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lis ta rea lis ta szín há zi for ma nyel vet erô sí tô opusz -
ként lett sta bil ele me a szín ház tör té ne ti ká non nak.

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia:

o bo zy drá má ja rend ben lé vô kur zus mû, át la -
gos sza lon dra ma tur giá val mû köd te tett osz tá -
lyel kö te le zett mun ka. Az 1956 után, pon to -

sab ban az 1957-es má jus el se jei fel vo nu lás után,
mely re a kö zös sé gi tu dat a ma gyar nép Ká dár ral
kö tött kon szo li dá ciós pak tum ként em lé ke zik,5 ez
az el sô szín ház kul tu rá lis pró bál ko zás, mely egyál -
ta lán te ma ti zál ja 1956-ot. Do bo zy a má so dik há -
bo rú ban a szov je tek hez átállt ka to na, új ság író, a
Bu da kör nyé ki já rás MKP-tit ká ra, ek kor már az Író -
szö vet ség el nö ke. A jól meg csi nált szín da ra bok dra -
ma tur giai ma nír jai val ál lít ja a szín pa don is is me -
rôs nek a tée szek mû kö dé sét, a fa lu si idill és a meg -
él he té si tor zsal ko dás fe szült sé gét, de a meg szó la lá -
sok nyel ve kö vet he tet le nül ideo lo gi kus. Do bo zy a
szo cia lis ta hôs re to ri ká ját ke res ve messzi nek, fô vá -
ro si hun cut ság nak ál lít ja az öt ven ha tos ok tó be ri
ese mé nye ket, min de ne set re a klasszi cis ta dra ma -
tur gia hír-ho zó tech ni ká já val és for du la tai val moz -
gat ja a tá vo li és a je len lé vô vi lá got. Az „ideo ló giai
köd füg göny”6 a hír és az in for má ció bi zony ta lan -
sá gá tól vas ta go dik, s ép pen a klasszi kus ér té kek
hiá nyát mu tat ja az a sú lyos dra ma tur giai hi ba,
mely nek kö vet kez té ben nem a hôs hal meg a darab
vé gén, ha nem an nak any ja. (A ret te ne te sen ide kíván -
ko zó gen der -ér tel me zé se ket most nem in dít juk el).

Je les And rás ta lált szö veg ként ke ze li a drá mát.
A Do bo zy- mû fel dol go zá sa után úgy nyi lat ko zott,
hogy a szö veg vé let le nül lelt rá, s „kul tu rá li san ér -
tel mez he tet len” jel le ge ra gad ta meg. „El kezd tem
gon dol kod ni raj ta, ho gyan le het ne ezt a szö ve get,
amely köz ben te le van ve lünk kap cso la tos tör té -
nel mi ele mek kel, frag men tu mok kal, uni ver zá lis ér -
te lem ben lát ha tó vá ten ni.”7 A Do bo zy- mû tel jes
egé sze el hang zik a Mon te ver di Bir kó zó kör elôadá -
sá ban, s a hal lott mû sze man ti kai ré te ge (egy so -
sem lé te zett kom mu nis ta vi lág po li ti kai giccs-mon -

da tai) a lá tott mû vi zua li tá sá val (fals ar ti ku lá ció, ki -
csa vart tes tek, le las sult gesz tu sok) meg le pô har mó -
niá ba lép.

A ren de zés:

-ban a tá jo ló és a vi dé ki elôadá sok ról
szó ló kri ti kák az egyér tel mû ko re o -
gráfiával bí ró ren de zé sek bôl egyértel -

mû kö vet kez te té se ket von tak le. A Megal ku vás nél -
kül8 vagy az Igen, vagy nem?!,9 vagy a Vi ha ros si kert
ho zott a Szél vi har10 is mer te tô cikk ha tá ro zott ál lás -
fog la lás nak áb rá zol ja a szín há zi al ko tást, de sa ját
kri ti kai nyel vük is bi zony ta lan an nak ki mon dá sá -
ban, hogy az 1956-os ese mé nyek elíté lé se az igen,
eset leg az len ne a nem.

