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GAJDó TAMÁS

HarmaDik fiGyelmez-
tetés: a loVat kérem  
a színpaDra!
Állatok a magyar színpadon – történeti vázlat

Hevesi Sándornak A kis drámaíró a mellényzsebben címmel, 
titkos színpadi szerzők használatára kiadott útmutató jegy-
zetei 1918-ban jelentek meg a Színházi Élet című hetilapban.  
A Nemzeti Színház rendezője írásában megállapította, hogy 
bár óriási sikert ígér a gyermek és az állat szerepeltetése a 
színpadon, az állatok a gyermekeknél is több galibát okoz-
nak. Kijelentésének alátámasztására elmondta, hogy „a leg-
híresebb eset kétségkívül a Goethe kegyelmes úré, akit mint 
weimari intendánst és igazgatót egy kutya buktatott ki évti-
zedeken keresztül viselt állásából. Goethének ugyanis az volt 
az álláspontja, hogy a lovakat és szamarakat úgyis be kell bo-
csátani a színpadra, de a kutyáknak ott semmi keresnivalójuk 
nincsen. Ezzel az álláspontjával azonban megbukott. A kutya 
jött és Goethe ment. És még azóta is, a kutyák mindig jönnek, 
és a Goethék mennek.”1

A színpadi kutya történetét feldolgozta Jókai Mór Egy ma-
gyar nábob című regényében, részletesen elbeszélve az Aubry 
vagy a háládatos kutya című színházi előadást: „A tárgy az, 
hogy egy lovagot megöltek, s annak hűséges kutyája lép fel 
vádlóul a gyilkos ellen, mire a király ordáliákat [istenítélet] 
rendel, hol a vádlottnak meg kell jelenni a sorompók előtt, 
s a bosszúálló pudlival megvívni, mely által csakugyan le-
győzetik. Valamely lángész ebből érzékeny drámát csinált, 
melyben a főszerepet Philax úr, a pudli viszi. Philax úr bejárta 
már fél Európát, s mindenütt diadallal, lelkesüléssel fogad-
tatott, záporként hullott lábaihoz a koszorú, gazdája zsebé-
be pedig a tallér és louisdor; hasztalan kiabáltak a költők, a 
zsurnálfirkáncok, hogy ez gyalázat, megbecstelenítése a mű-
vészetnek; lealázása a poézisnek!”2

Az őrület Párizst is elérte, ahol mindenki a kutyát akar-
ta látni, emiatt a Théâtre Français és az Académie Royale de 
Musique közönség nélkül maradt. A Jókai-regény főhőse, 
Kárpáthy Abellino vetett véget a hisztériának: ötvenezer fran-
kért megvásárolta, majd elpusztította Philax urat.

Goethe és Jókai álláspontja sokat elárul arról, hogyan 
viszonyultak a XIX. század elején az állatok színpadi sze-

1 Hevesi Sándor: A kis drámaíró a mellényzsebben, vagy hogyan lehetek 24 
óra alatt drámaíróvá. A szöveget gondozta, az előszó írta és a jegyzeteket 
összeállította Győrei Zsolt. Syllabux, Budapest, 2015, 101–102.

2 Jókai Mór: Egy magyar nábob (1853–54). Sajtó alá rendezte Szekeres 
László. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962, I, 75–76. (Jókai Mór összes 
művei)

repléséhez. Érdemes megjegyezni, hogy ekkoriban azokat a 
műveket is a cirkuszi produkciók közé sorolták, melyekben 
ember bújt az állat bőrébe/jelmezébe. A Nemzeti Színházban 
1841. március 7-én került színre a Joko, a brazíliai majom 
című némajáték, tánc- és csoportozatokkal két felvonásban, 
Carell úr (Alphonse-Joseph Louis Carelle) „nemz. szính. ma-
gány tánczos elrendelése szerint”. Az Athenaeum című lapban 
Bajza József hosszú kritikában marasztalta el az előadást, ki-
jelentve, hogy a majom- és kutyaszínházban – ugyanis a da-
rabban színre lépett Kukaku borbély Futa nevű kutyája is – 
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semmiképp sem talált gyönyörűséget. Bajza azt is megjegyez-
te, hogy ezzel a bemutatóval nézőket sem lehetett csődíteni 
a színházba, csupán negyven pengő forinttal lett nagyobb a 
bevétel, mint különben. „S ez, mondhatom – így Bajza –, igen 
kis ár azon nagy áldozatért, hogy a nemzeti művészet temp-
lomát, arénába s deszkabódéba illő állatokkal profanáljuk.”3

