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irôl beszélünk, amikor férfitestrôl beszélünk?
Vizsgálandó-e a férfitest reprezentációja a szín-
házban, és ha igen, hogyan, milyen elemzési stra-

tégiák mentén? Elsôsorban le kell szögezni, hogy a férfi-
test elemzése nem a nôi testtel foglalkozó feminista el-
méletek ellenében, hanem ellenkezôleg, pontosan azok
nyomán és örököseként alakult ki. Történetileg ugyanis
a feminizmusok, majd a gender studies elterjedése, illetve
bonyolódásuk és más területekre való beszivárgásuk tette
lehetôvé a férfikutatások mint tudományág (masculinity
studies vagy men’s studies) létrejöttét. E kutatások kiindu-
lópontja, hogy a patriarchális társadalmi berendezkedés
nemcsak a nôk társadalomban elfoglalt helyére, követke-
zésképp a nôi testre hat, hanem a férfitestet is kondicio-

nálja. Rögtön megjegyzendô az is, hogy sem a nô vagy a
nôi test, sem pedig a férfi vagy a férfitest nem képezheti
egymagában az elemzés tárgyát: a feminizmus második
hullámának legfontosabb felismerése volt az, hogy lehe-
tetlen a nôk szabadságáról vagy elnyomásáról általános-
ságban beszélni, hiszen meghatározó különbség van a
között, ahogy egy nyugat-európai fehér középosztálybeli
nô megéli az elnyomást és a nemek közötti egyenlôtlen-
séget, és ahogy például egy mélyszegénységben felnöve-
kedett afrikai fekete nô megtapasztalja azt. Nincs tehát
alapértemezett nô(i)ség vagy férfi(as)ság, még akkor
sem, ha hajlamosak vagyunk a nôt heteroszexuális fehér
nôként, a férfit pedig heteroszexuális fehér férfiként téte-
lezni, a „másságokat” viszont rendszerint csak akkor ért-
jük oda, ha azokat valamilyen plusz szóval is jelöljük. 

Az alábbiakban A férfiak szexuális világa,1 A szerelem
zsoldosai,2 illetve Elhanyagolt férfiszépségek3 címû elôadá-
sok férfitest-reprezentációját vizsgálva megkísérlem
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1 Vinnai András: A férfiak szexuális világa. A FÜGE Produkció és
Dumaszínház elôadása. A bemutató idôpontja: 2013. december 18.

2 Vinnai Andrásné: A szerelem zsoldosai. A FÜGE Produkció és
Dumaszínház elôadása. A bemutató idôpontja: 2015. október 29.

3 Andrássy Máté – Újvári Milán: Elhanyagolt férfiszépségek.
Szkeccsparádé testhasználattal. A FÜGE Produkció és
Dumaszínház elôadása. A bemutató idôpontja: 2015. október 9.

Vinnai andrás, Janklovics péter, Bánki gergő 
a férfiak szexuális világában 
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körülírni azt, ahogyan a férfit a patriarchalitás, illetve
heteronormativitás szemszögébôl pozicionálják, és
hogy ennek következtében milyen férfiképek és -testek
jelenítôdnek meg bennük. A három elôadás egyik
közös nevezôje, hogy a felvetett témákat – nevezetesen
a férfiak szexualitását, a férfiak testi szépségét, illetve a
férfi-nô párkapcsolatot – a szórakoztató színházi profil-
nak megfelelôen meglehetôsen könnyed, önironikus
és parodisztikus színezettel ábrázolják. 
A férfiak szexuális világának kiindulópontja, hogy „a