A ki- nem- mon dás sok ér tel mû, alap já ban bi -
zony ta lan és gyá va szín há zi ka rak te re ha tás tör té -
ne ti sa já tos sá ga a ma gyar szín há zi al ko tá sok so ro -
za tá nak. A kri ti kák je len tôs ré sze em lé kez tet a nézôk -
re. A Mun ká sok a Szél vi har elôadá sán cí mû tu dó sítá -
sá ban La jos Gé za11 pon to san az 1959-es ka pos vá ri
be fo ga dói kö zeg össze té te lét elem zi, s vi lá gos sá vá -
lik 2013-ból ol vas va, hogy nem az elôadás, ha nem
a mun kás ká de rek rea gá lá sa, az ál lam szo cia lis ta
ideo ló gia szon dá zá sa, egy faj ta vi sel ke dés min ta köz -
ve tí té se a feladat. Bá nos Ti bor A szol no ki „Szél vi har”
elôadás fiatal jai12 cím mel írt kri ti ká já ban a vi dé ki
fiata lok sze rep vál la lá sát, egyál ta lán sze rep fel fo gá -
sát jár ta kör be, s a Ma gyar If jú ság ta va szi szá má -
ban a ru ha di va tok mel lett az ideo ló giai he lyes öl -
tö zet is tár sult min ta ként kí nál ta ol va sás ra ma gát.

Si mon Zsu zsa és Nóg rá di Ró bert ren de zé se
1958. áp ri lis 4-én meg mu tat ja, hogy a szín há zi szö -
veg bôl, mint kot tá ból, egyet len le het sé ges szín pad -
ra ál lí tá si le he tô ség ol vas ha tó ki. Az or to dox szín -
ház esz té ti ka el kép ze lé se sze rint a ren de zés felada -
ta ezt, a drá má ba rej tett vi lá got ideo ló giai pon tos -
ság gal meg je le ní te ni, s a szín há zi kon ven ciók
fö löt tébb erôs ka rak te rét mu tat ja, hogy a Do bo zy-
 ger jesz tet te idea ké pe Si mon Zsu zsá nál és Nóg rá -
di nál is egye zô tér szeg menst, egye zô jel mez ka rak -
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fél re né zés je len sé gé nek elem zé se1 iz gal mas
táv la to kat nyit a szín ház tör té net szö ve ges rög -
zí tett sé gé nek ano má liák kal zsú folt kö ze gé ben.

Az elôadá som mun ka cí me (Drá mai ese mé nyek.
Do bo zy Im re: Szél vi har, 1958.) jel zi ezt a me to di -
kai szem pont ból lé nye ges moz za na tot. Egy, az
1958–59-es évad ban szé riá ban ját szott kur zus -
elôadást egyet len ha tá stör té ne ti leg ér té kel he tô
moz za nat emel vissza a szín há zi em lé ke zet be. S ez
a moz za nat egy má sik, hu szon nyolc év vel ké sôb -
bi elôadás, mely tel je sen más kon cep ció val egy egé -
szen má sik szín há zi nyel ven be szél ve hoz za elénk
sa ját múl tunk ból is mert tör té ne tün ket. Je les And -
rás Do bo zy Im re Szél vi har cí mû drá má já nak ren -
de zé se kor nem csak a szö veg szin ten ér zé kel he tô
be széd for ma ál lí tá sait kon tex tua li zál ja, de az öt -
ve nes évek vé gi já ték nyel vet is megidéz ve a né pi-
hô si dia ló gus tech ni ka hiá nyá val is a szín há zi em -
lé ke zés össze tett, ke ve set elem zett je len sé gét ál lít -
ja elénk.

