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Reprezentáció, reprezentálás: lat 1.
képviselet 2. vkinek hivatali állásával,
rangjával, hivatásával együtt járó,
hagyományos formákhoz kötött módon
való megjelenése, magatartása,
tényketlése.

(Nagyképű és aljas' megjegyzések Kékesi Kun
Árpád: A reprezentáció játékai című
tanulmányához.)²

Ha most kapásból azzal a definícióval rukkol-
nék elő, hogy a posztmodern kifejezés csak szín-
leg származik ama Lyotard3 nevű francia filozó-
fustól, s valójában korunk egyes hermeneutáinak
és postai alkalmazottainak szakrális, korszakte-
remtő világ-összeesküvéséről van szó, méghozzá
közös ősük, a szárnyas cipellőjű Hermész
tiszteletére, és hogy a prefixumnak álcázott
szócska - a post - valójában nómen, és hogy
nem mást, mint postát jelent... szóval, ha ezzel a
merész kijelentéssel rukkolnék elő, mondjuk,
egy - a „posztmodern színházról" írott - tanul-
mány elején, még akkor is simán beleférnék abba
a diskurzusba, amely az elmúlt évtizedekben te-
rebélyesedett átláthatatlanná, önmagát és az em-
lített szóösszetételt (kontinensen innen és túl)
már a nyolcvanas évek végére agyonmagyaráz-
va, mára pedig kitárva kapuit minden társadalmi
réteg előtt, minden szubkultúra, kisebbség,
rassz, minden fizikai és szellemi perverzió előtt,
nagyon is hihetővé téve a fenti etimológiából
indukálható költői képet, amely szerint, mond-
juk, Foucault, a homoszexuális, balos, filoszemita
és francia „csúcsfilozófus" meg a heterosze-
xuális, antiszemita, Fradi-drukker és magyar le-
vélkihordó ugyanannál a kocsmaasztalnál vág-
nak egymás szavába.

A SZÍNHÁZ című folyóirat kolostori csendje
azonban sokáig ellenállt a világ posztmodern
zsivajának, s ki hitte volna, hogy mire ez az első
tematikus szám megjelenik, már Fidel Castro is
réges-rég beleegyezett, hogy Havanna repteré-

¹ Azért aljas, mert egy magánbeszélgetésben már sok-
kal kedvesebb tónusban megfogalmaztam az ellenér-
zéseimet, s Kékesi Kun számára talán egy kissé orvul
ugrok most ki a nyilvánosság elé ezzel a nagy pofával,
mások okulására.
2 Színház, 1997. július.

In: A posztmodern állapot, Századvég 1993.

nek forradalmi betonját csókjával illesse a pápa.
Nem tudom, hogy e havilap melyik színikritiku-
sának nevéhez fűződik a posztmodern szó legel-
ső és egyben történelmi felemlegetése, de tartok
tőle, hogy néhány hónapnál nem eshetett meg
régebben a dolog, ami azt jelenti, hogy addigra
már e kifejezés bőven a szellemi áru védjegy kor-
szakába lépett: egy mai fíling pecsétjévé egysze-
rűsödött, amit (ha szabad így fogalmaznom) a
legbüdösebb lehelettel is életre kelthet bárki, és a
doktori disszertációkra ugyanúgy ráüthető, mint
foszforeszkáló változata a technodiszkók
látogatóinak kézfejére. A posztmodern szó főnévi
pozícióban mára már közkinccsé vált, melléknévi
változata pedig a legkonvertálhatóbb jelzője lett
korunk kulturális jelenségeinek: végtelennek tet-
sző szabad vegyértékeivel bármihez odaragad, s
nem lehetünk eléggé műveltek ahhoz, hogy nyu-
godt szívvel vehetnénk a szánkra, ugyanakkor
eléggé műveletlenek sem, hogy ne vehetnénk
egészen nyugodt szívvel a szánkra.

