációja, vagyis egyszerre éli át és tartja el magától a 
szerepet, felmutatva magát a problematikát. Ez az elidegenítő játékmód a jelmeznek is dupla je-
lentést ad: a hernyóra mint állatra az emberi tulajdonságok összefüggésében gondolunk, vagyis 
tulajdonképpen egy emberi figurát és annak problematikáját látjuk a hernyó figurája révén.

Ebben a kettős játékban (a történet karaktere és előadóművész, színész) a furcsa, összetá-
kolt ruhák ilyen módon egy haute-couture19 divatbemutató ruháira ugyanúgy emlékeztetnek – je-
lentésük, bár a történettel többletet nyer, egy-egy önálló műalkotásként is megállja a helyét. A ru-

19 Francia szó: jelentése magas szobrászat, azaz a szabás-varrás mint magas (haute) művészet.
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hák felmutatnak, felvonultatnak egy-egy nem létező, de minden elemében ismerős figurát, mely 
ismerőssége ellenére a realizmustól minden tekintetben távol áll. A színházszemiotikus Patrice 
Pavis elmélete szerint „a színházi öltözet természetes kapocs a színész fizikai, saját személye és 
a figura között, akinek felölti bőrét és effektjeit. A tökéletes kettős ügynök valós testet hord, hogy 
fiktív figurát érzékeltessen, megkülönböztethetjük tehát a színész vagy az előadás élő organizmu-
sából, vagy a lehető legpontosabban akár (az emberi testnél és érzelmeknél sokkal megbízha-
tóbb) bábuként közvetített divatrendszer felől.”20 Kiss Zsuzsanna kreációi ugyanígy kettős nyelvet 
beszélnek, amely az emberi és nem emberi dimenzió egyidejű jelenlétével játszik, ugyanakkor a 
szemétkultúra és magasművészet is találkozik, ahol a trash stílusa mint elidegenítő effektus van 
jelen, ami a történetet mai, a posztmodern kultúrát kigúnyoló vonatkozásba helyezi. 

Alice útján a saját magát Galambnak tituláló karakter a következő lény (D. Albu Annamária), 
akivel találkozik. Szürkés-fehér szőrmeruhát visel, mellén tojások díszelegnek, kócos fehér ha-
jában pedig tollakat hord, mellyel egy dekonstruált galamb képe rajzolódik ki, emberi kellékek 
használatával (ezüst női retikül, ezüst magassarkú csizma). Arcán fehér maszk, ez által válik leg-
inkább állativá és groteszkké a figura: orra hosszúkás lesz, szemöldöke felcsúszik a hajvonalig, 
amellyel folyton csodálkozó, madárhoz hasonló tekintete lesz. A színésznő madárszerűségét a 
tollszerű szőrmeruha is segíti, de nem illusztrál: ha nem mutatkozna be és mondaná el, hogy 
galamb, nem is feltételeznénk azt. Inkább egy őrült képe rajzolódik ki, aki az ég felé emelt, világító 
giccstojásokban leli örömét, azoknak dúdol egy dallamot, mint egy anyafigura. Az anyakép itt 
értékveszteségre utal, a tojásokat védelmezi ugyan, de figurája inkább ijesztő, mint biztonságot 
sugárzó. Az emberi és állati mozdulatok keveredése a kapkodó fejmozgásban, hirtelen pozíció-

20 Patrice Pavis: Előadáselemzés. Ford. Jákfalvi Magdolna. Balassi Kiadó, Budapest, 1996, 159.

A Hernyó (Erdei Gábor). Fotó: Barabás Zsolt
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váltásban, a tekintet üres rácsodálkozásában jelenik meg, mely emberi gesztusokon keresztül 
idézi fel bennünk a madár figuráját.

A következő jelenetek álteknősei (Beczásy Áron és Pálffy Tibor) csak mélyítik a bizarr han-
gulatot: a magukat teknősnek nevező figurák öregemberarcot modellező maszkot viselnek, és 
testhez tapadó kezeslábast (ahogy azt a korábbi figuráknál már láthattuk), amely látni engedi az 
emberi test összes apró rezdülését hibáival együtt. Itt egy-egy korosabb testet láthatunk, amire 
a két színész is rájátszik: az öregember maszkhoz magyarázó, felnagyított gesztusok társul-
nak, kifigurázva az okoskodó, olykor számonkérő és „megmondó” öregek (esetleges nagyapák) 
kamaszokkal folytatott lehetséges párbeszédét. A figurák megjelenésében – főképp a maszk 
rútságában – agressziót látni, gesztusukban, viselkedésükben is agresszivitás van: képzeletbeli 
hangszereken játszva igyekeznek túllicitáni egymást.

A darabbeli, következő képben megjelenő macska figurája (Kolcsár József) is egészen isme-
rős emberképet túloz el. A nárcizmus különös, lényszerű megjelenítését láthatjuk: fényes arany 
nadrágot, arany steppelt anyagú mellényt visel a macskaféle figura, párducmintás alsó öltözettel. 
A mellény hosszú, ruhaujjból rávarrt farokban végződik, melynek tövébe egy tükör van applikálva, 
jelezve az önimádatot. Nyakában aranykereszt lóg, haja tüskésre zselézett, festett maszkja pedig 
az arany és fehér formákkal játszik, száján vörös rúzs. A szereplő felidézheti a szubkultúrák celeb-
jeinek figuráját, melyet az exhibicionista viselkedés és megjelenés is alátámaszt. A figura egésze 
a mai szubkultúrák különféle társadalmi rétegéből származó értékrendszer és ízléstelenség kari-
katúrája, mely az élvhajhászatban és az éjszakai életben éli ki belső frusztrációit.

Ezt csak tetőzi egy állatok által előadott opera részlete. Áriázó, állatfejeket viselő (róka, fe-
kete madár, dinoszaurusz és hal) figurákat látunk, ugyancsak testhez álló overallban. Alakjuk és 
testük a rájuk tapadó alsó öltözettől nevetségessé válik, olyannak tűnnek, mint valami elfajzott 
jelmezbál szereplői, sőt az ének is hasonlóan komikus és bugyuta. Ez a megjelenítés szintén a 

A Galamb (D. Albu Annamária). Fotó: Barabás Zsolt
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posztmodern esztétikát erősíti, mely az eklektikus stíluskezelésben nyilvánul meg: a különböző 
stílusjegyek (jelen esetben a trash, giccs, dekonstrukcionizmus és a kínai tucatgyártmányok esz-
tétikája) egymásmellettisége figyelhető meg, szemléltetve a globalizációs folyamatok hatását az 
emberi identitások fejlődésében. 

Összegzés: Poszthumán testképek

Az előadás jelmezei formailag oly módon reprezentálják az állati dimenziót, hogy azzal a 
különböző, egymás mellett megjelenő posztmodern stílusirányzatokat is képviselik. A használt 
anyagok és formák a tucattermékek és konfekciós divatáru világából származnak. Így a poszthu-
mán pontosan a jól ismert tömegkultúra termékein keresztül kel életre egy olyan közegben, ahol 
a dimenziók összemosódása egy komplex belső világot idéz fel, egy átlagos kamaszlány identi-
táskeresése által. Az előadás különlegessége ugyanakkor a testképek szimbolikájában is fellel-
hető, melyen keresztül szintén egy poszthumanista, átalakulásban levő testfelfogás érzékelhető.

Az elemzésekből kiderül, hogy a testek megjelenítésében a lemeztelenedés kulcsfontosságú, 
ennek a lecsupaszodásnak látjuk a szélsőséges megjelenítését: bizonyos testek a törékenység 
(Alice, Őz), mások pedig egy drabális hústömeg (Hernyó) vagy éppen egy szoborszerű, kemény 
anyagú (latex, nájlon) vagy súlyos (bundaruha) jelmez ketrece mögé vannak zárva. A különböző 
alteregók is egy ilyen megváltozott emberképről, testképről árulkodnak, amely párhuzamba hoz-
ható a globális emberkép változásával, a törékeny testek végzetes betörésével (ez a technológia 
betörése a természetbe). A test is próbatételeknek van kitéve, ez is egy beavatási folyamat része. 
Mindezek mellett a színészi játék és gesztushasználat, mozgás megfigyelésével is a poszthu-
mán dimenzió erősödik: Alice-on kívül mindenik karakter mozgásában, gesztusaiban észlelhető 
az agresszivitás, az erőltetett feszültség, kényszeredettség (pózok, túlmozgásosság, egy imázs 
mögé rejtőzés, tébolyult rögeszme agresszív szajkózása). A testképeknek ez a dinamikája hatá-
rozza meg a jelmezek esztétikáját is, mely az anyagok és formák használatával operálva segíti a 
különböző testek kényszeredett állapotának szemléltetését. Ez az agresszív, külsőségekbe bur-

Ál-teknőcök (Beczásy Áron, Pálffy Tibor). Fotó: Barabás Zsolt
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kolózó kényszeredettség a vizuális megjelenítés révén segíti az előadás metafizikai dimenziójának 
megteremtését: a mai ember eltúlzott vagy épp állati tulajdonságokkal szimbolikussá sűrített 
karakterei vonulnak fel a szemünk előtt (mint egy eltorzított felnőttvilág), melyek egy kamasz lány 
felnőtté válásának folyamatára vannak hatással. Egy megváltozott, humanizmuson túli emberkép 
ábrázolása vonul végig az előadáson, melyet az erős vizualitású jelmezek segítenek megragadni, 
kifigurázva a mai társadalmi berendezkedést.

Opera-jelenet. Fotó: Barabás Zsolt
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Cristina Modreanu

 miért égetően 
szüKséges a Kulturális 
szeKtor reformja?
A nyilvános térben nemrégiben felvetődött a következő kérdés: Miért jön lázba mindenki 

annak hallatán, hogy módosítani akarnak egy látszólag obskurus törvényt, mégpedig a 
189-es számú sürgősségi kormányrendeletet?1

Arról a – mostanra hírhedtté vált – rendeletről van szó, ami az állami kulturális intézmények 
igazgatását érinti. Ezt 2008-ban fogadták el, de azóta addig módosították, amíg felismerhetet-
lenné nem vált.2 Miért annyira lényeges ez? Azért, mert a legtöbb művész és kulturális szektorban 
dolgozó személy szakmai élete attól függ, hogy ki vezeti ezeket az intézményeket. Szintén ez 
határozza meg a kulturális termékek és rendezvények kínálatát, illetve a kultúrafogyasztási szo-
kásokat, ami mára nálunk – nem véletlenül – a szabadesés állapotába került.3

Történeti áttekintés

Négy évvel ezelőtt egy kulturális miniszter már mandátumának legelején tanúsította, hogy 
nyitott, megérti a szektor problémáit, és reformot szeretne. Ilyen erényekkel Romániában már 
régóta nem találkoztunk. Ő mégis arra kényszerült, hogy lemondjon az akkori technokrata kor-
mányban betöltött tisztségéről, ugyanis arra törekedett, hogy ne csak ígérgessen, mint elődei, 
hanem megvalósítsa a reformokat, amiket a kultúremberek kértek, sőt követeltek. A törvény, 
amivel el akarta kezdeni a változást, a 189-es sürgősségi kormányrendelet volt.

Időközben ez a miniszter, név szerint Vlad Alexandrescu, szenátor lett, és ilyen minőségében 
sem feledkezett meg a kulturális szektorban dolgozók óhajairól; következetesen igyekezett a 
reformokat gyakorlatba ültetni. Próbálkozott, kudarcot vallott, újra nekiveselkedett, hol diploma-
tikusan, hol kevésbé ötletes módon vagy egyenesen a türelmét vesztve. De végül egy két párt 

1 Az írás eredeti, román nyelvű megjelenési helye: Cristina Modreanu: De ce e necesară reforma în cultură și 
de ce nu mai poate fi ea evitată. Scena.ro, 2020. június 6. Lásd: https://revistascena.ro/editorial/de-ce-e-
necesara-reforma-in-cultura-si-de-ce-nu-mai-poate-fi-ea-evitata/ (szerk.megj.)

2 Akinek van türelme végigböngészni a módosításokat tartalmazó táblázatokat a Hivatalos Közlöny hon-
lapján, látni fogja, hogy a rendeleten 2009-ben kétszer változtattak, majd ismét módosították 2010-ben, 
2013-ban és 2014-ben. A legutolsó „korrektúra” alapján az állami kulturális intézmények igazgatóinak nem 
kell feltétlenül nyugdíjba vonulniuk a törvényes korhatár elérésekor.

3 Lásd az INCFC (Országos Kultúrakutatási és Művelődési Intézet) kultúrafogyasztásról szóló kimutatásait: 
https://www.culturadata.ro/barometrul-de-consum-cultural-2019-experienta-si-practicile-culturale-de-
timp-liber/.
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közötti megállapodásra alapozva sikerült más pártokhoz tartozó politikusokat is meggyőznie, 
hogy szavazzák meg a törvény módosítását, a legfontosabb rendelkezését egy olyan törvényho-
zási ökoszisztémában, amire nagyon ráférne a változtatás. Miután a szenátus számos helyreiga-
zítással megszavazta a 189-es sürgősségi rendelet módosításait, amelyeket Vlad Alexandrescu 
Lucian Romașcanuval együtt terjesztett elő, elérkezett a törvényhozási folyamat utolsó lépése: a 
tervezet megvitatása a parlamenti bizottságokban, valamint megszavazása a képviselőházban. 
Ezen a ponton feltűnt, hogy gyanúsan sokan szeretnék a kezdeményezést elutasítani.  

De miért? Hogy ezt megérthessük, tudnunk kell, hogyan választották eddig a kulturális in-
tézmények vezetőit. Éveken keresztül azt a mintát követték, hogy a menedzser vagy az igazgató 
az illető terület (például a színház, a film, a képzőművészet) jelentős személyisége kell hogy le-
gyen, akinek megvan a kapcsolati tőkéje. Őt a kulturális miniszter vagy a település polgármes-
tere nevezte ki, és ez a férfi (mert szinte mindig férfiakról van szó) kénytelen volt menet közben 
elsajátítani minden szükséges tudnivalót és készséget: hogy mik a hatályos törvények, és ezek 
hogyan befolyásolják az illető területet, hogyan kell a költségekről elszámolni, hogyan működik 
a beszerzés, miért szükséges az intézmény belső szabályzatát megírni, mi fán terem az organi-
gram, és így tovább. Nagyon mélyen gyökeret vert a mentalitás, hogy „nálunk így szokás”. Ezt mi 
sem mutatja jobban, mint hogy a 189-es számú sürgősségi rendeletet 2008-ban szavazták meg 
Bukarestben, ahol a legtöbb kulturális intézmény található, a színházakban mégis csak 2014-ben 
kezdték gyakorlatba ültetni. A rendelet értelmében ekkor vezették be a rendszeres értékelő-
ket, a munkahelyek elfoglalására versenyvizsgát írtak ki, de az igazgatói tisztségeket továbbra is 
ugyanazok az emberek töltötték be. Még így is azt mondhatjuk, hogy ekkor zárult le hivatalosan 
a feudális rendszer a kulturális intézményekben. 

Ez a modell az évek során egyre halmozta a frusztrációt, és azt, hogy kulturális intézmények 
dolgozói egy helyben toporognak, nem fejlődnek, elkényelmesednek, sőt egyenesen elfásulnak, 
és minden elposványosodik. A színházakban – elsősorban ezeknek a helyzetére hivatkozom a 
továbbiakban – így született meg a „könyvelőnő vezette intézmény” (itt pedig szinte mindig nőkről 
van szó) modellje, vagyis az az iroda, amelytől minden művész retteg, különösen a díszletterve-
zők, mert itt hangzik el a leggyakrabban a közismert fordulat: „ezt nem lehet megcsinálni”. Miért 
nem lehet? Mert a könyvelőnő azt mondta. De hol van mindeközben az igazgató? Általában a 
színpadon, mert színész, vagy annak közelében, mert rendező – mivel, ne feledjük, a szakma 
jelentős képviselőjének kell lennie.

Lássuk tehát, melyek a 189-es rendelet kulcsfontosságú részei, amelyeket módosítani akar-
nak, és miért borzolja ez a kedélyeket?

Művésznek vagy menedzsernek lenni – ez itt a kérdés?

A jelenlegi módosítási indítványok egyik legfontosabb része azt írja elő, hogy aki egy kulturális 
intézmény igazgatója szeretne lenni, annak meghatározott időre le kell mondania önmegvalósítá-
si projektjeiről, hogy minden energiáját az intézmény és kollégái javára fordíthassa.4 Vagyis el kell 
döntenie, mit szeretne valójában: egy kulturális intézményt fejleszteni, vagy a saját kreativitását 
kibontakoztatni (a színház esetében: játszani és/vagy rendezni). Az utóbbi 30 év tapasztalata 
bizonyítja, hogy ezt a két különböző feladatot egyszerre nem lehet rendesen elvégezni. Nem is 
beszélve azokról a visszaélésekről, amelyekre akkor kerül sor, ha az a személy dönti el, milyen 
előadásokat fognak bemutatni, aki maga rendezi őket, vagy játszik bennük (esetleg mindkettőt), 
és szintén ő állítja össze a műsort, létrehozva a siker vagy a bukás illúzióját. Márpedig voltak ilyen 

4 A rendelet legutóbbi verziója, annyi alkudozás és módosítás után azt foglalja magában, hogy a menedzser 
évente legfennebb egy projektet irányíthat abban az intézményben, amelyet vezet.
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visszaélések, és ezek ellen nyilvánosan is panaszt emeltek, legutóbb például a Bukaresti Nemzeti 
Színházban, amely a romániai színházi mozgalmak zászlóvivőjének hiszi magát.

Európai szinten persze vannak jó példák, amelyekre egyesek folyton hivatkoznak, csak épp 
arra nincsenek tekintettel, hogy ezeknek a hátterében egy hosszú idő alatt kidolgozott komplex 
törvényhozási rendszer és annak következetes gyakorlatba ültetése áll. A színház esetében olyan 
rendezőket emlegetnek, akik akár 10 évnél is több ideje vezetnek egy színházat, és képesek azt 
egy egyre felívelő pályán, a nemzetközi siker útján megtartani (a legnépszerűbb példa Thomas 
Ostermeier). A külföldi modellek azonban eltérnek az itthoniaktól, a német rendszerben például a 
színház vezetésének felelőssége megoszlik a művészeti igazgató és az intendáns között. Előbbi 
alakítja ki az intézmény vízióját és felel a szakmai tervekért, utóbbi azok megvalósításáért, a sza-
bályok betartásáért, az adminisztrációért. Ezeknek a feladatoknak a különválasztása megengedi, 
hogy a művésznek elegendő ideje legyen az alkotásra, ugyanakkor távol tartja őt az olyan dön-
tésektől, amelyek érdekkonfliktushoz vezethetnek, mint például a műsor összeállítása, a feszti-
válokon való részvétel, a honoráriumok összegének meghatározása stb. Az osztrák rendszerben 
minden adminisztratív feladatot egy külön osztály lát el, és ez a művészeti igazgatót minden ilyen 
irányú döntésből kizárja. 

Veszély akkor áll fenn, ha minden döntés egyetlen ember kezében van, aki művész és egyben 
menedzser is. És ugyanebben az esetben válik lehetetlenné, hogy az illető a munkájára összpon-
tosítson, mert a különböző természetű feladatok megosztják a figyelmét. Miért lenne szükséges 
korlátozni az igazgató azon jogát, hogy megvalósítsa saját projektjeit abban az intézményben, 
amit vezet? Azért, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy intézményeink fejlődésének jelenlegi stá-
diumában még korlátozásokra, tiltásokra van szükség, és lesz is egészen addig, amíg meg nem 
tanuljuk felelősséggel használni a szabad akaratunkat. 

A művész kortalan?

Az aktuális módosítási javaslatok másik lényeges pontja az igazgatók nyugdíjazását érinti. 
Annak az intenzív lobbinak köszönhetően, amibe hatalmas energiát fektetett maga Ion Caramitru, 
a Román Színházi Szövetség (UNITER) elnöke is, a kulturális intézmények vezetői egyszerűen fö-
lötte állnak a nyugdíjtörvénynek, és tisztségüket öröklétre szenderülésükig tölthetik be. Caramitru 
azzal érvelt, hogy „a művész kortalan”, a kreatív energiának nem szabhat gátat az évek múlása. 
Ez teljesen igaz, azonban ebben az esetben nem a művészről van szó, hanem a menedzserről, 
az ő munkabírásáról, energiájáról, és nem utolsósorban a kortárs életvilághoz, a legújabb ötletek-
hez és trendekhez való viszonyulásáról. Az is igaz, hogy vannak olyan kivételes emberek, akiken 
nem fog az idő, de a törvényeket nem a kivételek alapján hozzák meg. Egy további – szomorú 
és mélyen emberi – igazság pedig az, hogy a tisztségükben megöregedett emberek a legtöbb 
esetben megmérgezik környezetüket, akadályokat gördítve mások munkája elé. 

Emiatt az alcímben feltett kérdésre adható legméltányosabb válasz az, hogy a művész lehet 
kortalan, de a menedzser minden bizonnyal nem az, főképpen egy olyan világban, amit az egyre 
gyorsuló változás határoz meg, és amelyben ezért elengedhetetlenül szükséges a rugalmasság 
és az alkalmazkodókészség (amint azt a világjárvány miatt előállt helyzet is mutatja). És ha a 
menedzser nem tudja ezt a ritmust tartani, az a sajátján kívül mások sorsát is megpecsételi: az 
intézményben dolgozó művészekét és más alkalmazottakét. Ezáltal pedig egyre mélyül a közön-
ség és a színház között tátongó szakadék, mert a nézők előtt nyitva áll az egész világ kulturális 
kínálata, és ezért elvárásaik nem stagnálnak.

Van egy további szempont is: az elmúlt három évtizedben a román társadalmat a geron-
tokrácia határozta meg. A közösségek nehezen nyitnak az újdonságokra, eluralkodik rajtuk a 
fojtogató légkör, amit olyan emberek meghaladott gondolkodásmódja hoz létre, akik a szabályok 
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hiányában visszaéltek hatalmukkal, és a belterjes rendszerben állandósították ezt az állapotot. 
A törvényhozók felelőssége lenne, hogy a helyi igényekre szabott intézkedésekkel kiiktassák az 
ilyen rendellenességeket, amelyek ártanak az intézményeknek és a társadalomnak. Az amerikai 
kifejezéssel élve: egy affirmative action szükségességéről van szó, olyan jótékony beavatkozás-
ról, ami lehetővé tenné új ablakok kinyitását, a kulturális rendszer szellőzését. Meglehet, hogy 
ebben a folyamatban „fel kell áldozni” néhány kiváló embert, akik túllépték a nyugdíjkorhatárt, de 
vajon ennél igazságosabb-e, hogy egy egész generációt áldozzunk fel, akik most 40−50 évesek, 
és egyszerűen el van zárva előlük az előrelépés egyébként természetesen adódó lehetősége?