A Phil ther- me to di ká ban elôadá so kat re kon stu -
rá lunk. Eb ben a ta nul mány ban Je les And rás ren -
de zé sé nek elem zé se kor azt egy Do bo zy-d rá ma jel -
zett fél re né zé sé nek té te le zem.

Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa:

o bo zy Im re da rab ját 1958. áp ri lis 4-ére szán -
ták, ek kor egy szer re, er re az ün ne pi al ka lom -
ra mu tat ta be a bu da pes ti Jó kai Szín ház Si mon

Zsu zsa és a Szol no ki Szig li ge ti Szín ház Nóg rá di Ró -
bert ren de zé sé ben. 1967-tôl áp ri lis ne gye di ke a ta -

va szi hár mas ün ne pek, a For ra dal mi If jú sá gi Na -
pok zá ró ese mé nye, az a nap, ami kor a szov jet had -
se reg 1945-ben fel sza ba dí tot ta Ma gyaror szá got a
ná cik ural ma alól. Áp ri lis ne gye di ke Je les And rás
szín há zi ren de zé sei nek kez de te is, hi szen Ka pos -
vár ra ép pen egy ilyen, For ra dal mi If jú sá gi Na pos
ren de zés re hív ták, a Sza bad ság el sô nap ja cí mû drá -
má ra 1975-ben.2 Je les a ma gyaror szá gi ün ne pi szé -
riák ban elô sze re tet tel ját szott Krucz kows ki- da rab -
ban nem-ün ne pi em lé ke zés re for mál ta az elôadás
szi tuá ció ját: itt a né metor szá gi lá ger fel sza ba du lá -
sá nak ké pei3 Ma gyaror szág fel sza ba du lá sá nak ké -
pei vé má so lód tak. Naj má nyi Lász ló dísz le té ben
Mol nár Pi ros ka, Po gány Ju dit, Re vicz ky Gá bor, Vaj -
da Lász ló a ve szély ál lan dó, min den mást el tá vo lí -
tó je le ni de jû sé gét vé gig üveg szi lán ko kon jár va érez -
tet ték. A fo lya ma to san össze tö rô üveg hang ja és ké -
pe fe lülír ta, fe lül za jong ta mind azt, amit Krucz kows -
ki és a ta va szi for ra dal mi na pok a het ve nes évek ben
je lent het tek. Áp ri lis ne gye di ke az ál lam szo cia lis ta
szín há zi üzem ben a nagy be mu ta tók ide je, az ideo -
ló giai meg bíz ha tó ság em lé ke zô te re.

Je les And rás 1983-ban filmet for gat Álom bri gád
(Mes ter em be rek) cím mel. An nak be til tá sa után, hogy
mégis je len le gye nek a ben ne lé vô for mai, gon do -
la ti ál lí tá sok, szín há zi elôadást hoz lét re, mely fel -
hasz nál ja az el hall ga tás ról, a ki- nem- mon dás ról, az
ér té si fo lya ma tok ról szó ló vi zuá lis megol dá so kat.4

Az 1958-as áp ri lis ne gye di ki ün nep ség re al kal -
mas nak ta lált Do bo zy, mi ként a töb bi kur zus író
da rab ja, egy-két éva dot fog lal el a szín ház tör té ne -
tünk ben, s ha mû al ko tás ként nem is, de a szo cia -
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A fél re né zés le he tô sé gei: 
Je les And rás, Drá mai ese mé nyek, 1985.

1 A ta nul mány a Pé csi Tu do mány egye tem ál tal szer ve zett „Té ve dé sek (víg) já té ka: tév utak, tév hi tek, tévesz mék, té vesz té -
sek a szín ház mû vé szet ben és a szín ház tör té net ben” cí mû kon fe ren cián 2013. már cius 21-én el hang zott elôadás szer kesz -
tett vál to za ta. Megírá sát a 81400 szá mú OT KA-p ro jekt (Szín há zi net-filo ló gia) tet te le he tô vé.

