
742016 .  j ú n ius– jú l ius XL IX .  é vfo lyam 6–7 .

013 tavaszán azt a felkérést kaptam, hogy írjak
szövegkönyvet a Káva Kulturális Mûhely szá-
mára egy új résztvevô színházi elôadáshoz,

amelynek az ügynökkérdés áll a középpontjában.
Mindezt középiskolások számára. Többkörös tervezé-
si és próbafolyamat során született meg a Jelentés.
Most, 2016 tavaszán, amikor 43 elôadáson vagyunk
túl, és sajnos már nem is lesz több, lehetôségem nyí-
lik négy dráma sajátos elemzésén keresztül összegez-
ni azt, hogy miként jelenik meg az ügynök-téma a
kortárs magyar színpadon.

Titkaink. Reflex. Jelentés. Bihari. Négy olyan elôadás
az elmúlt évekbôl, amely az ügynök-kérdés különbö-
zô aspektusait vizsgálja. Mintha a színház kezdené
behozni lemaradását, végre nem csak az irodalom
szembesül és szembesít. Ma talán az már nem kérdés
(vagy mégis?), hogy valamilyen formában felszínre
kell hozni a nem is annyira régmúlt máig feltáratlan
ügyeit. Persze hogy milyen formában és milyen mér-
tékben, azt mindenki másképp gondolja. Nyilván a
mûvészet megadja erre a maga válaszát, amikor azt
kutatja, mennyire múlt el az, ami elmúlt, vagy meny-

nyire van mégis jelen. Vagyis miként hatnak titkaink
a mai Magyarországra? Mi a következô generációk
hozzáállása szüleik és nagyszüleik titkaihoz? Mi a kö-
vetkezô generációk feladata mindezzel?
A színház a fenti elôadások mûsorra tûzésével tehát

a felszínre hozás szükségességében indirekt módon
foglal állást. Igen, szükség van rá, hogy közös törté-
netünk traumatikus momentumaival foglalkozzunk,
ám – legalábbis ezen elôadások esetében – ez nem va-
lamiféle tárlatvezetést jelent egy történelmi panopti-
kumban, hanem nagyon is jelen idejû aktus. Talán
éppen ez a jelenidejûség az, ami esélyt ad a párbe-
szédre, ami túlmutat az emlékezést segítô felmutatá-
son, ami megidézés helyett élô problémává tesz. A
négy kiválasztott elôadás mindegyike eljut vagy a tör-
ténet szintjén, vagy legalábbis gondolati párhuzam-
ként az itt és mosthoz. Tehát nemcsak a dráma meg-
írásának és színpadra állításának gesztusa jelzi, hogy
nekünk, alkotóknak és nézôknek van szükségünk
arra, hogy szembenézzünk, hanem a történetekben is
megjelenik az utalás arra, hogy a múltbeli események
velünk élnek, hatnak ránk. Viszonyulnunk kell hoz-
zájuk. Dolgunk van velük. Hogy ez a szembenézés
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miként történik – állítással, kérdezéssel, állást fogla-
lással, párhuzamba állítással, véleményezéssel –, az
már alkotótól, elôadástól, mûfajtól függ. 