Az első fecske tehát maradjon névtelen, az
viszont egészen biztos, hogy a posztmodern
színházteória hazai elültetőinek élén Kékesi Kun
Árpád nevének kell majd szerepelnie az almana-
chokban, aki néhány szolid, pontos, deskriptív
és terepszínű kritika után hirtelen több elméleti
tanulmánnyal is jelentkezett,4 a SZÍNHÁZ című
lapban pedig egy úgynevezett átfogó történeti
tanulmánnyal keltett némi csodálattal vegyes
megütközést a „kilencvenes évek rendezői szín-
házáról", sűrű hivatkozásokkal az irodalomelmé-
letből ismerős auktorokra, Kulcsár Szabó Ernő-
től Derridáig, a hozzájuk tartozó négynyelvű
jegyzetanyaggal és az általuk beszélt, hamisítat-
lanul5 posztmodern terminológiával. Aki nem
értené a szituációt, az képzeljen el egy falusi
presszót, ahol a nyúzott pincérlány kegyeiért
csocsó-versenyt játszanak a falu bikái. Ekkor
belép közéjük egy jól ápolt, szőke, városi fiú,
limonádét rendel, és a lányt is meghívja, és jól
érthetően szavalni kezd neki valamit a Duinói
elégiákból. „Horizont"-probléma, hogy Gada-
merrel szóljak. Ilyenkor szokták lenyomni az em-
bert, mint a bélyeget, és nem csak a falu bikái.

Például: Kosztolányi, Shakespeare és a színházi kri

tika nyelve. Alföld, 1997/9. 66-74. 5 Knézy Jenő.

Gadamer, aki többek között azt tanítja. hogy csú-
nya dolog kizárólag a saját szellemi (vagy akár-
milyen) horizontunkat venni számításba, ebben a
konkrét esetben szerintem egy kicsikét a falu-
bikák oldalára állna. Mint ahogyan a SZÍNHÁZ
olvasóinak az oldalára is, akiknek a többsége
olyan emberekből áll (például színészekből), aki-
ken a logosznak egészen másféle hatalma van,
akik az idegeikkel és az érzékeikkel is dolgoznak,
amikor beszélnek, akik sok egyéb csatornáját is
működtetik a megértésnek és megértetésnek,
akiknek a színpadon módjuk van nap mint nap
letesztelni az írói, kritikusi, rendezői, illetve privát
teóriákat, és akik, ha tehetségesek, akkor is fel-
színesek ugyan, viszont „mélyről azok", mint
Nietzsche görögjei valahol a Vidám tudomány-
ban6.

Ha most bárki azt gondolná rólam, hogy
Kékesi Kunt egy „banálisabb szó-tár"(Rorty)
megalkotására próbálom buzdítani ebben a mél-
tatlanul gunyoros tónusban, akkor téved. Egy
plurálisabbra s így olykor triviálisabbra már in-
kább. Egy olyanra, amellyel ha így kiáltunk fel:
„Picsába az euflemizmusokkal!", akkora „picsá-
ba" szó csupán idejétmúlt, modernista rágalmak
alapján nevezhető trágár hatásvadászatnak,
egyébként pedig kétfajta nyelvi horizont találko-
zásának, amely arra szolgál, hogy - kritikai atti-
tűd ide vagy oda - se a szerző, se pedig az olvasó
ne ringathassa bele magát egy „tudományosan
megalapozott" nyelvhasználatba, ne lehessen
büszke a nyelviaszkézisére, ne korlátozza magát,
gondoljon kicsit többször Ludwig Wittgenstein-re,
ne határozza el előre, hogy teoretikus lesz, nem
pedig érzelmi, és ne feledje el, hogy bármilyen
sokat olvas is akárhány idegen nyelven, nem
úszhatja meg, hogy a Tudás színe előtt ne csinál-
jon időnként bohócot magából.