2 „Az új szo mo rú ság kor sza ka”. Je les And rás sal For gách And rás be szél get. Szín ház 1987/6. 26.
3 Ná nay Ist ván: Len gyel drá mák ven dég ren de zôk kel. Szín ház 1976/6. 25.
4 Vár sze gi Ti bor (szerk.): Felütés. Írá sok a ma gyar al ter na tív szín ház ról. H. n. 1990. Szer kesz tôi kiadás, 109.

15 György Pé ter: Apám he lyett, Bu da pest, Mag ve tô, 2010.
16 Bá ron György: A ha rag nap ja. Film vi lág 1986/6. 12.
17 For gách i.m. 29.
18 Mar ko vits Ilo na: Megal ku vás nél kül. Meg jegy zé sek a Szél vi har elôadá sa nyo mán. Vas né pe, 1959. 01. 15.
19 Sass Er vin: Igen, vagy nem?! Bé kés Me gyei Nép új ság, 1958. má jus 4.
10 Gyur kó Gé za: Vi ha ros si kert ho zott a Szél vi har. Nép új ság, Eger, 1958. 11.09.
11 So mo gyi Nép lap 1959.02.15.
12 Ma gyar If jú ság, 1958. má jus 10.
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Szín há zi lát vány és hang zás:

-ban kö zép re ren de zett szo ba dísz let -
ben ját szód nak az elôadá sok Szol no -
kon és Pes ten is. A né pi de mok rá ciát

a szôt tes jel zi, a tár sal gá si szín mû vek szo ba dísz le -
tén szo cia li zá ló dott ter ve zôk sza lon bú to rok he lyett
ló cát he lyez tek a szín pad ra. Hang zó anyag hí ján a
pró zai be mu ta tók szo kás rend jét ve tít het jük er re az
elôadás ra is: a szí né szi élô be széd a do mi náns.

Az 1985-ös elôadás a Petôfi Csar nok19 te ré ben
két szer ment, a Ba lázs Bé la Stú dió fel vé te le erô sí ti
az elôadást a szín há zi em lé ke zet ben. A szín há zi ese -
mény és a filmes rög zí tés te re el té rô: az élô elôadá -
son „Ko pár szín pa don ilyen pa pír da ra bok lóg tak,
vagy mik”,20 a rög zí tett a Ba la ton mel lett, plein air-
 fel vé tel egy ro mán-ko ri rom tö vé ben.

Az ir ra cio na li tás ér tel mez he tet len és ért he tet len
sík jait a klasszi kus ze nei har mó nia fog ja össze. Me -
lis Lász ló ze nei be té tei nek elôadás mód ja rá mu tat a
je len tést már ré gen el vesz tett in du lók ze nei meg -
for mált sá gá nak egy sze rû sé gé re, a hang zás és a je -
len tés de konst ru á lá sa pe dig a zaj és a zö rej, a szö -
veg és a dal lam teát rá lis he lyét ke re si a megér tés fo -
lya ma tá ban. Az elôadás el vi sel he tet len hang gá mi -
xe li a bu da pes ti lö völ dö zé sek rôl szó ló rá dió adást,
mely így hír ként sem kon tex tu a li tá sá ban, sem au -
di tív ka rak te ré ben nem lesz ért he tô.

Az elôadás hor da lék-tö re dék ze né jét, fáj dal mas
ar ti ku lá ció ját21 és kö vet he tet len zö re jét Mo zart és
Bach tú lon túl sú lyos pas sió ja, a szo cia lis ta kul tú -
rá ban meg le he tô sen ke ve set hall ha tó klasszi kus
har mó niá ja foly ja át. Bach Má té pas sió já nak Er -
bar me dich áriá ja szól a vi lá got és az ese mé nye ket
nem is ész le lô, por ban vo nag ló ant ro po morf lé -
nyek fö lött, s e szek ven ciá ban a transz cen dens lé -
te zô han gi je len lé te az elôadás leg fon to sabb kér -

dé sét hor doz za: hol a lét, a megér tés, a hit a szo -
cia lis ta kul tú rá ban.