Idôkezelés. A négy dráma közül a Reflex az egyet-
len, ami végig a múltban, egy bizonyos korban, az öt-
venes években játszódik. A Szputnyik Hajózási
Társaság elôadásában ugyan szerepelt két korokon és
falakon átjáró kômûves, akik olykor szembe találták
magukat a múlt (és a nézô által már látott jelenetek)
egy-egy pillanatával, ám ôk a könyv alakban megjelent
drámából végül kimaradtak. Az író, Závada Péter ma-
gyarázata szerint azért, mert jelenlétük a fôszereplô,
Szemerédi Mária ôrültségét igazolta (lévén halluciná-
ciónak tûnhetnek), miközben a dráma tétje éppen az,
hogy miként ítéljük meg Máriát. A kérdés direkt el-
döntetlen: vajon Mária eredetileg is paranoid volt,
ahogy ezt az utólag megtalált (vagy meghamisított?)
„eredeti szakvélemény” állítja, vagy a rendszer, a stig-
matizáció, a beteljesületlen szerelem, az összeesküvé-
sek (és még folytathatnánk a sort) ôrjítették meg?
Dramaturgiailag érthetô tehát, hogy miért történt ez a
változtatás, a két kômûves jelenléte azonban abban
segített, hogy ne zárt rendszerként lássuk az
Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézetben törté-
nô eseményeket, hanem legyen egy kis rés – a néhol
mulatságosan kétbalkezes, miközben mindentudó
kômûvesek figurája –, amelyen keresztül mi, mai
nézôk beférkôzhetünk a történetbe. 
Pintér Béla Titkaink címû elôadásának esetében a

nyolcvanas években játszódó lineáris történet az utol-
só jelenet elôtti nagyobb idôugrással napjainkban fe-

jezôdik be. Állami díjkiosztó ünnepségen vagyunk,
ahol a díjat az elôzô rendszer feltörekvôi és jól hasz-
nálói immár politikusi minôségükben adják át. Az
utolsó jelenet a történet minden szálát elvarrja, szin-
te mértani írói pontossággal mutatja meg, hogy me-
lyik szereplôre hogyan hatottak a múltbeli esemé-
nyek, kinek hogyan színezi át jelenét a saját vagy az
apja tette. Szujó Zsolt miniszterelnök-helyettes,
Zakariás Bea államtitkár asszony lett, sokra vitték
tehát. Az Élôlények Erôforrásainak Minisztériuma
nevében díjat alapítottak és adnak át, mégpedig a
Magyar Önbecsülés Díját, amely „bizonyítja, hogy a
magyar embereknek minden okuk megvan arra, hogy
tényleg emelt fôvel járjanak a többi nemzet elôtt”1. A
díjat elsô alkalommal a történet egyik nagy vesztesé-
nek, Tatár Imrének (akit tönkretett a rendszer és ba-
rátja jelentései) a fia, Tatár Ferenc kapja. A kisfiúból
elismert zongoramûvész lett, ez a díj a legkevesebb,
amivel a lelkiismeret megnyugtatásaként kárpótolni
lehet. Timike, a jelentéseket író Balla Bán István ne-
velt lánya azonban hangosbeszélôs aktivistaként za-
varja meg az ünnepséget, és azt kéri számon, hogy
miért szüntették meg az ifjú tehetségeket segítô Balla
Bán Alapítvány támogatását. A biztonsági emberek
kiviszik és elhallgattatják. A befejezés, vagyis ez eset-
ben a jelen idô tehát fájdalmasan ironikusan mutatja
be a következményeket. 
A Jelentés, a Káva Kulturális Mûhely középiskolá-

soknak szóló résztvevô színházi elôadásának alaptör-
ténete a jelenben játszódik, két gimnazista, Gigi és
Laci barátságából indul ki. Laci egy diákcsíny követ-
kezményeit kénytelen árulással kompenzálni, az is-
kolában jól mûködô feljelentô rendszer meghatározó
eleme lesz azáltal, hogy jelentéseket ír az iskolát kriti-
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záló lázadóról, Gigirôl. (Hogy ez mennyiben antiutó-
pia, vagy manapság mennyiben reálisan elképzelhetô
helyzet, azt ki-ki saját tapasztalata alapján eldöntheti.)
Körülbelül az elôadás felénél, flashback jelenet segít-
ségével idézôdnek meg a nyolcvanas évek, Gigi ana-
lóg helyzetként szembesül azzal, hogy mit követett el
az apja az elôzô rendszerben. Az elôadás utolsó ré-
szében ismét a jelenben vagyunk, Gigi újságíró lett,
és egy munka kapcsán azzal a dilemmával szembe-
sül, illetve szembesíti a részt vevô fiatalokat, hogy mi
a teendô az irattárakban porosodó közelmúlttal.  
A Bihari (a Katona József Színházban játszott, Török