Igazgató – életre szóló tisztség?

Egy másik kulcsfontosságú javaslat annak meghatározása, hogy valakinek hány menedzseri 
mandátuma lehet. Jelenleg a kulturális minisztérium által közvetlenül finanszírozott állami intézmé-
nyekben egy igazgató mandátuma 5 évre szól, a helyi közigazgatáshoz tartozó intézményekben 
ez 4 vagy esetenként 3 év (erről a helyi hatóságok döntenek). Jelen pillanatban semmilyen sza-
bály nem korlátozza a betölthető mandátumok számát, ami a nyugdíjazás felfüggesztése miatt 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy igazgató élete végéig megmaradhat tisztségében. A parlament-
ben jelenleg megvitatott módosítási javaslatok azt eredményeznék, hogy minden mandátum 5 
évre szóljon, de egy személynek legtöbb 2 mandátuma lehessen ugyanabban az intézményben. 
A hatóságok csak kivételes esetben hosszabbíthatnák meg az illető igazgató szerződését: ha 
rendkívül áldásos a tevékenysége az adott intézményben. 

Nemcsak a menedzsmentkézikönyvek szólnak amellett, hogy valaki legtöbb 10 évig legyen 
ugyanabban a vezetői pozícióban. Nagyon világosan bizonyítja ezt az utóbbi 30 év tapasztalata 
is, amire visszatekintve olyan érzés tölt el, mintha semmiből sem tanultunk volna. Az utóbbi 5 
évben több romániai kulturális intézményben egyre növekedett az elégedetlenség,5 az alkalma-
zottak utcára vonultak, nyilatkozatokat írtak, tüntetéseket szerveztek, így követelve a hatóságok 
közbelépését, amelyek azonban nemcsak a problémák kezelésére bizonyultak alkalmatlannak, 
de még azt sem értették meg, hogy ezek honnan erednek. Nos a legtöbb esetben onnan, hogy 
mindkét fél (ti. a menedzser és a munkaközösség) hozzájárul ehhez az elposványosodáshoz, 
mert erőlteti azoknak a „szerződéses viszonyoknak” a meghosszabbítását, amelyek már régen 
lejártak. Illetve onnan is, hogy krónikus dialógushiány jellemzi a vezetőség és az alkalmazottak 
viszonyát, és semmilyen eszköz nem áll rendelkezésre a visszaélések kezelésére. 

Megint csak elmondható, hogy a nyugat-európai modellek nem alkalmazhatóak itt, egy olyan 
társadalomban, amely a fejlődés más szakaszában áll, a korrupció és a visszaélés mindennapo-
sak, a személyes érdek pedig a közérdek előtt áll. Szintén arra jutunk tehát, hogy a törvényhozó 
kötelessége beavatkozni, megelőzni az esetleges visszaéléseket, olyan adminisztratív kereteket 
létrehozni, ami ezeket kiszűri (például a menedzserek igazságos, transzparens, szakmailag kor-
rekt értékelése által, amit a 189-es sürgősségi rendelet módosítási javaslata is magában foglal).

Színházak a reform mellett és ellen

Ideális esetben a törvényeket össze kellene hangolni. A színházak esetében például sok 
problémát megoldana, ha módosítanák a színháztörvényt (a 2007-ben megszavazott 21-es ren-
deletet), de az igazság az, hogy a mi kultúránkból hiányzik az újító koncepció. Sőt általában bár-
milyen koncepció hiányzik, legyen az intézményes vagy rendszerszintű. Nincsenek terveink: sem 

5 A színházi világban köztudomásúak a bukaresti opera, a Bukaresti Nemzeti Színház, a brassói Sică 
Alexandrescu Színház, a Iași-i Nemzeti Színház és a iași-i opera esete.
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a saját életünkre, sem a társadalom, sem az ország számára megalkotott tervek. Oltjuk a tüzet, 
ha kiüt, kötözzük a sebesülteket, ha véreznek. 

Szinte minden színházigazgató aláírta a beadványt, amelyben azt követelik, hogy a parlament 
szavazzon az itt említett módosítások ellen. Ez a tény sajnos azt mutatja, hogy az igazgatók 
úgy döntöttek, újratermelik a problémákat, amelyekre paradox módon ők maguk panaszkodnak 
folyton. A bátorság, a felelősségvállalás, a tettrekészség hiányának vagyunk tanúi. Ennél a gesz-
tusnál mi sem bizonyítja jobban, hogy úgy érzik, lemaradtak, vagy valami megnevezhetetlen go-
nosz erő fenyegeti őket, valamint, hogy merevek és a változásra képtelenek. A helyreigazítások, 
javaslatok megfogalmazására rá se hederítettek, pedig akkor a meglevő hibákat javíthatták volna, 
de annál elevenebben, mondhatni egy emberként tiltakoznak most a reform ellen. Alkalmazottaik 
véleményére persze most sem voltak kíváncsiak. 

Csakhogy az utolsó ilyen megmozdulás óta, amelyre 2014-ben került sor, a helyzet megvál-
tozott. Ma, 30 évvel a rendszerváltás után, azon a ponton állunk, ahonnan szintet lehetne lépni, 
már megmutatkoztak annak a jelei, hogy ez lehetséges, egyre több művész belátta, hogy az ő 
közreműködésükre is szükség van a társadalom változásához, és nemcsak tüntetések és civil 
kezdeményezések formájában, hanem azáltal, hogy elolvassák a törvényeket, megértik, hozzá-
szólnak és helyreigazítják őket. A művészek és kultúremberek, akik tegnap még a saját munka-
szerződésüket sem olvasták el, ma már ismerik a pénzügyi szabályokat, megtanulták egyedül 
elkészíteni az adóbevallásukat, csoportokba szerveződnek, és a nagyobb szakszervezetekhez 
fordulnak, megküzdenek függetlenségükért egy olyan rendszerben, amely menet közben vál-
tozik az ő segítségükkel. Éppen azért, hogy ez a szintlépés lehetségessé váljon Romániában, 
elengedhetetlenül szükségesek a következő szabályok: a nyugdíjkorhatár betartása, a betölthe-
tő mandátumok számának korlátozása, a választás a művészi vagy menedzseri karrier között. 
Semmi értelme annak, hogy ezeket a szabályokat elvont formában közelítsük meg, mert abból 
a szempontból kell őket megvitatni, hogy mennyire igazodnak a konkrét helyi igényekhez, prob-
lémákhoz.

Annak lenne értelme, hogy végre felfogjuk: az itt tárgyalt okokból a kulturális reform halaszt-
hatatlan. 

* * *

Egyetlen törvényhozó sem állhat elő tökéletes tervezettel, éppen ezért szokták az ilyen ja-
vaslatokat mind összeállításuk szakaszában, mind pedig a szavazás előtt megvitatni. A 189-
es sürgősségi rendelet esetében szerencsére több helyen is igazítottak az előterjesztésen, úgy, 
ahogyan azt a kulturális minisztérium vagy a kulturális szektorban dolgozók javasolták, többek 
között a színházat érintő kérdésekben is.6 Ezeket már belefoglalták a törvénytervezetbe, hogy a 
leendő törvény minél jobb legyen.

A különbség azok között, akik egészében elutasítják a reformot, és akik erőfeszítést tettek, 
hogy hozzájáruljanak a javaslatok optimalizálásához, hozzáállásbeli különbség.

Nem tartom szükségesnek megjegyezni, hogy a két megközelítésmód közül melyik szolgálja 
az előrelépést. 

Fordította András Orsolya

6 https://apelpentrucompetenta.wordpress.com/2020/06/04/memoriu-pentru-includerea-de-amendamen-
te-si-sustinerea-propunerii-legislative-de-modificare-si-completare-a-ordonantei-de-urgenta-a-guver-
nului-nr-189-2008-privind-managementul-institutiilor-publice/?fbclid=IwAR1lUm_DUA-NP7w_byHx1y-
cEBD8yyRtrGDDKZMPfHGHYe7rVjqdEDmSytUo
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Sebesi István

a mai román 
színház 
küzdelmeiről

A Fluturele gladiator című könyvről1

Cristina Modreanu a kortárs román 
színház jegyzett és nemzetközileg is 

elismert szakértője. Elsősorban az 1990 utáni 
romániai színházi terep újrafogalmazását, az 
azóta megjelent játszási formákat, a drámaírók 
új generációját kutatja. Fulbright-ösztöndíjjal a 
kétezres évek amerikai színházi radikalizmusát 
vizsgálta, kurátorként a legfontosabb románi-
ai színházi fesztiválokon napjaink progresszív 
előadásait promotálja. A Scena.ro színház-
művészeti szakorgánum alapító-főszerkesz-
tője, fontos nemzetközi konferenciák előadója 
Berlintől Tel-Avivig.

A Fluturele gladiator (magyar fordításban 
megközelítőleg: A gladiátor pillangó) című, 
2016-ban megjelent kötetében külön fejezetek-
ben egyrészt a jelenkori román színház jelleg-
zetes alkotóit mutatja be – Gianina Cărbunariu, 
Alexandru Dabija, Radu Afrim író-rendezőket 
kiemelten tárgyalja –, másrészt azokkal a je-
lenségekkel ismertet meg, amelyeket ebben 
a régióban csak nehézkesen fogad be a szín-
ház. Ilyenek a feminizmus, az LMBT (leszbi-
kus, meleg, bi-, transz-, továbbá interszexuá-
lis, transzvesztita) megnyilvánulások, általában 
a queer attitűd. Hangsúlyozza a független al-
kotóműhelyekben oly evidens, az állami fenn-

1 Cristina Modreanu: Fluturele gladiator (A gladiátor 
pillangó). Politikai, queer & feminista színház a ro-
mán színpadon. Dan Perjovschi rajzaival. Curtea 
Veche Kiadó, 2016.

tartású kőszínházakban még csak áttételes 
politikai statementek fontosságát.

De mindenekelőtt azt a kérdést teszi fel, 
hogy miért épp a kortárs színház? Nyitófejeze-
tében filozófiai kontextusba helyezi a kortársi-
asságot. Giorgio Agamben, Walter Benjamin, 
Henri Wald, Claire Bishop és mások teóriáiból 
vonja le konklúzióit a színházban az aktuális 
kinti világ kritikus lelkiismeretének megteste-
sülésére vonatkozóan. Arra a következtetésre 
jut, hogy a „kortárs” immár nem az idősze-
rűsítést jelenti, hanem a színházi gyakorlat 
megváltozását, amivel módosul a színházi 
esemény koncepciója. A folyamatosan újra-
gondolt módszerek a közönségben releváns 
felismeréseket indukálnak.

Brechtnek és alkotótársainak munkássá-
gát taglalva arra is felhívja a figyelmet, hogyan 
lehet szélesebb körökhöz eljuttatni a színházat, 
különös tekintettel az előadásokban elhangzó 
gondolatokra. Ostermeiernél a színház mint 
„szociológiai laboratórium” merül fel, Rodrigo 
Garciánál az „ellen”-színházat említi, hosszan 
elemezve előadásainak romániai recepcióját.

Rövid fejezetben feltérképezi a kilencvenes 
évek útkereséseit. A kitágult világ nemcsak az 
újszerű rendezésekben, hanem már a szín-
padképeken is meglátszik. A „kilencvenesek” 
(nouăzeciștii), többek között Theodora Herghe-
leghiu, Theodor Cristian Popescu, Cristi Juncu, 
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Andreea Vulpe rendezései taposták ki az utat 
jelenkorunk színházához.

Gianina Cărbunaru kezdeti alkotásai ese-
tében a múltfeldolgozást tartja jelentősnek 
Cristina Modreanu. Majd példákat mutat az 
új formák keresésére összpontosító rendező 
munkásságából. Utána Gianina Cărbunariu 
visszatér a jelenhez, és archetipikus átlagfi-
guráival hatol mindennapjaink anomáliáinak 
mélyére. A Queer meets feminism című feje-
zetben az előadásokon túlmutató, a hamis-
ságokra felépült társadalmi alapok repedéseit 
feszegető „másságra” helyezi Radu Afrimnál a 
hangsúlyt. A jóval idősebb Alexandru Dabiját 
generációja legrugalmasabb alkotójának ne-
vezi. Rendezései szarkasztikusan közelítenek 
a művekhez, az elöregedett nemzetfelfogás 
nevetségességéhez.

A politikai korrektség kérdését feszegeti az 
LMBT- és queer-jelenségek megjelenésénél a 
romániai színpadokon. Kétségtelen: ezek az 
előadások felhívják a figyelmet a romániai köz-
élet tarthatatlan beidegződéseire. A másság 
tolerálása, pozitív diszkriminációja, perma-
nens mindennapisága még soká következik 
be olyan vidéken, ahol a büntető törvénykönyv 
csak 2001-ben változott az azonos neműek 
közötti szexuális viszonyt illetően. És csak az 
tudta megsürgetni, hogy abban az évben az 
USA olyan nagykövetet nevezett ki Bukarest-
be, aki azonos nemű partnerével érkezett. (Ha-
sonlóan cselekedtek a hollandok Budapesten 
a kilencvenes években. Az akkori új holland 
nagykövet esete lényeges társadalmi diskur-
zust indított el.) Fontosnak tartja Paul Dunca 
és alkotótársai tevékenységét. Előadásaikban 
többek között a román történelem híressége-
inek szexuális életére vonatkozó egyértelmű 
dokumentumokat idéznek, kritikusan viszo-
nyulva ezáltal a ma is dívó historizáló-heroizáló 
történelemfelfogáshoz. Erős kritikával illeti azt 
az általános, manipulatív politikát, amely ma-
gáévá tesz kisebbségvédelmi szlogeneket, 
majd rezzenéstelenül eldobja azokat, az adott 
helyzet kívánalmainak megfelelően.

Cristina Modreanu elsősorban a kérdésfel-
tevés misszionáriusi  fontosságát említi a füg-
getlen színházi előadások esetében. A politikai 

színházukkal egyfajta politikai határidőnaplót 
követve kérik számon az alkotók a teljesítetlen 
ígéreteket, a meg nem valósult beruházáso-
kat, és sérelmezik a korrupciót, a tarthatatlan 
jelent és a kilátástalan jövőt. A feminizmusról 
szóló fejezetben bemutatja a nők ábrázolásá-
nak divatjait a romániai színpadokon, beleértve 
a kolozsvári magyart is. Kiemeli ez utóbbiban 
a sablonszerű, ódivatú tankönyvek szerinti jel-
lemformálásokat. A férfiak uralta világban las-
sú és roppant küzdelmes a hímsovén mentali-
tás megváltoztatása. A legújabb generációnak 
átfogó feladata van ezen a téren. Pár oldalon 
az épp aktuális színházi jelenségeket is említi, 
a fiatal színháziak közül is a legújabbakat.

Végül Cristina Modreanu elemzi a „gladi-
átor pillangó” metaforát. Valóban: a színház 
mulandósága párosul a brutális túlélési harc-
cal a mai világban. Az idegenség, a másság, 
a progresszivitás Dávidja küzd paternalista, el-
avult mentalitású, destruktív Góliátjával.
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Rancz Mónika

interjú 
a tigrissel

Gianina Cărbunariu drámakötetéről

Az állatkert nagyvadja, Mihaela, a tigris 
kisétál a nagyvilágba. A fogságban 

született elhagyja a ketrecet, és tesz egy kört 
a városban. A szabadság első pillanatában 
beugrik egy taxiba, de a sofőr állandó fecse-
gésétől el sem tudja morogni, hova menne. 
Talán nem is fontos. Kinyílik a világ, és őt nem 
érdekli a háttérzaj, sem a kérdések, sem a vá-
laszok. Szinte némán teszi meg hosszú útját, 
csodálkozva, elborzadva, gyönyörködve. Mire 
visszaindulna, utolérik, lelövik. Ez az a törté-
net, melyet Giania Cărbunariu nem mesél el. 
A Tigris (korábban A szebeni tigris) című da-
rabjában egymás után fűzött interjúrészleteket 
olvashatunk azoktól, akik látták, végigkövették 
a nagyvadat, találkoztak vele az állatkertből 
ki- és majdnem visszavezető útján. A tigrissel 
nem készül interjú – a meg nem értett, a meg 
nem kérdezett története néma marad. Cse-
rében bőven hallunk a taxisok, hajléktalanok, 
turisták, galambok, varjak, verebek, nyugdí-
jasok, autótulajdonosok, doktornők, bankfi-
ók-igazgatók és -alkalmazottak, gondozók 
és állatok történeteiből. Miközben Mihaeláról 
mesélnek, valójában magukról beszélnek. A 
szibériai tigris a hiánya által van jelen, körbe-
rajzolva, rámutatva és nem megjelenítve, hatá-
rozott, mégis megfoghatatlan ottlétével pedig 
kinyit valamit abból a világból, amin átsétál. 

Cărbunariu ilyen tigrisléptű szövegeit ol-
vashatjuk az UArtPress drámafordításokért 
elkötelezett DramArt sorozata első kiadvá-
nyában.1 A szerző öt darabját gyűjti egybe 
a Hétköznapi emberek című kötet. Az egyes 
darabokat összeköti egyfajta vállalt nézőpont, 
a társadalmi kérdések szemlélete, az elhiva-
tott közeledés az etikai problémák fele. Ez a 
törekvés azonban nem erőszakos, a megele-
venedő tigris puszta nyugalom. A szavak, me-
lyek a színpadra kívánkoznak, nem szétzúzni 
hivatottak a valóságot, hanem kitapintani azt. 
Ez a fajta viszonyulás pedig állandó odafor-
dulást teremt az olvasóhoz, és még inkább a 
lehetséges nézőhöz. A szövegek ugyanis el-
sősorban nem papírra készültek, Cărbunariu 
rendezői munkája során indult a szövegek ke-
resése után, s így öltenek azok testet, mindig 
a konkrét színpadi gyakorlat felől, vagy ahogy 
Boros Kinga az előszóban megfogalmazza: a 
szerző „azért ír, mert rendez” (7.). Az írások így 
valóban mutatnak egy kereső mozzanatot, a 
kutatást a megfelelő mozdulat, a néző-színész 
kapcsolat, a szituáció lehetőségei után. A szö-
vegben foglalt kiáltozik a megcselekvésért. Az 

1 Gianina Cărbunariu: Hétköznapi emberek. (Szer-
kesztette Boros Kinga, sorozatszerkesztő: Albert 
Mária.) UArtPress – a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem Kiadója, Marosvásárhely, 2020.
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előszó rámutat, hogy nehézkesen nevezhető 
meg a fordítások eredeti kézirata, hisz az az 
előadásban alakul, a hangzó és le nem rög-
zíthető szöveg lenne az, a leírt voltaképp csak 
töredékként viszonyul előbbihez. Ez azt is je-
lenti, hogy a darabokban él az igény a kinyílás 
felé, hogy dolgozzanak belőlük vagy általuk. A 
tigris minden sorban kikívánkozik a ketrecből. 
A szabadságvágy a formában is tükröződik: 
többnyire mozaikosan szerkesztették össze a 
jeleneteket, laza szál köti azokat egymáshoz, 
és még akkor is, ha valós történet nyomán 
alakultak, nem az arra való utalás válik érde-
kessé, mintegy kommentárszerűen, hanem a 
drámai egységek egymáshoz való viszonya, 
a megteremtett világon belül létrejövő önálló 
jelentések, melyek aztán elvezethetnek vala-
miféle (jellemzően romániai, de nem kizárólag) 
társadalmi kérdésfelvetéshez. Töredékekkel 
találkozunk, de nem kirakósszerűen elrendez-
ve – a darabok nem összeilleszthetőségük 
folytán válnak érdekessé, hanem viszonya-
ikban, melyben ugyanolyan szerep jut a ki 
nem mondottnak, mint a leírtnak. Ezekben a 
résekben alakulnak a szituációk, a karakterek, 
a jelentések. Így lehetséges, hogy a szövegek 
nem kommentálnak, és nem is figyelmet hív-
nak fel ilyen vagy olyan problémákra, hanem 
érzékenyítenek irányukba. Cărbunariu min-
denkit megkérdez és szóra bír, lényegében 
mégis a néma tigrissel készít interjút. 

A kötet első drámája, a mady-baby.edu 
egy rémálom sorstörténetet, kifordított felnö-
véstörténetet mesél, azt, ahogy Mădălinából 
Mady lesz. Írországba utazik, ahol holt- és 
szentbiztos, hogy híres-neves táncosnővé 
válik. „Cucc” Voicu, a barátja megígérte. Az a 
Voicu, aki a 14 éves lányt az iskolából hazafele 
szólítja le, és elcsábítja az új világ ígéretével, 
amihez csak annyi kell, hogy megtanuljon an-
golul. És egy hamis vízum, ez utóbbi gyorsan 
megszerezhető. A lány Madyként lép át az 
idegenbe, ahol más nyelvet nem tanul meg, 
mint a kiszolgáltatottakét. A tánckarrier várat 
magára, de addig Voicu keres neki állást, vagy 
pontosabban keres rajta állást, még ponto-
sabban áruba bocsátja a Mady nevű testet. 
A vizuális művészeteket tanuló Bogdan vizs-

gafimjének alanyaként talál rá a lányra, majd 
operatőre lesz a nagy filmvállalkozásnak (téma 
és tartalom: a Mady nevű test és Voicu ölelke-
zése) és egyben részese a hármuk (nem társ)
szövetségén alapuló triónak. Végül az egyik 
legesélyesebbjévé válik a Mady hasában nö-
vekvő gyerek apaszerepére, ami folytatásá-
nak, állítja Voicu, nem lenne jó kihatása Bogdan 
további terveire. Mady nem létezik ebben az 
országban, így senki nem tudja meg, hogy 
megrugdossák hasában a kis emberrel. Ki-
vételesen az mégis megláthatja, akinek Voicu 
(mondjuk zsarolási szándékkal) megmutatja 
az eseményről általa készített felvételt. Sakk-
matt, Bogdan. Sakk-matt, Mady nevű test.  

A mady.baby.eu egy koherens történetet 
mesél anélkül, hogy a jelenetei lineáris össze-
függések mentén lennének szerkesztve, álom-
szerű, a játékot szolgáló közbeékelésekkel tűz-
delve halad a dráma. A kötet további darabjai 
kevésbé mutatnak koherenciát a jelenetek 
között, párhuzamos megszólalásokat és tör-
ténéseket követünk, melyhez a drámák mint-
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egy keretként szolgálnak, egymás mellé tűzött 
képek ezek, melyek között az összefüggés 
az olvasóban/nézőben formálódhat meg. A 
korábbiakban említett Tigris interjúkat gyűjt 
össze az állattal találkozókkal, melyek mentén 
végigkövetjük a tigris útját, de emellett mind-
egyik megszólaló egy-egy erősen tipizált, né-
hol jóleső humorosságig karikírozott alakként 
mutatódik fel. Mindenki viszonyul valahogyan 
a szabadságát üldöző nagyvadhoz, egyesek 
szolidárisak vele szemben, mások szolitárisak. 
A szolitaritás a szövegben alakított szójáték 
(Csűrös Réka és Patkó Éva nagyszerű fordítá-
sában)2 ahhoz a jelenséghez társítható, amikor 
véresen komolyan megmutatjuk és átéljük ál-
szolidaritásunkat, közösen együtt, de mindezt 
olyan távolságból, hogy legyen idő egy ösz-
sze kacsintásra, azt is rejtve, mégis jól láttatva. 
Ebben a dupla vagy áljátékban úgy teszünk, 
mintha úgy tennénk. 

