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William Kentridge és a Handspring Puppet Company világhírű közös pro-
dukciója, az Übü és az Igazság Bizottság1 2015 novemberében, 18 évvel az 

ősbemutató után végre színre került Magyarországon is. A rendkívül összetett 
látványvilágú, színházi és bábszínházi elemeket, animációs és zenei anyagokat, 
valamint kordokumentumokat integráló darab egyfajta szatirikus tézisdráma, 
amely úgy tematizálja az apartheid bukását követő dél-afrikai igazságszolgál-
tatás és megbékélés folyamatát, hogy a tények és a történeti narratíva direkt 
és objektív megfeleltethetőségét megkérdőjelezve az ezen narratíva megalko-
tásához szükséges emlékezés, értelemadás és meggyőzés mechanizmusairól 
való gondolkodást helyezi az előadás homlokterébe. Ez az analitikus hozzáállás 
összhangban van azzal, ahogyan Kentridge saját politikusságáról nyilatkozott 
egy 2014-es portréfilmben: „Nem konkrét politikai tézisek illusztrálása, sokkal 
inkább e tézisek esetlegessége, átmenetisége, a bennük rejlő polémia érdekel.  
A bizonyosság/magabiztosság (certainty) politikája, a bizonyosság demagógi-
ája... az értelemadás folyamata és törékenysége foglalkoztat... ebben van politi-
kum... egyesek politikai művésznek tekintenek, míg más, adott esetben politikai 
művészek nem tartanak annak.”2

Kentridge színházi működésének politikussága eleinte a fenti idézetben fog-
laltaknál explicitebb formában manifesztálódott: 1976-1991 között a Junction 
Avenue Theatre Company-vel fekete munkások civil tudatosságának növelése, 
valamint politikai érdekérvényesítő képességük fejlesztése érdekében kvázi 

1  A darab 2015. november 19-én és 20-án szerepelt a Trafó műsorán. Mindkét előadáshoz 
kiegészítő program társult: az első este Upor László dramaturg beszélgetett a művészekkel, míg 
a másodikon Dr. Búr Gábor egyetemi docens tartott különórát a dél-afrikai jogkiteljesedés le-
hetőségeiről és lehetetlenségeiről. Kentridge rendezőként, látványtervezőként (Adrian Kohler-
rel) és az animációk készítőjeként jegyzi a darabot. További alkotók: társrendező: Janni Younge; 
írta: Jane Taylor; bábtervező: Adrian Kohler; fény: Wesley France; Hang: Wilbert Schubel; Zene: 
Warrick Sony and Brendan Jury; koreográfia: Robyn Orlin. Szereplők: Pa Ubu: Dawid Minnaar, 
Ma Ubu: Busi Zokufa. Bábosok: Gabriel Marchand, Mandiseli Maseti, Mongi Mthombeni. Produk-
ció: Handspring Puppet Company. Producer: Quaternaire; társproducerek: Edinburgh Interna-
tional Festival (UK), The Taipei Arts Festival and Taipei Culture Foundation (Taiwan), Festival de 
Marseille _ danse et arts multiples (France), Onassis Cultural Centre (Greece), Cal Performances 
Berkeley (USA), BOZAR Brussels (Belgium). Supported by National Arts Festival, South Africa. 
2  William Kentridge: How we make sense of the world – Portréfilm, Louisiana Channel, Louisiana 
Museum of Modern Art, 2014, 28. perc [fordítás: P.J.] https://www.youtube.com/
watch?v=G11wOmxoJ6U

agitprop darabokat adott elő szakszerveze-
tekben.3 Kentridge akkor vált ki a csoportból, 
amikor érzése szerint az előadások elkezdtek 
inkább a tagok vágyaira, mintsem a munkások 
igényeire reflektálni.4 Ekkor fordult a társadalmi 
és politikai kérdésekkel való finomabb és átté-
telesebb munka felé. A kilencvenes évek elején 
(1991) kezdődött az együttműködés Kentridge és 
a mára világszerte turnézó, de eredetileg cape 
town-i és johannesburgi székhelyű Handspring 
Puppet Company5 között, amely során az euró-
pai kultúrkör ikonikus darabjait az apartheid és 
a poszt-apartheid időszakának kontextusába 
helyezték át. Így született meg a Wojzeck a 
Highvelden (1992) és a Faustus Afrikában (1995), 
majd Jane Taylor drámája nyomán az Übü és 
az Igazság Bizottság (1997). Kentridge ezeket a 
darabokat egyszerre jegyzi rendezőként, lát-
ványtervezőként és az animációs filmbetétek 
készítőjeként is, a Handspring Puppet Company 
pedig az emblematikus bábfigurák készítésével 
és magával a bábjátékkal vesz részt a produk-
ciókban. A bábjáték, mely Kentridge darabja-
iban kiemelt szerepet kap, Dél-Afrikában már 
a gyarmatosítás előtt, a törzsi vallásossággal 
összefüggésben is a kultúra szerves része volt, 
majd az európai hatásokkal fuzionálva újabb és 
újabb formákban jelent meg, s nem kis mérték-
ben e társulat tevékenységének köszönhetően 
mára a dél-afrikai művészet világszerte elis-
mert, emblematikus területe lett.6 
A közös produkciókat jellemző komplex for-
manyelv William Kentridge egyéni hírnevéhez  
(a legrangosabb kiállítóterekben, gyűjtemé-
nyekben és eseményeken7 szerepeltek és 