Tamara által készített változat) keretes szerkezete
2005-ben kezdôdik és ér véget, köztük lineárisan halad
a történet elôre a hetvenes évek elejétôl. Fokozatosan is-
merjük meg Sándor elôéletét, majd beszervezésének
stációit. A nyitó és a zárókép pedig maga a következ-
mény: Sándor lepusztult szenvedélybetegként, tettének

súlya alatt összeroppanva, magányosan él. A tévében
interjú hallható egy híres íróval, aki a külvilág és a köz-
vélemény megtestesítôjeként ítélkezik Sándor tettérôl:
„Az ilyen utolsó mocskos spicliknek semmi keresniva-
lójuk nincs a magyar irodalomban! És ha ennek az ille-
tônek van még bôr a képén, amit nem hiszek, akkor
azonnal eltakarodik, bebújik valami patkánylukba,
soha többé nem vesz tollat a kezébe, és egyetlen szót se
ír le a jövôben.”2 És Sándor meg is felel ennek az irán-
ta támasztott követelménynek.
A Titkaink, a Jelentés és a Bihari tehát a jelenre gya-

korolt hatást, a következményeket is vizsgálja, míg a
Reflex az alkotók szándéka szerint afféle, a mai vilá-
gunkra is értelmezhetô metafora a hatalom természe-
térôl és arról, hogy „mindannyian máshogyan érzé-
keljük ugyanazt a valóságot, hogy többféle legitim ol-
vasat létezik azonos történések során”3.

Központi szereplô. Három elôadás tehát (és közvet-
ve a negyedik is) azt állítja, hogy nem értek véget ezek
a történetek a múltban, hanem velünk él a jelenben
az is, ami nincs kibeszélve, ami titok marad. Többek
közt azért is, mert köztünk élnek, köztünk járnak a
hajdani elkövetôk és áldozatok, a jelentôk és jelentet-
tek, akik magukban hordozzák és átörökítik ránk eze-
ket a traumákat. Mind a négy elôadás központi sze-
replôje a hatalom áldozatává válik, és felsôbb, rajta
kívül álló erôk befolyásolják cselekedeteit. Mindegyik
figura támadható, ezért zsarolható, sakkban tartható,
használható és kihasználható. 

Az ôsbûn. A legnyilvánvalóbban ez a Titkaink és a
Bihari esetében látszik. Balla Bán István pedofíliában
szenved, szerelmes kiskorú nevelt lányába, és ki is éli
vágyait, Sándor pedig homoszexuális. A Jelentés Apa-
figurájának nincs ilyen értelemben bûne, ô csupán ki-
sebb, a kor erkölcsei és nézetei által elítélt hibákat
követ el, és ezekkel a kihágásokkal ad támadási felüle-
tet. A Reflexben Szemerédi Mária kutató pszichológus
bûne mindösszesen annyi, hogy nézete szerint „a
kommunizmus érdekében akkor járunk el a leghelye-
sebben, ha a beteg személyes érdekeit figyelembe véve
ötvözzü�k a pavlovi és a nyugati típusú vizsgálati eljá-
rásokat”4. Volt munkatársai politikai okokból és ma-
gánérdekbôl beszámíthatatlannak ítélik, és bezárják az
elmegyógyintézetbe, ahol persze egy idô után már
nem tudjuk, hogy ki szorul valójában gondozásra.
Érdekes tehát, hogy e történetek fôszereplôi mind el-