A Tigrisben megalakított kifejezés a har-
madik darab címében jelenik meg újra. Öt egy-
mással közvetlenül összefüggésben nem lévő 
„jelenetet” fog össze a Szolitaritás. Az utolsó 
részben, talán a kötet egyik legmegfogóbb ré-
szében, egy taxisofőrt követünk, aki egy csa-
ládtag betegségének magas kezelési költsé-
ge okán túl kell adjon mindenféle ingóságán, 
berendezési és használati tárgyain. A roko-
nok segítő kezet nyújtanak a megszorultnak, 
szolitárisok, és kivásárolnák a tulajdonából 
– gyakorlatilag messze áron alul, olyan mot-
tókkal élve, mint az „Eső után… napsütés”. 
Nyilván az összeg semmire sem elég, taxizni 
kell, rohan a legjobb fuvarok után, s ebben a 
kergetésben el is veszti azokat, mígnem egy 
kereszteződés előtt megáll a gép, a taxi nem 
mozdul. A háttérben mosódottan hallja a többi 
autós szitkozódását, látja a rendőr integeté-
sét, érzékeli a valóságot. A taxis beleragadt a 
pillanatba, a reményvesztettség elmét ellepő 
fáradtságába. Szemébe süt a nap. 

2 A kötet első két darabját Csűrös Réka fordította, 
a rákövetkező hármat Patkó Éva. A „szolitaritás” 
kifejezés mind a második, mind a harmadik darab-
ban megjelenik, tehát mindkettejük fordításában 
felbukkan.

A következő darab, az Eladó / For sale 
ugyancsak a felvásárlások körül formálódik: a 
parasztok kezén lévő földbirtokokat, amelyek 
eszköz, pénz és erőforrás hiányában parlagon 
hevernek, külföldi befektetők szerzik meg vagy 
bérlik ki. Ez a történés teremt keretet azoknak 
a jeleneteknek, amelyek különböző nézőpon-
tokat képviselőket vonultatnak fel: egyrészt 
befektetőkét, de hangsúlyosan inkább pa-
rasztokét, akik végül ugyanezeken a földe-
ken dolgoznak, akiket átvertek a hozzá nem 
értésük miatt, vagy akiknek a földjein esetleg 
féllegalitásban kutatnak értékes nyersanyag 
után. Kisemberek tragédiái, kiszolgáltatottsá-
guk, az erőfölénnyel szembeni alávetettségük 
történetei. 

Az utolsó dráma, a Hétköznapi emberek 
már nem ebben az értelemben vett minden-
napiságokat mutat fel, itt a szereplők olyan 
kivételes emberek, akik nem globális jelentő-
ségű óriásbotrányok, hanem lokális vissza-
élések, korrupciós cselekmények kapcsán 
válnak whistleblowerekké. Ők azok, akik meg 
akarják válaszolni az olyan kérdéseket, hogy 
hová folyik el a pénz, miért nem biztonságos 
az autópálya újonnan átadott szakasza, miért 
nem működik az egészségügy. Pontosabban 
a kérdésekre nem akarattal keresik a választ, 
hanem valami belső szükségletből kell rea-
gálniuk, rendellenességre, törvénytelenségre 
bukkannak, és úgy gondolják, felelősségük 
megtalálni és felfedni mások előtt is az emberi 
hibát, és hogy mi, ki okozta. Ezeknek a hét-
köznapi embereknek többnyire azonban nem 
válik javukra, amit felfednek, a feljelentéseik 
után áthelyezik, lefokozzák, kirúgják, megszé-
gyenítik őket. A nem hétköznapiságuk végül 
abban nyilvánul meg, hogy mindennek ellené-
re sosem bánják meg, ami történt. Még akkor 
sem, ha nem történt semmi. 

Az öt dráma alkotta kötet az általános-
ban rejlő tipikust hozza előterébe, Hétköznapi 
emberek, mondja (találóan ehhez a legtöbb 
szereplő nem kap személynevet, a szöveg 
csak lányként, taxisként, birtokosként, do-
kumentárként stb. hivatkozik rájuk), és néhol 
nevetnünk kell ezeken a karikírozva elrajzolt 
figurákon. Nevetni mégsem ér. A tigrisbőrbe 
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bújtatott problémákat nem tudjuk a szolitaritás 
hazugságai mögött eltűnni hagyni. A hiányok 
és rések dramaturgiája hangosabb, minthogy 
befoghassuk a fülünket. Cărbunariu a dara-
bokban ugyanakkor nem valami mellett vagy 
ellen áll ki, és minket sem kér fel rá, sokkalta 
inkább abban akar segíteni, hogy a megérté-
sünk a kihallásban formálódjék. Meg kell hall-
gatnunk a tigrissel folytatott interjút. 
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Kedves Emőke

menettérti jegy a 
színházi gyakorlat 
és elmélet között

Visky András Mire való a színház? 
című könyvéről1

A könyv címére felkapjuk a fejünket, hi-
szen olyan kérdés megválaszolásával 

kecsegtet, amelyet évezredek óta feltesz ma-
gának az emberiség. Legtöbb esetben nem is 
a rá adott válasz volt a fontos, hanem maga az 
elmélkedés a témáról. Az a gondolati út, amit 
bejár a mindenkori ember a válasza megta-
lálásához. Útban valami felé pedig, ahogy az 
alcím irányít, mozgásban van az ember (s talán 
meg-megáll visszatekinteni, alternatívát keres-
ni). De vajon megérkezik-e, vagy csak a célba 
érés vágyát tapasztalja meg? Hogyan reagál 
korlátoltságára: frusztrációval, belenyugvással 
vagy kíváncsi kereséssel? Visky András leg-
újabb könyvét folyamatos pezsgés és színes 
kavalkád jellemzi. Rengeteg hangulatból tevő-
dik össze a szerző világa. Emiatt lehet az az ér-
zése az olvasónak, hogy a könyvvel menettérti 
jegyet váltott a színházra. Néhány utazótársa, 
például Pilinszky János, Kertész Imre, Samu-
el Beckett, Alain Badiou, Tompa Gábor, Silviu 
Purcărete vagy George Banu vissza-visszatér.  

A Mire való a színház? Útban a theatrum 
theologicum felé egy komplex színházi tanul-
mánykötet, amely összeköti a színházelmélet 

1 Visky András: Mire való a színház? Útban a theat-
rum theologicum felé. Károli Gáspár Református 
Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2020.

és a színházi gyakorlat olykor nagyon távolinak 
tűnő két pólusát. Visky azon teoretikusok közé 
sorolható, aki bárhol dolgozik, Kolozsváron, 
Temesváron vagy Szöulban, ezt az átjárást ál-
landóan biztosítja olyan ismert rendezők mel-
lett, mint Tompa Gábor vagy Silviu Purcărete. 
Jelenléte és tudása olyan elméleti alapot biz-
tosít, amely stabil lábakra helyezi az előadás 
gyakorlati megvalósítását. A könyv ezt a folya-
matot fedi fel az olvasó számára. 

Nemcsak témáját, de műfaját tekintve is 
sokszínű Visky könyve. Esszéken, naplójegy-
zeteken, tanulmányokon és dialógusokon át 
vezeti az olvasót az elmélet és a gyakorlat kö-
zötti úton. A sok műfaj, stílus, gondolat között 
a biztos talajt Visky széles körű tájékozottsá-
ga, tudása biztosítja, emellett legfontosabb 
eszköze a nyelv magas szintű művelése. Nap-
lójegyzeteit is ugyanolyan igényességgel írja, 
mint teoretikus gondolatmeneteit. Ettől lesz 
hiteles: nem válik szét egymástól a színházi 
dramaturg, az elméletíró és a kontinenseken 
átrepülő, csomagjait féltő ember.

A könyvből kiemelhető az a két tanulmány, 
amely a barakkdramaturgiát tárgyalja. Az 
1990-es évek végén és a 2000-es években 
Visky több saját színházi szöveg segítségé-
vel – Tanítványok (2001), Júlia (2022), A szö-
kés (2005), Visszaszületés (2009), Alkoholisták 
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(2009), Megöltem az anyámat (2010), Pornó 
(2012), Caravaggio Terminal (2014) – dolgozta 
fel a romániai diktatúrában szerzett személyes 
és családi tapasztalatokat. A darabokat több-
nyire Tompa Gábor rendezte a Kolozsvári Álla-
mi Magyar Színházban. 

A barakkdramaturgia szövegeiben fonto-
sak a saját tapasztalatok, illetve a környezet 
megfigyelése és érzékeny feldolgozása. Reve-
latív pillanat, amikor Visky András egy forgatás 
erejéig2 visszaviszi édesapját az egykori bör-
töncellájába. Már maga az ötlet is kegyetlen-
nek tűnik, de az életművet ismerve, mégsem 
az. Profánul fogalmazhatnánk úgy is, hogy 
„Visky elmegy a falig”, de mindez szükséges 
az általa alkotott dramaturgia számára. A te-
temrehívás az ötlet értelmi szerzőjére is nagy 
hatással volt. A cellában megélt fizikai tapasz-
talatok, a „börtön penetráns szaga, amit a fo-
goly még évekig hordoz a civil életben saját 
olfaktív aurájaként; a normálisnál mindig han-
gosabb, sokkal inkább a vakkantáshoz ha-
sonlító beszéd; a folyosók éles visszhangokat 
megsokszorozó akusztikája; a fogvatartók és 
a foglyok közötti rituális természetű viszony-
rendszer; a kizárólag mesterséges világítás 
hideg fénye; a mindig pattanásig feszült, lefoj-
tott agresszivitást hullámoztató férfivilág élet-
idegensége: saját testi szenzációim tehát egy 
csapásra érthetővé tették számomra apám 
valódi szenvedéseit” (63.). Ebben az élmény-
ben benne van a barakkdramaturgia esszen-
ciája, a szűk tér, a fragmentált nyelv, de akár a 
néző zavara vagy a művészet gyógyító ereje is. 

Visky András kapcsolata a szöveggel 
egyedi, számára fontos a kiejtett szó megfi-
gyelése, fizikai megtapasztalása. Engedtessék 
meg egy párhuzam. A Ron Howard rendezte 
Egy csodálatos elme3 című filmben a fősze-
replő kis szobájában ül az asztalnál, és nézi 
a számok és bonyolult képletek halmazát. A 
megvilágosodás pillanatát a rendező egy erős 
vizuális képpel érzékelteti. A papírról a levegő-
be emelkednek a megoldásra váró egyenletek, 

2 Az ítélet, rendező: Ferenczi Andrea, Visky András, 
2000.

3 Egy csodálatos elme, rendező: Ron Howard, 2001.

a jelek és a káosz lassan érthető rendszerré 
szelídül a főszereplő fejében. A számok be-
töltik a szobát, a színész mint porondmester 
rendezi őket a térben. A Visky által leírt tapasz-
talat, az, ahogy kolozsvári dolgozószobájában 
hangosan felolvassa szövegét, kicsit ehhez 
hasonlítható. „A hang kiragadta a szöveget a 
mentális folyamatokból, és belehelyezte az idő 
végtelen, hangzó terébe” (77.). Egy ilyen han-
gos olvasási gyakorlatra hívja Visky az olvasót, 
felkínálva a lehetőséget annak a megtapaszta-
lására, amikor a kiejtett szó életre kel, és be-
tölti az egész teret.

Egy másik példája a térmegfigyelésnek és 
az értelmezési játékoknak a Naplók fejezetben 
olvasható. Silviu Purcărete és Visky András Az 
ember tragédiájának szövegén dolgoztak a 
temesvári magyar színház egyik öltözőjében. 
„Tegnap, a lázas munka közben, egyszer csak 
a színházi öltöző tükörjátékát kezdtem figyelni: 
hány rétegű tükröződésben jelenünk meg, és 
a tér hányféle változata nyújt különböző értel-
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mezéseket a kettőnk viszonyáról…? Amikor 
játékról van szó, vagy valamilyen plasztikai 
megszólítottságról, Purcărete azonnal vált, 
és egyszerre gyermeki lelkesedéssel és meg-
feszített figyelemmel vizsgálja ő is a végtelen 
variációkat” (184.). Ez a tükörjáték visszatérő 
motívuma a próbafolyamatnak, inspirálja a 
résztvevőket, és fokozza az alkotói kedvet. 

A színházelméleti írások mellett a könyv 
másik nagy egységét két, próbafolyamat alatt 
írt napló képezi. Egyik 2013 őszén született a 
Tompa Gábor rendezte Danton halála próba-
folyamata alatt Koreában. Ebben a produkci-
óban Visky András nemcsak dramaturgként 
van jelen, ő készíti el a szöveg adaptációját 
is. Tanulságos azt követni, hogy egy majdnem 
kétszáz éves német szöveget, amely a francia 
forradalomról szól, hogyan alkalmaz színpadra 
egy romániai magyar alkotópáros, figyelembe 
véve a koreai kultúrkört. „Gábor elemez – nem 
lehet könnyű fordítónak lenni. Négyen is be-
segítenek: nem baj, csak értsék (a színészek), 
mire megy ki a játék. A modern Büchner – ezt 
kellene komolyan venni. Nem a múltat, a jelent 
játsszuk – Büchner sem a múltat írta meg, ha-
nem a saját jelenét” (142.). 

A másik napló Temesváron született a Sil-
viu Purcărete által rendezett Az ember tragé-
diája próbafolyamata alatt. Az olvasó itt újra 
szembesül azzal az elméleti háttérrel, mellyel 
a könyv elején találkozott. Nemcsak a madá-
chi szövegelemzés kap kiemelt hangsúlyt a 
szövegben, hanem a térérzékelés leírása is. 
Nemcsak a színházi téré, hanem a városé is. 
Temesváron az a kihívás Visky számára, hogy 
dramaturgként kulturális híd legyen a román 
rendező és a magyar szöveg között. Visky 
András a szöuli és temesvári próbákon dra-
maturgi minőségében folyamatosan arra tö-
rekszik, hogy a szöveg minél jobban szolgálja 
a cselekvő színészt, „hiszen a dramaturg nem 
a »szöveggel bánik«, nem a »szöveget húzza 
meg«, hanem a beszédben testet öltő cselek-
vést, a javasolt szituációk struktúráját építi fel 
verbálisan, és követi nyomon, és ahhoz iga-
zítja a mindig nyitott és hajlékony szövegkor-
puszt” (181.).

A színházi próbafolyamat zárt világ addig, 
amíg az előadás el nem készül. Visky András 
naplójegyzetei ebbe a boszorkánykonyhába 
engednek bepillantani. Ezek az írások azon 
olvasók számára is jó hivatkozási pontok le-
hetnek, akik Purcărete vagy Tompa rendezői 
munkásságát elemzik. Egy-két banális esetből 
kirajzolódnak a rendezők munkamódszerei, 
gondolatmenetei.

A könyv utolsó egysége a Dialógus, mely-
ben Visky András az évezredes múltú műfajt 
hívja segítségül gondolatainak tolmácsolásá-
ra. Mester (Pseudo-Augustinus) és tanítványa 
értekezik, próbálják meghatározni a színházi 
sikert, annak a gonosz és a jótékony típusát. 
A könyv egészét nézve talán itt van a kicsú-
csosodás. A dialógusok harmadik fejezetében 
Genezius mímus és paródiaművész történetét 
idézik meg tanulságként, tiszteletük jeleként 
vagy pusztán a jótékony siker titkának megfej-
tése céljából. A népszerű színész Diocletianus 
császár szórakoztatására kifigurázza a keresz-
telési szertartást. A „játékba” bevett igazi pap 
valóban megkereszteli a paródiaművészt, aki 
e liturgia alatt megtér. Megvallja hitét, nagy 
hatást gyakorolva az arénába odacsődített 
tömegre. Kialakul egy tömeges megkeresz-
telkedés, amelyet a hatalmas Diocletianus 
császár jelenléte sem tud megakadályozni. A 
császár mérgében jelt ad, hogy engedjék be a 
vadállatokat, amelyek hamarosan széttépik a 
megtérteket. Eszerint a jótékony siker „átvál-
tozni önmagunkká önnön lelkünk isteni része 
szerint, azzá, aki egyedül lehetünk, majd meg-
vallani azt, akivé és ahogyan azzá lettünk, akik 
vagyunk, nem törődve a következményekkel” 
(242.). Vajon nem lehet-e ez az út a theatrum 
theologicum felé is?

Önmagunk felvállalása nem vég, hanem 
kezdete valaminek, az új irányok felismerésé-
nek. Ezt a gondolatot Visky András már az elő-
szóban megfogalmazza. Igazi értelmet csak a 
könyv végén kap. „Reménységünk szerint az 
utolsó rész dialógusokban megírt három fe-
jezete a kötetet nem lezárja, hanem ellenke-
zőleg, a lehetséges folytatás irányát is kijelöli” 
(13.). Megváltott jegyünk tehát érvényes ma-
rad a továbbiakban is.
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PROLÓGUS: FÓRUM — FREE OF CHARGE

raluca:
Üdvözöllek, kedves kolléganők, kedves kollégák… Mai vendégünk Falka Gabi, a bukaresti 
MON AMI emberierőforrás-igazgatója. Gabi fogja vezetni a tréninget, melynek során meg-
ismerkedünk a MON AMI cég szabályzatával. Gabi kiváló tréner, nagyon sokat tanulhatunk 
tőle. Gabi, kérlek.

gabi:
Kedves barátaim! Örülök, hogy találkozunk ezen a staff meetingen, és ígérem, nem rabolom 
sokáig az időtöket. Time is money, nem így van? Szóval rögtön a tárgyra térek. Raluca fog 
segíteni a… vizuális résszel. Írod, Ralu?

raluca:
Persze, Gabi, persze.

gabi:
Ahogy már biztosan értesültetek róla, minden CSIP CSIP Market áruházat, amilyen a tiétek 
is, március 1-én felvásárolt és újranyitott saját brandje alatt a MON AMI cég. Egy friss tanul-
mány szerint a románok évente 20 milliárd eurót költenek élelmiszerre és egyéb hétköznapi 
fogyasztási cikkekre, amelynek 62%-a a modern áruházak kasszájában marad – a szuper-
marketekben. Raluca, are you following?

raluca:
Sajnálom, Gabi, I am, I am.
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gabi: 
A MON AMI-történet a Dorion család kis, családi vállalkozásaként indult 50 évvel ezelőtt egy 
francia kisvárosban. Ma a MON AMI cég több száz áruházat tart fenn Európa-szerte. Romá-
niai terjeszkedése 15 éve kezdődött. 520 millió eurót fektettünk be, a második legnagyobb 
piaci szereplő vagyunk az országban, az ötödik legnagyobb privát munkáltató Romániában, 
több mint…

raluca:
Ne haragudj, Gabi, hány millió?

gabi:
9000 alkalm… 520 millió euró, Ralu. 520 millió euró és 9000 alkalmazott. És itt a kulcs. A 
MON AMI család alapköve a különleges és elkötelezett személyzet. Ahogy már biztosan 
tudod, a MON AMI szlogenje…

raluca:
MON AMI – Barátod a bevásárlásban!

gabi:
Pontosan! Thanks, Ralu. Mindent a vásárlók kedvéért. Ezért minden alkalmazottunk profi és 
proaktív kell legyen, és a vásárlókat mindig…

raluca:
…mosollyal az arcán üdvözölje!

gabi:
Good job, Ralu! Éppen ezért, a MON AMI gondoskodik az alkalmazottairól. Mi téged helye-
zünk mindenek elébe. 

raluca:
Az alkalmazott… és a vásárló mindenekelőtt!

gabi:
Right, right. Ahogy biztosan a tárcátok is érzi már, a MON AMI cég rengeteg juttatást nyújt 
nektek: versenyképes fizetést, ételutalványokat, prémiumokat és bónuszokat, egészségügyi 
biztosítást, fogászati biztosítást – amelynek körülményei kifogástalanok! Trust me, nézzétek 
csak a fogaimat! Vannak egyéb ingyenes programok is: táplálkozási tanácsadások, dohány-
zás elleni terápia, és nagyon sokan értékelik a meditációt és jógakurzusokat is!

raluca:
Kitűnő, a táplálkozási tanácsadásokon a menedzserek is részt vehetnek, nem?

gabi:
Of course, of course. Lépjünk tovább. Amit most mondok… It’s very, very important.

raluca:
Na-gyon fon-tos.

gabi:
Mi fokozottan törődünk az alkalmazottjaink jogaival: a te jogaiddal. Fórum! A Fórum a saját 
belső csoportunk a párbeszédre, ezt a cég bocsátja rendelkezésetekre. A csoportban min-
den egyes áruház alkalmazottait képviselni fogja egy-egy választott képviselő. Egy képviselő, 
akit te, és te, és te fogsz kiválasztani.

raluca:
De…

gabi:
De… És most, kérlek, légy nagyon figyelmes. A MON AMI cégnél nincs szakszervezet, sehol 
a világon. Neked a MON AMI alkalmazottjaként a szakszervezet abszolút fölösleges befekte-
tés! A Fórum képviseli az érdekeidet, free of charge.
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raluca:
Hát nem ti panaszkodtatok folyton a pénzek miatt, amit a fizetésetekből a szakszervezetek 
részére tartanak vissza? Ezek a pénzek pedig… Gabi, hogy őszinte legyek, azt se tudni, hol 
kötöttek ki.

costel:
Hogyhogy nem tudni, hová tűntek, menedzser asszony? Mi van a…

raluca:
Costel, bocsáss meg, tudod, hogy nem rád gondoltam…

costel:
Hát igen, de mégiscsak rólam beszélt, nem?

raluca:
Nem, hát persze, hogy nem. De most hallgassuk végig Gabit, kérlek, kérlek.

gabi:
Drágáim, ilyen a korrupció. A szakszervezetek a román politikai modellt követik, nem? Épp 
emiatt van a MON AMI cégnél a Fórum, ez a modern struktúra, ahol te, az alkal…

emilia:
Elnézést, szabad kérdezni?

gabi:
...mazott...

raluca:
Emilia, kérlek, ne szakítsd félbe…

gabi:
Ralu, no problem, no problem. Igen… Emilia, jól mondom? Hallgatlak!

emilia:
Én részlegvezető vagyok itt, az áruházban… nekünk korábban volt… azaz van már egy szak-
szervezet…

raluca:
Emilia, nem hiszem, hogy ez a megfelelő pillanat…

gabi:
Ralu, it’s ok, trust me. Persze, Emilia, meg vagyok győződve róla. De az új felállásban… A 
MON AMI egyesüléssel vette át a CSIP CSIP Marketet, jól mondom?

emilia:
Igen…

gabi:
A MON AMI azonban nem veszi át ezzel együtt ezt a struktúrát is… a szakszervezetet. He-
lyette felkínálja az alkalmazottaknak ezt a platformot, a Fórumot, amely által…

emilia:
Tehát akkor a szakszervezet már nem is létezik?

gabi: 
Jelen pillanatban biztos vagyok, hogy… szükség van egy kis időre, amíg kiválasztjátok a 
képviselőt a Fórumba, ez eltart még…

emilia:
Hát jó, de mi fizetjük a járulékokat…

gabi:
Good point, Emilia. Good point. Nézd, én is szeretnék kérdezni tőled valamit. Mióta fizeted a 
járulékot a szakszervezetnek?

emilia:
Hát úgy hét éve, hamar beléptem, miután felvettek…
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gabi:
Ok, 7 év alatt ez a járulék… Mennyi is a járulék?

raluca:
10 lej…

gabi:
10 lej, wow. Tehát összeadva, 10 lej szorozva 12 hónap szorozva 7 év az... 840 lej, jól mondom?

emilia:
Nem, mert az elején…

gabi:
Emilia, ez az összeg milyen haszon formájában térült meg?

emilia:
Hát egyszer szükségem volt segítségre, amikor akadt egy egészségügyi gondom… De a 
pénzek azokhoz kerültek, akik képviseltek minket, hogy tudjanak tárgyalni…

gabi:
Oké, Emilia, akkor képzeld el ugyanezt: free of charge!

raluca:
Teljesen ingyen! Azaz megmarad a párbeszéd, de teljesen ingyen!

gabi:
Emilia, nézd, to be honest. A MON AMI cég soha nem fog együttműködni semmilyen szak-
szervezettel. Akik tagok, azok a saját felelősségükre azok, ez nem érdekel minket. De a MON 
AMI cégnek nincs szakszervezete, nincs…

emilia:
Hát persze hogy nincs, a szakszervezet az alkalmazottaké, nem a cégé!

raluca:
Emilia! Először hallgassuk meg egymást…

emilia:
Mondják meg a kollégák is… Nekem továbbra is levonják a járulékot a fizetésemből. Ti miért 
nem mondotok semmit?

gabi:
Igen, már folyamatban is van ennek a járuléknak az újra jóváhagyása. Meg lesztek hívva a 
központba, a HR-részlegre, Raluca majd naprakészen tart benneteket!

raluca:
Így van, minden átmenet… nehéz. Egy átmeneti cég, egy átmeneti ország. 

gabi:
Vannak még kérdések?