Ép pen ezért egyér tel mû, hogy Mo zart Re qu ie -
mé bôl el hang zó Dies irae té tel ok tó ber 23-ára má -
sol va még sem po li ti kai üze net, ha nem az em be ri
és a hô si tra gi kus lét megér té se miat ti trau ma jel -
zé se, mely nek ki mon dá sa ka tar ti kus pil la nat tá for -
mál ja az elôadás zá rá sát.

Az elôadás ha tás tör té ne te:

e les a drá mát, a szín há zi múl tat ré gész ként22 ke -
ze li, meg tisz tít ja és kiál lít ja, s min den ele mét, az
inst ruk ció tól a tel jes dia ló gus fo lya mig újraolvas -

sa. Ez a kon tex tu sá tól fosz tott ol va sat fél reol va sás,
mely lát szó lag moz gat ja a Su san Son tag- fé le ove -
rin terp re ta ti on ap pa rá tu sát, de szín pa don erôs ha -
tás ként ál lít ja ir- és szür reá lis nak sa ját múl tunk hoz
va ló el hall ga tott vi szo nyun kat. Ez az a „né ma ha -
gyo mány”,23 mely Je les And rás film és szín há zi
nyel vé ben a meg szó lal ni nem tu dás je le ne tei vel, a
ne he zí tett be széd tech ni kái val te át ra li zá ló dik.
A négy év ti ze des párt ál la mi rend szer szín há zi for -
ma nyel ve, a szo cia lis ta rea liz mus ideo ló giai bá zi -
sán nyug vó lé lek ta ni rea liz mus mu tat ta, hogy a Ká -
dár-kor szak ban ala pos je len tés vál to zá son ment át
a kul tu rá lis egyed ural mat bi tor ló fo ga lom. Je les
Drá mai ese mé nyek cí mû elôadá sa an nak a nem ze -
dék nek dön tô elôadá sa, mely már is mer het te Gro -
tows kit, lát hat ta Broo kot, kö vet het te a Ba lázs Bé la
stú dió kí sér le ti filmjeit, ahol mind a nem ze ti iden -
ti tás, mind a kö zös sé gi múlt is mert té ma ként, de
nem nyil vá nos vi ta hely zet ként ma ni fesz tá ló dott.

Je les And rás pá tosszal és hely zet ko mi kum mal
egy szer re dol go zó, ke vés szín há zi mû vet lét re ho -
zó élet mû vé nek ha tá sa do mi náns. Fel dol go zá sa
elôt tünk még.
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te ro ló giát, egye zô tes ti kon tak tu so kat mu tat. Gör -
be Já nos és Gob bi Hil da a Jó kai Szín ház ban
ugyanúgy bú jik egy más hoz sze re tô ká der pár ként,
mint Gyô ri Ilo na és Ivá nyi Já nos Szol no kon. Az
össze ka pasz ko dás az egyéb ként is szûk re fe szí tett
tér ben mind két ren de zés sa ját ja. 1958-ban így ál -
lít ják em be ri gesz tu sok kal em be ri nek az em ber te -
len hely ze te ket, az ir reá lis mon da to kat.

Je les And rás 1985-ben a mon da tok va ló sá gát
ke re si, mi köz ben a mon da to kat mon dók a há tu -
kon csúsz nak, ma gán hang zók kal be szél nek, tor zít -
ják hang ju kat, aja ku kat, hogy fáj dal mas le gyen a
szó ejt ve és hall va is. Je les úgy vé li, „ez a dol gok
ter mé sze te: ami a leg fon to sabb, az csak a hát tér -
ben, mint alig hall ha tó kí sé ret van je len. Hát ez
össze függ a vi lág ké pem mel”13 Ez a vi lág kép nem
az „eman ci pá cióé”,14 nem azé az „ér tel me zé si tar -
to má nyé”, ahol a té nyek meg fe lel tet he tôk a va ló -
ság nak. A Szél vi har he lyett Drá mai ese mé nyek cí -
men lét re jött elôadás már nem a szim bo li zá lás nyel -
vi ak tu sát al kal maz za, ha nem egy for má nak/azo nos -
nak ál lít ja a szín ház ban (a Petôfi Csar nok te ré ben)
ülôk drá mai ese mé nyét (hap pe nings) az öt ven ha -
tos for ra da lom ról szó ló „saj ná la tos ese mé nyek”
(events) so ro za tá val.

