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d O M a  P e t r a

eGy szOrOs kaPCsOLatróL
Antal Klaudia – Pandur Petra – P. Müller Péter (szerk.): Színházi politika # politikai színház

Mikor kezembe vettem a 2018-as pécsi színháztudományi konferencia előadásaiból ké-
szült kötetet, elsőként a címe fogott meg. elsősorban a hashtag (#) jel, melyet jól ismerhe-
tünk a különböző közösségi oldalakról. Mit üzen ez nekünk? egyfelől kiemeli a kötet ak-
tualitását, illetve a címben szereplő szavak jelentőségét és szoros összetartozását. 
egyértelműen utal a közösségre, a közös ügyre a téma kapcsán, továbbá tárgyszóvá alakí-
tó funkciója nyomán kiválóan jelzi azt is, hogy számos olyan szöveg szerepel a könyvben, 
melyek első számú tárgy- vagy épp kulcsszava a színházi politika/politikai színház. 
Hogy ezen kívül még mik kerülhetnek a # jel mögé a tizenkilenc tanulmányt illetően, azt 
a tartalomjegyzék nagyobb tematikus egységei jelölik ki.

a maga nemében hiánypótlónak szánt kötet célkitűzése – derül ki a bevezető Színház 
és politika találkozása a boncasztalon fejezetből (9–12.) –, hogy a felszíntől eltávolodva, rész-
letgazdagabb képet adjon az olvasónak színház és politika kapcsolatáról. első pillantásra 
talán távolinak tűnhet a téma az előző évek térrel foglalkozó konferenciáinak és kötetei-
nek tükrében,1 de ez valóban csak az első benyomás. ezek az írások ugyanis a legtöbb 
esetben térfoglalással vagy épp felforgatással kapcsolatos eseményeket taglalnak, melyek 
az intézményes keretektől való eltávolodáson keresztül próbálnak hatni, másfajta kom-
munikációt és látásmódot kialakítani, sok esetben pedig akár új közösséget formálni. így 
az ilyenfajta alkotások óhatatlanul kapcsolatba kerülnek a politikusság fogalmával, vagyis 
a 2018-as konferencia és a belőle született tanulmánykötet nagyon is tudatos és követke-
zetes, már-már folytatólagos témaválasztáson alapul.

Mindenekelőtt azonban lényeges tisztázni – és teszi ezt több szerző is – a politikai és 
politikus színház, illetve a színházi politika fogalmát. utóbbi egy adott „intézmény, illetve az 
alkotó pozícióját, vízióját, értékrendjét és gyakorlatát jelöli, másfelől a hatalmi berendez-
kedésnek a színházzal szembeni magatartását” (11.). a politikai színház ellenben a min-
dennapi élet aktuális politikáját viszi színre, míg egy színház 
politikussága alapvetően jelhasználatában, saját rendszeré-
nek felforgatásában fejeződik ki. kricsfalusi beatrix szerint a 
színház politikussága „semmilyen módon nem fordítható le, 
vagy fordítható vissza a társadalmi valóság politikai diskur-

1 balassa zsófia – Görcsi Péter – Pandur Petra – P. Müller Péter – 
rosner krisztina (szerk.): Rendezett tér – Be-, át-, szét-, megrende-
zett terek a színházban, kronosz kiadó, Pécs, 2015. és Görcsi Péter 
– P. Müller Péter – Pandur Petra – rosner krisztina (szerk.): A 
színpadon túl – Az alkalmazott színház és környéke, kronosz kiadó, 
Pécs, 2016.
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zusának logikájába, szintaxisába és fogalmiságába”.2 tehát egy előadás akkor válik politi-
kussá, amikor „a rendezői formanyelv vagy az apparátus olyannyira önmagára irányítja 
a figyelmet, hogy a néző nem az egyértelmű üzenet megfogalmazására, az előadás aktuá-
lis politikai vonatkozásaira, hanem a szubverzió eseményére fókuszál”.3