I. KÉP: TAVASZ 

costel:
Mit műveltek, te? Milyen bajotok van? Történt valami?

victoria:
Alinuș ideges. 

costel:
Miért?

emilia:
Kirúgják Iolandát. Nem volt elég jó Madam Ralunak. 



65

DRÁMA

alin:
Hogy egy hetet dolgozik, s azután… kifelé? Komolyan? Merthogy állítólag lassú… Ez a csaj 
ritmusa. Áttehette volna a kasszákhoz…

costel:
Hogy tegye át a kasszához, amikor mindenki mindent csinál? Min-den-tu-dás, univerzalitás!

victoria:
Alinuș, feleslegesen hoztad ide Iolandát, nem neki való a kereskedelem.

costel:
Hadd el, mert Alinuș marad a férfi a háznál, jobb így, nálad a kés meg a vaj. Most, hogy csat-
lakoztál a MON AMI családhoz, mindentudó lettél, megemelték a fizetésed…

alin:
Ember, mi ez a haterkedés? Alig elég a fizu saját magamnak is, hát most komolyan, vágod, 
hogy anyámnál lakunk!

costel:
Nem, ember, ne haragudj, nem úgy mondtam, tudom, tudom. Ezt is akarom mondani. Az 
igazság az, hogy ez nem valami vicces. Inkább elég súlyos. Láttátok a tréningen, hogy ezek 
fel akarják számolni a szakszervezetet! Találkozót akarok…

victoria:
Most legyünk őszinték, szakszervezettel vagy anélkül, pont ugyanott vagyunk.

costel:
Hogyhogy ugyanott vagyunk?

victoria:
Miért, eddig mit csinált a szakszervezet?

costel:
Mit csinált a szakszervezet, halál komolyan, nem csinált semmit? Jön, hogy megfojtsak vala-
kit, amikor azt hallom, „mit csinált a szakszervezet”! A világon mindenki az eredményt akarja 
élvezni, senki sem gondol az okokra!

victoria:
És akkor milyen hatással is volt a szakszervezet rám?

costel:
Biztos vagy benne, hogy nem volt semmi? Te ránéztél valaha a munkaszerződésedre? Kb. 
90–95 százaléka a juttatásaidnak az ostoba szakszervezeti tagok miatt van, miattunk, akik 
megküzdöttünk azért, amid van.

alin:
Viki, nincs igazad, vagyis sokkal gázabb lesz szakszervezet nélkül, ez evidens …

victoria:
Te jó ég, akkor nem is mondok semmit, mert ki tudja, mi…

costel:
Hát üljél is le, mert nem is vagy benne a szakszervezetben, gőzöd sincs róla. Minden, amit 
elértünk ezekben az években, a fizetésemelések…

victoria:
Milyen emelések? Röhögnöm kell! A szakszervezet tavaly egy 50 lejes fizetésemeléssel do-
bott meg minket! Mint a kutyáknak!

costel:
Az egy 11%-os fizetésemelés volt!

victoria:
A fizetésemelés a kormány segítségével jött. Hirtelen elkezdett nőni a minimálbér, így auto-
matikusan nálunk is!
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costel:
Vedd számításba a juttatásokat is! De te annyira be vagy indulva a szakszervezet ellen, amit 
ezek amúgy is fel akarnak számolni! Legalább Emilia hozzátett valamit a beszélgetéshez. A 
többiek a hasatokon csúsztatok. Egyik sem mondott volna semmit.

emilia:
Na, és te miért nem mondtál?

costel:
Hát épp azt akartam, hogy lássák, hogy az emberek védik meg a szakszervezetet, nem én.

victoria:
Te is be voltál tojva…

costel:
Én egyáltalán nem vagyok betojva. Tudod jól, hogy mindig elmondtam az én véleményem. 
De most hallgattam, mert nem akartam, hogy azt mondják – nézd, hogy védi magát, mert 
korrupt, mert mindenféle előnyei vannak, meg tudom is én mi!

victoria:
Igen, igen, persze, hogy így van.

alin:
Na, de Viki, miért vagy így beindulva Costelre, mi a szitu?

costel:
Tudod, én mit hiszek? Hogy szépen be akar állni Madam Ralu mellé, most is hallottad ezeket 
a tréningen. Összeáll a „barátunkkal a vásárlásban”? Jól ki van képezve!

victoria:
Pfff… Én nem vagyok beindulva a szakszervezet ellen, én csak az igazságot mondom. Ami-
kor a tárgyalások zajlottak, azokra csak néhány kiváltságos jutott el. Azok, akik jól kijönnek a 
vezetéssel. Nem védik ők az én érdekeim!

costel:
Első perctől fogva negatív vagy! Ott voltam én is a tárgyalásokon. Ott maradsz éjjel 1-2 óráig, 
és nem adod fel. Ott maradsz és harcolsz. A fizetések, az ételutalványok, a nyaralásprémium, 
mind az általunk végigharcolt tárgyalások hatására kerültek bele a szerződésekbe.

victoria:
Hát de a MON AMI is ugyanazt adja – utalványok, prémiumok és minden! És ráadásul még 
a fizetés is nagyobb!

costel:
A MON AMI pont ezzel jött. Azért adnak nagyobb fizetéseket, hogy holtvágányra tereljék a 
szakszervezetet.

victoria:
Igen… de a MON AMI ad nekünk meditációt és jógát, nem hallottad? Te a CSIP CSIP tár-
gyalásain nem alkudtad ki a jógát, ezért veszítettél el engem! Ha intéztél volna nekem jógát, 
jöttem volna én is a szakszervezetbe!

alin: 
Ne már, Viki, mik ezek a keserű beszólások? Ember, inkább magyarázd el, miért mondod, 
hogy felszámolják a szakszervezetet? Honnan szeded ezt?

costel:
Hát nem láttad, mit mondtak a tréningen?

alin:
Én nem voltam a tréningen…

costel:
Akkor meséljék el a csajok, hogy mit mondtak – hogy nincs szakszervezet, hogy nem…
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victoria:
Hát igen, Alinuș, Costică is megijedt, hogy nem megy többé Sinaiára, érted? Mert azért jól 
telt Sinaián, nem?

emilia:
Viki, hagyd abba, azért te is túlzol… Fejezzétek be, belefájdult a fejem is…

victoria:
Costică, nézd, ti a szakszervezettel évente kétszer találkoztok, szállás ingyen, kaja ingyen, 
csak hogy beszélgessetek.

costel:
Látod, ez a lényeg! Akárhányszor elmész egy ilyen gyűlésre, reggel bemész egy szar hotelba, 
kijössz késő éjjel. És te még azt kérded „jól telt Sinaián, nem?” És én nem láttam semmit Si-
najából. És az, hogy eszünk, mint ahogy természetes, hogy az ember eszik, vagy hogy este 
még megiszunk egy-két pohárral – „igazi szórakozás, milyen szép is Sinaia!”

victoria: 
Costică, a cég úgyis azt ad, amihez kedve van. Úgyis azt adnak, amihez kedvük van, és 
nektek ehhez semmi közötök. Én így gondolom.

costel:
Na, hallod, ha már ilyen okos vagy, mondd meg, miért is akarják felszámolni a szakszerve-
zetet…

alin:
Ember, te biztos vagy ebben a dologban?

costel:
…ha már úgysincs semmi szerepünk! Ha úgysem csinál semmit a szakszervezet, akkor miért 
érzik fenyegetésnek?

victoria:
Talán azért, mert volna rá lehetősége, hogy tegyen valamit. De jelenleg nem csinál semmit.

alin:
Ne már, te nem is vagy benne a szakszervezetben!

victoria:
Pontosan, Alin, gondolj bele – miért nem vagyok?

costel:
Ha többen volnánk, ha jobban összetartanánk, akkor több mindent elérhetne a szakszerve-
zet. Örülök, hogy felismerted, hogy van benne potenciál!

victoria:
Összetartás? Mégis hogyan, Costel? Mikor tartunk mi össze? Alinuș, gyere csak, hozzuk 
tudomására a mi szakszervezeti vezetőnknek, a mi Che Guevaránknak, hogyan is jártunk, 
miután elment? Mert tegnap óta esz engem az ideg. 

FLASHBACK NR. 1.: JOGHURT

(A kasszánál.)
vásárló:

Elnézést, egy pillanat. Mennyibe kerül a joghurt? 
tanár:

2 lej 43 bani.
vásárló:

És a polcon miért volt alatta piros címke, amin az állt, hogy 1 lej 80 bani?
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tanár:
Biztos valami tévedés. Ez a rendes ára.

vásárló:
Hogyhogy „ez az ára?” Akkor miért írt a polcon teljesen mást?

tanár:
Lehet, hogy a kollégáim elfelejtették kicserélni az árát… nem…

vásárló:
Vagy lehet, hogy önnél van a hiba!

tanár:
Nem, nem… Naponta kijön akár 1000 címke is, amit a kollégák ki kell hogy tegyenek. Az 
euró árfolyamától és a konkurencia áraitól függően… Talán nem volt idejük kicserélni minden 
címkét, tényleg sajnálom….

vásárló:
Ne hazudjál, ember, hát nem szégyelled magad! Nálad van rosszul az ár!

tanár:
Nincs ahogy, mert én csak annyit csinálok, hogy lehúzom a termékeket, az ár megjelenik az 
áruház programjában, nincs ahogy más jelenjen meg.

vásárló:
Te most szórakozol velem? Egy lej valamiről két lej ötvenig? Akkor most fogjam magam, és 
én ellenőrizzem le minden egyes terméknél?

tanár:
Nem, nem szórakozni akarok, tényleg nagyon sajnáljuk…

vásárló:
Ez rablás magas szinten! Maga szórakozik velem, maga ki akar engem rabolni!

tanár:
A különbség nem is olyan…

vásárló:
Tessék? Lehet az 5 banival is drágább! Vagy kettővel! Az ELVEKRŐL van szó, az ELVEKRŐL, 
azaz a…

tanár:
Őszintén sajnálom, de nincs, amit csináljak. Nekem itt vannak az árak a leolvasón, nincs 
ahogy…

vásárló: 
(előveszi a telefonját) Nem, nem, nem, ez a rablóország! Lefilmezlek, nézz csak ide…

tanár:
Uram, nem szabad filmeznie, hívom a biztonsági őrt!

vásárló:
Hogy mit csinálsz, te kretén? Te szórakozol velem!

tanár:
Kérem, ne sértege…

vásárló:
Te szórakozol velem? Nézd, most, ebben a percben azt akarom, hogy ellenőrizd le újból az 
összes terméket! Abszolút mindent, amit vettem!

tanár:
Rendben, leellenőrizzük mindet. De tegye el a telefont.

vásárló:
És jöjjön azonnal egy menedzser!
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tanár:
(a fejmikrofonba) Viki, gyere kicsit a hármas kasszához. (a vásárlónak) Tehát, kávé 19 lej 49 
bani, bio kesudió 18 lej 99 bani…

vásárló:
Így, így, lássuk a rablást élőben… Csokibonbon 31 lej 90 bani, OCB slim cigipapír 2 lej 80 
bani, olaj…

vásárló:
Nem, de tudod, mi van? Hiába olvasod be őket, le kell ellenőrizzük a polcokon is. Nézzük 
meg az árakat a polcon, gyere csak velem, nézzük meg! Talán a kollégáid „elrontottak” más 
árakat is!

tanár:
Uram, én nem hagyhatom el a kasszát, már gyűl a sor az ön háta mögött.

vásárló:
Szóval most akkor te sietsz! Tehát én tartalak fenn! Akkor az én időm és az én pénzem nem 
számít? Úgy kirúgatlak, te, az utcán maradsz! Az én pénzemből élsz, te szerencsétlen! Én 
adok neked enni!

tanár:
Kérem szépen! Alkalmazott vagyok, nem vagyok senki szolgája, nincs joga így beszélni ve-
lem.

vásárló: 
Figyelj csak ide, te fogyatékos! Te ne mondd meg nekem, hogy beszéljek! Én vagyok itten a 
vevő, te meg csak egy tolvaj vagy! (Mintha meg akarná ragadni a Tanár gallérját.)

tanár:
Őrség! Jöjjön valaki!

vásárló:
Így, így, hívd a menedzsert, lássa, hogy lopsz tőlem! Ezért nem működik semmi ebben az 
országban! Az olyanok miatt, mint ti! Csak tolvajok és banditák!

victoria: (csak a hangját halljuk)
Jó napot kívánok, mi történt?

vásárló:
Az utolsó hitvány kasszástól a miniszterelnökig, rablók országa! Dragnea…

victoria:
Jó napot, a nevem Horea Victoria, eladási szaktanácsadó vagyok, mi történt?

vásárló: 
(Higgadtabban, ahogy meglátja Victoriát, aki hivatalosabban jelenik meg.) Az van hölgyem, 
hogy az ön kollégája gúnyt űz belőlem. Tízezerrel többet kért annál, mint amit ír a polcon!

tanár:
Vagyis egy lejjel, Viki...

vásárló:
Képtelen arra, hogy egy értelmes választ adjon, konkrétan be vagyok csapva.

victoria:
Szíves elnézését kérem, nincs semmi baj. Az ilyen helyzetekben hívni kell egy felettest. Ha-
marabb kellett volna hívnod.

tanár:
Hát én hívtalak…

vásárló:
Ez maguknak normális?
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victoria:
Igaza van, elnézést kérünk az okozott kellemetlenségért, mi itt az ön érdekéért dolgozunk… 
Tehát bocsánatot kérek a MON AMI cég, valamint a kollégám nevében.

vásárló:
Hát, hölgyem, azt látom, hogy maga MON AMI-szakértő, de hogy bízhatok meg magukban, 
ha jövök és a kasszánál más árak vannak?

victoria:
Uram, visszaadhatjuk az árkülönbséget, vagy ha nem óhajtja a terméket, akkor visszavesszük, 
és visszaadjuk a pénzét… nincs semmi probléma.

vásárló:
Én a helyes árat akarom, ami a polcon van.

victoria:
Önnek is igaza van, de több száz termékünk van, és az árak naponta változnak. Ezer bocsá-
natot kérek, többé nem fordul elő. Traian, kérlek, add oda a termékeket az úrnak az alacso-
nyabb áron. Azaz visszaszolgáltatjuk az árkülönbséget.

vásárló:
Köszönöm!

tanár:
63 bani szorozva kettővel az 1 lej 26 bani. Készpénzben adjuk vissza.

vásárló:
Látja, így kell megoldani egy helyzetet, barátom! Oda kell tenni a csontot. Egyenlőre jól van 
így, de te vagy a legidiótább kasszás, akit láttam, mióta…

tanár:
Egyelőre.

vásárló:
…ebbe az áruházba járok. Tessék?

tanár:
Egyelőre, így van helyesen.

vásárló:
Mit mondtál, hát nem szégyelled magad? Fogd a joghurtodat, és mosd meg vele a fejed! (A 
vásárló a Tanár fejére önti a joghurtot.)

* * *

ELÉGEDETLEN VÁSÁRLÓK DALA

tanár:
♬ Igen, gazdám!
Mosdok, gazdám!
Mindegy, hogy nem az én hibám, magának van igaza!

egyiK Dolgozó:
Hogy maga milyen jól fésült!

másiK Dolgozó: 
Öltönye kasmírból készült?

tanár:
Milyen drága, úri bonbont visz a családnak haza!
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DolgozóK Kara:
Kifinomult stílus és elegancia,
Rögtön lerí magáról: nem akárki fia,
Szóval még szép, hogy önnek tényleg minden kijár,
Hisz maga kétségkívül egy igazi király!

vásárló:
Gyere, mondd el, hogy mi hol van, kérek segítséget!
Legyél türelmes és szorgos, mint a nyüzsgő méhek!
Tisztelet és figyelem: ennél mi se könnyebb!
Legyen egy csepp humorod, ne hulljon a könnyed!

De itt mindenki nagyképű s pofátlanul pimasz!
Aki nem lusta, az hülye. Így van ez, nem igaz?

DolgozóK Kara:
Mondja, gazdám, miért ideges?
Hülye kreténnek miért nevez?
Segítőkész voltam, bárkivel megesik,
Hogy olykor véletlenül elront valamit,
Hogyha túlórázik mindennap, hetekig…

Vajon kibírna-e, hogy egyszer sem nyafog
Az én bőrömben legalább egy napot? 
Ha tudná, a nép mondani miket szokott,
Akkor biztosan velem sem így morog!

Vajon kibírna-e, hogy egyszer sem nyafog
Az én bőrömben legalább egy napot? 

(Szerepet cserélnek.)

egyik vevő / egyik alkalmazott:
Rossz volt az olívaolaj, túl keserű!

másik vevő / másik alkalmazott:
Hol a humusz ára? Ez így nem szakszerű!

vásárló:
Hogy képzeled azt, hogy majd én bolyongok,
Kaporért s rozmaringért, mint a bolondok?!

dolgozók kara / vevők kara:
Nincsen kedvem megkeresni, te add ide a kezembe!
Rohanj, drága, mit állsz még itt, mint csiga, lemeredve?
Most olvasd le! Most töröld ki!
Most jegyezd meg! Most számold ki!
Szolgálj ki! Szolgálj ki! Ne lazsálj! Siess, te!

vásárló:
Hogy nem tudod, hol a szója, hát teljesen kretén vagy?

egyik vevő / egyik alkalmazott:
Úgy fájna, ha mosolyognál? A levegő is belém fagy!
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másik vevő / másik alkalmazott:
Mit mind cseverészel annyit? Nem látod, hogy gyűl a sor?
Döntsd már el, hogy akkor pletykálgatsz, vagy dolgozol! ♬

(Jelenet vége. Vissza az I. Képhez.)

victoria:
Vásárlónk, ó, a mi gazdánk! Ez volt a CSIP CSIP politikája, ez a MON AMI politikája! A sze-
gény Tanárt tetőtől talpig összetrutyizta joghurttal!

costel:
Jaj, istenem. És a biztonságiak nem…

victoria:
Hát jött a szerencsétlen, 1. 50 magas, 35 kilós Gică. Magára csinált félelmében. De nem is 
állt oda senki. Se a vásárlók, se a kollégák. Még Alinuș se állt oda…

alin:
Hát mit csináltam volna?

victoria:
Én, én szidtam és fenyegettem őt! Mert már nem bírtam…

costel:
Megnyomtad a pánikgombot?

victoria:
Hát így ijesztettem el. Megnyomtam a gombot, megfenyegettem a biztonságiakkal, így sza-
badultam meg tőle.

costel:
És pont a Tanárt! Szerintem életében nem verekedett. Nem hiszem, hogy már sokáig bírja.

alin:
Nincs amit csináljon… azt mondta, nem talál sehol munkát. A csávó művészettörténetet 
tanult.

costel:
Ááá, tényleg?

alin:
Evidens, hogy nincs munkája.

victoria:
Na, mindegy. Leváltottam a kasszánál, hazaküldtem, és ennyi volt. És még te mondod ne-
kem, Costică, hogy a szakszervezet engem is véd? Az mondják, hogy nem szabad bántal-
mazzanak minket, de valahányszor megesik, mégpedig gyakran megesik, akkor csak vono-
gatjuk a vállunkat. Te mit mondanál arra, hogy „a vevő a mi gazdánk”?

costel:
Erre tényleg nincs amit mondani. Azaz elintéztük, hogy legyen szerződés a biztonsági céggel, 
van pánikgomb, még mit csináljak? Az igazság az, hogy rengeteget változtak a vásárlók is. 
És én 20 év tapasztalatából beszélek.

emilia:
Hm, igen, ez így van.

costel:
Emilia tudja, mert ő is régóta a kereskedelemben van. 2000-ben, amikor a cash-and-car-
ryben dolgoztunk, a vásárlók még csúszópénzt is adtak. Felhívtak mobilon: mondd csak, 
megjött a cukor? Tegyél félre nekem is 3 raklapot. És ha segítettél, 3 lejt, 5 lejt dugtak a 
köpenyedbe. Most csak az igények és az elvárások…
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alin:
Úgy van, most az emberek nagyon arrogánsak… Ez is a joghurttal, mintha csak mert kor-
poratista vagy, és vannak ruháid, akkor máris… wow. 