Ebből a korszakból csak szórványos adatok maradtak fenn 
arról, hogy melyik színpadi műben láthatott a közönség álla-
tokat. Fáncsy Lajos színlapgyűjteményéből ismerjük, hogy A 
peleskei nótárius című darab 1830-as előadásán a címszereplő 
szamáron jelent meg.4

A színházcsinálók tisztában voltak azzal, hogy veszedelmes 
a kiszámíthatatlanul viselkedő állatokat a pontosan megterve-
zett hatásokra, végszavakra, csattanókra épülő színpadi művek-
ben felléptetni, mégis vállalták a kockázatot. Vállalták a minél 
tökéletesebb illúzióért, a festői színpadképért, a szenzációért. 
A Budapesti Hírlap 1859-ben megírta, hogy Párizsban Giaco-
mo Meyerbeer új operájában három kecske is színpadra lép. 
Ezekért az állatokért az Opera egyik rendezője egész Bretagne-t 

3 Bajza József írása Szebe… álnéven jelent meg az Athenaeum című lap-
ban, 1841, 512.

4 dr. Vértesy Jenő: A Fáncsy-féle színlapgyűjtemény a m. nemz. múzeum 
könyvtárában, Magyar Könyvszemle, 1908, 206.

beutazta… Ennél már csak az számított érdekesebb hírnek, ha 
az állatok meghökkentő helyzetbe hozták a színészeket, vagy 
veszélyeztették a publikumot. A „legmulatságosabb esetek 
egyikét” a Budapesti Hírlap 1904. október 25-én megjelent szá-
ma így örökítette meg: „egy angol színdarabban egy csacsi lé-
pett föl, jól is játszotta szerepét; de túlságos buzgalmában olyat 
is rögtönzött a színpadra, ami nem volt benne a szerepében. Ez 
volt az egyetlen sikerült tréfa a szegény bohózatban, és még ez 
sem mentette meg.” Harry Major Paull A bohóc című színjáté-
kát egy évvel korábban, 1903. október 22-én mutatta be a Víg-
színház. A szamarat – a kommünikék szerint – Szókratésznak 
hívták. A darab mindössze két alkalommal került színre.

A rosszul végződött próbálkozás ellenére gyakran szere-
pelt ez a hosszú fülű, négylábú állat a színpadon. A Király 
Színházban, 1930-ban Farkas Imre Poldi című operettjében 
Fedák Sári markotányosnőként egy Julcsa nevű csacsival ara-
tott tapsokat. Julcsának nagyjelenetet is írt a szerző – mindent 
megevett, ami elébe került, még Fedák szoknyáját is. Néhány 
évvel később, 1936-ban a Nemzeti Színház mutatta be Daj-
ka Margittal a címszerepben Carl Zuckmayer Kristóf Katica 
című cirkuszdarabját. A bonyodalom azzal kezdődik, hogy 
Katica egy zsák zabot lop Márton gazdától, hogy etetni tudja 
sovány, szürke kis szamarát…

„A rendezők, ahol csak lehet, kasírozott állatokkal dol-
goznak, de igen sok esetben ez nem vihető keresztül s ilyen-
kor azt lehet mondani, hogy az illető jelenet az Isten kezében 
van; már pedig, ami a színpadon Isten kezében van, azt igen 
gyakran elviszi az ördög” – jegyezte meg Hevesi Sándor már 
idézett írásában.5 Beregi Oszkár emlékezésében megvallotta, 
hogy Rákosi Jenő Endre és Johanna című színművében – a 
Nemzeti Színházban 1901-ben játszotta először a szerepet – 
majdnem nevetségessé vált egy szeszélyes ló miatt: „[…] be 
akarom tenni a lábamat a kengyelbe. Erre a ló odább lép. Is-
mét megpróbálom, a ló – önszántából-e vagy valakinek a biz-
tatására – ismét lép egyet. Szerencsére sötétség van a színpa-
don, a közönség nem vesz észre semmit, de ha fölfigyel a jele-
netre, okvetlenül kitör a nevetés. Ezt pedig minden áron meg 
kell akadályoznom. Soha életemben nem voltam műlovas, de 
most kénytelen voltam artistabravúrra vetemedni. Hátráltam 
egy lépést, nekirugaszkodtam, és anélkül, hogy a kengyelt 
érintettem volna, egy ugrással a nyeregbe pattantam.”6