Habzó szájjal és előre is szeretném visszauta-
sítani azt a további lehetséges feltételezést is,
hogy én a teóriát lebecsülöm, és - megengedhe-
tetlen „bináris oppozíciókban" 7 gondolkodván -
megpróbálom szegényt leválasztani a ködös-
zseniális ösztönök által vezérelt praxisról. Hosz-
szan lehetne sorolni azokat a színházelméleti
opuszokat Artaud-tól Brechten át Jan Kottig,
amelyeknek ösztönző hatása a legpragmatistább
igényeket is kielégítette, s amelyek közül számos
hozott engem is hosszabb-rövidebb időre izga-
lomba. Némi elméleti képzésben ugyanakkor
magam is részesültem, ahogyan arra már eddig
is igyekeztem apró jelzéseket tenni (sőt amióta
iskoláimat befejeztem, kényszerű autodidakta-
ként, vagyis olyan emberként, aki magától hülye,
próbálok új s újabb tapasztalatokat szerezni).

6 Na. jó, Friedrich Nietzsche: Vidám tudomány. Holnap
1997. 12.oldal.
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Jelenet a Valahol Oroszországban kaposvári
előadásából (1991)

Ismerem tehát a közös olvasmányélmények és a
közös szakmai tolvajnyelv okozta örömöket, a
„tudományos igényű" szövegek szcenírozási
trükkjeit, ám ezek az örömök - gondolom -
mégiscsak akkor teljesek, ha problémacentráltak,
ha vannak mögöttük egynémely szánalmasan
szubjektív, személyes és egocentrikus indít-
tatások, amelyek ráadásul még fel is vannak
vállalva, amelyekről esetleg ki tud derülni, hogy
nem is csak annak az egy szál, önző mocsoknak a
magánügyei, és amelyek közel hozhatnak és
átjárhatóvá tehetnek egymástól látszólag távol
eső beszédattitűdöket és nyelvjátékokat. Azt,
hogy a Kékesi Kunhoz hasonló gondolkodók az
irodalomtudomány irányából érkeznek a színház
közelébe, érthetőnek tartom, hiszen a posztmo-
dern kifejezéssel összefüggésbe hozható eszme-
áramlatoknak mára az irodalomtudomány lett a
legnagyobb gyűjtőmedencéje. Abban viszont nem
vagyok biztos, hogy az irodalomtudomány
kérdéseivel hatékonyan lehet megszállni a szín-
ház világát, mert a narcisztikus válaszok8 kelet-
kezésének ilyenkor megnő a veszélye.

Egy-egy előadásról kritikát írni: lehetőség,
amellyel debütáns műbírálók is élhetnek. Törté-
neti áttekintést készíthetni: az már rang, hiszen
itt olyan narrációra nyílik alkalom, amellyel sokkal
hatékonyabban lehet meghódítani az ártatlan
lelkeket, főként ha hatásosan és meggyőző erő-
vel szólal meg a „kor meséje". Kékesi Kun (mint-
hogy e tanulmányának intenciói leginkább törté-
neti jellegűek) nagyon is a „modern" narrációk
mintájára konstruál, mindjárt az elején fut egy
gyors kört a nemzedéki probléma körül, sebesen
hitet tesz a teoretikus alapokon történő vizsgáló-
dás mellett, majd azzal a meglepő bejelentéssel
áll elő, hogy az „új teatralitás megjelenése... az
1990-91-es évadra tehető", s úgy véli, hogy „a
kilencvenes évek magyar színházi paradigma-
váltását kezdeményező előadás: Jeles András
kaposvári rendezése, a Valahol Oroszország-
ban". Hogy a történelmet számos változatban
szokás írni, az még Kelet-Európában sem csupán
politikai, hanem filozófiai tapasztalat is. En min-
denesetre már a nyolcvanas években olyan Je-
les-előadások nézője lehettem, amelyek ugyan-
abban a(z esztétikai) paradigmában mozogtak,
mint a kilencvenes évekbeliek, s ma is bőven
kitombolhatná rajtuk libidóját a színházi poszt-
modernológia. Kétségtelen, hogy a Valahol Orosz-
országban alapötlete (vagy inkább konstrukció-

