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se adta. Ez a kortárs valóság olyan észlelési és ábrázo-
lási módjára mutatott rá, amely a (metaforikus érte-
lemben is vett) dráma zárt és követhetô logikájának
ellentmondva, a világot nyitott asszociációk és törések
– egészében soha át nem látható – hálózataként tart-
ja autentikusan elbeszélhetônek. Tehát abból a követ-
keztetésbôl indul ki, hogy az idô és a tér, s az ôket
minduntalan meg- és újrateremtô emberi tudat lezár-
hatatlan és változó tényezôként definiálható. S éppen
ez az a paradigma, amely (tudatosan vagy sem) mind-
untalan ott feszül Bodó Viktor rendezéseiben. Hiszen
ebben a színházban a valóság lenyomata már csak ká-
oszként jelentkezhet, vagy kitágult, szürreális tudatál-
lapotként. A színen így létrejövô, elemeire bomló,
instabil világok, amelyekbe bármelyik pillanatban és
bármilyen irányból érkezhet egy újabb, a formális lo-
gika szerint érthetetlen elem, meglátásom szerint
éppen a narrációs és játéknyelvi törések mentén vál-
nak olvashatóvá. Az elidegenítô effektusok az elôadá-
sok alatt ugyanis egyre gyorsuló ütemben rombolják
le az egységes narratíva lehetségességébe vetett hitet,
miközben nyilvánvaló halmozásukkal önmaguk paró-
diájává válnak. A szemantika groteszk törések men-
tén történô szóródása pedig egy olyan rendszer ábrá-
zolását segíti elô, amelyben éppen a kiszámíthatat-
lanság az egyetlen biztosnak tûnô hivatkozási pont. 
S éppen ebben a tekintetben értelmezi újra Bodó

színháza a kabaré dramaturgiai és játéknyelvi sajátos-
ságait is: a színpadi jelek túltelítettsége a mindenütt
felbukkanó gegek és bohózati elemek formájában je-
lenik meg, melyek minduntalan megakasztják a szín-
padon ábrázolt fikciós világ narratíváját. A geg és az
egyenes vonalú narratíva között fennálló feszültség a
két fogalom eltérô szerkezeti és szemantikai hagyo-
mányával magyarázható.2 A gegek öncélúságának
problémáját nagyban befolyásolja, mennyiben illeszt-
hetô az adott bohózati elem tematikusan az adott tör-
ténet narratívájába. Az olyan elôadások esetében,
mint a Liliom (2010), ahol a vásári mutatványok, vagy
a Ledarálnakeltûntem (2005), amelyben a kabaré és va-
rieté mûfajai tematizálódtak, a bohózati elemek (mint
egy hirtelen bûvésztrükk, egy nem várt ugrás vagy
táncmozdulat) értelmezési horizontja könnyebben
kapcsolható az elôadás reprezentációs hálójához. Más
esetekben azonban sokkal nyilvánvalóbban törték
meg az elôadás által felépített narratív diskurzust, hi-
szen a figurákhoz rendelt, motiválatlannak tûnô gesz-
tusok és mozdulatok éppen váratlanságuk okán vál-
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kabaré, színházi szempontból, jól él. Sôt, túlél.
De nem csak afféle múltból itt ragadt emlék-
képként, amely visszarepít a XIX–XX. század

keménykalapos, konferansziés kulisszáiba. S nem is
csupán olyan szórakoztató mûfajként, amely kurrens
közéleti-politikai témákra összpontosít. A kabaré for-
manyelve az, ami gyakran nagyon is élénk diskurzust
folytat a kortárs színházzal. Dramaturgiai és játék-
nyelvi értelemben mindenképp. A továbbiakban
Bodó Viktor rendezéseire fókuszálva vizsgálom meg
azt, hogy a kabaré dekonstrukciója és újrafelfedezése
miként épít szürreális tudatlabirintust a színpadon,
és hogyan szabadítja fel a színészi energiákat.
Érdemes abból kiindulni, hogy Bodó közel két évti-