Beregi története nemcsak Hevesi Sándor véleményét pél-
dázza, azt is szemlélteti, hogy a történelmi színjátékokban dí-
szesen felszerszámozott, pompás hátaslovakkal érzékeltették 
a hősök méltóságát. Nem volt elegendő, ha a színész drámai 
átéléssel, nemes pátosszal, hibátlanul elmondta szerepét, a lo-
vat is derekasan meg kellett ülnie.

A lovak után legtöbbször kutyák léptek a világot jelentő 
deszkákra. Ez a jelenség bizonyára összefüggésben volt azzal, 
hogy az 1880-as évektől kezdve a színésznők körében diva-
tossá vált az ebtartás. Beszédes bizonyítéka ennek a Nemze-
ti Színház 1884-ben életbe lépett törvénykönyvének alábbi 
paragrafusa: „Kutyának és más állatnak próbán s előadáson 
nincs helye; a tulajdonos 100 koronát fizet. Ha előadáskor a 
nézők szeme láttára a színpadon mutatkoznának, a tulajdo-
nos 500 koronát fizet.” De a nézőt is rá kellett szoktatni, hogy 
hagyja otthon kedvencét, mert bármilyen furcsán hangzik, a 
vidéki teátrumok nézőterén bizony gyakran hevertek ebek a 
művészetkedvelő gazdák lábánál.

5 Hevesi Sándor, i. m., 101.
6 Beregi Oszkár: Az életem regénye, X. Színházi Élet, 1929, 50. szám, 124.

Fedák	Sári	Farkas	Imre	Poldi	című	operettjének	címszerepében	
(Király	Színház,	1930.	szeptember	13.).	Fotó:	Paál	Sándor
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„A huszadik század első felében Antonin Artaud új színhá-
zi paradigmát hirdetett, mely szerint a színpadon az emberi 
tudatalattit kell feltárni. A színház feladata ebben az értelem-
ben a rejtett és a láthatatlan megmutatása. Lehet, hogy hatvan 
éve inspirálónak tűnt ez az elképzelés, mindenesetre szerin-
tem ma nem az. Ezek a tartományok ugyanis nem rejtegettek 
különösebben komplex titkokat. Számos bizonyíték létezik 
arról, hogy az ember a majomtól származik, még több után 
kajtatni időpazarlás. Ma sokkal izgalmasabb kihívás megpró-
bálni bebizonyítani ennek ellenkezőjét: mi különbözteti meg 
az embert az állattól” – írta Alvis Hermanis 2008-ban.1

Alvis Hermanis színpadán az ember nem az egzotikus ma-
jomtól, hanem kelet-európai tyúkoktól, kutyáktól, tehenektől 
– paraszti állatoktól származik. A lett rendező a művészeti ve-
zetése alatt álló Rigai Új Színházban közel másfél évtizede, A 
revizorban (2003) élő tyúkokkal tarkította a hozzájuk hason-

1 Alvis Hermanis: Speaking about Violence, in A Journal of Performance 
and Art, vol. 30, no 3 (September 2008), 8–10.

latos kövér szárnyasokat idéző szereplőktől hemzsegő szín-
padot. A Münchner Kammerspielében bemutatott A vadon 
szavában (2010) hat hús-vér kutya és hat kutyává lényegült 
színész szerepelt. A Jack London-adaptáció párelőadásában – 
ismét hazai terepen –, a Fekete tejben (2010) pedig jó néhány 
tehén látható (ezeket azonban kizárólag színészek alakítják).