8 Ezen a poétikus kifejezésen azt értem, hogy az iroda-
lomelmélet válaszai érkeznek visza a színházéi helyett.

ja), nevezetesen két színpadi nyelv ütköztetése
kedvez Kékesi Kun színháztörténti teóriájának,
méghozzá olyannyira, hogy szerinte az előadás
„első két felvonását a pszichológiai realista játék-
stílus végletekig vitt precizitásával játsszák el a
színészek". A szándék számomra is egyértelmű-
nek tűnt, ám a megvalósulás kudarcát, azt hi-
szem, Kékesi Kun tekintete előtt az elmélet mohó
vágyakozása homályosíthatta el. Jeles ugyanis
idegenül és szinte analfabétaként mozog a „pszi-
chológiai realista játékstílusban", nem is áltatta
magát soha az ellenkezőjével, s kevesen tudják,
h o y a próbák kezdetén egy neves helyi
rendezőt 9 kért fel az első két felvonás
kidolgozására. Neves helyi rendező ezt Jeles
kóklerségeként, felkészületlenségeként, sőt,
lustaságaként értelmezte, a felkérést
visszautasította, majd néhány színész
kollégájával együtt kaján elégedettséggel figyelte
azt a kínlódó eredménytelenséget, ami az
előadás első két felvonását jellemezte. A fordulat
ereje, amely Jeles saját színpadi nyelvének meg-
jelenésekor következett be, így is rendkívülivé
tudott válni, de látható, hogy még a kaposvári
színház sem volt annyira nyitott hely, hogy ma-
radéktalanul megvalósulhasson benne egy ilyen
szokatlan gondolat.

Tudom, hogy nem szép tőlem, de ezzel az apró
példával próbálom illusztrálni Kékesi Kun kritikai
módszerének teoretikus fixáltságát, amely
egyébként a legtöbb esetben sokkal hízelgőbb
értékítéleteket terem, mintsem gondolnánk.10 Ő
ugyanis valóban fontos, izgalmas és naprakész

9 Nem Babarczyt, nem Aschert, nem Gothárt, nem
Mohácsit...
10 Ez idáig magam is a kedvezményezettek között
voltam.

gondolatmeneteket próbál bevonni a magyar
színházról folytatott beszédbe, szokatlanul gaz-
dag műveltséganyagot mozgat, láthatóan sokat
és sok mindent olvas, tehát bővében van az
applikálható eszméknek, amelyekkel ugyanakkor
képes a (reflektálatlan) komikum határáig túlin-
terpretálni egy-egy előadást. E hosszabb tanul-
mányt követő színikritikáit olvasva egyre erősö-
dik ez a benyomásom (impresszióm! 11) és az a
gyanúm, hogy műelméleti felvértezettsége első-
sorban nem olyan csatákban keletkezett, ame-
lyeket minden halandó, aki egy kicsit is meghök-
ken, és kétségbeesik ettől a rémisztő világtól, így
vagy úgy vívni kényszerül magában, hanem (a
body-building mintájára) inkább egy
educationbuilding eredménye, amely minden
izomcsoportot egyre nagyobb méretekben
képes prezentál-ni, de egy gyors passzt, két
meglepő cselt és egy váratlan kapura emelést
nemigen lehet tőle várni.