victoria:
Nem tudom, legyünk őszinték… Én naponta kockáztatom, hogy megvernek, mindezt silány 
fizetésért.

costel:
Hát ezzel a silány fizetéssel is fogsz maradni, ha eltűnik a szakszervezet. Mielőtt lett volna 
szakszervezet, még a törvényt sem tartották be. Szabadnapokat adtak, mikor adtak, s mikor 
nem adtak, „gyere, adj te is egy kis alamizsnát…”, így mondta a főnök. És tudjátok, milyenek 
voltak régebb az alkalmazottak képviselőivel a találkozók? Ez az a Fórum, amit akarnak? 
Egy nap alatt lezavarták őket. Bemutatták a szerződést, mindig ugyanazt. Mindenki igent 
mondott. Gyertek enni, kaptak egy-egy pizzát. Ne is beszéljek a fizetésekről! Egy-két rész-
legvezető, akik együtt horgászgattak a főnökkel, megkapták a menedzseri fizetést, a többiek 
minimálbéren voltunk. Szintén mi, a szakszervezettel, amit Victoria úgy szid, egyensúlyoztuk 
ki a fizetéseket a CSIP CSIP-nél.

victoria:
Gyere már, Costică, most azzal jössz, amit nyolc évvel ezelőtt csináltatok…

alin:
Én tényleg nem tudtam ezekről a dolgokról, Costel. Ha az emberek tudnának ezekről, talán 
többen jönnének a szakszervezetbe, ez valahogy evidens, nem?

costel:
Igen, te is sokkal később jöttél.

emilia:
Ti nem kommunikáltok, Costel, ez így van.

costel:
Mikor kommunikáljak, jó emberek? Én önkéntesen dolgozom, munkaidőn kívül! Ezt ti elfelej-
tettétek? Meglátjátok jövőre, hogy néz ki egy szerződés, amit nem a szakszervezet alkudott ki!

alin:
A helyzet az, hogy az emberek nincsenek is igazán felháborodva! Olyanok, hogy… ha kapnak 
valamit, jó, ha nem, az is jó. Mindenki nagyon zen.

victoria:
Én eléggé fel vagyok háborodva, és nem félek!

costel:
De ha lázadásról van szó, egy sztrájkról, van kivel? Ezt meg kell értsétek, hogy a szakszerve-
zet az abszolút mindenki. Gyertek, találkozzunk valahol, máshol. Igazából azért jöttem, hogy 
ezt elmondjam! Nem az áruházban, semmit sem az áruházban. Beszéltem másokkal is, más 
áruházakból és a többi vezetővel. Találkozunk ma délután a Diham teraszán, ott beszélünk 
egy sör mellett.

emilia:
Én nem tudok jönni, el kell vennem a gyerekeket az iskolából.

alin:
Ööööö… én is megígértem anyámnak, hogy segítek neki, és kell…. öööö vett egy szekrényt 
az IKEA-ból, össze kell szereljem, meg kell... Nem tudok jönni.

victoria:
Én már elmondtam, mit gondolok, Costel.

costel:
A ti dolgotok! De meglátjátok majd, hogy mit is jelent a MON AMI család! (el)
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alin:
Te jó ég, lejár a szünet, megyek én is, fel kell hívjam Iolandát. (el, csend)

victoria:
Emilia, remélem nem sértődtél meg, de ismered az álláspontomat. Ez a szakszervezet elég 
nulla.

emilia:
A szakszervezet az az emberek. Ha te is beiratkoztál volna, talán csináltál volna valamit. Ne-
ked van bátorságod, te nem félsz…

victoria:
Te nem látod, hogy ezek hallani se akarnak róla? „A MON AMI-nál nincs szakszervezet.”

emilia:
Nekem mondod? Gyere, elmondom, hogy jártam. Hogy miért haragszom Costelre.

* * *

FLASHBACK NR. 2.: ÚTIKÖLTSÉG-TÉRÍTÉS 

emilia:
’Reggelt, főnök asszony!

raluca:
Emilia, de jó, hogy jöttél. Gyere, foglalj helyet!

emilia:
Sokáig tart? Hogy hazatelefonáljak, ha kések.

raluca:
Nem, nem, nem, remélem, nem ülünk nagyon sokat. Mondd csak el nekem, mikorra kellett 
volna kész legyen a leltár?

emilia:
Ööö, hát ma, vagyis most, de ahogy látja, mondta Marius is, kicsit összezavartak a változta-
tások. Vagyis az új termékek a régiekkel, káosz van…

raluca:
Emilia, ilyesmi nem lehetséges, nagyon le vagyunk maradva. Én számítottam rád. Soha 
nem…

emilia:
De mondtam már, itt voltam egész éjjel, de meg kellett számoljuk…

raluca:
Kifogások! Ezek kifogások, Emilia. Ha akarsz, tudsz. Azt akarod, hogy én csináljam meg a 
leltárt is? Itt látsz reggel 7-kor az áruházban, pedig nem is az én dolgom, hogy itt legyek! És 
este 8-kor megyek el, így van? Így van, vagy nem?

emilia:
Igen…

raluca:
Emilia, nézz magadra, hogy nézel ki! Én most barátnőként kérdezem, nem is mint üzletveze-
tő. Mi van veled?

emilia:
Főnöknő, egész éjjel leltároztam, tegnap reggeltől dolgoztam, délután még takarítani is vol-
tam, nem bírom már!



75

DRÁMA

raluca:
Mi? Én tettelek oda, hogy menj takarítani? Én kényszerítettelek, hogy vállalj egy második 
munkát? Nem fogadok el ilyen kifogásokat. (szól a telefon) Haló? Haló? Igen, persze. Egy 
nagyobb vitrin érdekelne. Igen, 2 x 3 méter. A fagyasztottrészlegre, a füstölt halakhoz. Persze, 
várom, hogy visszahívjon. Viszonthallásra! (Emiliához) Jaj, alig várom az új vitrint! Arra gon-
doltam, hogy kóstolásra kínálhatnánk ingyenfalatokat is a vásárlóknak. Látod, mindig találok 
valamit, amin javítani lehet!

emilia:
De… Ki fog állni a kóstolóknál is? Mi így is alig győzzük…

raluca:
Megoldjuk, Emilia, megoldjuk. Tehát… Hol is maradtunk? Nézd, Emilia, én megértelek, tu-
dom, milyen problémáid vannak…

emilia:
Nem jövök ki a fizetésből, főnök asszony. Most a kicsi is megy iskolába, Andra nyolcadikos, 
elkezdődtek a magánórák.

raluca:
Tudom, Emilia, tudom, drágám. De azt te is tudod, hogy nincs semmi befolyásom a fizeté-
sekre.

emilia:
Igen, asszonyom, tudom, hogy nem magánál van a toll…

raluca:
Figyelj rám. Nem tudtad első perctől fogva, hogy mennyi a fizetés? Nem te írtad alá? A kis-
kerben nagyon kicsi a profit. Talán azt hiszed, sokat adunk el, de ez nagyon apró százalék. 
És a MON AMI lényegesen megemelte a fizetéseket.

emilia:
Hát… a CSIP CSIP-nél… tényleg élhetetlen volt… Minimálbér….

raluca:
És az utalványok? Utalványok 300 lejre, ugye? Kereskedelemhez képest a CSIP CSIP-nél a 
fizetések jótól nagyon jóig terjedtek. Most nagyon jótól kiválóig vannak! Emilia, nem repülő-
pilóták vagyunk, az Isten bocsássa meg. Fogjuk a terméket, kitesszük a polcra. Nem nagy 
filozófia. Inkább beszéljünk egy kicsit a… kirohanásodról az elmúlt napokban a tréningen. Azt 
hiszem, tudod, mire gondolok.

emilia:
Tehát igazából ezért hívatott…

raluca:
Ezért is. Talán azért is. Abszolút helytelenül viselkedtél.

emilia:
Hát nem szólt hozzá senki, é…

raluca:
És te azt gondoltad, hogy te leszel a képviselőjük? Az igazságszolgáltató? A hősnő? Costel 
nem szólt hozzá egyáltalán, láttad?

emilia:
Igen, ő kellett volna…

ralu:
Emilia, figyelj rám! Én mindig is tiszteltelek mint alkalmazottat.

emilia:
Igen…
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raluca:
És ragaszkodom hozzád. Én a legjobbat akarom neked.

emilia:
Igen…

raluca:
Ha azt akarod, hogy továbbra is jó legyen, HAGYD ANNYIBAN. Ne kommentálj, ne akarj te 
lenni a lázadó…

emilia:
Isten ments, én tényleg nem akarom, hogy… nem is szeretném, hogy úgy nézzenek rám az 
emberek…

raluca:
Én is így gondoltam. Én nem ilyennek ismerlek.

emilia:
De nem kellett volna valaki nekünk is elmagyarázza, hogy mi történik?

raluca:
Ezért volt a tréning, hogy elmagyarázza.

emilia:
És akkor miért nem működhet tovább a szakszervezet?

raluca:
Jaj, hagyj engem ezzel a szakszervezettel, bele vagy bolondulva a szakszervezetbe! Tudod 
mit csinált ez a ti jó kis szakszervezetetek? Mennyire vagány és hatékony? Azt alkudta ki, 
hogy ne legyen többé ingyen az utazásotok. Az új szerződésben nincs feltüntetve, ugye?

emilia:
Hogyhogy?

raluca:
Köszönd a szakszervezetnek!

emilia:
Egy pillanat… mikortól?

raluca:
Jövő hónaptól, amikor érvénybe lép az új szerződés.

emilia:
És ezt mikor döntötték el?

raluca:
Engem kérdezel? Menj és beszélj Costellel! Mert értük te veszekedsz…

emilia:
De egy pillanat, egy pillanat…

raluca:
Pontosan az, amit mondott Gabi is a HR-től. Korrupció!

emilia:
Talán ezért nem mondott Costel semmit. Jaj, de fel fognak háborodni a lányok! De ez biztos?

raluca:
Nézd meg az általános szerződést. Úgy írtad alá, hogy el sem olvastad?

emilia:
Honnan tudtam volna…

raluca:
Nézd csak meg, valahol van-e említés az utazásról…
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emilia:
Azt jelenti, hogy a fizetésemelés hiába… amit pluszba kaptam fizetésként, azt odaadom uta-
zásra… Tudja, hogy Bukaresten kívül lakom…

raluca:
Tudom, Emilia. Kérdezd Costelt, hogy mit csinálj!

emilia:
Főnöknő, nézze, amikor Condra úr, az akkori vezető 7 évvel ezelőtt megkérdezte, hogy be 
akarok-e lépni, azonnal beiratkoztam a szakszervezetbe. Jártam én is a találkozókra, ahol 
megtanították, mit jelent a szakszervezet, mert nem tudtam. Ez is olyan dolog, nem tudom… 
Nyolc éven át én is kivettem a részem a szakszervezetből.

raluca:
Hagyjuk a nosztalgiát, Emilia, mert az nem fizeti vissza neked a maxitaxi árát! Minek kell a 
szakszervezet, amikor én ilyen nyíltan beszélhetek veled? Talán túl nyíltan is…

emilia:
Egyik felől így van ez… De ahogy mondtam, nem magánál van a toll. A szakszervezet által 
talán…

raluca:
Emilia, kérlek légy nagyon figyelmes, mert utoljára magyarázom el. Az átvétel során megnőtt 
az alkalmazottak száma. A MON AMI-nak megvan a saját 6500 alkalmazottja a CSIP CSIP-
en kívül is! Úgyhogy a szakszervezetnek nincs elég tagja. Elvesztette a képviselő erejét. Már 
nem tud kialkudni semmit. Teljesen felesleges.

emilia:
És akkor tárgyalhatunk az útiköltségről a… erről beszélt a tréningen?

raluca:
Pontosan! Meg lehet tárgyalni a Fórumon! De talán légy óvatos, kit választasz a Fórumba. 
Mert ha ott is Costel fog képviselni…

emilia:
Hm... Igen…

raluca:
Nézd, nekem vannak egyéb dolgaim is. Mert egy áruház nem vezeti saját magát. És neked 
is kéne aludnod.

emilia:
Tudom, tudom… Utolért a fejfájás is…

raluca:
Kérlek, gondold át jól, amit beszéltünk.

(Jelenet vége. Vissza az I. Képhez.)

emilia:
Én számítottam erre a fizetésemelésre, érted? És ez voltaképpen ugyanaz a pénz! Fel tudod 
fogni? 6 lej két utazás maxitaxival, 1 millió 200 havonta. Plusz a metróbérlet még 80, kiszá-
moltam. Pontosan 2 millió, amit fizetésként megkapok, odaadom utazásra.

victoria:
És miért nem mondtál semmit Costelnek? Mondtam én, hogy ez a szakszervezet hiábavaló! 
Mire vársz? Az a járulék egy évben 120 lej, jól mondta az a Csorda Gabi…

emilia:
Falka…
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victoria:
Te ezzel a pénzzel csinálhatsz valami mást is, mint hogy feleslegesen odaadod.

emilia:
Igen. Minden pénz, amit szerzek, adósságokra megy el. Higgy nekem. Tegnapelőtt bejött a 
fizetés, ugye? Elmentem a bankautomatához, majd fogtam a számlákat, kifizettem néhány 
adósságot, és most nullában vagyok.

victoria:
Hiszek neked…

emilia:,
Nem, komolyan, 100 lejem van még a zsebemben. Hogy megyek én haza fizetés napján 
és mondom a kicsiknek: tudod mit, kicsim, anyunak most csak 100 leje van?! És Madam 
Ralunak ez is soknak tűnik!

victoria:
A mocskos disznó…

emilia:
Hallgass te, meghall valaki. Ha nem lenne a takarítás, biztosan éhen halnék. Neked szeren-
cséd van az uraddal.

victoria:
Hát igen, de mielőtt megházasodtam volna, amikor a nyomdában dolgoztam, mit gondolsz, 
milyen volt? Úgy dolgoztam, hogy majd beleszakadtam, és nem adták ide a pénzt. Én kellett 
kolduljak tőlük, havi 5-6-szor, hogy adjanak 1-2 milliót…

emilia:
Hallod, Viki? Ne haragudj, tudom, hogy még tartozom 200-zal, de tudnál adni még 100-at 
hétfőig? Hétfőn megyek takarítani, és akkor megadom. Kéne Andrának magánórákra. Múlt 
héten sem volt…

victoria:
Te jó ég! Sajn…

emilia:
Még vissza kell adjak egymilliót Stela néninek is. És még van egy szomszédom is, akitől 
kölcsönkértem.

victoria:
Igen, adok.

emilia:
Írószerek, kaja, áram, közköltség, internet, magánórák, márciuska a tanítónőnek, márciuska 
az osztályfőnöknőnek, márciuska a másik tanítónőnek, most virágok nők napjára. Bármit 
csinálok, nem elég a pénz. Bocsáss meg.

victoria:
Adok, persze, hogy adok, igen. 

* * *

II. KÉP: NYÁR

UNIVERZÁLIS SLÁGER

♬ Bemutatjuk önöknek: itt az Univerzális Ember!
Rugalmas, szorgos, hűséges, csordultig fegyelemmel!
Brit tudósok fejlesztették, úgyhogy igazolható:
Így néz ki a mindentudó, tökéletes dolgozó!
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Több száz posztra elég néhány: ezek igazi profik!
Kevesebb dolgozó kell így, s az égbe száll a profit!
Minden sikeres cég kulcsa, mindig nyereséget hozó,
Mindent tudó, mindent értő, Univerzális Dolgozó!

Rendeld meg ezt, vidd azt oda,
Ugye a sütik nem égtek oda?
Cseréld az árakat, írd ki az akciót,
Mosd meg a ablakot, számold meg a diót.

Pucold ki vécét, rakodd a zöldséget,
Tedd rendbe a raktárt, mosd ki a kötényed,
Fejezd be a leltárt, töröld le a vitrint,
Add el azt a sonkát! Ha lejárt, mért van még kint?

1. Kép – Ami látszik
Beolvas, beolvas, beolvas, csomagol.
Beolvas, beolvas, beolvas, visszaad.
Beolvas, beolvas, beolvas, csomagol.
Beolvas, beolvas, beolvas, visszaad.

2. Kép – Ami nem látszik
Pakold meg a targoncát.
Pakold le a targoncát.
Cipeld ki a raklapokat.
Rendezd el a dobozokat.

Sikáld fel a padlót,
Egy foltot se hagyj ott!
Pucold ki az áruházat,
S ne feledd a budiajtót!

Rendeld meg ezt, vidd azt oda,
Ugye a süt sütik nem égtek oda?
Cseréld az árakat, írd ki az akciót,
Mosd meg a ablakot, számold meg a diót.

Pucold ki vécét, rakodd a zöldséget,
Tedd rendbe a raktárt, mosd ki a kötényed,
Fejezd be a leltárt, töröld le a vitrint,
Add el azt a sonkát! Ha lejárt, mért van még kint?

Jöjjön valaki a kasszához! 

(A dolgozók idegesek, szétszórtak lesznek, kiesnek a ritmusból.)

Add el ezt az árut, cipeld a ládákat!
Cseréld le az árakat, gyerünk, szedd a lábad!
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Nyisd meg a kasszát, tedd ki a sütiket,
Add el a sonkát, a csirkét ki veszi meg,
Dobd ki, ami le van járva, töröld le a vitrineket… ♬

victoria:
De nem az ő hibája volt!

emilia:
Hát akkor kié? A szentléleké?

victoria:
Leejtették!

emilia:
Hogyhogy leejtették? Most akkor kinek fognak reklamálni? Ki fog felelni Madam Ralunak?

costel:
Hé, hé, elég, elég, halkabban, mert meghallja az egész világ. Mi a franc, mi történt?

emilia:
Elmondja Alinuș! Mondd csak!

alin:
Emilia elhívott a kasszától. Azt mondta, jöjjek, hogy tegyek valami kekszet a polcra, mert 
nem volt. És akkor rosszul raktam oda egy dobozt. Siettem, mert nem is tudom, nem az én 
dolgom…

emilia:
Nem tudsz felelősséget vállalni, Alin! Olyan vagy, mint egy gyerek!

costel:
Kérdés: mi dolgod volt neked itt, kasszásként, hogy feltöltsd a kekszeket?

victoria:
Hát ki más csinálta volna, Costel? Te, úgy tűnik, ebédszüneten voltál. Vagy valami „szakszer-
vezeti dolgod” volt?

costel:
Álljunk csak meg, te most belém kötsz?

emilia:
A vevőnek a fejébe esett a nagy doboz keksz, érted? Mert Alin, ahelyett, hogy rendesen 
eligazította volna, futott vissza a kasszához!

alin:
Igen, ember, hát siettem vissza a kasszához, nem megmondtam?

emilia:
Kellett volna szólnod, mondd, hogy nézd, nem rendeztem el elég…

alin:
De hát észre sem vettem…

emilia:
Vagy csinálhattál volna valamit…

alin:
What? Hát oviban vagyunk? Ember, én kasszás vagyok, most komolyan! Nem értek hozzá, 
normális esetben a kasszásnak nincs dolga az áruval, ez evidens.

emilia:
Alinușkám, ha engem hívsz, hogy segítsek a kasszánál, nem fogom szétszórva hagyni ott 
a pénzt a vásárlóval együtt, mert ég oda a péktermékem. Te csak a saját segged akartad 
védeni, azért rohantál a kasszához, nehogy magadra haragítsd a „főnök asszonyt”!
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victoria:
De nem arról van szó, Emilia, hogy megharagítson engem, de hát sor volt, túlnyúlt a piros 
vonalon! Hát mi a fene, ha túllépik a piros vonalat, akkor több mint hárman állnak sorban, 
úgyhogy kinyitunk még egy kasszát! A vásárló volt a hibás, mert nem figyelt.

emilia:
Az illető nyugodtan sétált, hogy elvegyen néhány terméket. Nem az ő hibája, hogy az úgy állt 
ott, ahogy, s aztán a fejébe esett!

alin:
Most komolyan, nem értem minek annyi felhajtás, nem történt semmi súlyos, az illetőnek 
semmi baja.

emilia:
Nem lett baja, de elkezdett üvölteni, hívta a „felettest”, azaz engem, „ostoba tehénnek” ne-
vezett, és nekiállt reklamációt tenni. Majd meglátjuk, mikor a főnök asszonyhoz megérkezik a 
reklamáció, akkor kinek a fején törnek majd szét a tányérok!

costel:
Hallod, Emilia, Emilia! Figyelj ide kicsit: régebb, amikor még CSIP CSIP volt, hányan dolgoz-
tatok egy váltásban a fűszeres-péktermékes részlegen?

emilia:
Hárman.

costel:
És most hányan vagytok a váltásban?

emilia:
Én.

costel:
Tehát elveszítettél két embert! Így van? Alinuș a hibás, hogy elveszítettél két embert?

emilia:
Na jó, elmentek, mert már nem bírták.

costel:
Ti most veszekedtek, de én megmondtam előre, hogy így lesz. Emlékszel, Viki, hogy örültél, 
hogy kétmillával nőtt a fizu? És te Emilia?

emilia:
Ne akard, hogy elkezdjem, mert te tettél keresztbe nekem az utazással! Én más pénzekre 
számítottam!

costel:
Az nem az én hibám volt, elmagyaráztam már! Ti akartatok csatlakozni a MON AMI család-
hoz, nem? Ez volt „a nagy lehetőség egy multinacionális cégnél kamatoztatni a karriered”! 
Most lehetőségetek van fejlődni a takarításban! Multinacionális budikat pucolhattok!

victoria:
Igen, nagyon vicces. 

emilia:
Beszélj halkabban, még meghallja valaki.

costel:
És? Be vagytok rezelve, nem? A MON AMI elszédít, hogy azt csináljátok, amit ők akarnak, 
odadobnak valami aprópénzt fizetésnek, és ti aláírtok bármit!

emilia:
Na és te nem írtad alá? Mit okoskodsz most?
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costel:
Én is, igen, én is… De hát amúgy is a jövő évi szerződésbe azt tesznek bele, amit csak akar-
nak! Ha nincs kollektív tárgyalás….

victoria:
Te jó ég, megint a szakszervezetről akarsz beszélni? Akkor vágj bele, mert már vagy 10 perce 
nem hangzott el a szó.

costel:
Nevess csak, de ha mindenkit mozgósítunk… Ha az emberek nem futottak volna, mint szö-
kött rabok.

emilia:
Elég, Costel!

costel:
Engem kikészítettek ezek a reggel. A három rakodómunkásból csak egy maradt.

alin:
Hogyhogy egy, hát nincs ott Vasile bácsi is?

emilia:
Vasile bácsit Georgéval együtt áthelyezték a piperai MON AMI-ba.

alin:
Esküszöm, nem tudtam.

costel:
Én nyitok, én veszem át az árut, én teszem ki a polcra, én takarítok, én árazok. Én rendezek, 
én verem be a fejem. De szaktanácsadó vagyok. És húzogatom a felmosót a hátsó irodában, 
hogy beleszakad a hátam, mert Madam Ralu úgy hajszol, hogy már nem bírom.

emilia:
Costel, mindannyiunkat hajszol, nem csak téged. A 8 óra alatt arra sincs időnk, hogy vécére 
menjünk! A 30 perces szünetből max. 15-öt tudok most kivenni…

alin:
Így van…

emilia:
Evéssel, pisiléssel, mindennel. Nem látsz, mert zabálok.

victoria:
Mit gondolsz, mi szórakozunk a kasszáknál? Elhívod az embert a kasszától, hogy pakolja 
meg a polcokat, majd visszaküldöd, hogy számolja a pénzt, ez abszurd. Ez lesz belőle… 
Hogy keksz esik a vásárló fejébe.

alin:
Én a szünetet 45 percesre hosszabítanám, mert amíg megveszed az ételt…

victoria:
Hát ezt elérhetné a szakszervezet.

costel:
Igen… jó vicc… Ezek mindenhol keresik a kákán a csomót. Most azzal bolondítanak meg, 
hogy az ár mindig a jobb felől legyen, sohase bal oldalt!

alin:
Komolyan?

costel:
Igen! Tudod, mi a gyanúm? Azt gondolom, hogy éjjel valaki kicseréli. Szerintem ezek a bizton-
ságiak, akik záráskor maradnak. Mert reggelre megint rosszul voltak kitéve. Ó, és most azt is 
kérik, hogy egyenlő távolság legyen a termékek között! Elkezdtem centist hordani magam-
mal, hogy mérjem a távolságokat.
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victoria:
Akkor ezért esett a fejünkbe az a keksz! Mert nem volt olyan centisünk, mint Costel bácsinak!

costel:
És minden reggel jön Madam Ralu, hogy ellenőrizzen… nem is Mariust küldi, hanem szemé-
lyesen jön.

emilia:
Ez azért túlzás. Engem nem ellenőriz.

costel:
Talán, mert te nem szájaltál annyit. Beszéltem a többi áruházzal is. Minden szakszervezeti 
vezetőt ugyanígy követnek. Mindenkit zaklatnak, mindenkin nyomás van.

victoria:
Costică, szerintem te kissé paranoiás lettél.

costel:
Nem, drága, ezúttal tényleg nem. Gyere, elmesélem.