Hermanis nem realisztikus (elrajzolt, metaforikus) szín-
háza – amely szereplői belső világát direkt módon kívánja 
megjeleníteni –, elsősorban a nem dramatikus alapanyagra, 
nonverbális tartalmakra épít. Inkább a helyszín metafori-
kus jelentésére (lepukkant menza, középosztálybeli nappali, 
vidéki istálló). Illetve a hús-vér állati jelenlét és a színészek 
által formált állatszereplők egymásmellettiségére. Kérdés 
azonban, hogy milyen értelemben beszélhetünk Hermanis 
színpadán ember és állat különbségeiről. Hiszen a fent idézett 
„mi különbözteti meg az embert az állattól” kiáltványszerű 
credója is illeszkedik egy filozófiai hagyományba: mintha az 
állati ebben a kontextusban az emberi negatív ellentéteként 
jelenne meg. Mintha egy civilizáció előtti fázist jelentene, az 

HerCZOG NOéMI

tyÚk, kutya, teHén
Alvis Hermanis és az állatok

A színpadi jelenetekben gyakran feltűntek agarak, 
vizslák, uszkárok – csupán azért, hogy felpezsdítsék, szí-
nesebbé, mozgalmasabbá, lendületesebbé tegyék a játékot. 
Akadt viszont arra is példa, hogy az író, a rendező fon-
tos néma epizódszerepet bízott kutyára. Bajor Gizi 1918. 
június 7-én játszotta először Júliát William Shakespeare 
tragédiájában. Alakítását több fényképfelvétel megörökí-
tette. Az egyiken a színésznő hozzásimul Kurthoz, német 
juhászkutyájához. A kajla kölyökkutya megadóan tűri 
gazdája játékos ölelését. Bajor szeméből gyermeki ártat-
lanság, felhőtlen boldogság sugárzik. A fotográfia mint-
ha csak Kosztolányi Dezső kritikáját szemléltetné, mely 
szerint Bajor Gizi „Júliája egy szerelmes gyereklány, aki a 
játék végén mérget iszik”.7

Bródy Sándor A szerető című darabjában, melyet 1917. 
október 25-én mutatott be a Magyar Színház, egy nagy 
termetű újfundlandi tűnt fel Fedák Sári oldalán. A szí-
nésznő Eőz Annát, egy elszegényedett földbirtokos szép-
séges leányát alakította. A Budapesten nyomorgó családot 
a gondtalan vidéki életre, gazdagságra már csak Tamás 
nevű, öreg kutyájuk emlékeztette. Amikor Anna arra az 
elhatározásra jutott, hogy a nyomorból csak Ágost oszt-
rák herceg szeretőjeként törhet ki, megható jelenetben 
búcsúzott négylábú barátjától: „Na, szervusz. Nem adsz 

7 Kosztolányi Dezső: Színházi esték. A kötet anyagát összegyűjtötte, a szö-
veget gondozta, és a jegyzeteket írta Réz Pál. Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1978, I, 55.

[pacsit]? Kifogásaid vannak? Új aranynyakörvet kapsz. 
Így. Szervusz.”8

A színházi életben a XIX. század végétől kezdve minden 
alkotó a sikert hajszolta. Ennek jegyében az 1930-as, 1940-es 
években egyre többször akarták a közönséget cirkuszi attrak-
ciókhoz hasonló produkciókkal elkápráztatni. Nem beszélve a 
szabadtéri előadásokról: a Margitszigeten Shakespeare Szent-
ivánéji álom című vígjátékában kopók csaholtak, a vadászok 
lóháton parádéztak. Kacsóh Pongrác János vitézében a birkákat 
puli terelte, s nemcsak énekeltek róla, valóban lóra pattantak a 
huszárok. A Csongor és Tünde című Vörösmarty-darabban lom-
ha mozgású teve jelezte, hogy a mesés keletről érkezik a Kalmár 
karavánja, míg a Fejedelem szürke ménen léptetett a játéktérre.

Heltai Jenő írta meg annak a feledhetetlen színházi esté-
nek a történetét, amikor Goethe Faustjának salzburgi előadá-
sán egy macska tűnt fel. „A közönség visszafojtotta a lélegze-
tét, úgy nézte: zseniális rendezői trükk! Ez a végszóra betop-
pant, nagyszerűen idomított macska, ez a remek színészállat! 
Tökéletes! Ez Reinhardt.”[9] Arra senki sem gondolt, hogy az 
állat véletlenül vetődött a színpadra.