ítélhetônek és elítélendônek kikiáltott emberek már az
elôtt is, hogy kompromittálódtak volna. Némelyikük
ôsbûne olyasmi, amit a Btk. ma is büntet, más bûnök ki-
sebbek, vagy számunkra, mai megítélésünk szerint már
nem is esnek a bûn kategóriájába. A négy fôszereplô
közül egyedül Szemerédi Mária az, aki egyértelmûen ál-
dozattá válik, és nem követ el további bûnöket. Balla
Bán, az Apa és Sándor azonban a jelentések által sze-
münk láttára válik egyre mocskosabbá. Fontos tehát a
felismerés, hogy nem példaértékû, feddhetetlen hôsök-
rôl szólnak ezek a történetek – ahogy a modern drámák
eleve nem ilyen fôszereplôkkel dolgoznak –, és mégis,
az írói szándékok szerint azonosulnunk kell ezekkel az
ôsbûnnel terhelt és késôbb további bûnökbe esô embe-
rekkel, hiszen ôk a fôszereplôk. Velük megyünk, ôket
próbáljuk megérteni, még akkor is, ha mindegyik törté-
netben megjelennek azok a barátok, munkatársak is,
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3Idézet az íróval, Závada Péterrel és a rendezôvel, Kovács D. Dániellel
készült interjúból. Az interjú megjelent a Szputnyik honlapján, készí-
tette a cikk szerzôje. 
4Részlet a szövegkönyvbôl (szerzô: Závada Péter).
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akikrôl a jelentések készülnek. A Titkaink esetében pél-
dául látjuk azt is, ahogy Tatár Imre tönkremegy, a Bihari
esetében Imre évekkel késôbb felkeresi Sándort, hogy
személyesen tisztázza vele a történteket. Ám a hangsúly
mindegyik esetben a jelentôkön van.
A drámák nem mentik fel ôket egyértelmûen, ám

azzal a gesztussal, hogy a beszervezett, jelentéseket ké-
szítô embereket állítják a történet középpontjába, az ô
kálváriájukat, megtörésüket, tönkremenetelüket mu-
tatják be, mégiscsak együttérzést szeretnének kiválta-
ni belôlünk. Azáltal, hogy árnyalják a képet a felszínes
ítélkezés helyett, azt erôsítik, hogy az elkövetôk egyben
áldozatok is. Ha pedig áldozatok, akkor nem eshetnek
az utókor szemében olyan súlyos megítélés alá.
Úgy tûnik, színházi, drámai szempontból a hata-

lom, a beszervezôk vagy az elárultak perspektívája ke-
vésbé tûnik érdekesnek (bár a Jelentés játszik ezzel a
síkkal is), mint az a folyamat, ahogy valaki kompro-
mittálódik, a hatalom hálójába kerül. 

Az alku. A hatalom ugyanis tud az ôsbûnökrôl, vagyis
olyan információi vannak, amelyek nyilvánosságra
hozatala az érintettek magánéletét vagy karrierjét ket-
tétörné. A titkok megtartása a tét, ennek azonban ára
van, a hatalom cserébe bizonyos ellenszolgáltatásokat
kér. Sarokba szorított helyzetben Balla Bánt, Sándort
és az Apát is rá lehet venni, hogy jelentéseket készít-
sen, és elárulja a környezetében élôket, akár legköze-
lebbi barátait, munkatársait. Mindhárom dráma
egyik legerôsebb jelenete épp ennek az alkunak a
meg- és újrakötése. A Bihari és a Titkaink esetében
beszervezés-jelenetet látunk. Sándort gyári lopás
miatt idézik be a rendôrségre tanúskodni, ám min-
den magyarázat nélkül összeverik. Majd a Tartótiszt
és Szabadi elvtársnô lassan és módszeresen (még
rummal és reggelivel is megkínálják) hozzák Sándor
tudomására, hogy felvételek, színes fényképek bizo-
nyítják: homoszexuális. Ha nem akarja, hogy a mun-
katársai, barátai és legfôképp a családja megtudja ezt,
akkor jelentéseket kell írnia. Sándor félelmében bele-
egyezik. Balla Bánt Pánczél elvtárs kezdi megkörnyé-
kezni, majd Szujó (aki látszólag a táncház legtehet-
ségtelenebb tagja, ám valójában beépített ember)
hozza a tudomására, hogy lehallgatókészülékek segít-
ségével rögzítették a pszichológusnál tett vallomását,
és mindent tudnak bûnös vágyairól. Balla Bán a bör-
tön helyett barátja, a szamizdat kiadványokat szer-
kesztô Tatár Imre elárulását választja. A Jelentés nem
a közvetlen beszervezést mutatja, hanem egy olyan al-
kalmat, amikor az Apa jelentést visz a Tartótisztnônek.
Az Apa megingása adja az apropót, hogy a
Tartótisztnô újra egyértelmûsítse, miben állapodtak
meg – „Egyezséget kötöttünk. Maga most a Magyar
Népköztársaságot szolgálja. Ha mindenrôl szépen be-
számol, akkor mindenki csak jól jár, és senkinek
semmi baja nem lesz”5 –, és milyen következményei
lehetnek annak, ha abbahagyja a zenekar tagjairól
szóló feljegyzések írását. Az alkuk tehát viszonylag
gyorsan meg- és újraköttetnek, úgy tûnik, ha valaki
egyszer beszáll, akkor nincs kiszállás. 