férfiak sok mindent szeretnek, sok mindenre vágynak,
de természetesen leginkább egy nôre”4. Vagyis már a
szinopszisban jelzi, hogy a szóban forgó férfiak hetero-
szexuálisak, majd az elôadás rövidebb-hosszabb
szkeccsek során keresztül mutatja be, ahogyan ezek a
heteroszexuális férfiak mindent bevetnek azért, hogy
megkapják, amire mindenekfelett vágynak. A nôk el-
csábítása és a szexuális kielégülés tulajdonképpen már
a gyermekkorban megkezdôdik (az egyik elsô jelenet-
ben a nyolcéves kisfiú teszi ki a kezét a száguldó kocsi-
ból, mivel az ellenszél pont olyan érzést kelt a tenyér-
ben, mint a nôi mell formája), ahogyan a pornó is már
az idôk kezdete óta létezik; és így tovább, folytatódik a
sztereotípiák sora: a férfi megcsalja a nôt, de akkor sem
vallja be, ha a barátnôje biztosítja arról, hogy nem ha-
ragszik meg; imádkozik Istenhez, hogy a nô mindig
akarjon vele lefeküdni vagy ôt orálisan kielégíteni; az is-
kolában azon versenyez fiú osztálytársaival, hogy ki kit
akar a kötelezô olvasmányokból megszerezni. Az egyik
jelenet a nôi elnyomás kifordított és karikírozott mása:
az önsegítô csoport, ahol a férfiak megosztják egymás-
sal férfivá válásuk traumatikus élményét, mintha
Simone de Beauvoir szállóigévé vált gondolatából táp-
lálkozna: „[a]z ember nem születik nônek, hanem azzá
válik”.5 Groteszk hatást kelt az a szkeccs, amelyben a
szexuálisan kielégítetlen férfiak végsô kétségbeesésük-
ben eldöntik, hogy egyiküket átoperáltatják nônek,
hogy legyen kivel nemi életet élniük – miután elvetik az
állatokkal való közösülés lehetôségét. A cross-dressing
konkrétan visszatér azokban a jelenetekben, ahol nôk
szerepelnek, de ezek az alakítások kivétel nélkül a ka-
barémûsorok parodisztikus és felszínes átöltözéseire
hajaznak. A szkeccseket zenés betétek tarkítják, ame-
lyekben alapszintû angoltudással énekelnek a szexrôl, a

a szerelem zsoldosai

4 Idézet az elôadás szinopszisából. Lásd http://www.fugeproduk-
cio.hu/elôadások/repertoar/732-a-ferfiak-szexualis-vilaga.html, a le-
töltés dátuma: 2015. november 25.

5 Lásd Simone de Beauvoir: A második nem. Ford. Görög Lívia, Somló
Vera. Budapest, Gondolat,  1969, 197.

6 Vö. Murray Drummond: Reflections on the Archetypal
Heterosexual Male Body. Australian Feminist Studies, Vol. 26, No.
67, March 2011.

férfiakról és a nôkrôl. A jelenetek pedig mind a tartal-
mi, mind formai szempontból felvállaltan bugyuták és
blôdek, a férfiakat szexéhes állatokként mutatják be,
akik tényleg csak a farkukkal képesek gondolkodni. 

Ebben a heteroszexista univerzumban a poén az ügyet-
lenek, a gyengék, a csajozni képtelenek rovására csattan
el: a három férfi a kabarék és szórakoztató mûsorok be-
vett formuláit és fordulatait használva játssza el a béná-
kat, vagyis látszólag önmagukat teszik nevetség tárgyává.
A „baszatlanság” férfinemû problémájának körbejárása
viszont az ironikus élc miatt mégis idegen marad. A szí-
nészek ugyanis nem a saját elesettségüket, szorongásu-
kat és sebezhetôségüket viszik színre, hanem eljátsszák
– mert erejüknél fogva megtehetik – az esetlent. Van
ugyan egy jelenet, amelyben egymás pocakját, frizuráját
vagy vékony lábszárait pellengérezik ki, de pontosan a
túlzásba vitt élcelôdés miatt válik még szembetûnôbbé,
hogy mekkora különbség van a játszott karakterek és a
játszók láthatóan egészséges fizikuma között. Az elôadás
humora éppen abból fakad, hogy ha mi, nézôk és játszók
felismerjük is saját bénázásainkat a látottakban, meg-
könnyebbülten konstatálhatjuk, hogy ahhoz képest jól ál-
lunk, potensek és emberi kapcsolatainkban sikeresek va-
gyunk. Az elôadásnak ebben a férfiak csetlés-botlásait be-
mutató görbe tükrében tulajdonképpen az archetipikus
heteroszexuális férfi képe kap új erôre.6