Szí né szi já ték:

-ban a bu da pes ti elôadá son Gob bi Hil -
da, Gör be Já nos ját szot ta a Csen des
csa lá dot, Sza bó Gyu la Szu sza Kis And -

rást, Csá ká nyi Lász ló Mül ler Jó zse fet. A ren del ke -
zés re ál ló fe ke te-fe hér fény ké pek alap ján ugyan sö -
tét tó nus ban, de tisz ta tér ben, tisz ta ru há ban, tisz -
ta te kin tet tel áll a csa lád a tisz ta szo bá ban, a stá tu -
szok a szo cio ló giai ré teg zett sé get a (haj)vi se let ben,
az egye nes tar tás ban, nyílt te kin tet ben egyértelmûvé

te szik. Az 1958-as elôadá sok sze rep lôin jel lem zôen
ke vés a meg kü lön böz te tô jel. A kö té nyes anya, kit
vé dôn ölel át fér je, majd tart kar já ban fia, akit a
Nép had se reg ro po gós egyen ru há ja fe gyel me zett
férfivá for mál, a cop fos kis vi rá gos ru hás lány se mati -
kus szen de sé ge cse rél he tô vé, egy for má vá, sab lonos -
sá, te hát egy for mán néz he tô vé tet te az elôadá so kat.

A Mon te ver di Bir kó zó kör já té ko sai sem a ne mi,
sem az élet ko ri meg fe le lést nem hor doz zák, a falusi
lányt su dár és kar csú fiú játssza fe ke te kom bi néban,
de a bô re „olyan ró zsa szín, mint a hajnalka vi rág”.15

Je les vé gig tart ja a Do bo zys inst ruk ció ban rész lete -
zett leírá so kat,16 a „csú csos te te jû, fe ke te kun kalap”
pél dául ma gas kö tött sap ka lesz, így a rea liz mus
ma te riá lis kö ze gét a mély sze gény ség is me rôs vá rosi
nyo mo rá ra, a kosz és a mo csok va ló sá gá ra he lyezi.

Je les szí né szei föl dön csúsz va, por ban fek ve,
szur to san és fé sü let le nül a káosz tes ti je leit mu tat -
ják, mi köz ben össze ma sza tol ják a sza va kat is.
A kiej tett mon da tok sze man ti kai kö ze gét a fél reej -
tés, a fél re hal lás te rem ti meg. Do bo zy szö ve gét kán -
tál ják, moz gal mi da lok csen dül nek fel, a ma gán-
és a más sal hang zó kat fel vált va ej tik, hogy csakis a
né zô ben áll jon össze a „Már ter mel nek új ra a gyá -
rak” kez de tû kom mu nis ta moz gal mi dal. 1985-ben
a kri ti ka sze rint ez a szín há zi „nyelv egyet len adek -
vát meg je le né si for má ja”.17

Flit te res ru hás nar rá tor kom men tál ja és ve ze ti
be a szín pa di ese mé nyek he lyett ál ló ké pe ket fe lül -
be szél ve, kup lés ki hí vó gesz ti kus stí lu sá val egé szen
va ló sze rû nek té te lez ve a mö göt te kiala ku ló ké pet.
S a kép ben a szí nész ki csa vart test tel, több ré teg ru -
há ban, mely a tur ká lók kí ná la tá tól, s nem az osz -
tá lyok tól va ló füg gést sej te ti, ko re o gráfiának in kább
tû nô, ir reá li san las sú moz gás sal éne kel-kán tál, de
nem be szél. A rea liz mus fo ga lom kri ti kai meg je le -
ní té se az em be ri test ilyen ál la po ta.18