Úgy képzelem, hogy amikor egy kritikus ne-
kiül a dolgozatának, mégiscsak egy pódiumon
kell hogy érezze magát, teátrális helyzetben, fik-
tív vagy nagyon is valóságos hallgatóság előtt,
tehát a kritikusi reprezentáció a színpadi repre-
zentációnak - ha távolról is, de - rokona. Ezért is
érthetetlen számomra a tanulmány következő
szakaszát, „a posztmodern horizontból tekintett"
színházról szóló gondolatokat olvasva, hogy a
beszélő miként tud ennyire függetlenedni az ál-
tala képviselt eszméktől, hogyan vonhatja ki ma-
gát e gondolatmenetek konzekvenciái alól, saját
modorával hogyan dolgozhat ennyire ellene az
általa is dédelgetett tendenciáknak. A kritikai rep-
rezentációra miért nem érzi mindezt érvényes-

11 Egyes diskurzusokban durva szitokszó.
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például Jeles András olyan atavisztikus színházi
formák és világok működése után kutat a mun-
káiban, amelyekhez képest a kiöregedettnek és
avíttnak tekintett12 „pszichologizáló-kisrealista-
naturalista-mimetikus valóságtükröző" hagyo-
mány legfeljebb csecsemőként gőgicsélhet. Je-
lest azonban ez sem mentheti meg attól, hogy
Kékesi Kun színháztörténeti eséjének (úgy-
szintén piszkos, modernista) kategóriagyárában
„ neoavantgárd" alkotóként kell en bevonulnia a
fiatal olvasók emlékezetébe. Létezik még további
három rekesz, úgymint „a radikális átértelmező-
ké", az „imaginista teatralitás" bajnokaié, vala-
mint a „realista színház közelében"13 ácsorgóké.
Kicsit zavarba ejtő ez a természettudományos
rendszerező kedv, aminek so án Kékesi Kun
készséggel elismer bizonyos anomáliákat, de
mégsem érzi az egész eljárást unalmasnak és
merő értelmetlenségnek. Javít . helyzeten, hogy
aztán a négy „trendet" ismét közi s tető alá hozza,
amelynek ismérvei az „asszoci;tív szerkesztés-
mód", a „stílustörések", a „hatásos effektusok
halmozása", vagyis a „posztmodern eklektika",
amely telve van metaszínházi érdeklődéssel. Itt
említődik meg a Mohácsi János rendezte Tom
Paine mint az „új teatralitás par excellence meg-
jelenési formája"; s ez itt, a dolgozatban, érezhe-
tően megkülönböztetett rangot elent, amivel
tökéletesen egyetértek, csak kicsi sajnálom, hogy

Külön vitát lehetne nyitni arról hogy mennyiben
indokolt az a divatos és olykor hisztérikus legitimitás-
megvonás, amelynek a realista színjátszás a legfőbb
célpontja.
13 Ott bámulunk egymásra Lendvaival, Telihayval, Har-
gitaival, Novákkal, és se ők nem értik, se én nem értem.

Kékesi Kun beéri ezzel a rövidke bókkal tiszteleg-
ni annak az előadásnak, amelyre a SZÍNHÁZ
csupán egy méltatlanul gyenge írással reagált,
amely mellett a kritikusszakma nagy része fanya-
logva tovagyalogolt, s amely - durván szubjektív
impresszióim alapján - az utóbbi évek leglenyű-
gözőbb színházi teljesítménye.

A tanulmány utolsó bekezdése lesújtó képet
fest a hazai színikritika szakmai és (bizony!) mo-
rális állapotáról, hiszen „az új teatralitás fokozatos
térhódítását eddig sajnálatos módon nem kísérte
a színházi kritikának a jelenség jóindulatú
(kiemelés tőlem) megértésére mutató törekvése".
Ami engem illet, én nagyon sok jóindulatú
baromságot olvastam az utóbbi időben, vagyis a
jóindulat feltűnő hiányát egyáltalán nem érzem.
Azt pedig, hogy Kékesi Kun éppen Molnár Gál
Péteren veri el a port, kissé szerencsétlennek
ítélem. MGP ugyanis „Magyarország legnépsze-
rűbb napilapjának" szerzőjeként példányszám-
növelő erővel bír, túlzó aljasságaival és kiszámít-
hatatlan hízelkedéseivel elfojtott indulatokat vezet
le, manipulál és szórakoztat, s pontosan is-meri a
szituációt, amelyben beszél. Megkockáz-tatom,
hogy ő a (legposztmodernebb színikritikusunk,
akinek nincsenek „tudományos feladatai", nem
érzi megkerülhetetlennek a „kortárs szín-ház- és
művészetelméleti alapokon nyugvó interpretáció"-
t, az ő Zeitstückjei morálisan és szakmailag is
rendesen dekonstruáltak, bizonyos értelemben ő
tükrözi a leghívebben hazánk és szakmánk
állapotát s korunk szellemét.