az első és egyben legnagyobb blokk, a Színházak és alkotók a politikán innen és túl főként 
színházi politikával és különböző előadások politikusságával foglalkozik, így a legtöbb 
írás kiindulópontja Hans-thies Lehmann emblematikus munkája, a Posztdramatikus szín-
ház. kricsfalusi beatrix azonban kiemeli, hogy a lehmanni keret nem alkalmazható mara-
déktalanul a posztszocialista országok politikus színházi formáira, így a magyarországi 
viszonyokra sem. Másfajta, a nyugati modelltől eltérő és a helyi specifikumokra reflektáló 
előadásokra van szükség. Ilyen jellegű kísérlet lehet többek között az ökopolitika beeme-
lése a színházba. a növények, állatok és emberek közös jelenléte értelmezésében újfajta 
kommunikációra és tapasztalásra ad lehetőséget. ennek kapcsán deres kornélia több iz-
galmas nemzetközi példát is említ, köztük a slow theatre műfaját. „ez a művészeti gyakor-
lat felhívja a figyelmet a jelenlét új típusú érzékelésére, amely nem az ember történeti 
idejében akarja értelmezni és érezni a növények történését, hanem önmagát kívánja át-
hangolni egy más típusú ritmusra” (38.). Hazai viszonylatban a szerző a 2017-ben bemu-
tatott Magyar akác című előadásban megjelenő ökológia és a politikai színház kapcsolatá-
nak megvalósulását elemzi.

antal attila a Valaki angyal című előadás kapcsán résztvevői pozícióból beszél arról, 
hogy a társadalmi tabuk feloldásában és „újraszocializálhatóságában” milyen nagy segít-
séget, közösségformáló erőt jelenthet egy adott téma, jelen esetben a nemi erőszak szín-
padra állítása. szorosan kapcsolódik ehhez Pandur Petra szövege, mely a tabukat kiegé-
szíti a (kibeszéletlen) történelmi traumákkal. Állítása szerint a Mohácsi testvérek 
múltidéző, traumafeldolgozó előadásai, amellett, hogy a „dialogikus felejtés modelljének 
stratégiáit hozzák játékba” (76.), arra a kérdésre is keresik a választ, hogy „az általuk szín-
re vitt események hogyan értelmeződnek újra időről időre az emlékezés és felejtés átgon-
dolt politikáján keresztül” (58.).

a színház tehát élen járhat a politikai gondolkodás (át/újra)formálásában, s mindezt 
nagyon érzékletesen, hatásos módon képes végrehajtani, akár egy-egy politikai gondol-
kodásra késztető előadás bemutatásával, akár egy teljes műsorpolitika felállításával. erre 
hoz kiváló példákat angolszász területről Pikli natália Caryl Churchill drámáinak elem-
zésével (Vinegar Tom, Őrült erdő, Valahol) és kurdi Mária a dublini Gate színház 1928 és 
2018 közötti műsorpolitikájának átfogó vizsgálatával.

P. Müller Péter, aki a térfoglalás kapcsán más írásában már megemlítette az Odéon 
színházban lezajlott 1968-as eseményeket,4 most A lázadók színháza című tanulmányában 
„politikus szemmel” vizsgálja az akciót, s amellett érvel, hogy az képes volt megmutatni 
a színház újfajta, a passzív közönséget hátrahagyó létezési formáját is. Igaz, „a színház és 
politika közötti kölcsönösség, a teátrális és a politikai cselekvések ilyen egymásnak való 
megfeleltetése nem 1968 tavaszán születik meg, hanem Lebel és más happeningművészek 
az előző években kialakított szemlélete és gyakorlata során” (116.). így tanulmánya végén 
a Living theatre Paradise Now című produkciója is górcső alá kerül.

Patrice Chéreau – a neves francia színház- és filmrendező – gondolata, mely szerint 
visszatekintve az emberek az Odéon körüli történéseket csupán olyan eseményként fog-
ják számon tartani, mint amely megmutatta, hogy a politikai ideák gyakorlatba ültetése 

2 kricsfalusi beatrix: reprezentáció, politika, esztétika (avagy miért nem politikus a magyar 
színház), Alföld, 2011/8, 81–93, 85.