3  Graver, David: Drama for a New South Africa: Seven 
Plays, Indiana University Press, Bloomington & Indiana-
polis, 1999, 23.
4 Peffer, John: Art and the end of apartheid, University 
of Minnesota Press, Minneapolis, 2009, 95.
5  http://www.handspringpuppet.co.za/
6  Kentridge maga 1981–82-ben Párizsban, a Jacques 
Lecoq Nemzetközi Színházművészeti Akadémián is tanult 
bábozni. A Handspring Puppet Company honlapján rész-
letesebben is olvashatunk a dél-afrikai bábozás történe-
téről.
7  Kiállítása nyílt a San Francisco Museum of Modern 
Art-ban (2009), a Philadelphia Museum of Art-ban (2008), 
a stockholmi Moderna Museet-ben (2007) és a New York-i 
Metropolitan Museum of Art-ban (2004), a Jeu de Pomme-
ban (2010), a Louvre-ben (2010) a bécsi Albertinában (2011), 
a MOMA-ban (2007, 2011), a római MAXXI-ban (2013), a 
National Museum of Modern Art, Kyoto-ban (2009), az 
Israel Muesum, Jerusalemben (2011), a legrangosabb ese-
ményeken vett részt (documenta: 1997, 2002, 2012; Sydney 
Biennal: 1996, 2008, Velencei Biennálé: 1999, Istanbul 
Biennal: 2015, São Paolo Biannial: 1998) és a legnagyobb 
közgyűjteményekben (MOMA, The Metropolitan Museum 
of Art, New York; Tate Modern, London; Museum of 
Contemporary Art, Chicago; San Francisco Museum of 
Modern Art) szerepelnek munkái.
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szerepelnek munkái, az utóbbi öt évben pedig 
sorra nyerte el a legrangosabb művészeti díja-
kat8) is nagymértékben hozzájárul. Ez a komp-
lexitás teszi alkalmassá művészetét a számos 
eltérő kontextusban való bemutatásra, és 
ennek következménye az is, hogy egy világ-
hírű művész esetében szokatlan módon az 
elmúlt öt évben öt alkalommal is találkozhat-
tunk munkáival Magyarországon.9 Integratív 
pozíciót tölt be egyrészt a művészeti ágak 
szempontjából, a grafika, a textil és a szob-
rászat területeitől az animációs filmeken át a 
színházig, a bábszínházig és az operáig terjedő 
munkásságával, illetve változatos együttmű-
ködéseivel (pl. Handspirng Puppet Company, 
Metropolitan Opera, Stephens Tapestry Studio), 
másrészt társadalmi helyzetének veleszületett 
komplexitásával és művészeti érdeklődésé-
nek kulturális sokrétűségével is. Az apartheid 
időszakában, rendszerellenes fehér (igaz nem 
búr, hanem litván-zsidó felmenőktől származó), 
dél-afrikai jogász és aktivista szülők gyerme-
keként a korszakot és annak örökségét érintő, 
gazdasági-politikai-társadalmi mechanizmu-
sokat tematizáló és ezek működését egyszerre 
konkrét és absztrakt szinten vizsgáló munkái 
számos kultúra jellegzetességeit ötvözik. 
Az Übü és az Igazság Bizottság történeti jelen-
tőségének megértésében segítségünkre lehet, 
ha összevetjük a dél-afrikai és a magyar rend-
szerváltások természetét. Míg ugyanis itthon 
az átmenet során szinte kísérlet sem történt a 