Kékesi Kun szigora az utolsó bekezdésben a
tetőpontjához ér. Ekkor írja le azt az ijesztő szó-
kapcsolatot, amely rokona az univerzális kvanto-
roknak, a „mindien"-nek és a „mindig"-nek vagy az
olyan kifejezéseknek, mint a „többé már", a
„soha", illetve az „örökké". „Csak akkor", ezt írja,
„csak akkor". „A kritika (és tegyük hozzá, a szín-
háztudomány) azonban csak akkor lesz képes az
új teatralitás előadásainak komplex megközelí-
tésmódokat igénylő elvárásainak megfelelni, ha
benyomások rögzítése, illetve pusztán értékelés
helyett inkább az értelmezés feladatát tűzi ki cél-
jául." És én itt ellsőre nagyon megijedtem, mert ez
a retorika énnekem egy kicsikét túl kemény.
Szerencsére gyors lágyulás következik be, az
utolsó mondat ,már sokkal megengedőbb, s a
szerző bízik benne, hogy az idő majd „saját
narratívájának továbbgondolására kényszeríti".
Ezúton is hadd biztosítsam szimpátiámról ezt a
reményt.

Az utazásjelenet a kaposvári Tom Paine-ből
(1996) (Simarafotó)

nek? Vagy ha nem is az egészet, csak egy kicsikét
belőle! Úgyis mondhatnám: ide nekem egy kis
„narratív identitás"-t! Egy kis „Isten halálá"-t!
„Hasadt perszonalitás"-t! „Hangok halmazá"-t és
„mikrokáosz"-t! Mi ez a descartes-i erőlködés?
Miért skatulyázza be magát? Miért csinál
magából jellemszínészt? Miért nem játszik egy
kicsikét mást is? Miért olyan komoly? És így
tovább.

Említettem már, hogy a dolgozat mindjárt az
elején bevezet egy fogalmat: az „új teatralitás"
fogalmát, amely elnevezés - a lábjegyzet szerint
- Zsámbéki Gábortól származik, és amely, ha jól
értem, a továbbiakban a hazai, posztmodern
színházi törekvések szinonimájaként funkcionál.
Ehhez társul aztán az „új képiség" fogalma (csu-
pa „új" dolog), s így, eddigi kifogásaim fényében
talán érthető, ha méltatlankodva felhorkanok:
Kékesi Kun posztmodernológus létére miként
szerethetett bele két ilyen (brrr!!!) nyíltan és
durván modernista-avantgardista kifejezésbe?
Mentségére legfeljebb annyit tudnék felhozni,
hogy a SZÍNHÁZ folyóirat posztmodernnel kap-
csolatos attitűdjét is hasonlónak érzem, az ő
mentségükre pedig azt, hogy az egész „mozga-
lom"-ban kezdettől ott lappangott latensen ez az
avantgardista, neoavantgardista újítási kényszer
és korszerűségigény.

Ami engem illet, én szívesebben szoktam
azon elmélkedni, hogy mindazok a gesztusok,
módszerek és attribútumok, melyeket például
Kékesi Kun a posztmodern (illetve új teatralitás)
színházi eljárásaival kapcsol össze, milyen tradí-
ciókból merítenek, s hogy a sokat emlegetett
„színházi fundamentalizmus"-nak mik lehetnek a
gyökerei. Nagy összegben fogadni mernék, hogy