3 antal klaudia: Öregedő társadalmunk idős képeinek reprezentációja a közösségi színházban, in: 
doma Petra (szerk.): SZITU Kötet, eötvös Collegium, budapest, 2017, 33–42, 36.

4 P. Müller Péter: a performansz mint térfoglalás, Jelenkor, 2014/6., 740–750.
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komikus felhangokkal párosul, ha színházi emberek akarják végrehajtani (125.), teljes 
mértékben megcáfolódik Jevreinov esetében a Téli Palota ostroma megrendezésénél.  
Ő ugyanis egyszerűen feláldozza a történelmet a politika oltárán, s rendezésével a kor-
szak legsikeresebb emlékezetpolitikai manipulációját hajtja végre. ezt járja körül Mikola 
Gyöngyi, s emellett még Jevreinov hatását is vizsgálja nabokov különböző műveiben, 
köztük részletes elemzését nyújtva a Morn úr tragédiájának.

a tabuk, kibeszéletlen és feldolgozatlan, vagy épp átpolitizált és így elfelejtett, netán 
átértelmezett történelmi traumák mentén érkezik az olvasó a második tematikus egység-
hez, mely a Magyar elnyomó rezsimek színházpolitikájába enged betekintést. 2018 novembe-
rében mutatta be a stúdió k színház az Ítél a nép című, kiss ferenc népbírósági tárgyalá-
sának jegyzőkönyvét alapul vevő zenés dokumentumszínházi előadást. akár a produkció 
előtanulmányaiként is olvashatók Heltai Gyöngyi és kisantal tamás szövegei. Míg Heltai 
szoros elemzés alá vonja a II. világháború és a rákosi-korszak politikai beavatkozásait, 
így a színház előbb „keresztény nemzeti alapon”, majd a „marxista-leninista ideológia 
mentén” való átépítését, addig kisantal a népbírósági perek, kiemelten szálasi ferenc tár-
gyalásának teátrális vetületeit vizsgálja, mivel a tárgyalások „performatív aktusok, ame-
lyek közönség előtt játszódnak le, és akárcsak a színházban, itt is egy adott konfliktusnak 
és megoldásának a szimbolikus reprezentációja zajlik” (160.). Jákfalvi Magdolna szintén a 
II. világháború utáni időszakot vizsgálja, pontosabban a szocialista realizmus politikai 
direktívává válását, azon belül is négy markánsan elkülöníthető direktívagyártói hangot 
(Gellért endre, Gáspár Margit, Hont ferenc, Major tamás), melyek hosszú évtizedekre 
meghatározták a színháztörténetről való gondolkodást. épp emiatt nem is gondolt senki 
A velencei kalmár bemutatására 1940 és 1986 között. Imre zoltán amellett, hogy részletesen 
elemzi a Horthy-korszak ideológiáját és A velencei kalmárban megjelenő zsidót mint „fel-
mutatott idegent”, jelentős hangsúlyt fektet a két bemutató között lévő hiányra, a kádár-
korszak „elrejtett idegenjére”. a téma azonban épp az elhallgatás miatt annyira terhelt, 
hogy negyvenhat év után csupán egy „kikönnyített”, teljes mértékben feszültségmentes 
előadást lehetett a nemzeti színpadára állítani. ezáltal a kötet e blokkja azért is figyelem-
re méltó, mert tovább mélyíti a múltfeltárás egyre erőteljesebb diskurzusát, s tudományos 
hátteret is biztosít az olyan előadásoknak, mint például a Pandur Petra által vizsgált 
Mohácsi-előadások (Csak egy szög, Egyszer élünk, avagy a tenger azon túl tűnik semmiségbe,  
E föld befogad, avagy SZÁMODRA HELY, 06 56 őrült lélek/vert hadak stb.), vagy épp az ügy-
nökkérdést feldolgozó, szintén 2018-as Megfigyelők.