Átmeneti nyereségek.Három dráma is azt állítja, hogy
az árulás a megúszás mellett akár elônyökkel is járhat.
Sándor az aláírást és a Bihari fedônév elfogadását követô
pillanatban új emberré változik (a jelenet végén szerzôi
instrukcióban olvasható is: „sugárzik a boldogságtól, újjá-
született”6), átkerül a másik oldalra, azt ígérik neki, hogy
innentôl hozzájuk tartozik, megvédik, telefonhoz is ha-
marabb jut, mint mások – és valóban, onnantól minden-
napos vendég és pálinkázótárs lesz a rendôrségen. Igaz, a
vége felôl nézve úgy tûnik, ez csak átmeneti kegyelmi ál-
lapot. Balla Bán egy Kossuth-díjjal lesz gazdagabb beszer-
vezésének köszönhetôen, ironikusan már az alku meg-
kötésének pillanatában kezébe kapja a borítékot. És bár
látszólag további elônyökhöz jut (megígérik neki a költ-
ség-hozzájárulást az albérlet árához), illetve a csapathoz
tartozás jeleként Szujó bográcsozni hívja, a dráma továb-
bi része mégis inkább fokozatos tönkremenetelét mutat-
ja be. Az Apát azzal vásárolják meg, hogy folytathatja ze-
nészi tevékenységét, az Országos Rendezô Irodával enge-
délyeztetik a koncertjeiket. Ô nem az életét, hanem
karrierjét mentve és építgetve a rendszer kegyeltjeként él,
még azon az áron is, hogy a zenekar utóbb szétesik, mert
a jelentések következményeként házkutatást tartanak a
tagjainál, és letartóztatják a dobost.

Végkifejlet. Az alku megkötését követôen, majd
rövid átmeneti elônyöket hozó idôszak után a törté-
netek vége mégiscsak tragédia. A jelentéseket író
Balla Bán Tatár Imre letartóztatását követôen bûnös
testrészét roncsolva öngyilkos lesz, ezzel kiszáll a tör-
ténetbôl. Sándor, miután tevékenysége kitudódott,
magányos alkoholistaként tengôdik, a társadalom íté-
lete elôl bujkálva. Egy szóba sûríti saját megítélését
(„Ez vagyok, egy darab szar. Szar, szar, szar, gané...
szar.”7), ám ô még nem kapja meg a felszabadító
gesztust, még nem léphet ki saját történetébôl. A
Jelentés Apa-figurája titkát mélyen elhallgatva él.
Akkor kényszerül mégis vallomásra, amikor Gigi el-
meséli neki Laci árulását, és patkánynak nevezi a je-
lentéseket író fiút. Az Apa ekkor önkéntelenül fakad
ki, arról vall, hogy néha milyen nehéz patkánynak
lenni, és mennyire nem egyértelmû, hogy az ember
ezt örömmel és önként csinálja. Újraéli régi bûnét,
ám nincs feloldozás, sôt a titok felszínre kerülése egy
idôre megrontja a kapcsolatát lányával. 