8  2009-ben a Times a világ 100 legbefolyásosabb em-
bere közé választotta, 2010-ben elnyerte a Kyotó-díjat, 
2012-ben a Dan David díjat, 2015-ben pedig a 81. helyen 
felkerült az ArtReview Power100 listájára. Az utóbbi első 
tíz helyezettje között egyébként csak két művész, Ai 
Weiwei (2.) és Marina Abramovic (8.) kapott helyet, a töb-
bi nyolc hely galeristák, múzeumigazgatók és kurátorok 
(Iwan&Manuela Wirth, David Zwirner, HUO&Julia Peyton-
Jones, Nicholas Serota, Larry Gagosian, Glenn D. Lowry, 
Adam D. Weinberg és Carolyn Christov-Bakargiev) kevés 
meglepetést tartalmazó csoportjában került kiosztásra. 
Ennek fényében talán nem érdektelen megemlíteni sike-
rének kontextusaként Marian Goodmann galerista nevét, 
aki ugyanezen lista 12. helyén szerepel és aki Kentridge 
mellett olyan művészeket képvisel még, mint például Ger-
hard Richter, Dara Birnbaum, Christian Boltanski, Marcel 
Broodthaers, Maurizio Cattelan, Tony Cragg, Tacita Dean, 
Rineke Dijkstra, Dan Graham, Julie Mehretu, Gabriel 
Orozco vagy Anri Sala és Thomas Struth.
9  Egy esetben a Szépművészeti Múzeum kamaratárla-
tán (William Kentridge a Szépművészeti Múzeumban, 2011), 
két esetben (Dimitrij Sosztakovics: Az orr, 2013; Alban 
Berg: Lulu, 2015) a Művészetek Palotája Metropolitan-köz-
vetítések sorozat keretében operarendezéseivel, végül 
szintén két alkalommal (Woyzeck a Highvelden, 2011; Übü 
és az Igazság Bizottság, 2015) a Trafóban a Handspring 
Puppet Companyvel közösen létrehozott kvázi színházi 
produkcióival találkozhatott Magyarországon a közönség. 

William Kentridge | Handspring Puppet Company
Übü és az Igazság Bizottság, 2015, Trafó – részlet az 

előadásból © Fotók: Jókúti György
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Rákosi- és a Kádár-korszak bűneivel és túlkapásaival történő átfogó szembené-
zésre, és az átalakulást segítő kerekasztal tárgyalások során a felek szinte nem 
is érintették az 1945 és 1989 közötti emberijog-sértéseket,10 addig Dél-Afrikában 
a Nobel-békedíjas Desmond Tutu és Alex Borain vezetésével felállítottak egy két 
évig működő Igazságtételi és Megbékélési Bizottságot (Truth and Reconciliation 
Commission, TRC),11 amelynek feladata az apartheid alatt elkövetett bűncselek-
mények kivizsgálása és összegzése volt.12 Aki ennek keretében – a megbékélést 
segítő folyamat részeként – nyilvánosan megvallotta bűneit és bizonyítani tudta, 
hogy azokat politikai motivációval követte el, amnesztiát nyerhetett.13 
A meghallgatások idején játszódik a darab, története egyszerű: egy volt halálosz-
tag vezetője, Pa Übü őrlődik, hogy előálljon-e bűneivel, bízva az amnesztiában; 
vagy inkább a bizonyítékokat megsemmisítve elmeneküljön a felelősségre vonás 
elől. A történet során Pa Übü újabb és újabb releváns értelmezési kereteket 
kényszerül keresni tettei számára, hogy segítségükkel kielégítő narratívákkal 
szolgálhasson mind saját maga, mind környezete meggyőzéséhez. A párhu-
zamos értelmezések legalább négy szinten jelennek meg, amelyek nemcsak 
a történetvezetés, hanem a látványelemek tekintetében is szinte didaktikusan 
elkülönített egységekre osztják a darabot. A hús-vér színész (Dawid Minnaar) 
által alakított Pa Übü egyfelől a féltékeny Ma Übü (Busi Zokufa) előtt kényszerül 
folyamatosan tisztázni magát, aki férje kimaradásait és gyanús szagát egy sze-
retőnek tulajdonítja, holott azok a halálosztag tevékenységével függnek össze. 
Másfelől saját lelkiismeretével való küzdelmének is tanúi vagyunk, melyet a szín-
pad hátterében futó animációs filmek közvetítenek felénk flash-backek és visz-
szaemlékezések formájában. Ezen felül Pa Übünek hűséges, bábként megformált 
beosztottai – Brutus, a háromfejű kutya és Niles, az aktatáska-krokodil – előtt 
is igazolnia kell tetteit, hiszen bűnrészesekként szintén joggal aggódnak a jövő 
miatt. Végül megismerjük a kegyetlenkedéseket a bizottság előtt tanúvallomást 
tevő áldozatok nézőpontjából is, akik csakúgy, mint a beosztottak, bábokként 
jelennek meg. Miközben többnyire zulu nyelven emlékeznek a családtagjaikkal 
szembeni embertelenségekre és egyéb traumatikus élményeikre, a történeti 