Jelentős pillére a kötetnek a színházi neveléssel foglalkozó rész (e témának az előző 
kiadványokban is hangsúlyos szerepe van). A színházi nevelés politikussága címet viselő, 
négy fejezetből álló egység egyaránt vizsgál kádár-korszakbeli és kortárs példákat, így 
széles palettán mutatja be ennek a műfajnak a politikus vetületeit. Patonay anita Mezei 
éva két előadására fókuszál (Itt járt Mátyás király, Tavaszi tótágas), s állítja, hogy ezek meg-
felelnek a komplex színházi nevelési (tIe) előadások mintájának, illetve azért is rendha-
gyók, mert mind ideológiai, mind pedagógiai gyakorlatukban eltértek a fennálló 
államszocialista rendszer elvárásaitól. kiss Gabriella szoros elemzés során világít rá tanul-
mányában arra, hogy a művész-színházi nevelési programok, jelen esetben a katonában 
bemutatott Szilánkok, fontos pillérei lehetnének az alkalmazott színházpedagógiának, de a 
produkcióorientáltság miatt az egész program „egyre távolabb kerülhet az alkalmazott 
színház legközelebb álló és legdemokratikusabb, széles hatósugarú” modelljétől (229.). 
azoknak, akik most kezdenek ismerkedni a komplex színházi nevelési előadások miben-
létével, kialakulásával, kiváló összefoglalót nyújt takács Gábor tanulmánya, mely szemé-
lyes nézőpontból mutatja be a színházi nevelési hálózat hiányát és ennek következménye-
it Magyarországon. antal klaudia a téma kisebb szegmensét hozza a tantermi és 
osztályterem-színház vizsgálatával és a kánontól eltérő szétválasztásával. a szerző ezt 
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követően ugyanannak a drámának (szophoklész: Antigoné) a Gigor attila, illetve a fábián 
Péter által színpadra állított verzióját elemzi, és emeli ki azon részeiket, ahol az előadásban 
vázolt fikciónak a politikai nevelése félresiklott. annak ellenére, hogy hazánkban csupán 
lokálisan tapasztalhatjuk a színházi nevelési előadások hatását, mindegyik írásból egyér-
telműen kirajzolódni látszik, hogy jelentős szereppel bírhatnak az egyének aktívan gon-
dolkodó és cselekvő állampolgári nevelését illetően.

a kötet utolsó blokkja és ezen belül három tanulmánya ugyan lazábban kapcsolódik a 
korábban tárgyalt témákhoz, azonban színháztörténeti szempontból jelentős kutatásokat 
és eredményeket tár fel Katona József drámái és a politika között. Míg nagy Imre elsőként 
alkalmazza a foucault-i parrhesia fogalmát a Bánk bánra, és mutat rá, hogy az dramaturgi-
ájának kulcsfontosságú eleme, addig demeter Júlia két katona-dráma, az Aubigny 
Clementia és a Luca széke cenzori véleményekkel ellátott kéziratát elemzi, amellett, hogy a 
korabeli cenzúra sajátosságaira és szabályaira is kitér. Czibula katalin záró szövege már 
tágítja a perspektívát, és „kevésbé ismert drámák és elveszett szövegek határvidékén rep-
rezentálja katona viszonyát a napi politikai gyakorlathoz, illetve a korszak európai politi-
kai orientációihoz” (288.).

Összefoglalva tehát, az olvasó gondosan válogatott, szerkesztett és felépített, a politi-
kai és politikus színházat széles palettán vizsgáló, igényesen megírt szövegeket talál a 
kötetben. amennyiben pedig „[a] politika a láthatóról szól és arról, ami a láthatóról mond-
ható, azokról, akik rendelkeznek a látás kompetenciájával és a kimondás jogával”,5 annyi-
ban a színház elválaszthatatlanul kötődik a politikához, amire ebben a kötetben számos 
irányból fény vetül.

5 Jacques rancière: Esztétika és politika (ford. Jancsó Júlia), Műcsarnok, budapest, 2009, 10.