Továbbélés. Bármennyire elér is a Titkaink és a
Bihari a jelenünkhöz, mégsem a jelen perspektívájából
nézi a történeteket. Nem így a Jelentés, ami, lévén kö-
zépiskolásoknak szóló részvételi színházi elôadás, min-
denképpen az itt és mostból, az elôadásra érkezô fiata-
lok számára ismerôs alaphelyzetbôl indul ki. A kény-
szer szülte árulás mint fókuszba helyezett téma két
szinten jelenik meg a történetben. Laci elárulja Gigit,
aki ekkor megtudja, hogy saját apja is hasonló bûnöket
követett el annak idején. Az elárult ember szemszögé-
bôl nézzük tehát a történetet. Irodalmi példákból is-
mert módon omlik össze Gigi elôtt addigi tizenhét éve
és az apjáról alkotott kép. A tét a történet elsô részében
az, hogy Laci (a jelentô) árulását hogyan ítéljük meg,
míg a második részben az, hogy mit gondolunk a múlt-
béli titkok felszínre hozásának szükségességérôl. 
Lévén interaktív, résztvevô színházi elôadás, a zárt

színházi jeleneteket számos alkalommal ún. kinyitá-
sok váltják, ahol a színészek szerepben maradva, ma-
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5Részlet a szövegkönyvbôl (szerzô: Róbert Júlia).
6Részlet a szövegkönyvbôl (szerzô: Ménesi Attila).
7Részlet a szövegkönyvbôl (szerzô: Ménesi Attila).
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z alábbi történeteket kizárólag korabeli doku-
mentumok alapján próbáltam meg rekonstruál-
ni. Nem feledve, hogy az a csapdahelyzet,

amelybe a kényszer alatt beszervezettek kerültek, alig-
ha tette lehetôvé a valódi döntést, miközben azt sem
tudhatták, milyen következményei lesznek az általuk
leírtaknak. A kor belügyi szakzsargonja, nyelvi fordu-
latai, a szavak jelentésének torzulásai is szinte lehetet-
lenné teszik a történtek hiteles feltárását. Ennek elle-
nére nem szembesítettem az irattári anyagokat sem a
három ügyben érintett s ma is köztünk élôk, sem
pedig a rég halottak egykori ismerôinek emlékeivel és
mai nézôpontjával – s néhányukról ôrzött személyes
emlékeimmel sem –, hogy a maga hétköznapi brutali-
tásában idézhessek fel néhány történetmozaikot az öt-

venes–hatvanas évtizedbôl. Abból a korszakból,
amelyben a hatalmat birtoklók semmibe vehettek bár-
kit, hiszen az ô – az akkori „mi” – nézôpontjukból
mindenki csak alkalmas és engedelmes eszköznek
vagy kiiktatandó ellenségnek látszott. Az államvéde-
lem persze elsôsorban és mindenekelôtt a veszélyes-
nek ítélt politikai-ideológiai nézeteket vizslatta, és bár
a táncosok körében erre alig bukkant, a táncosközös-
ség néhány tagja így sem kerülhette el a BM figyelmét.