10  Wintermantel Péter: Igazságtétel és nemzetépítés az apartheid utáni Dél-Afrikában. Kom-
mentár, 2007/6., 84-97., 90. (http://kommentar.info.hu/attachment/0001/416_kommentar0706.
pdf)
11  Definíció szerint a TRC olyan áldozat-központú vizsgálótestület, melynek általános célja, 
hogy a politikai átmenet során a diktatórikus rezsimek leváltása utáni időszakban kezelni tudják 
a múltban elkövetett tömeges emberjogi sérelmeket, illetve más traumákat, ezáltal is könnyítve 
az átmenetet egy demokratikusabb és békésebb jövő felé. (Wintermantel, 2007, 88.) 
12  További célja ajánlásokat fogalmazni meg az új kormány számára a jóvátételre és a hason-
ló esetek jövőbeni elkerülésére vonatkozóan. (Wintermantel, 2007, 89.) 
13  A TRC keretében egyrészt 21500 áldozat jelent meg a testület előtt, hogy elmondja az őt ért 
sérelmeket (mintegy 30000 bűntettre fényt derítve), másrészt nagyjából 7000 elkövető is jelent-
kezett a bizottság előtt, akik közül mintegy 1000 esetben döntöttek a felmentés mellett. 
(Wintermantel, 2007, 92.) 

eseményeknek megfelelő módon vallomásukat 
egy szenvtelen hangú színész gépiesen fordítja 
angolra, megfosztva ezzel a túlélőket és emlé-
keiket a személyesség utolsó maradványaitól is. 
A darab ezen a ponton színházzá válik a szín-
házról, amelynek során országszerte két éven 
át tartó, „teltházas érdeklődés” előtt zajlott 

– templomokban és közösségi terekben – az 
áldozatok és elkövetők meghallgatása. A szín-
revitel által a nézők itt is expliciten a színházi 
működés részeivé válnak, miközben igyekeznek 
a szenvtelen tolmácsok monoton fordítását az 
áldozatok vallomásainak mély érintettségével 
összeegyeztetni, illetve a történések rétegeit 
értelmes és lezárt egésszé alakítani. A tanú-
vallomások érzelmileg telített beszédmódját 
elszemélytelenítő bírósági jelenet ugyanis nem 
egyszerűen az igazságszolgáltatás közönyös 
működésének képe, de megmutatja a történeti 
esemény azon aspektusát is, ahol a közösségi 
reflexió egyedül a közösség nyelvi konszenzu-
sában lehetséges, így maga is narráció, ábrázo-
lás és színrevitel. Vallomás és ábrázolás közös 
nyelvi közvetítettsége tehát tanúságtétellé 
avatja a színházi reprezentációt is. 
Miközben ezek a narratívák és értelmezési 
síkok folyamatosan egymást kontextualizálva 
bomlanak ki, olyan hálózatos szerkezet jön 
létre, melyben az egyes elemek kölcsönösen 
módosító jellege egy állandóan változó rend-
szert képez. A jelenség Kentridge érdeklődé-
sének leglényegéhez tartozik. Ahogy egy vele 
készült interjúban megjegyzi; „A bizonytalan-
ság (uncertainty) számomra központi kategória... 
úgy látom, hogy a bizonytalanság politikuma, 
a bizonytalanság filozófiája, a bizonyosság-
nál sokkal közelebb áll a világ működéséhez. 
Ehhez pedig szorosan kapcsolódik az átmene-
tiség fogalma. Lehet a világot tények soroza-
taként szemlélni és úgy is, mint kibontakozást, 
ahol ugyanaz a dolog eltérő körülmények között 
gyökeresen mást jelent és gyökeresen más for-
mát ölt.”14 
A látszólagos tényszerűségek feltételes módba 
helyezésének eszköze a darabban egyrészt a 
humor, amely vizuálisan és szójátékok szint-
jén is folyamatosan rákérdez és reflektál az 
elhangzottakra, másrészt az elnagyolt, szinte 
karikatúraszerű látványelemek ( jelmezek, 
gesztusok), harmadrészt a szerkezeti komp- 
lexitás ellenére is rigid és didaktikus kategóriák 
használata. Azáltal, hogy az áldozatok és alá-
rendeltek bábok, a hierarchia csúcsán álló sze-
replőket megtestesítő hús-vér színészek jóval 