Míg A férfiak szexuális világában a nô konkrét és sze-
xuális értelemben vett hiánya szervezi az elôadást, addig
A szerelem zsoldosaiban éppen a jelenléte: a produkció a
férfi és nô közötti romantikus kapcsolatot vizsgálja. Itt is
eleve adott a heteroszexuális kapcsolat mint téma és a
szórakoztató mûfaj mint profil (a színlap „mûsorként”
írja le az elôadást); ez is rövid, humoros szkeccsekbôl áll
össze, amelyeknek szerves részei a két színész (Bata Éva,
Vinnai András) által élôben elôadott dalbetétek. A szere-
lem zsoldosaiban az egyik visszatérô páros a társkeresô
gyorstalpalót vezetô álompár, akik azt ígérik, hogy még
az állandóan kalimbán játszó, izzadós tenyerû fura lány-
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nak is szereznek pasit. Az elôadás végére sok küzdelem
után a fura lány rá is talál fura társára, a macskakezû fér-
fira – akinek egyébként egy elôzô jelenetben Kolbi, a
kutya leharapja a nemi szervét. Egy másik jelenetben a
közösülés után a férfi elôzetes kérésére a nô pizzává vál-
tozik, majd a férfi megbotránkozása után azzal a feltétel-
lel változik vissza, ha összeházasodnak. Ôk késôbb szap-
panoperára hajazó túlzott drámaisággal vitatják meg,
vajon elérkezett-e az idô arra, hogy házaspárként egymás
elôtt szellentsenek. Egy harmadik jelenetben egy nagy
mellû nô a vonatban értetlenkedik, miért hagyják hide-
gen a vele szemben ülô gazdát mind a félmeztelen cím-
laplánnyal tarkított magazinjai, mind pedig az ô telt ido-
mai. A szerelem zsoldosaiban a férfi és nôi alakokra egy-
aránt erôteljes megrajzoltság és már-már abszurdba
hajló karikírozás jellemzô. Az egymást követô sztereoti-
pikus gegek rendszerint mindkét nem sztereotípiáira rá-
játszanak, mindehhez pedig a legkülönfélébb parókákat
és ruházatokat, kellékeket és odaképzelt tárgyakat igény-
be veszik. A bravúr az állandó gyors szerepcserékben, il-
letve abban rejlik, hogy a színészek képesek egyik elvete-
mült karakterbôl azonnal egy másikba váltani – A férfiak
szexuális világához hasonlóan itt is a játszó potenciája kap
hangsúlyt a megjelenített figura „bénaságával” szemben,
ilyen módon pedig óhatatlanul hierarchikus viszony kép-
zôdik a színész és szerepe között. 

A játszó és az általa megtestesített figura ilyen típusú
látványos egyenlôtlensége a legkevésbé az Elhanyagolt
férfiszépségekre jellemzô: ez az elôadás ugyanis éppen-
séggel a két színész igencsak látványosan eltérô fiziku-
mából indul ki. A 162 centi magas, manószerû Újvári
Milán és a 198 centis, csontos arcú, kopaszra nyírt
Andrássy Máté a produkció ötven perce alatt egy szál al-
sónemûben balettozik és birkózik, élcelôdik és bohóc-
kodik. A jelenetek jelentôs része rajzfilmekre, számító-
gépes játékokra és akciófilmekre emlékeztetô geg-soro-
zat – amikben rendszerint a két test különbsége
vizuálisan és poénként érhetô tetten. Míg Andrássy
egyértelmû erôfölényével hatalmaskodik társa felett,
addig Újvári leleményességének köszönhetôen jár túl a
másik eszén. Közös táncuk tulajdonképpen macska-
egér harc, amelyben mindegyre megpróbálják legyôzni
egymást, mintha a közöttük levô fizikai és alkati kü-
lönbségeket szeretnék kiegyenlíteni. A két férfi inter-
akciója aszexuális jellegû, és leginkább az állatok birkó-
zását vagy szuperhôsök csatározását idézi. A megjele-
nített erôszak – legyen bár teljességgel elrajzolt és

jelzésszerû – mégis valamilyen ellentétet és feszültsé-
get teremt a játszók között, amelynek feloldása a néhol
civil, néhol pedig a karikatúra szellemében megkom-
ponált bajtársiasságban és barátságban rejlik. 