●

Az Állami Balett Intézetet igazgató Lôrinc György1

beszervezésének ötlete a dossziéjában2 található iratok
szerint 1953 novemberében merült fel. Lôrinc a BM
II/4-es alosztálya nézôpontjából ugyanis alkalmas sze-
mélynek tûnt arra, hogy Párizsban élô testvérérôl,
Lôrinc Lászlóról jelentsen, mintegy elôkészítve annak
késôbbi beszervezését. L. Lászlóra a párizsi konzulátus
1953. XI. 7-i jelentése hívta fel a figyelmet, mint olyan
személyre, akivel érdemes lenne foglalkozni, mert
olyan helyen dolgozik, ami „számunkra munkánk
szempontjából fontos lehet”.3 A korábbi vízumkérel-
meket vizsgáló informátor szerint L. László a francia
Pénzügyi és Gazdasági Minisztérium osztályvezetôje,
bár késôbb a Belügyminisztérium alkalmazottjának
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1Lôrinc György (1917–1996) A magyar balettmûvészet három évtize-
den át meghatározó személyisége. Szentpál Olga modern tánc (moz-
gásmûvészeti) iskolájában tanult, majd a világháború után, 1948-tól a
Szegedi Nemzeti Színház tánckarának vezetôje volt a színház államo-
sításáig. 1950-ben Budapesten az épp betiltott modern tánc iskolák és
az államosított Nádasi Stúdió utódaként létrehozott és a professzioná-
lis balettképzésben monopolhelyzetet élvezô Állami Balett Intézet ala-
pító-igazgatója lett. 1961-ben vette át a Magyar Állami Operaház ba-
lettegyüttesének vezetését, innen 1977-ben ment nyugdíjba. 
2Állambiztonsági Hivatal Történeti Levéltára (ÁBTL), K–1148. A doku-
mentumokból közölt idézeteket mindenütt betûhíven közlöm – F. L.
3Uo. 40. o.

gukat a szerep és a helyzet igazságához tartva kérik a
középiskolás diákok véleményét olyan kérdésekben,
amelyek minden bizonnyal a Titkaink, a Reflex és a
Bihari esetében is felmerülnek a nézôkben.
Véleményezhetik Laci tettét, és arról gondolkozhatnak
vele, hogy lett volna-e más megoldás, mint elfogadni
az iskolavezetés ajánlatát. Segíthetnek Giginek abban,
hogy miként vonja kérdôre barátját. A vallomás után
elbizonytalanodott Apa kérdése kapcsán (volt-e értel-
me most elmondani a lányomnak, hogy mi történt a
múltban, vagy jobb lett volna, ha örökre titok marad?)
arról mondhatnak véleményt, hogy nekik, a gyerekek-
unokák generációjának van-e köze az apák-nagyapák
bûneihez. Az elôadás végén pedig arról gondolkozhat-
nak, hogy megírja-e Gigi a saját apjáról szóló leleplezô
cikket. Egyáltalán nyilvánosságra kell-e hozni ezeket
az ügyeket? Végül azt is megfogalmazhatják és meg-
mutathatják, hogy ôk személy szerint mit csinálnának

az irattári aktákkal. A Jelentés tehát Gigi személyén ke-
resztül és a részt vevô diákok aktivitásával a következô
generációt állítja középpontba. Nem az elkövetôket,
nem az áldozatokat, hanem azokat, akik megörökölték
ezeket a traumákat.
A Jelentés mûfajából adódóan, az interaktivitás lehe-

tôsége folytán már az elôadás során párbeszédet kez-
deményez. Nemcsak szembesül és szembesít, nem-
csak közelebb visz a feldolgozás lehetôségéhez,
hanem továbblép, megkezdi magát a feldolgozás fo-
lyamatát is. A Titkaink, a Bihari, a Reflex és az ezeket
bemutató színházak (legyenek kôszínházak vagy füg-
getlen társulatok) fontos missziója a téma felvállalása,
a probléma felszínre hozása és a továbbgondolásra
késztetés. Kétségkívül mind a négy alkotás fontos elô-
adása a kortárs magyar színháznak, s bár témafelve-
tésük provokatívnak tûnhet, hatásuk bizonyosan túl-
mutat azon a pár órán, amit a színházban töltünk. 