14  William Kentridge: How we make sense of the world 
– Portréfilm, Louisiana Channel, Louisiana Museum of Mo-
dern Art, 2014, [fordítás: P.J.] https://www.youtube.com/
watch?v=G11wOmxoJ6U

William Kentridge | Handspring Puppet Company
Übü és az Igazság Bizottság, 2015, Trafó – részlet az előadásból © Fotó: Jókúti György
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életszerűbbé és komplexebbé válnak, több lehetőséget kínálva a befogadói 
azonosulásra és értelmezésre. 
Ugyancsak az értelmezés önkényességét reprezentálják Kentridge híres kréta- 
és szénrajzokból alakuló animációi. Miközben az egymásba áttűnő képek folya-
matosan őrzik a változást (a visszatörölt kréta és szén nyomait), egyben be is 
emelik a darabba az emlékek, gondolatok, félelmek, lelkiismeret és a Jarry-féle 
Übü király ikonikus látványelemeinek újabb reflexiós rétegét. Maga az alkotó így 
nyilatkozik ennek jelentőségéről: „Az érdekel az animációban, ahogyan éltre 
kelnek a rajzok... és ezért is ilyen fontos számomra a kréta és a szén használata 
(szemben például az olajfestékkel); könnyedén lehet velük rajzolni, e technikában 
a gondolkodás és a rajzolás sebessége nagyjából egybeesik. Maga a filmké-
szítés viszont nagyon lassú folyamat. Hetek rajzmunkájából áll össze egyetlen 
percnyi film, melynek során számos alkalommal újrarendezem az egyes részek 
egymáshoz való viszonyát; egyeseket kiveszek, másokat felcserélek, vagy épp 
hozzáadok újabb elemeket. Ez az újrarendezés bontja ki a struktúra és a téma 
kapcsolatát; ezt a folyamatot magát szeretném megmutatni. Így az animáció 
sokkal inkább annak demonstrálása, hogy miként adunk jelentést a világnak, 
és nem magának a világnak a megmutatása.”15 
Bár a Bizottság működését számos kritika érte,16 a nemzeti emlékezet szempont-
jából meghatározó jelentősége volt a feltárás folyamatának, hiszen hatalmas 

15  i.m.
16  Hiszen annak ellenére, hogy a folyamat végén a bizottság 300 elkövetőt terhelő bizonyíté-
kokat és vádemelési javaslatot nyújtott át az ügyészségnek, egyetlen elkövető ellen sem indult 
eljárás, és a megfogalmazott javaslatok közül is csak nagyon keveset fogadott meg az új kormány. 
Sokan hangot adtak abbéli felháborodásuknak is, hogy az amnesztia lehetőségével nem élő, 
vagy azon elbukott elkövetők felelősségre vonása nem történt meg, ráadásul arányaiban vi-
szonylag kevesen jelentkeztek vallomástételre, hiszen az amnesztiabizottság előtt megjelenők 
mintegy háromnegyede már eleve szabadságvesztését töltő elítélt volt, akik számára ily módon 
mindenképp kívánatos lehetőségként adódott a jelentkezés. (Wintermantel, 2007, 97.)

mennyiségű hiánypótló „oral history” anyag 
gyűlt fel, amely nagyrészt éppen azoktól szár-
mazott, akik korábban módszeresen ki voltak 
rekesztve a nemzeti történelemírásból. A múlt 
rekonstruálásán és történeteik közreadásán 
keresztül alapvetően hozzájárulhattak egy 
kiegyensúlyozottabb történelmi narratíva és 
nemzeti emlékezet kialakításához, valamint a 
múltat illető konszenzus  megteremtéséhez.17 
Önmagában fontos következmény emellett, 
hogy a nyilvánosságban megjelenő új szerep-
lők történetei és beszédmódja által olyan gon-
dolkodásformák és diskurzusok kerültek be a 
társadalmi térbe, melyek a korábban elnyomott 
csoportok számára is megteremtették a kollek-
tív múltfeldolgozásban való részvétel lehetősé-
gét. Az Übü és az Igazság Bizottság egyszerre 
járult hozzá a szembenézés munkájához és 
tette elsőként a művészet tárgyává a feldolgo-
zás folyamatát. Mára – Dél-Afrikában betöltött 
történeti jelentősége mellett – egy olyan, egye-
temes szinten is érvényes darabbá vált, mely-
ben számos, átalakulóban lévő, múltjával küzdő 
társadalom is magára ismerhet. 

17  Wintermantel, 2007, 90.
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