A kommunista kultúrforradalom azonban hadat üzent a 
sztárkultusznak, véget vetett a látványosságoknak, száműzte 
a színházból a lenyűgöző látványelemeket. Természetesen az 
állatokat is évtizedekre eltűntette a színpadról.

8 Bródy Sándor: A szerető, in Uő.: Színház. Drámák, Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Budapest, 1964, 451.

9 Heltai Jenő: A macska. Salzburgi emlék. A Világ, 1945. július 31. 
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emberi fejlődési szint mögött elmaradó, vegetatív funkciókra 
redukált minőséget, a szellemtől megfosztott ösztönvilágot, 
az összetett együttélési formák hiányát és a könyörtelen kivá-
lasztódás törvényét. Ember és állat azonossága ebben a kon-
textusban a felvilágosodásba vetett hit cáfolataként értelmez-
hető, és az ember Hermanis színpadán kétségtelenül ha nem 
is mindig szellemi, de érzelemgazdag lény. De vajon lehet-e 
abban is szerepük az állatoknak, hogy a nevetséges és gyarló 
ember magánya, félelmei itt nem a maguk kisszerűségében 
mutatkoznak meg, hanem ezen banalitás ünnepléseként. Va-
jon mégiscsak beszélhetünk-e Hermanis színpadán állati ro-
konságunkról, és ha igen, akkor értékvesztésként vagy dicső 
családtörténetként kell gondolnunk rá?

Talán nem okozok túl nagy meglepetést azzal, hogy szó 
sincs az állatok degradálásáról. Hiszen ha a rendező valóban 
a néző és a színészállat közötti különbségek felmutatásában 
volna érdekelt, bulvárszínházról, egzotikus állatkuriózumok 
külsődleges tanulmányozásáról beszélnénk. Nem azt akarom 
mondani, hogy a néző tekintetében nincs semmi ebből a rá-
csodálkozásból és egzotikum utáni vágyból, amikor meglát 
hat különféle méretű és fajtájú kutyaegyéniséget. De talán 
az is hihetően hangzik az olvasónak, aki esetleg látott már 
Hermanis-előadást (ha nem is feltétlenül állatosat), hogy itt 
nem az artaud-i kegyetlen színházi értelemben találkozunk 
az ember állati rokonságával. Hermanis – állításával ellentét-
ben – nem szakít ugyan az embert az állattal rokonító értel-
mezői hagyománnyal, de az állatok „állati” (lefokozó) értel-
mezésével igen. Állatot és embert egymás mellé, ugyanarra a 
magas polcra helyez, és nem ítélkező tekintetével szemlél. Ha 
pedig érzékileg sikerül lehántani az állatokhoz tapadt szeren-
csétlen konnotációkat, amelyekben a filozófiatörténet megle-
hetősen bővelkedik, immár semmi akadálya, hogy az ember 
az állatban ismerje fel önmagát.

A lett parasztok állatai

A revizor nagy sikerű bemutatójával vette kezdetét Hermanis 
munkásságában a hét éven át tartó, tíz előadásból álló „lett 
ciklus”,2 amelyben a rendező azt a (romantikus? esszencialis-
ta?) kérdést teszi fel, létezik-e lett mentalitás. Csakhogy állati 
perspektívából vizsgálva a vonatkozó előadásokat nemzeti 
öniróniával is szembesülünk: a letteknek előbb tyúkokban, 
majd tehenekben kell önmagukra ismerniük. A revizor lecsú-
szott, kisvárosi szereplői az első képben a hetvenes évek men-
záján robotolnak, a kések, villák, poharak csörömpölése pár 
perces zenés etűd, a szakácsnék kitüremkedő testrészei (mell, 
has, comb, orr) a karneváli esztétika értelmében feltűnően 
nagyok. Mellettük az Anyám tyúkja pofátlanságával kapirgál 
a konyhában békésen néhány szárnyas, anélkül, hogy bárki is 
különösebben zavartatná magát. Látható, hogy errefelé, Ke-
let-Európában ez a csipetnyi abszurd mindennapos, a kinti 
állatoknak bejárásuk van mindenhova, mint Emir Kusturica 
filmjeiben a libáknak. A szakácsnék, ha akarnák, se tudnák 
megzabolázni őket.