zedes rendezôi munkásságának hatástörténeti elôzmé-
nyeit nem kifejezetten itthon kell keresnünk. Sokkal
inkább abban a jellegzetes német színházi trendben,
amelyik asszociatív improvizációk, multiperspektivi-
kus történetmesélés, popkulturális (fôként filmes és
zenei) utalások tudatos használata, illetve technikai
médiumok beemelése révén tette le a cool fun esztétika
alapjait. Olyan alkotókat köthetünk ide, mint Frank
Castorf, Thomas Ostermeier, Stefan Pucher, a She She
Pop, a Gob Squad vagy a Rimini Protokoll. Az európai
színháztudomány doyenje, Hans-Thies Lehmann a
cool fun-t a posztdramatikus színház egyik játékmódja-
ként írta körül, amely „gyakran a televíziós és filmes
szórakoztatóipar területérôl merít ihletet. Minôségre
való tekintet nélkül egyszerre idéz véres horrorfilmeket
[…], kvízjátékokat, reklámokat, diszkózenét és klasszi-
kus tudásanyagot, s ezzel egyidejûleg regisztrálja a –
túlnyomórészt fiatal – látogatók tudatállapotát”.1 Ebbôl
a horizontból szemlélve Bodó formanyelvével termé-
keny párbeszédet elsôsorban az alábbi területek vizsgá-
latán keresztül kezdhetünk: a szürreália színreviteli le-
hetôségei, a színházi jelek túltelítettsége, valamint a
narrációs és játéknyelvi törések hálózatai. 
S egy pillanatra még vissza Lehmannhoz: a

posztdramatikus színház egyik legizgalmasabb vetü-
letét ugyanis a paradigma ismeretelméleti értelmezé-

A

1 Hans-Thies Lehmann: Posztdramatikus színház. Ford. Berecz
Zsuzsa, Kricsfalusi Beatrix, Schein Gábor. Budapest, Balassi, 2009,
139–140.

2 Míg az elsô a maga rövid és befejezett, önmagára visszamutató je-
lentéshálójával legtöbbször ebben a zárt rendszerben éri el célját, a
második fel akarja oldani ezt a zártságot, és egy nagyobb
szerkezetben is jelentéssel kívánja felruházni az adott geget. (Ehhez
lásd Robert Knopf: The Theater and Cinema of Buster Keaton.
Princeton, Princeton University Press, 1999, 44–54.)
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Ledarálnakeltűntem

hattak teljesen abszurddá. Jó példa erre a Csehov
Cseresznyéskertje alapján készült Bишнёвыйcaд I. (2011)
címû elôadás, amelyben például a Dunyasa nevû sze-
replô (Téby Zita) rapid módon folyton elájult, elvágó-
dott a padlón, majd ugyanazzal a lendülettel talpra is
szökkent, mintha mi sem történt volna. 
Ráadásul ezek a dramaturgiai törések alapvetôen járul-

nak hozzá az improvizációkban meglelt színházi kreati-
vitás és színészi játék felszabadító jellegéhez, amikor a
színész teljesítménye már nem egy adott szerep sorsá-
nak emocionális-logikai értelemben egységes megmuta-
tásában merül ki, hanem a fluiditás, vagyis a szerepek,
beszédmódok, stílusok és mûfajok közötti minél szaba-
dabb átjárásban. Például a 2012-es Anamnesisbôl emlé-
kezhetünk Dankó István jelenetére, mikor elôbb még
reszketeg járókeretes öregemberként volt jelen, majd hir-
telen kiugrott addigi szerepébôl, hogy reklámszínésszé
válhasson.3 Vagy a 2009-es Die Stunde da wir nichts von-
einander wussten (Az óra, amikor semmit sem tudtunk egy-
másról) elôadásból a Fábián Gábor által játszott gengsz-
ter kávéházi menekülésére egy lövés eldördülése után,
amit épp a lövés korábbi áldozata, Jankovics Péter kísér
gitáron és a Dreams Are My Reality címû dal éneklésével.
Ez a fluiditás-tapasztalat alapvetôen kapcsolódik össze a
Bodó-féle színpadi világábrázolással, amelynek során a
rendezések egyetlen szorongásos-ironikus rémálommá