13 For gách i.m. 29.
14 Ba las sa Pé ter: Drá mai ese mé nyek: Fé le lem és rész vét a nyolc va nas évek mû vé sze té ben. In: A má sik szín ház. Bu da pest,

Szé pi ro dal mi, 1989. 292.
15 Do bo zy Im re Szél vi har cí mû drá má ja
16 „Sem mi vel sem meg hök ken tôbb, ab szur dabb áb rá zo lás ez, mint az ere de ti drá máé, mely ben a leány zó bô re „olyan ró -

zsa szín, mint a hajnalka vi rág”, a sze me „akár a bú za vi rág, ha rá süt a nap… olyan fé nyes, olyan cir mos, olyan ka ca gó
kék”, a drá ma hely szí néül szol gá ló „hosszú há ti föld” pe dig „fe ke te, mint a bûn. És nô raj ta fe hér ke nyér, kék bú za vi rág,
se lyem zöld rét, pi ros sze re lem”. Je les ér vény te le ní ti e cif ra ál rea liz must: a drá ma szö ve té bôl egy má sik, ha son lóan nem-
rea lis ta, tra gi kus és szen ve dô vi lá got for mál”. Bá ron i.m.

17 „Lát szó lag elide ge ní tô jel le gû a szö ve gek fo lya ma tos kán tá lá sa-he be gé se, több fé le szö veg pár hu za mos sza va lá sa is, holott
alig ha nem ez e nyelv egyet len adek vát meg je le né si for má ja: rea lis ta szi tuá ciók ban, „sza bá lyos” dik ció val e pár be szé dek
igen csak elide ge ní tôek, pa ro disz ti ku sak vol ná nak.” Bá ron i.m.

18 „Iszo nyod tam tô le, un do rod tam, és va ló já ban azt kell mon da nom, hogy ha nem utál juk mind annyian ezt a da ra bot, ak -
kor ez nem le het ilyen jó. Az egész tár su lat úgy, ahogy van, gyû löl te. És et tôl lett jó, mert ez ott volt, gyû löl nünk kel lett 

a da ra bot, et tôl lett hi te les ez a szö veg. Gyû löl tük azt a hely ze tet, ami ben vol tunk…, hogy ne kem úgy kell csi nál nom,
hogy ilye nek va gyunk” – em lé ke zett Ki sta más Lász ló. In: For gách And rás: Ta lált szín ház. Be szél ge tés Ki sta más La ci val,
Scher ter Ju dit tal és Czeizel Bar ba rá val, Je les And rás szí né szei vel Je les And rás ról. In: Vár sze gi Ti bor i.m. 109.

19 Vár sze gi i.m. 107.
20 Vár sze gi i.m. 110.
21 „Pél dául hogy az em be ri hang sok kal több min dent hor doz hat, mint ahogy ál ta lá ban al kal maz zuk, több rej lik ben ne,

ezer sze re sen több, min dig is így érez tem.” For gách i.m. 29.
22 „… te kint sük úgy a drá mát, mint ha ré gé sze ti ma rad vány len ne egy olyan kor ból, ami rôl sem mit sem tu dunk, és pró bál -

juk meg fej te ni. És mi vel sem mi más tám pont nem volt, csak ma ga a szö veg, ezért tény leg min den egyes fél mon da tot,
vagy min den egyes szót ko mo lyan kel lett ven ni, pró bál tuk ki ta lál ni, mit gon dol ha tott az il le tô, és volt rá több va riá ció
is.” In Vár sze gi Ti bor i.m. 106.

23 György Pé ter: Né ma ha gyo mány: kol lek tív felej tés és ké sei múl tér tel me zés. Bu da pest, Mag ve tô, 2000.
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