A férfitest reprezentációjának szempontjából az elô-
adás azon jelenetei a legproblematikusabbak és egyben
legizgalmasabbak, ahol ez a személyes kapocs megjele-
nítôdik, vagyis ahol a két férfit emberi mivoltukban, nem
pedig különféle párbaj-paródiák sorozatában látjuk.
Rövid pillanatok erejéig fel-felcsillan egy lehetséges tör-
ténetszál, amely a két férfi emberi kapcsolatáról szólna,
de nehéz eldönteni, hogy ez mennyiben tudatos döntés
vagy mennyiben a koreográfiákból adódó testi közelség
következménye – mindenesetre ezek a pillanatok kidol-
gozatlanok és reflektálatlanok maradnak; ellenkezô eset-
ben az elôadás irányt váltana. A két férfi közös tánca
ugyanis valamely heteroszexuális férfibarátságból indul,
éppen a nôi test hiánya7 teszi lehetôvé, hogy a két magá-
ra hagyott heteroszexuális férfi „csak úgy” együtt táncol-
jon; vagyis egyértelmû, hogy a két férfi közössége nem
szexuális értelemben értendô. Az elôadás egyik pontján
viszont félig viccbôl elkezdik felfedezni egymás testét,
hogy aztán – ugyancsak félig viccbôl – elcsattanjon kö-
zöttük egy csók, ami után „megjátszott” zavartsággal
kezdjenek nagyon „férfias” dolgokat csinálni, mintegy
megpróbálva visszanyerni heteroszexuális ártatlanságu-
kat. A félig kíváncsiságból, félig heccbôl elcsattantó csók-
ra kihegyezett epizód mindenképpen kilóg a többi
szkeccs közül, hiszen itt valami valóságosan megtörté-
nik, ami által a fokozatosan egymásra izzadó, szinte tel-
jesen meztelen testek közelsége új értelmet nyerhet. A
jelenet dramaturgiai szempontból azonban hibának
tûnik, hiszen az elôadás nem számol a két csupasz férfi-
test ilyen mértékû közelségének konnotációival és lehe-
tôségeivel, ilyen módon pedig a csók pontosan a struktú-
ra gyenge pontjára világít rá. Az Elhanyagolt férfiszépségek
ugyanis a férfitest szexualitását egyértelmû dichotóm
rendszerben gondolja el, ahol a két test közös játéka, pár-
baja és intimitása még akkor is megmaradhat minden-
féle szexualitástól mentesnek, ha a jelenetek pontosan a
(pár)kapcsolati dinamikáról szólnak. A csók mint homo-
erotikus elem eszerint pontosan a két férfi közötti más-
ság lehetôségét, a heteroszexualitás elbizonytalanításá-
nak esélyét hivatott tagadni – megtörténhet, és mégsem
lesz komolyabb következménye, tehát lényegtelen. 

Az egészséges és heteroszexuális test szempontjából
tehát a különféle – akár szexuális, akár egyéb típusú, a nor-
mát nem teljesítô (nem csak) fizikai – másságok vagy nem
létezônek tekinthetôk, vagy a humor tárgyát képezik. Más
szóval: az egyes férfiábrázolások vagy valamilyen másság
ellenében, vagy a másság lehetôségének elutasítása révén
értelmezôdnek. A fenti három elôadás ugyanakkor a né-
zôközönségét is egészséges testûnek és heteroszexuális-
nak tételezi, hiszen ha együtt nevetek, igazolom, hogy én
is közéjük, az erôsek, a potensek közé tartozom, s neveté-
sünk a „gyenge és védtelen” ellen szól, megsemmisíti azt.
Ha nem nevetek, vagyis nem szórakozom, akkor viszont
érvénytelenítem az elôadást, amely mûfajilag pontosan az
én nevetôizmaim megmozgatására szakosodott. 

7 Andrássy Máté egy interjúban a címre utalva megjegyzi, hogy az „el-
hanyagolt” jelzô pontosan a nô hiányára utal. Lásd https://www.you-
tube.com/watch?v=MlgVeXfC1vo, a letöltés ideje: 2015. november 25.