olvadnak a szétszóródó nézôpontokról és fogódzók nél-
küli világról, ahol a Luke Rhinehartok (Kockavetô, 2010),
Hodelka Jánosok (A Nagy Sganarelle és Tsa, 2006) vagy
épp Postás Józsik (Anamnesis, 2012) hazárdôr létformái
válnak az egyedüli lehetséges válaszokká.
Bodó ezenfelül számos olyan betétet is kever elôadá-

saiba, amelyek magukon hordozzák a fokozott teatrali-
tás jegyeit, mint a musicalek, a revük, a (zenés) filmek
vagy a varietémûsorok. Ezek a rövid epizódok a reális-
nak induló szituációkat a cselekmény elôrehaladtával
mind gyakrabban törik meg, és forgácsolják szét a jele-
netfüzérek játéknyelvét és narratíváját, hol a musicalek
túlcsorduló világával, hol a táncbetétek vidám és önfe-
ledt modalitásával, hol egy groteszk gesztus- vagy hang-
sorral, mely mintha a karakterektôl külön életet élne.
A kabaré Bodó-féle újraértelmezésének egyik legfonto-

sabb darabja kétségkívül a 2005-ös Ledarálnakeltûntem4

volt. A Kafka A per címû mûve apropóján készült elôadás
K. történetét egy groteszk, kabaré-díszletre épülô világ-
ban jelenítette meg. Fôhôse (K. József) az emberi lealja-
sodás stációit végigjárva a pénzéhes, saját vágyait bármi
áron kielégíteni akaró, csillogó látszatprodukciókra épülô
világ áldozatává vált, amely végül szó szerint be- és leda-

3 Errôl részletesen lásd Deres Kornélia: Kórtér – Bodó Viktor
Anamnesis címû rendezéséről. Mûút, 2012/33. szám, 39–44.

4 Vinnai András – Bodó Viktor: Ledarálnakeltûntem (A PER miatt).
Rendezte: Bodó Viktor. Bemutató: Katona József Színház, Kamra,
2005. 01. 28.
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rálta ôt. Ebben az elôadásban a varieté és kabaré mûfaja
implikálta azt a térformát és játéknyelvet, amely újraér-
telmezte a hozzá fûzôdô színpadi nyelv kliséit, és kiter-
jesztette saját világérzékelését a kafkai birodalom mûkö-
désének ábrázolására. Innen nézve minden groteszk for-
dulat pusztán a közönség szórakoztatására kitalált
hatásvadászatnak tûnt, mint például a Leni nevû szerep-

lô látványosan eltúlzott testi hibája, amely a freak show
mûfaját is megidézte, mert ami Kafkánál még csak két
összenôtt ujj volt, az Bodónál már hosszan kilógó köl-
dökzsinórrá változott („Minô csodás játéka a természet-
nek”). A látványos és populáris regisztereinek újraértel-
mezése egyszerre kezdte ki a nézôk és a fikciós karakte-
rek elvárásait: K. befogadóként egy olyan világot próbált
megtapasztalni, melynek mûködési logikája egyik perc-
rôl a másikra változott, a vonatkoztatási rendszerek ala-
kulásának váratlan fordulatai pedig minduntalan ellent-
mondtak az addig alkalmazott percepciós és recepciós
stratégiáknak. Így karolt egymásba fikció és metafikció
az elôadás során. 
Bodó Viktor rendezéseiben a játéknyelvek stílusplu-

ralizmusa és a színpadi narráció váratlan irányváltá-
sai tehát mind a logika nélküli világ reprezentációira
mutatnak rá, ahol a musical-betétek vagy az eltúlzott
erôszak-jelenetek jól megférnek a halandzsa nyelven
elôadott párbeszédek és a realista alapvetésû szituáci-
ók mellett mint egy-egy újabb kabaré-szám. Ez az eu-
rópai kontextusban semmiképpen sem elôzmény nél-
küli, markáns színházi nyelv és világmodellálás így
folyamatos mozgásban tartja a nézô észlelési és értel-
mezési stratégiáit. A „bármi megtörténhet” szabadsá-
ga és izgalma pedig groteszk – játéknyelvi, narratív –
törésvonalak, valamint egymásból kinövô és/vagy
egymást kicselezô hivatkozási rendszerek halmaza
mentén (szür)realizálódik.
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