Az elmaszkírozott, kitömött, szinte bábszínháziasított 
színészek mellett az élő állati jelenlét kontrasztja hatja át az 
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előadást, de a két szimultán rétegnek a néző fejében össze kell 
találkoznia. A revizor tyúkjai és a kitömött szakácsnék köny-
nyedén lényegülnek egymás alteregóivá. A tyúkok a megfe-
lelési kényszeres, oktondi kispolgárok totemállatai. Idővel 
atmoszférateremtő, hangulatfestő hatásuk eltörpül a teátrális 
színészi alakítások mellett; el is tűnnek a második jelenetben, 
és jó darabig nem látunk állatokat a színen (legfeljebb egy fa-
liszőnyeg gombolyagkergető kismacskáit). A tyúkok csak az 
előadás végén, az esküvőn térnek vissza: képzeljük magunk 
elé az ünnepélyes esküvői lakomaasztal mellett kapirgáló ci-
vil tyúkokat. De Hermanis ábrázolásában a kisvárosi esküvő 
fapados-tyúkszaros megoldásai poétikus szépséget kapnak.  
A tyúk persze továbbra sem hattyú – emlékezzünk csak, miért, 
milyen anyagi érdekekből kerül sor Gogol drámája végén az 
esküvőre. Hermanis színpadán a tyúkagyú ember butaságába 
és bukásába mégis vegyül valami poézis. Ez a színház most 
sem a lélektani realizmus kódjai, és végképp nem a színész ar-
cának érzelemközvetítő ereje felől fogalmaz. És itt nemcsak a 
szatíra elrajzolt szereplőire, bábos külsejére gondolok, hanem 
azáltal, hogy a tyúkok mint a szereplők kivetülő karakterei, 
mint egyfajta lélek- és közegrajz jelennek meg, A revizor egy 
poszthumán hatásesztétika felé is elmozdul.

Szintén a lett ciklushoz tartozik a 2010-es Fekete tej, ame-
lyet Hermanis a Rigai Új Színház színészeivel közösen, a szí-
nészi invencióra építve hozott létre. Az előadás a lett mentali-
tás keresése során önironikusan egy poétikus-bús, némiképp 
komikus kérődzőre, a tehénre talált rá mint önnön tükörké-
pére.

A farukra applikált farkat csóváló, a feminin jegyeket ke-
let-európai módon túlhangsúlyozó, tűsarkúban járó tehénkék 
billegő, ráérős járása, bárgyú tekintete és problémátlan vilá-
ga szellemes nemzeti önmeghatározás. Mivel állat és gazdája 
egyaránt színészileg megformált szerep, szinte szodomikusan 
perverz, buja képpé lényegül a fejési jelenet, amikor a vidéki 
gazda megmarkolja tehénkéje tőgyét. Bár a dokumentarista 
szöveg melodramatikus komolysága a tehenek banalitásával 
nem tud lírai egységet alkotni, a jeleneteket megmenti az öni-
rónia és a humor.

A nevetés legfeljebb egy-két jelenetből hiányzik, mert 
ezek a szkeccsek a tehénlét emberi fájdalmának megmuta-
tásáról szólnának. De az elvesztett boci utáni anyai keservet, 
a szerelmi bánatot nem könnyű komolyan venni akkor, ha a 
színészi játék állattekintetei végig következetesen azt sugall-
ják, hogy az állati béke a tökéletes és teljes tudatlanságból, 
egyfajta vidéki naivitásból, értelmi és érzelmi sivárságból kö-
vetkezik. Hermanis színháza az oktondi, erős korlátok közé 
szorult állatokat mint jámbor, de semmiképpen nem szellemi, 
még csak nem is érzelemdús, hanem kiszolgáltatott ösztön-
lényeket kívánja megmutatni, ami a fenti problémák átélését 
hiteltelenné teszi. Az ábrázolás humorában rejlő szarkazmus 
ebben az esetben a tragikum gátja lesz, hiszen a viszonzat-
lan szerelem és a gyermek halála fölötti bánat egyaránt gaz-
dagabb lelkületű állatfelfogást kívánna meg. A nyilvánvaló 
szándékkal, a banalitás apoteózisával ellentétben az önirónia 
felülírja a poézist: a tehénnek nincs tragédiája.