FLASHBACK NR. 3.: ROMLOTT ALMA

(Costel árut pakol a polcokra, gondosan elrendezi, ügyel a távolságokra, lejárati dátumokra 
stb. Bejön Raluca, telefonon beszél.) 

raluca:
…hát nem elmondtam ezerszer, hogy bontsunk velük szerződést? Megint késtek, megint 
nincsenek meg a termékek, megint ugyanaz a történet! Marius, azt akarom, hogy ez a helyzet 
azonnal megoldódjon. Na, most itt vagyok a részlegen, nem tudok beszélni. Pá pá! Ah, csak 
hülyékkel van dolgom ebben az üzletben. Jó reggelt, Costică!

costel:
Kezicsókolom, Raluca.

raluca:
Hallod, Costică, volna egy kérdésem.

costel:
Hallgatom…

raluca:
Beszélsz te angolul?

costel:
Hogyhogy, ennek mi jelent…

raluca:
Nem beszélsz, tudjuk. De 20 éve kereskedelemben dolgozol! Mit jelent a FIFO?

costel:
Jézusom, megint kezdődik elölről!

raluca:
Nem, nem, mit jelent a FI-FO? Válaszolj, kérlek!

costel:
Azok régebbiek ott elöl, mi a franc, ötször is leellenőriztem.

raluca:
First in – first out! First in – first out! Ez a mustár november 1-én jár le! Az ott hátul szeptember 
1-én! Egy hét múlva, Costel, EGY HÉT MÚLVA! First in – first out. Ez junioroknak való munka!
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costel:
Esküszöm, hogy előre tettem, saját kezemmel tettem oda. Nem tudom, mi történik. Tényleg, 
mi az ördög, csak nem bolondultam meg!

raluca:
Az árakról ne is beszéljek. Az ár a termék bal oldalán! Bal oldalt. Jó, angolul nem tudsz, de 
azt csak megtanultad, melyik a jobb, és melyik a bal, nem? Vagy erről is tartsak neked felvi-
lágosítást?

costel:
Nem, nem szükséges.

raluca:
Costică, eljött az idő, hogy beszélgessünk egyet. Figyeltelek az utóbbi időben.

costel:
Fel se tűnt…

raluca:
Máris rengeteg dolog gyűlt össze… Elfogy az áru a polcról, és eltelik a hét, amíg kiteszed az 
új dobozokat.

costel:
3000 termék mellett nem gondolhatod, hogy...

raluca:
Costel, ne szakíts félbe, kérlek szépen, ez érzéketlenség.

costel:
De egyedül maradtam a részlegen, Raluca, elköltöztettétek…

raluca:
A vezetőségnek új elvárásai vannak felénk. Amelyeket, úgy tűnik, te nem igazán tudsz telje-
síteni.

costel:
És mik volnának ezek az elvárások?

raluca:
Azt hiszem, az idővel is probléma van. Épp most néztem rá a múlt heti jelenléti…

costel:
Mi a probléma?

raluca:
…táblázatodra. Hétfőn 7 percet késtél.

costel:
Fél órát maradtam munkaidő után.

raluca:
Kedden késtél… egy kicsit jobb: négy és fél perc.

costel:
Igen.

raluca:
Szerdán késtél 3 percet.

costel:
És csütörtökön egy fél másodpercet.

raluca:
Nem. Csütörtökön valóban pontosan érkeztél. De ez kivétel volt.

costel:
Nem, te tényleg gúnyt űzöl belőlem…
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raluca:
Legalább ez alatt a 8 óra vagy 7 óra 50 perc alatt, amennyit a munkában vagy, nyújts valamit 
magadból, hogy lássuk mi is, hogy itt voltál.

costel:
Igen, igen, igen…

raluca:
Figyelj, menedzserként nekem az az érdekem, hogy eladjak. Hogy a vevő elégedett legyen, 
hogy visszatérjen. Ez a retail! Ha a termékek rendesen el vannak rendezve, akkor eladódnak. 
Ebből élünk!

costel:
Raluca, hogy lettem én a legjobb részlegvezetőből a leghülyébb „eladási szaktanácsadó”? 
De most komolyan, akármit csinálok, sehogy se jó.

raluca:
Ha teszek egy kört a boltban, ezer dolgot látok, amiket megváltoztatnék, ezer dolgot, Costel, 
ami vevőket vonzana be! Te tényleg paranoiás vagy, ha azt hiszed, hogy csak nálad látom, 
hogy mi nem működik.

costel:
Raluca, de most komolyan, én már aludni sem bírok a stressztől. Állandóan ég a gyomrom. 
Nem az van, hogy én nem is…

raluca:
Minden tőled függ, hogy hogyan tudod rendezni magad, Costică. Nézz Mariusra, nézz a kol-
légáidra – ugyanolyan elhivatottak, mint én. Beleszivárog a véredbe. Számomra olyan ez az 
áruház, mint egy gyerek – megszülted, na és most mihez kezdesz? Hát felneveled.

costel:
Raluca, játsszunk nyílt lapokkal. Mert rég ismerjük egymást. És régebb óta dolgozom a CSIP 
CSIP-nél, mint te. Tudom, mit kéne tennem a te „gyermekedért”, a MON AMI-ért! Lemonda-
nom a szakszervezetről! Nem?

raluca:
Costel, tudom, hogy most nehéz időszakon mész keresztül…

costel:
Igen! A szakszervezet kikészít.

raluca:
Kimerült vagy, azért nem vagy hatékony…

costel:
A szakszervezet! Azért jövök két perccel később. Mert dolgozom a szakszervezetnek.

raluca:
Costel, most már tényleg kezdek felidegesedni. Szeretnél tenni valamit a viselkedésed meg-
változtatásáért? Mert erről van szó!

costel:
Persze, Raluca! Mondjunk le a szakszervezetről! Tökéletesen elrendeztem azt a 3000 termé-
ket! Kicserélem azt az 1000 árcímkét…

raluca:
Te ostoba, tényleg én kell a feleségedre és a gyerekeidre gondoljak? Ez az áruház az én 
bizniszem. Ha van egy láda almám, és egyik romlott, tudod, hogy úgy kidobom az egészet a 
rothadttal együtt, mint a pinty!
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costel:
Ne kiabálj, mert én is kiabálni fogok! Amióta átvette a MON AMI, kezdtetek zaklatni engem, 
te és Marius is! Nem csinálok semmit másképp, nem késtem, sőt még többet is dolgoztam, 
a megváltozott szabályzat miatti kavarodásban. A te problémád a szakszervezet!

raluca:
Paranoiás vagy!

costel:
Arra kényszerítettetek mindenkit, hogy kilépjen! Felszámoltátok azt a havi 3 szabadnapo-
mat…

raluca:
Halkabban! Meghallják a kollégák…

costel:
…ami a szakszervezetért járt. Mindent, amit csinálok, azt a szabadidőmben teszem! Nem 
engedted meg, hogy a munkahelyi számítógépet…

raluca:
Costel, nyugodj le, különben vér fog folyni!

costel:
Már semmit sem szabad csinálnom! A hirdetőtáblát is eldugtad a lépcsők mögé, ahol nem 
látja senki! Ne tedd nekem a hülyét, mert nem fog működni! Legyen annyi bátorságod, hogy 
mondd a szemembe, mi történik. Mondd a szemembe, ne légy perverz!

raluca:
Halgass már el! Hallgass! Nem én vagyok a földi Jóisten, nem én hozom a döntéseket. Tudod 
mit mondtak az áruházigazgatók gyűlésén? És ez köztünk maradjon, hogy tudd, hányadán 
állunk. Azt mondták, hogy ott, ahol még vannak szakszervezeti tagok, azt jelenti, hogy az 
igazgató nem tud bánni az alkalmazottakkal. Nem bánik jól, ha az emberek szükségét érzik 
annak, hogy szakszervezetbe tömörüljenek. „Nekünk nincs szükségünk ilyen igazgatókra.” 
Ezt mondták. A szemembe. Most képzeld magad az én helyembe!

(Jelenet vége. Vissza a II. Képhez.)

(Victoria telefonon beszél.)

alin:
Wow, tényleg? Vagyis… tényleg ezt a szemedbe mondta?

costel:
Igen, szó szerint megmondta. De amúgy is egyértelmű volt. Nem hagyják, hogy szóba álljak 
az emberekkel a boltban. Marius és Madam Ralu is egész nap követnek. És most várhatom, 
hogy számonkérnek, mert megláttak a biztonságiak. Elvették az irodámat is, láttátok? Ame-
lyik a recepciónál volt, ahol korábban beszéltünk, azt felszámolták, raktárt csináltak belőle.

emilia:
Az tiszta, hogy most ez a politika. Felvették azt a vörös lányt is – Mirelát. Szünetben kíváncsi-
ságból megkérdeztem: tudod, hogy van szakszervezetünk? Tudod, hogy működik?

alin:
Psssssszt! Én azt mondom, beszélj halkabban, Emilia. Nem lehet tudni…

emilia:
Hallgass már! A lánynak gőze sem volt, micsoda, hogy működik. „Igen – mondta –, tudom, 
hogy van szakszervezet, de azt mondták, hogy ne lépjek be.” 
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costel:
Látod, világos! És meséljek a cirkuszról is az alkalmazottak képviselőjével is? Hogy milyen 
arcok vesznek részt a Fórumban. Láttam, hogy mászkáltak a kisasszonyok az emberi erőfor-
rásoktól az áruházban…

emilia:
Nem ezt mondták nekünk is? Hogy vigyázzunk, kire szavazunk, mert nem lesz jó…

alin:
Nem is tudom, Costică, most vesztettél, amúgy sem számít semmit, ezt mondtad te is.

emilia:
Én rád szavaztam, hogy tudd.

victoria:
Én nem.

costel:
Micsoda meglepetés.

victoria:
De tartózkodtam!

costel:
Jól van, rendben van. De tényleg ekkora cirkuszt? Odatenni a Tanárt? Szegény embert 
egészségügyi szabadságról szedték össze, otthon hívták – kitöltünk neked mindent!

alin:
Wow, tényleg?

victoria:
Azért nem épp így volt.

emilia:
Honnan tudod?

costel:
Haha, hát nem tudod milyen erőtlen? A szavazás hetén mondom neki: mit csinálsz, Traian, 
mikor adtad le a jelentkezésed? Háááát, nem is tudom, Raluca asszony intézte, azt mondta, 
fogadjam el, mert jó lesz.

emilia:
Szegény feje, micsoda komédia…

victoria:
Én azt mondom, jobb, ha vigyázunk, mit beszélünk előtte…

alin:
Komolyan, tényleg?

costel:
Tudjátok meg, én komolyan azon gondolkozom, hogy lelépek! A fizetés egyre kisebb, mi 
veszekszünk egymással, sok a munka, mi értelme maradni? Két gyerekem van. Inkább ki-
megyek külföldre. A te urad jól elboldogul Németországban, nem?

victoria:
Hmmm… Igen… Legalább küld pénzt…

costel:
Mondtam is a feleségemnek, hogy készüljön. Na, ideje visszamenni az ültetvényre. (Costel 
el. Hosszú csend)

emilia:
Szerinted tényleg elmegy?

victoria:
Nem hiszem. Ha tudná, hogy szenved az én uram Németországban… Mit mondjak.
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(Csend. Befejezték az evést. Victoria és Emilia készül vissza dolgozni.)
alin:

(Néhány gyűrött papírlapot vesz elő.) Egy pillanat.
emilia:

Mit akarsz?
alin:

Meg akartam mutatni ezeket a papírokat. Sonia adta, tudjátok, a HR-ről…
victoria:

Mi van velük?
(Megnézik mindketten.)

alin:
Hát hogy spóroljak meg nektek egy utat odáig…

emilia:
Nem, nem hiszem.

victoria:
Tényleg perverz ez a törpe.

alin:
What?

emilia:
Szóval te aláírtad.

alin:
Sonia azt mondta, jó lenne, ha ti is aláírnátok…

victoria:
Hogy mit írjak alá? Tetteted vagy tényleg ilyen hülye vagy?

alin:
Wow, ez most honnan jött?

victoria:
Én nem vagyok szakszervezetis, mókuska!

alin:
Jézusom, igaz, ne haragudj. Emilia, te…

emilia:
Elmész te az anyád picsájába.
(Emilia, Victoria el)

alin: 
(a közönség felé) Oké. Talán én is hibázok néha. Gyertek, elmondom, hogy kötöttek ki nálam 
az újraengedélyeztetési kérvények. Az egész… nagyon cringe helyzet volt.

FLASHBACK NR. 4.: EMBERI ERŐFORRÁSOK

alin:
Szabad? Kezicsókolom.

sonia:
Gyere be, foglalj helyet.

alin:
Köszönöm. A nevem Alin Cernea.

sonia:
Tudom, tudom, Alin. Nálam írtad alá a munkavállalói szerződést, nem emlékszel?
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alin:
De igen, persze, hogy igen.

sonia:
Hogy vagy, Alin? Hogy megy a munka? Elégedett vagy? Sikerült beilleszkedni a csapatba?

alin:
Minden okés. A kollégák rendben vannak, a munka okés…

sonia:
És… a változások? Sikerült alkalmazkodni?

alin:
Hát most kicsit káosz van ezekkel az új változtatásokkal, amíg beletanulunk, tetszik tudni…

sonia:
Jaj, kérlek, tegeződjünk, Alin, egyidősek vagyunk.

alin:
Igen, persze, Sonia.

sonia:
Meglásd, Alin, ügyesen alkalmazkodsz majd az új brandhez. Láttad a fizetésemeléseket is. 
Mit szólsz? Úgy hallottam, hogy az emberek nagyon elégedettek!

alin:
Igen…

sonia:
Megmondom őszintén, nálam megváltoztak a dolgok. A szabályzat 99%-ban más a MON 
AMI-nál. Megváltozott a szoft, megváltoztak az eljárások. Jó, a munkakörülmények korábban 
is jók voltak, most is jók, nem panaszkodom. Igazából jók a körülmények minden multinál, 
legyen az a CSIP CSIP vagy a MON AMI. Mindegyik jó körülményeket biztosít. Civilizált mun-
kahelyet, mosdót, munkavédelmet, egészségügyi biztosítást, team buildinget.  A MON AMI-
nál Romániában a fizetés egyetlen napot sem késett. Egyetlen napot sem.

alin:
Igen, igen… És a te főnököd fizetése, azt hiszem, az enyémnél is nagyobb. Vagy a tiédnél. 
Ez evidens, nem?

sonia:
Evidens, nem? Alin, nézd, a cégnél van előlépési lehetőség. Itt csinálhatsz karriert. Csak 
akarnod kell. Attól függ, milyen célokat tűzöl ki magad elé.

alin:
Igen, hát én tényleg szeretnék valami jobbat. Ez evidens. Talán az IT-részlegen, ha van. Nem 
tudom, ha emlékszel, de én informatikát tanultam…

sonia:
Nézd, Alin, komolyan akartam volna beszélni veled. Az új vezetőség nem igazán… Azaz 
nekik nincs szakszervezetük. Akik benne vannak a szakszervezetben, azokat nem nézik jó 
szemmel…

alin:
Vagyis ők azt mondják, hogy jobb volna, ha nem volna szakszervezetünk…

sonia:
Nézd, benned rengeteg a potenciál. Baráti tanáccsal fordulok hozzád: hagyd ott a szakszer-
vezetet.

alin:
Igen, de nem értem. Mi a bajuk a szakszervezettel?

sonia:
Édes, ez más céges kultúra, ők más kultúrából jönnek…
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alin:
Jó, de Franciaország tele van szakszervezetekkel, nem?

sonia:
Igen, persze, de a MON AMI nagyon jól működik nélkülük. De nincs miért húzni a szót, csak 
egy baráti tanács volt. Az én munkám, hogy törődjek az alkalmazottakkal. 

alin:
Oké.

sonia:
Itt vannak a papírok, ezért hívtalak. Csak simán aláírod, és kész is vagyunk.

alin:
Papírok?

sonia:
És meg is szabadultál egy gondtól. Nézd, ez egy újra jóváhagyási kérvény. Tudod, a szak-
szervezet némiképp… illegálisan működött. Azaz nekünk nincs meg mindenki jóváhagyása, 
hogy eltöröljük a jutalékot. 

alin:
Hogyhogy illegálisan? Én aláírtam nekik… Vagyis ott van a beleegyezésem, hogy…

sonia:
Persze, biztosan, de az új céggel meg kell újítanunk a jóváhagyást. Nézd, hogy teljesen törvé-
nyesen működjön, szükséges itt aláírnod a kérvényt. Ha nem akarod, hogy továbbra is levon-
janak 10 lejt a fizetésedből a szakszervezetnek, bekarikázod a „nem”-et. Egy egyszerű „nem” 
megoldja az egész problémád. És nem fog a főnök asszony a nyakadon ülni, higgy nekem.

alin:
És ha nem karikázok be semmit, mi lesz?

sonia:
Kötelező aláírni ezt a kérvényt. Hogy te úgy választasz, hogy „igen” vagy „nem”, az már a te 
döntésed.

alin:
És ha az „igen”-t karikázom be? Történik valami?

sonia:
Alin, nézz a szemebe. Te egy aranyos, értelmes fiú vagy. Egyetemet végeztél. Ismerem a 
CV-d, látod? Alin, a te helyed nem ott van, hogy veszekedj a vevőkkel, cipeld a raklapokat, 
felmosd a padlót. Tegnap két lánytestvért vettünk fel Berceni-ben az áruházba, vidékiek, még 
írni sem tudnak. Analfabéták… Az ő dolguk a raklapcipelés. De az olyan emberekre, mint te, 
szükség van. Ismerek olyan embereket a MON AMI-nál, akik lentről kezdték, és pár év alatt a 
központba jutottak. Én el tudlak képzelni téged az IT-részlegen!

alin:
What? Tényleg? Azaz ezen az aláíráson múlik? 

sonia:
Nincs miért veszélyeztetned a karriered egy ilyen ostobaság miatt. Gondolj a jövődre. Gya-
nítom, hogy szeretnél családot alapítani. Hacsak nem vagy már közel hozzá. Jól mondom?

alin:
Nem egészen, épp most szakítottunk a barátnőmmel…

sonia:
Annál inkább, Alin. Gondolj magadra. Ha mindenki arra gondol, hogy ő jól legyen, mind jól 
leszünk, nem? Nézd, itt a papír. Így. Ügyes. Tudtam én, hogy egy intelligens és belevaló fiú 
vagy. És aranyos.
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alin:
Persze, igen…

sonia:
Alin, van még egy kérésem. Adok most neked néhány példányt a kérvényből. Vidd el te a 
kollégáidnak, akik alá szeretnék írni.

alin:
What? Hogyhogy?

sonia:
Úgy, hogy én nagyon bízom benned. Megspórolsz a kollégáidnak egy felesleges utat hoz-
zám. Mind alá fogják írni, higgy nekem. Oszd szét te a kérvényeket. És gondolj bele, talán te 
szeretnél az áruház képviselője lenni a Fórumban.

alin:
Én?

sonia:
Igen, szerintem alkalmas lennél.

alin:
Talán jobb volna valaki tapasztaltabb…

sonia:
Higgy nekem, te nagyon is megfelelő vagy.

* * *

alin:
Oké. Nem vállaltam el, hogy jelentkezek a Fórumba. Az tényleg… furcsa lett volna. Vagyis 
elég nagy csapás Costelnek. És senki a régebbiek közül, akik szakszervezetisek voltak, nem 
fogadta el. Így került oda a Tanár, hogy képviseljen minket. Jó, ez valami vicc. A Tanár soha-
sem fogja magára haragítani a főnök asszonyt. Mit kellett volna csinálnom? 34 éves vagyok, 
államvizsga után beálltam a kereskedelembe, mert semmi mást nem találtam, és sürgősen 
szükségem volt pénzre… Anyámnak nagyon kicsi a nyugdíja, nem tud eltartani. És elég weird 
volt, nem? Már egy ideje hozzászoktam ehhez a céghez, és az lenne a legokésabb, ha itt 
maradhatnék az IT-részlegen. Az irodákban teljesen más, mint az áruházban… más a légkör. 
A fizetésről ne is beszéljünk. A szakszervezet amúgy is szétesik a francba. Már szét is esett. 