A német középosztály kedvencei

A színész tekintete igen hasonló, amikor gyereket és állatot 
játszik. Ez a fajta naiv, öntudatlan nézés, amely Hermanis te-
heneit is jellemezte, igaz, inkább szatirikus színezetben, meg-
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jelenik A vadon szavában is, amikor a hat színész kutyát ját-
szik. Az előadás ugyanabban az évben született, mint a Fekete 
tej, és szintén állatok és gazdáik együttéléséről, az emberben 
rejlő állati minőség szerethető naivitásáról szól: vagyis az álla-
tok ismét totemállatok, a szereplők emberi jellemének kivetü-
lései. Az első, hosszú néma jelenetben, az előadás legerősebb 
pár percében nem is történik más, mint hogy ember és állat 
ülnek egymás mellett. Hat ember hat szófán, mellettük hat 
kutya. Csupán léteznek. A néző persze óhatatlanul keresi a 
különböző ember-kutya párosok közötti hasonlóságot.

Míg a lett mentalitás keresésében Hermanis egyértelmű-
en a falusi, kisvárosi, paraszti lét irányában kutatott, a kutyák 
már nem a ciklus részei: a müncheni színház színpadán a 
középosztály állataiként jelennek meg. A csomózott, keleti 
szőnyegek enteriőrjében a macskának is megvolna a hagyo-
mánya, de az itt nincs: cserébe viszont találkozunk néhány 
ölebbel. Ahogy A revizorban a konyha, itt is poszthumán ér-
zelemkifejező hatáselem a kutyák mellett maga a tér. Különö-
sen amikor az előadás második felében a belső kutyalényegü-
ket feltáró szereplők egy tragikomikusnak szánt, de inkább 
komikusan őrült jelenetben szétcincálják a teljes berendezést.  
A kutyák végleg átveszik az uralmat a civilizáció fölött, és bir-
tokba veszik a teret.

Az előadás bizonyos szempontból A revizor és a Fekete tej 
ötvözete, hiszen első felében a hús-vér kutyák antiteátrális, 
önmagukat képviselő jelenlétét figyelhetjük meg, a második 
jelenetben pedig gazdáik kutyává lényegülését, tehát szerep-
játékot. Az előadás felénél a dokumentarista monológokat és 
a kutyák önnön vitalitásának ellentmondó fegyelmezettséget 

végre fölváltja a posztdramatikus káosz: a szöveg dominálta 
jelenetek átfordulnak a kutyák táncába, akik örökmozgó fa-
rokkal, egymást szaglászva, olykor két lábra állva borítják el a 
színpadot. Majd füttyszóra távoznak (kivéve egyet, amelyik a 
gazdájával akar maradni; külön ki kell tessékelni, a közönség 
pedig tapssal honorálja hűségét).

Zenés etűd. Egy kosztümös idős néni hengergőzik a há-
tán, vakarássza magát, szaglássza színésztársa tomporát, a 
melegítős középkorú férfit. A kedves életképet, amelyben a 
színész bájosan állatot játszik, az előadás végére pszichede-
likus káosz váltja föl, amelyben az ösztönélet feltör ezekből a 
magányos, polgári otthonukba zárt emberekből. De párhu-
zamos világaik a közös magányban mégis találkozni tudnak: 
a kutyaszínészek nagy egyetértésben hágják meg a szófát, 
járnak kötéltáncot a dívány gerincén, bújnak a fotel alá. Az 
értelem helyett az irracionális diadalmaskodik, magányában 
szűkölő ösztönlénnyé változik az ember. De ez az ösztönlét 
mégsem visszataszító, inkább szerethető, és megértést kíván, 
ugyanakkor a szándékkal ellentétben nem is bús vagy tragi-
kus. Hiába szól a magányról, az előadásban a humor ismét 
szarkasztikussá válik, a rendező nem veszi olyan komolyan az 
állatokat, mint ígéri.

A vadon szava tragikuma tehát a Fekete tejhez hasonló-
an a rendező nagy előadásaival szemben (A csend hangjai, 
Jég, Szonya) poézis helyett szentimentalizmusba hajlik. Ezzel 
együtt, ha nem is mindig tökéletes sikerrel, de Hermanis az 
emberben rejlő ösztönlényt az akcionizmus állathasználatát 
jellemző nyers brutalitással szemben elfogadással, humorral 
és öniróniával mutatja meg.