III. KÉP: JÓGA 

victoria:
Nézd, ott van Alinuș…

costel:
Le kell húzni a cipőt?

victoria:
Persze, hogy le kell húzni!

costel:
Azt nem mondtad, hogy le kell vessem!

emilia:
Így kell jógázni, Costică!
(Mindhárman leülnek Alin mellé.)
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victoria:
Hogy vagy? Jöttünk mi is!

emilia:
Hogy vagy, Alinuș?

costel:
Én is ideülök melléd… Te gyakran jársz ide?

alin:
Hát ingyen van, ember, evidens, hogy eljövök. Megnyugtat.

costel:
Azt mondod, hogy elmúlik tőle a hátfájás? Éjjelente úgy fáj a gerincem, hogy nem bírok fe-
küdni az ágyban.

alin:
Psssszt, halkabban, ember…

emilia:
Mintha iskolában lennénk! Jó ötlet volt, Viki! Ez aztán a team building!

victoria:
Drága, ha Madam Ralu és Marius Bulgáriában vagy hol a francban utazgatnak, legalább mi 
is jógázzunk egyet!
(Csend, próbálják csinálni a gyakorlatokat.)

victoria:
Halljátok, ha már úgyis itt vagyunk… Beszéljük meg, hogy mit csináljunk ezekkel!

costel:
Mivel, te?

victoria:
Hát az áruházzal, ezekkel a szerencsétlenekkel! Nem lehet így tovább, Costică! 

costel:
Hát jó, hogy kezdjük észrevenni!

victoria:
Kikészítenek ezzel a változó programmal. Múlt héten megint 5 napot dolgoztam 10 órás 
túrákban. Mindennap azt mondom, „kész, ez az utolsó nap!” És aztán kezdem elölről. Még 
hazudok magamnak egy kicsit.

costel:
Nem azt mondtad, hogy majd megvéded magad? Hogy te nem félsz semmitől?

victoria:
Gyere már, Costică. Tévedtem, jól van?
(Szünet, folytatják a gyakorlatokat.)

costel:
Igaza van Vikinek… ez súlyos. És tudod mit csináltak ma Stela nénivel?

emilia:
Mit?

costel:
Behívta, hogy adjon le egy kérvényt, hogy senior tanácsadóból tegyék át juniorba, hogy 
csökkentsék még a fizetését! Mert most úgyis a részlegen van, nincsenek beosztottai...

emilia:
Ki, Madam Ralu?
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costel:
Igen. Stela azt mondta – én nem adom le a kérvényt. Nekem még egy évem van nyugdíjig. 
És akkor megfenyegették, hogy kirúgják. Mentővel ment el, oxigénmaszkkal az arcán, olyan 
rosszul lett az öregasszony.

victoria:
Jézusom! Te jóságos ég!

emilia:
Szegény! Te jó isten!

costel:
Mentem Madam Raluhoz, és azt mondja: akkor most minden beszélgetés után felakad a 
szemünk és elájulunk? Próbáltam botrányt csinálni, de hiába.

victoria:
Hát nem tehetsz panaszt a szakszervezet nevében?

costel:
Milyen szakszervezet, Victoria? A szakszervezet hivatalosan is halott.

victoria:
Tényleg?

costel:
Tudod, kik fizették a járulékot tőlünk az áruházból? Én és Emilia. Múlt hónapra az egész or-
szágban száznál kevesebben maradtunk. Háromezerből!
(Az oktató rájuk szól.)

emilia:
Mentünk volna inkább pizzázni!

victoria:
A pizza nem a MON AMI pénzén lett volna!

costel:
Hát most, hogy majdnem egy év eltelt az átvétel óta, kezdek rájönni, milyen gyengék tudunk 
lenni. Még George is, aki állítólag régebb a vezető volt, de most mindenki ott ült a ketrecében, 
hogy lássa a MON AMI család, hogy milyen szófogadók, és ne rúgja ki őket. Semmi tüntetés, 
semmi!

victoria:
Hát gyűljünk össze, csináljunk valamit, hogy segítsünk Stela néninek…

costel:
És mit csináljunk? Régebb a szakszervezethez fordultunk, ha ilyen problémák voltak, más-
képp tudtunk tárgyalni. A többi hipermarketben, ahol van szakszervezet, nem történik ilyen 
mocskoskodás! Most meg itt van nekünk ez a papagáj, a Tanár!

victoria:
A Tanár a saját dolgával törődik. Azért mondom, hogy csináljunk mi valamit.

costel:
Beszélek Mariusszal, talán ő mond egy-két szót…

victoria:
Marius? Haha, tudod mit intézett Marius? Tudtad, hogy ezek dolgoznak karácsonykor?

costel:
Pfff, biztos voltam benne, hogy valamelyikőtök megtörik. Én megmondtam, hogy nem tehet-
nek veletek semmit, de hiába.

emilia:
És mit csináltam volna, Costică? Botrányt, hogy aztán engem is kirúgjanak?
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victoria:
Nem kötelezhet karácsonykor, Emilia!

emilia:
Hadd mondjak valamit. Voltam legalább 3 állásinterjún más helyeken, hogy tudjátok! Bank-
ban is. És máshol. Leadtam a CV-m, nagyon örültek nekem, amíg meg nem látták a koromat. 
Egy adott ponton azt mondtam az egyiknek: ok, rendben, elmúltam 35. De nem tartozom a 
nyugdíjasok közé sem. Most akkor mit csináljak? Ne is dolgozzak, ne is éljek, ne is lélegez-
zek? Nézd meg, 42 évesen vénasszony lettem. Ezért nem kommentálok.
(Csend, kínlódnak a jógagyakorlatokkal.)

costel:
Tehát átvert a karácsonnyal. A rohadt Marius…

emilia:
A rohadt, de ő is dolgozik!

victoria:
Hát jól van, ez dolgozik reggel 7-től este 7-ig. Nem fizetik a pluszóráit, semmit. És elfogadja, 
mert menedzserhelyettes lehet. (Gyakorlat végén utolsónak maradnak állva, gyorsan vissza-
ülnek.) Behúzta a farkát, Costică, ez van. Én nem törtem meg. Vannak elveim, ember – Ro-
mániából nem rúghatnak ki. Vagy ebből a világból. És addig, amíg igazam van, nem félek. A 
kérdés az, amiért ma ide hívtalak: most, ma, tudunk tenni valamit?
(Az oktató rájuk szól.)

costel:
Hát sztrájkot már nem csinálhatsz… vagyis szervezetten nem lehet szakszervezet nélkül. 
Még szakszervezettel is nehéz volt. Ez a bűnügyi törvény 2011 óta. Itt a legkeményebb egész 
Európában!

emilia:
Ebben az országban az alkalmazott legyen engedelmes, dolgozzon a semmiért!

victoria:
Épp, hogy nem! Gyertek, egyszerűen hagyjuk abba a munkát. Nem dolgozunk, és kész.

costel:
S kivel csinálod? Alinnal?

alin:
Igen, Alinnal, mert már én sem bírom ezt!

victoria, emilia:
Hoppá! Na, nézz oda!

emilia:
Hallod? Tegyük fel, hogy én beszállok. Mit csinálunk a többiekkel? Geta beszáll? Corina 
beszáll?

victoria:
Hát nézzük meg, beszéljünk velük!

costel:
Ha akarjátok, én is beszállok! Beszélek én Stela nénivel. 

victoria:
Én jól kijövök Getával, megpróbálom meggyőzni őt. Egy napot, nem tudom, legalább egy 
napot. 

emilia:
Szerintem, ha mind beszállunk, Corina is benne lesz.
(Rájuk szól az oktató.)
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emilia:
Jó. És mit kérünk?

victoria:
Először is azt, hogy ne kelljen dolgozni karácsonykor! Másodszor, hogy vezessük vissza a 
beosztásokat, mert nem lehet így dolgozni! Harmadjára pedig, hogy vegyenek fel még…

emilia:
Igen, pontosan.

victoria:
A 30 alkalmazottból 10 maradt…

emilia:
De ha odatesznek, hogy fizessük az üzlet bevételét arra a napra, amikor munkaszünetet 
tartunk? Komolyan, egy napi bevétel… nem hiszem, hogy ki tudnánk fizetni.

costel:
Nincs ahogy, nincs joguk! Bepereljük őket!

emilia:
Costică, légy komoly! Nekem villanyra és kajára sincs pénzem, és most költsek ügyvédekre?

alin:
Igen, ember, volt olyan eset, hogy az alkalmazottak elveszítették a sztrájk miatt a pert...

victoria:
Nincs ahogy kirúgjanak! Ha egyikünk se dolgozik, kicsináljuk őket. Meglásd, nem jön senki, 
hogy felvegyék, nagy emberhiány van!

costel:
Cseréljünk a többiekkel, hogy mind egyszerre legyünk beosztva.

victoria:
Ez a szerda jó lesz?

emilia:
És mit csinálunk?

costel:
Nem dolgozunk.

victoria:
Készítünk transzparenseket! Láttátok azokat az Electroluxnál? Azokra írjuk a követeléseinket!

alin:
Igen, megcsinálom én őket!

costel:
Segítesz te ezekkel? Megcsinálod számítógépen?

alin:
Igen, ember, evidens.

victoria:
És mit csinálunk, hívjuk a sajtót? Ha botrányt csinálunk, lőttek az imázsunknak! El tudod 
képzelni, veszítenek a bevételekből is, és...

emilia:
Te jó ég, és ha meglát anyám a tévében? Tudni fogja az egész falu!

costel:
Jaj, drágám, mi lesz, pucéran lát? Azt látja, hogy küzdesz valamiért!
(Az oktató kitessékeli őket.)

victoria:
Bocsánat, bocsánat.
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alin:
Wow, viccet csináltatok belőlem, ember. Martina megharagudott!

emilia:
Mi megyünk, megiszunk egy sört...

costel:
Kezicsókolom! Sok sikert!

3. DAL: AZ ÁRUHÁZBAN ELFECSÉRELT REGGELEK

♬ Hajnali 3 van, de én már nem alszom.
Kereslek én téged, ezen a hajnalon.
Vajon hol lehetsz, miért hagytál el engem?
Tegnapról mára úgy megváltoztál, csendben…

Árcímkékkel a kezemben sorok közt bolyongok.
Előbb a testápolók, majd a samponos polcok.
Kettő bani különbség, neked tán jelentéktelen,
De lecserélek minden címkét, ez az életem!

Refrén
Ezer rendezendő polc van,
Ezer cserélendő ár,
Az áruházi hajnalokban
Minden sajog, nagyon fáj!

Ezer cipelendő raklap,
Ezer rendezendő termék,
Az elveszett csomagoknak
Míg keresem, így énekelnék: 

Gyertek velem szépen, legyünk együtt örökre!
Te jó vagy még májusig, te lejársz csütörtökre!
Téged előrébb helyezlek. Kérlek, maradj veszteg.
Te leszel majd a legelső, kit holnap megvesznek!

Az árcímkék tengerébe néha belefulladok,
Megannyi polc közt, amely ezer színben ragyog!
Olyan korán van még, de annyit kell még tennem,
Tegnap még a tofu ára is már megint felment…

Refrén
Ezer rendezendő polc van,
Ezer cserélendő ár,
Az áruházi hajnalokban
Minden sajog, nagyon fáj!
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Ezer cipelendő raklap,
Ezer rendezendő termék,
Az elveszett csomagoknak
Beszélek csak nagyon rég… ♬

IV. KÉP: TÉL

(A jelenet elején mind a négyen karácsonyi díszeket hoznak magukkal. Kezükben fényképek, 
tervek az áruház kidíszítéséhez. Victoria áll a tervvel, és irányítja a többieket. Costel és Emilia 
az angyalhajat, Alin az égőket rendezi.)

victoria:
Emilia, tedd ki ezeket a polcra. Kell még legyen abból a fehérből a szélén…

alin:
Ne siess úgy…

emilia:
Tehát ez ide jön…

costel:
Hátramegyek, kihozom a másik doboz angyalhajat!

victoria:
Vigyázz, Alinuș, mert ha eltöröd ezeket az égőket, oda a kéthavi fizetésed!

emilia:
Costel, gyorsabban, mert felkel a nap…

costel:
Hagyjál már, Emilia, nem bírja a hátam. Addig cipekedtem, hogy rosszul lettem…

alin:
Igen, ember, hallottad Ralut, hogy az üzlet legyen, ahogy ő mondta, „puccba téve”, minden 
„csillogjon”, mert jönnek karácsonyi látogatásra a központból. Hát hogy csillogjon három 
emberrel? Nincs ahogy, ez evidens…

emilia:
Hát nem tudjátok, hogy jött az a Dorion húsvétkor is? És mérges volt, mert nem volt minden 
tökéletes nagypénteken? Hát te normális vagy a fejeddel?

costel:
Figyeljetek rám! Ha már úgyis Dorionról beszélsz. Felhívott tegnap Vasile a szövetségtől…

alin:
Ki az a Vasile?

costel:
A Kereskedelmi Szakszervezetek Szövetségének az elnöke. Neked tudnod kéne! Mindegy, 
az ember segíteni akar nekünk.

emilia:
Igen…

costel:
Akar interjút készíteni velünk arról, hogy ezek hogyan tették tönkre a szakszervezetet…

emilia:
És mit csinálnak vele?

costel:
Hát elmeséljük, hogy jártunk, és mik a jelenlegi munkakörülmények, és…
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alin:
És… hova kerülnek ezek a beszélgetések?

costel:
Azt mondja, el akarja küldeni a Világbanknak. Állítólag a Dorion család kölcsönt vett fel a 
Világbanktól, és egyik kikötés az volt, hogy bánjanak tisztességgel az alkalmazottakkal…

emilia:
Haha, na ez igazán jó. És megkapták a pénzt?

costel:
A lényeg az, hogy ha elég vallomást gyűjtünk az egész országból, hogy ezek mit csináltak 
velünk és a szakszervezettel… Az nagyon csúnyán végződhet nekik!

emilia:
Hát számolj be te, nem? Te tudod a legjobban.

costel:
Az elképzelés az, hogy minél többen legyünk. Hogy…

alin:
Ember, sokakat fognak találni az országban, szerintem mindenhol para volt, ez evidens…

costel:
Tehát belegyeznétek abba, hogy ti is beszéljetek, vagy sem?

emilia:
Nem tudom, mit mondjak, ha kiderül a nevünk… Viszlát, egyből kirúgnak.

costel:
Nem derül ki, nem derül, név nélkül történik.

alin:
Ember, nem hiszem, hogy ez bármit is rendbe hozna. Talán Viki…

victoria:
Hát én voltam a szakszervezetben? Már megint összekeverted.

alin:
Jézusom, igaz! De te vagy a nagyobb szájú!

costel:
Akkor tényleg egyikőtök se száll be? Ha ti mind beseggeltek, mit várjak Stela nénitől? Mire 
várhatsz…

victoria:
Ti semmi mást sem csináltok, csak búslakodtok, de amikor valamit csinálni kéne… Nem 
tartunk mi össze! És ezt tudják ők nagyon is jól! Vissza is élnek vele!

emilia:
Ne már, Viki, te is kezded?

victoria:
Ugyanígy csináltatok a sztrájkkal is! Miért húzzátok be a vészféket, ha nem vagytok képesek 
talpon maradni? 

emilia:
Victoria, ez a valóság az áruházban! Nem tartunk össze. Mert ha összetartanánk, akkor ügye-
sebbek lennénk, nagyobb fizetésünk lenne, volna mindenünk. 

victoria:
De beszéltünk azon a nyomorult jógán is, és…

emilia:
Nem hiszem, hogy én vagyok az, aki elrontotta neked a sztrájkot.

victoria:
Na igen, mert az én sztrájkom volt…
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costel: 
(Görnyedve jön be, két keze a háta mögött.) Au, au, au, au, a hátam! Nem bírom!

victoria:
Mi lett veled?

emilia:
Mi az, rosszul lettél?

costel:
Au! Au! Ahahahahahaha! (A háta mögül elővesz egy üveg whiskyt.)

emilia:
Jaj, de hülye vagy!

costel:
Tudjátok mi ez?

alin:
Egy üveg whisky hátulról… add ide, tegyem fel a polcra...

costel:
Nem Alinuș! Egyes, leülhetsz. Ez egy üveg whisky… amit mi már nem árulunk!

alin:
Wow, komolyan?

costel:
Ami már nincs is készleten! Eltévedt a hátsó sorban. Ami azt jelenti, hogy…

emilia:
Ne csináld, Costel, ne keverj bajba minket, kérlek…

costel:
Gyertek már, tartsunk mi is egy szünetet. Rabszolgaként dolgozunk…

emilia:
Gyertek, fejezzük be, majdnem kész vagyunk…

costel:
Csak egy-egy dugócskával, meglásd, ellazít, veszekedtünk, idegeskedtünk egy kicsit. Egy 
dugónyi a hölgynek, a hölgyeknek, béküléshez! Nem, nem, állj, állj, állj! Gyertek, mondjunk 
pohárköszöntőt!

victoria:
Én? A sztrájkért! Igyunk a sztrájkért… A… szakszervezetért!

emilia:
A szakszervezetért iszom én is!

costel:
Legyünk őszinték! A szakszervezetért nem iszunk, érte egy kupakkal a földre öntünk.

emilia:
Ne mocskold össze!

costel:
Hagyd, úgyis mi takarítjuk fel. Öntsünk ki egy kupakkal a szakszervezetért.

victoria:
Aaa, uuuh, ez erős!

costel:
Gyere, Emilia!

emilia:
Eszem ágában sincs, nem szabad munkaidőben inni, mi a franc…

costel:
Gyere már, Emilia!
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victoria:
De nekik szabad hajszolni minket, mint a marhákat? Nekik szabad!

emilia:
Hogy fogok én így dolgozni?

alin:
Gyere már, nem rúgunk be olyan könnyen, evidens…

costel:
Emilia, egy köszöntőt!

victoria:
Mondd, te mire iszol?

emilia:
Én… a jövőbeli munkahelyemre!

costel:
Te jó ég! Valami optimistábbat?

emilia:
Aaaaah.

alin:
Most én? Wow!

costel:
Alinuș, te miért iszol?

victoria:
A jógáért!

alin:
Szóval… minél több ingyenjógaóráért, mert szerintem jót tesz nekünk…

emilia:
Hogy is álltunk jógán, így, féllábon?

alin:
A zen nyugalomért, és az áruházi kollégák közti megértésért…

victoria:
A Tanár úrért!

emilia:
Madam Raluért!

victoria:
Mondd el te is, Costică!

costel:
Én emelem ezt a kupakot a nagyságos MON AMI családért, a mi Dorion atyánkért, akinek 
látogatását úgy várjuk, és akinek valami különlegessel készülünk! És hogy a továbbiakban is 
Dorion rabszolgái lehessünk!

emilia:
Igen, a mi gazdánkért!

victoria:
Nem eszünk valamit?

costel:
De igen, de azelőtt még megiszunk egy-egy kupakkal!

victoria:
Együnk mi is valami édességet…

costel:
Tartsuk be a rendet, tartsuk, először Viki.
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victoria:
Én nem ettem egész éjjel.

emilia:
Engem ez megütött egy kicsit…

costel:
Viki, most kívánjatok egyet! Az új évre! Ez a mi szilveszterünk!

victoria:
Kívánjak? Nem is tudom… Hogy mehessek szabadságra a törökökhöz! Hogy vegyek ki két 
hét szabadságot! Ilyet sohasem csináltam!

emilia:
Nekem mondod! Apránként veszem ki, itt két napot, ott hármat…

victoria:
Én fizetek! Meghívlak, jön az uram a pénzzel! Gyertek, vegyünk valami édességet, mert már 
nem bírom!

costel:
Gyere, Emilia, rajtad a sor…

emilia:
Öööö… hogy vegyek ki szabadságot én is! És… végezzek el manikűrös-tanfolyamot – smink, 
műpillák, szemöldök! Talán így szabadulok innen!

costel:
Tehát, hogy szabadulj innen. És te, Alinuș?

alin:
Hogy legyek híres fényképész! Haha. Vagy… legalább kerüljek be a központba! Milyen élete 
van azoknak az irodákban – szeretők, sportbérlet… Wow, komolyan beszélek!

emilia:
Szerintem én ugyanitt leszek. Már vásárlók is mondták, amikor megláttak, hogy még mindig 
itt vagy, ennyi év után?

costel:
De ti tudjátok, én mit szeretnék? Hogy megmutassam ezeknek! Hogy megváltozzon a tör-
vény Romániában! Hogy legyen szakszervezet! Hogy jöjjön most Dorion, és mondja, mint 
húsvétkor, „miért nincsenek tele a polcok a termékekkel? Mi ez itt? C’est un bordel!” S én 
rúgjam ki innen!

victoria:
C’est pas possible! C’est pas possible!

emilia:
Hogy csinált a francia? Allez, Allez! Alinuș, Allez!

alin:
Je vous remercier monsieur Dorion! Vous peu choisir de ici, de promocion!
Peut choisir cette bouteille la!

emilia:
(Doriont utánozva) Ez is az enyém! Ez az üveg is az enyém! Ez a polc is az enyém! Ez az an-
gyalhaj is az enyém! És ti… ti is az enyémek vagytok! Allez! Allez! C’est un bordel! Az enyém!

minD:
Monsieur Dorion, moniseur Dorion! (hajladoznak)

emilia:
Allez, allez! Allez, allez! C’est un bordel! Kaptok tőlem előléptetést! Itt az előléptetés!

victoria:
Vigyázz, el ne ess!
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costel:
Figyeljetek! Amikor jönni fog Dorion úr! Bon jour! Je suis monieur Dorion!

emilia:
Aha! Lö karácsonyi distraccion te vagy Dorion, és Dorion Costel, vagyis te vagy Dorion, aki 
Costel és… Dorion azt csinálja, amit Costel… Cipelj!

costel:
Je, je ne peut pas, je…

emilia:
Cipelj! Allez, allez!

costel:
Jaj, a lö hátam, lö fájdalmaim vannak, lö…

emilia:
Fáj a hátad? Az nem lehet! Cipelj!

costel:
C’est pas possible!

emilia:
C’est possible!

victoria:
Cipelj!

alin:
Moss fel!

emilia:
Súroljad!

victoria:
A kasszához! Hátra! A kasszához! Hátra! Gyorsabban! Allez, allez!

costel:
Mais non! Je vous fait un protest!

emilia:
Moss fel, súroljad!

victoria:
Dorion úr, takarítson! Mert már nincs meg a takarítócége!

alin:
Madam Raluval!

victoria:
Helyes, Dorion úr Madam Raluval ketten fogkefével mossák fel a padlót… (Lassacskán el-
csendesednek, majd mind kimerülten nyúlnak el a polcok között.)

alin:
Ah, milyen jót nevettem, komolyan…
(szünet)

alin:
Aludni akarok…

emilia:
Te jó ég… Te jó ég… Már csak egy óránk van, össze kell szedjük…

victoria:
Mi lenne, ha így hagynánk. És kiírjuk nagy betűkkel: AKCIÓ: SZTRÁJK.

emilia:
Nem hagyhatjuk így.
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alin:
Mit csinálsz? Tényleg kiírod?

victoria:
Miért nem hagyjuk így?

costel:
Gyertek, hagyjuk így…

emilia:
Félóra múlva jön Madam Ralu, tudjátok, hogy korábban jön reggel!

costel:
Gyertek, csináljunk sztrájkot. Itt a pillanat! A MON AMI-nak itt a legnagyobb a profitja egész 
Európában. Kérjünk tőlük pénzt!

victoria:
És nekünk vannak a legkisebb fizetéseink. Kérjünk csak tőlük pénzt! Mi mától nem dolgo-
zunk, ha nem adnak 2500 lejes fizetést! Gyertek, kezdjünk sztrájkba! Legalább mi négyen! 

emilia:
Mi innen mind elmegyünk, a kapuig feleennyien maradunk, és a bejáratnál már Viki egyedül 
marad. Csak ő marad meg a transzparens. De azon is azt fogja írni: „Isten hozta, Madam 
Ralu!”

costel:
De ta-ta-ta-talán…

emilia:
Costi, szerintem te berúgtál!

costel:
A fáradtságtól. És mi a te bajod? Már nem szabad berúgni sem? Hol rúghatunk akkor be? 
Otthon a feleségem azt mondja, hogy hagyjam már azt a MON AMI-t, csak nem a MON AMI-
val házasodtál össze? Mert amikor hazaérek, azonnal összeesek.

emilia:
Akkor… most lássunk munkához, nem? Szedjük össze.

victoria:
(énekelni kezd) Sztrájk, sztrájk… általános sztrájk…

victoria:
Sztrájk, sztrájk, általános sztrájk!

costel, alin, victoria:
Sztrájk, sztrájk, általános sztrájk!
Sztrájk, sztrájk!

emilia:
Milyen sztrájk? Mire jó ez? Minek a sok lózung?
Úgyis az lesz, hogy jövő karácsonykor is melózunk…

victoria:
Sztrájk, sztrájk!

victoria:
Ezért kell most harcolni! Gyertek, össze kell tartanunk!

emilia:
Nem, hiszem, hogy magunkon kívül bárkire is számíthatunk.

costel:
A sztrájk még szakszervezettel is sanyarú harc,
De négy alkalmazottal csupán színtiszta kudarc!
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alin:
Micsoda rímeid vannak, ember…
Evidens, hogy nincsen törvény, ami minket megvédhet,
A cégekért és a fejesekért csinálják az egészet…

emilia:
Elbukunk és veszekedünk,
Nincs többé szakszervezetünk.
Azzal talán lehetett volna,
Nélküle csak szolgasorba…

victoria:
Ne már, Emilia, ne légy te is ilyen pesszimista…

Újra meg kell próbálni és jobban kell csinálni,
Ha mi nem tesszük oda magunk, akkor mégis ki, ki, ki?
Össze kell tartanunk, ne engedjük, hogy széthúzzanak.
Mutassuk meg, hogy nincs több játszma, tovább ez így nem marad…

alin:
Egyetlen áruházból vagyunk egy maroknyi ember,
Ilyen hitványul fizetnek, míg lázadni senki nem mer.
Ezer boltban tízezer munkás, és mindig jönnek újak.
Arcunkba röhögnek, és aztán páros lábbal kirúgnak…

costel:
Ezért lett volna hasznos nekünk a szakszervezet,
Összefogna az egész ország, tárgyalni csak így lehet.
Éreznénk, közülünk nemcsak pár kiégett munkás maradt,
Hanem mi is sokan vagyunk, akik össze is tartanak!

Kar:
Újra meg kell próbálni és jobban kell csinálni,
Ha mi nem tesszük oda magunk, akkor mégis ki, ki, ki?
Össze kell tartanunk, ne engedjük, hogy széthúzzanak.
Mutassuk meg, hogy nincs több játszma, tovább ez így nem marad…

Össze kell tartanunk, ne engedjük, hogy széthúzzanak.
Mutassuk meg, hogy nincs több játszma, tovább ez így nem marad…

VÉGE
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és résztvevője, amelyek témájukat, esztétikájukat és munkamódszerüket tekintve is a társadalmi 
felelősségvállalást, a kollaborációt, a kritikai szemléletet állítják középpontba. Társalapítója a bu-
karesti MACAZ nevű bárszínháznak, amely szövetkezeti alapokon működik. 

Kedves Emőke (Temesvár) a bukaresti I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetemen 
tanult. Jelenleg a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház alkalmazott rendezője és dok-
torandusz a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karán. Három gyermek édesanyja. 

Köllő Katalin (Kolozsvár) színikritikus.

Kricsfalusi Beatrix (Debrecen) germanisztikát és anglisztikát tanult a Debreceni Egyete- 
men, doktori disszertációját 2010-ben védte meg. Jelenleg a Debreceni Egyetem Germanisztikai 
Intézetének adjunktusa. Kutatási területei: a dráma és a színház elmélete és esztétikája, a színház 
medialitása, a színrevitel politikája, reprezentáció- és performativitáselméletek.

Lokodi Anna-Aletta (Marosvásárhely) doktorandusz, tanársegéd, látványtervező. A Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem Látványtervező szakán végzett alapképzést, majd a Budapesti 
Képzőművészeti Egyetemen folytatta mester szakos tanulmányait. Érdeklődési területe a szín-
házi jelmeztervezés.

Oltean Márk (Nagyvárad) a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Teatrológia szakos diákja.  

Rancz Mónika (Kolozsvár) doktorandusz hallgató a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Törté-
nelem és Filozófia Karán. A BBTE Magyar Színházi Intézetében végezte alapképzés szintű tanul-
mányait, majd mesteri diplomáját az Alkalmazott médiatudományok szakon szerezte. A Bolyai 
Társaság, valamint annak égisze alá tartozó Egyetemi Műhely Kiadó programfelelőse, adminiszt-
rátora és felelős kiadója.

Sebesi István (Betfalva) Kolozsváron tanult teatrológiát. Rendszeresen közöl színikritikát. 
Fordított John Willard-, Franz Werfel-, Rudolf Steiner-, Vilém Flusser-szövegeket. Évekig a Sziget 
Fesztivál munkatársa volt.

Tóth István Steff (Marosvásárhely) doktorandusz hallgató a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetemen. Kutatási témaköre: Az audiovizuális dokumentumok élete a színházi előadásban. 
(Témavezetője: Dr. habil. Kékesi-Kun Árpád.) Az Intézmény magyar tagozatának médiafelelőse, 
és az ott működő médialabor adminisztrálása tartozik a munkaköréhez.



CRITICĂ

Kata Köllő:  În urma farsei cu Romeo și Julieta
Adaptarea Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca a piesei lui Shakespeare este descrisă 

de regizorul Attila Vidnyánszki junior ca fiind „un non-spectacol”. În critica sa, Kata Köllő caută 
răspunsuri la întrebarea cum poate fi interpretată această anti-definiție, cum poate fi contem-
poraneizată tragedia iubirii și ce soluții stilistice și de punere în scenă folosesc creatorii pentru 
a realiza experiența inversiunii. Tragedia cu conotație negativă este transformată de actori într-o 
producție furibundă, folosind instrumentele comicului de situație și de caracter. În textul său, 
Köllő analizează motivele ce stau la baza succesului cheii regizorale.

Réka Bartha: Amintire, tu, dragă, comună, failibilă. Rezumat subiectiv (ambiguu) al 
celei de-a 12-a întâlniri de teatru contemporan dráMA de la Odorheiu Secuiesc 

În luna octombrie a acestui an, la Odorheiu Secuiesc a avut loc cea de-a douăsprezecea 
ediție a festivalului dráMA, dedicat dramaturgiei și teatrului contemporan. Criticul Réka Bartha, 
care își scrie raportul pe baza a jumătate din piesele prezentate la festival, face din contingență 
elementul organizatoric, despre care spune că rimează bine cu tema centrală a festivalului, aceea 
a amintirii. Reportajul lui Bartha cuprinde spectacolele Copilul nostru, din Miercurea Ciuc, Bala-
dele memoriei  adusă de trupa Reactor din Cluj, Aș fi vrut să fiu rebel cu voi, prezentată de Yorick 
Studio, Rasputin, producție adusă de la Satu Mare, precum și o seară de poezie contemporană 
și o masă rotundă cu participarea specialiștilor din domeniul teatrului.

Mark Oltean: Un festival de teatru inedit într-o situație inedită. Reportaj de la cea 
de-a IX-a ediție a Festivalului „Poimâine” de la Oradea

Márk Oltean prezintă evenimentele din cadrul Festivalului Oradea Poimâine, care a avut loc 
pentru a noua oară în iunie 2021. El se concentrează asupra luptelor politice și publice împotriva 
obstrucționării, prin diferite mijloace, a teatrului și, prin această lentilă, prezintă spectacolele fes-
tivalului, aduse din Transilvania și Ungaria: Cireșul Negru, în producția trupei din Miskolc, Tigrul, 
o producție orădeană, Nouă, prezentată de timișoreni, Opera tărănească, venită din Novi Sad și 
un concert extraordinar.

MATERIALUL VIZUALULUI

István Steff Tóth: Pentru mine, transmisiunile în direct înseamnă un exercițiu ideatic 
la fel de intens ca un examen de matematică pentru un elev de la bac - o convorbire cu 
Ede Barabási, editor de imagine a piesei Grand Hotel Retromadár 

Pentru a asigura buna desfășurare a producțiilor de teatru care au trecut în spațiul digital, 
noi profesioniști s-au alăturat echipei tehnice: astfel, editorul de imagine este responsabil de 
transmiterea experienței artistice către publicul din afara spațiului teatral. Ede Barabási a lucrat 
în această funcție la Compania Tompa Miklós a Teatrului Național din Târgu Mureș, unde a fost 
responsabil cu difuzarea prin stream a spectacolului Grand Hotel Retromadár, în regia lui Radu 
Afrim. Doctorandul István Steff Tóth l-a intervievat pe Ede Barabási despre profesie, adaptare, 
tehnică și tehnologie, așteptări și provocări.

Beatrix Kricsfalusi: Tehnici performative ale producerii adevărului
Autorul se concentrează pe lecture performance-ul lui Arne Vogelsang, care tratează modul 

în care propagandiștii de extremă dreapta, care se autointitulează „luptători ai adevărului”, își 
produc propriile „adevăruri alternative” și creează astfel o criză a cunoașterii. Kricsfalusi încearcă 



să reconstruiască modul în care „mișcarea pentru adevăr” instrumentalizează strategiile estetice 
ale artei politice de stânga în spectacolele sale online și offline, folosindu-se de instrumentele 
teatrului. Analiza sa duce la concluzia că privarea teatrului de monopolul asupra modului „ca 
și cum” descrie de fapt re-mediatizarea teatrului prin intermediul internetului, ceea ce, la rândul 
său, atrage atenția asupra posibilității de a recupera aceste instrumente după un asemenea furt 
al tehnicilor tradiționale ale teatrului de iluzie și ale strategiilor de artă de acțiune.

Lokodi Aletta: Postumanismul pe scena transilvăneană
În analiza spectacolului Alice, în regia lui László Bocsárdi, autorul se ocupă de reprezentarea 

teatrală a corpurilor dezumanizate, de imaginea schimbată și în continuă schimbare a omului și a 
corpului uman în secolul 21, în contextul lumii vizuale a teatrului, a costumului teatral și  a gestu-
rilor. Lumea vizuală a lui Alice, susține autorea, combină elemente ale culturii de masă globalizate 
cu o sensibilitate profund umană, întruchipând lumea instinctivă și emoțională, creând diferite 
identități și alteregouri. Dimensiunea postumană este adusă la viață în spectacol prin intermediul 
produselor și tendințelor stilistice (trash) ale binecunoscutei culturi de masă, dezvăluind o lume 
interioară complexă prin căutarea identității unei adolescente.

FUNDALUL VIZUAL: DECIZIE ȘI REFORMĂ

Cristina Modreanu: De ce este nevoie urgentă de o reformă a sectorului cultural?
Criticul de teatru român Cristina Modreanu, redactor-șef al revistei Scena, discută despre 

necesitatea inevitabilă de reformare a instituțiilor culturale de stat, inclusiv a instituțiilor de spec-
tacol, pe linia încercărilor de modificare a Ordonanței de Urgență 189 și a respingerii acestor 
modificări. Modreanu critică practica consacrată a managementului instituțional, practică în care 
funcțiile artistice și manageriale sunt exercitate în mod contraproductiv de o singură persoană, 
dar critică și funcțiile de director pe viață, întrucât nu există o limită legală a numărului de mandate 
succesive care pot fi deținute.

RECENZIE DE CARTE

István Sebesi: Despre luptele teatrului românesc de azi
Autorul recenziază cartea Fluturele gladiator a editorului și curatorului de teatru român Cristina 

Modreanu. Publicată în 2016 la Editura Curtea Veche, cartea are ca subtitlu Teatrul politic, queer & 
feminist pe scena românească, iar ilustrațiile sunt semnate de renumitul Dan Perjovschi. Modreanu 
interpretează metafora „fluturelui gladiator” ca reprezentând efemeritatea teatrului, cuplată cu 
lupta brutală pentru supraviețuire în lumea de azi, în care un David al stranietății, al alterității, al 
progresismului luptă cu un Goliat paternalist și distructiv al mentalității învechite.

Mónika Rancz: Interviu cu tigrul
Prima carte de teatru în limba maghiară a dramaturgului-regizor-director de teatru român 

contemporan Gianina Cărbunariu, Oameni obișnuți, a apărut în 2020 la Editura UArtPress a 
Universității de Arte din Târgu Mureș. Editată de Kinga Boros, cartea cuprinde piesele mady-
baby.edu și Tigrul, traduse de Réka Csűrös, urmate de dramele Solitaritate, For Sale și Oameni 
obișnuți, traduse de Éva Patkó. Recenzia volumului, scrisă într-un limbaj poetic, evidențiază an-
gajamentul social și caricatura pieselor „cu pași de tigru”, precum și prezența tulburătoare a 
absenței.



Emőke Kedves: Un bilet dus-întors între practica și teoria teatrului
Emőke Kedves prezintă în recenzia sa o carte semnată de András Visky. La ce bun teatrul? 

În drum spre un theatrum theologicum este un volum complex de studii teatrale, apărut la Bu-
dapesta, la editurile Károli Gáspár Református Egyetem și L’Harmattan, în anul 2020. Potrivit 
lui Emőke Kedves, cartea de eseuri, care are meritul de a lega cei doi poli ai teoriei și practicii 
teatrale, deseori foarte îndepărtați în aparență, este caracterizată de o efervescență de idei și de 
o adevărată cavalcadă a culorilor. 

DRAMĂ

David Schwartz: Lucrător universal
Spectacolul lui David Schwartz, Lucrătorul universal, al cărui autor este și scenarist și regi-

zor, a avut premiera în anul pandemic 2020, în cadrul Stagiunii Teatrului Politic de la București. 
Textul spectacolului este tradus de Ferenc André. Schwartz, unul dintre cei mai proeminenți 
reprezentanți ai teatrului politic românesc contemporan și profund preocupat de problemele so-
ciale ale României postsocialiste, abordează și în această producție un fenomen care îi privește 
pe foarte mulți, și anume: drepturile muncitorilor din companiile comerciale multinaționale. Po-
vestea dramatică urmărește luptele și dilemele a patru muncitori dintr-un lanț de magazine fictiv, 
care sunt prinși în capcana exploatării și a autoexploatării (forțate) într-un ritm de lucru din ce în 
ce mai alert. Sindicatul angajaților încearcă să frâneze aceste procese, însă ea nu este sprijinită 
de compania multinațională, dimpotrivă, după un timp îl desființează. Schwartz arată dificultățile 
prin care trec angajații atunci când încearcă să-și apere interesele, creionând conflictele ce se 
nasc din această încercare și evoluția relațiilor umane, ca ținând de o problemă structurală - și 
face asta făcând apel la un umor ironic și la cântece brechtiene.

CRITICISM

Kata Köllő Kata: Romeo and Juliet in the Pursuit of Gegs
The director Vidnyánszki Attila jr. calls the Shakespeare stage adaptation in the Hungarian 

Theatre of Cluj as „non-performance”. In her review Kata Köllő searches the answers, why does 
the director use this negative title, how can a love drama be made contemporary, how can vari-
ous mechanisms express this translation state. This tragedy with the negative prefix becomes an 
orgastic productions on Vidnyánszki jr.’s stage that is enabled by the actors and the situational 
and character-based comedy elements; Köllő in her text looks at the director’s key to succes.

Réka Bartha: You Dear, Fallible Recollection. Subjective (and unmatching) summary 
of the 12th dráMA contemporary theatre meeting from Székelyudvarhely 

Already for the 12th time, this year’s October was organized again the Odorheiu Secuiesc 
dráMA festival that showcases contemporary drama-based theatre performances. The theatre 
critic Réka Bartha declares as the main organizing element of her summary about the event is the 
eventuality, that, according to her opinion, rhymes well with the main topic of the festival: recol-
lection. The theatre critic reviews the following performances: Our Child from Miercurea Ciuc, The 
Ballads of our Memories from Reactor, Cluj, the I Wanted to Rebel With You by Studio Yorick, 
the Rasputin from Satu Mare, a contemporary poetry performance and a roundtable discussion.



Márk Oltean: An Irregular Theatre Festival in an Irregular Situation. A Review about 
the 9th DayAfterTomorrow Festival from Oradea (Holnapután Fesztivál)

Márk Oltean’s review presents The DayAfterTomorrow organized for the 9th time in June 
2021 in Oradea. In the focus of his writing are the political fights that aim to make impossible the 
theatre, and presents through this lense the following performances fromTransylvania and Hun-
gary: The Black-stemmed Cherry from Miskolc, The Tiger from Oradea, the Nine from Timisoara 
and The Peasant Opera from Novi Sad as well as a special concert.

THE MATERIAL OF VISION

István Steff Tóth: For me live streaming is such an intellectual work, as the mathe-
matics exam for the graduates – conversation with Ede Barabási, the director of Grand 
Hotel Retro Bird’s montage director 

The process of the theatre performances that smoothly moved into digital space many new 
professionals joined the technical crew: the montage director’s task is to mediate the artistic 
experience to the viewers who are not in the theatrical space. Ede Barabási worked as such 
professional at the streaming of Grand Hotel Retro Bird directed by Radu Afrim in The Tompa 
Miklós Company of the National Theatre of Târgu-Mureş. The doctoral student István Steff Tóth 
asked him about his profession, about adaptation possibilities, techniques and technologies as 
well as expectations and challenges.

Beatrix Kricsfalusi: The Performative Techniques of Truth Fabrication
The focus of the article is Arne Vogelsang’s lecture performance that deals with the „truth-

fighters” of far-right propaganda (as they call themselves) who produce their own „alternative 
truth” and this way they create a „knowledge crisis”. Kricsfalusi reconstructs how the „truth 
movements” instrumentalize the left-wing committed aesthetic strategies of political art in their 
online and offline performances, by relying on the tools of theatre. In her analysis she concludes 
that the theatre’s dispossession from the monopoly it has on the as-if modus is actually the 
remediation of the theatre enabled by the internet, which draws the attention that following the 
appropriation of the traditional illusion theatre techniques and performance art strategies these 
can be re-appropriated.

Aletta Lokodi: Posthumanism on Transylvanian Stage
The author in her analysis of László Bocsárdi’s stage direction Alice describes the theatrical 

portrayal of the dehumanized bodies, the twenty-first century’s always-changing human and 
body imagery in relation with the performance’s visual, costume and gesture world. According 
to her the visual world of Alice merges the globalized mass culture elements with deep human 
sensitiveness, the embodied instinctive and emotional world by creating various identities and 
alter egos. The posthuman dimension is resurrected by the well-known mass culture products 
and styles (such as trash), this way exploring the complex inner world of a teenage girl.

THE BACKGROUND OF THE VISUAL: DECISIONS AND REFORMS

Cristina Modreanu: Why do we badly need the cultural sector’s reform?
The Romanian theatre critic and editor of the journal Scena, Cristina Modreanu writes about 

the need of inevitable reforms of the state cultural institutions especially those of performing arts, 
in regard with the emergency governmental order no.189, its modification attempts and their 



refusal. Modreanu criticizes the adopted institute direction mechanisms, in which the artistic and 
management tasks are led by one person, which is very contraproductive. She also criticizes the 
life-long leadership, as the mandates of the elected leaders is not maximized.

BOOK REVIEW

István Sebesi: The struggles of the contemporary Romanian theatre
The author presents the book of Romanian editor and curator, Cristina Modreanu entitled The 

Gladiator Butterfly. The book published by Curtea Veche Press in 2016 has the following subtitle: 
Political, queer & feminist theatre on Romanian stages, and the book illustrations are signed by 
Dan Perjovschi. Modreanu explains the „butterfly of the gladiator” metaphor as following: the 
ephemerality of theatre is coupled with the brutal survival fight, the David of strangeness, of the 
otherness and of progressivity fights with the paternal, conservative and destructive Goliath.

Mónika Rancz: Interview with the Tiger
The contemporary Romanian playwright-director and theatre director Gianina Cărbunariu’s 

first drama volume that is translated into Hungarian entitled Common People was published in 
2020 by the UArtPress. In the volume edited by Kinga Boros one can read consecutively mady-
baby.edu and Tiger translated by Réka Csűrös, and is followed by plays entitled Solitarity, Eladó / 
For Sale and Common People translated by Éva Patkó. The review written with a poetic language 
emphasizes the social commitment and the caricaturing feature of the „tigerstep” plays and also 
mentions how the disconcerting void is present in them.

Emőke Kedves: Return Ticket between Theatrical Practice and Theory
Emőke Kedves presents András Visky’s book. The complex theatre studies volume entitled 

What is Theatre For? On The Way to Theatrum Theologikum was published jointly by Károli  
University of Reformed Church and L’Harmattan in 2020. In Emőke Kedves’s opinion the essays 
connect the distant poles of theatre theory and practice in an effervescent and colorful way. 

DRAMA

David Schwartz: Universal Worker
The drama and the performance of David Schwartz entitled Universal Worker, was performed 

in the pandemic year of 2020 in the frame of the Season of Political Theatre in Bucharest. In our 
current issue we present the text of the performance translated by Ferenc André. Schwartz is one 
of the strongest representatives of contemporary Romanian political theatre, and he is deeply 
concerned by the social problems of the post socialist Romania; in his performance he presents 
such phenomena that have many actors: the workers’ rights of a multinational company. The 
dramatic happenings of four workers employed by a fictional shopping mall chain present their 
struggles, dilemmas and follows how they submerge in the (self)exploitation of their accelerated 
work. This process is stopped by the workers’ syndicate, that is not supported (and is even can-
celled) by the multinational company. Schwartz presents through human conflicts and relations 
the structural problem of the difficulties of the workers’ right preservation – accompanied by wry 
sense of humor and Brechtian songs.
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