
49

 G a ál Er zsé bet szín há zi kí sér le tei gyak ran meg -
osz tot ták a kö zön sé get. Mun kás sá ga, rendezé -
sei ren ge teg vi tát vál tot tak ki, hi szen leg több -

ször nem il let tek be le a Ma gyaror szá gon hagyo má -
nyos nak ne ve zett, legin kább el fo ga dott, kô szín házi 
szín ját szás ba. A sa ját út ját pró bál ta jár ni, új uta kat 
ke res ni, hol több, hol ke ve sebb si ker rel. Akár szí -
nész ként, akár ren de zô ként, min dig a töké le tes re 
tö re ke dett, és azt ál lí tot ta mi ni mum ként mind saját 
ma ga, mind pe dig a ve le együtt dol go zók elé. 

A het ve nes évek ben az Or feó Stú dió ban, majd 
az ab ból ala kult Stú dió K-ban, Fo dor Ta más cso -
port já ban szí nész nô ként kezd te pá lyá ját. Miu tán 
ki vált a Stú dió K-ból, a tár su la ton kí vül kez dett el 
dol goz ni, el ké szí tet ték a Stú dió K egy má sik volt 
szí né szé vel, Szé kely B. Mik lós sal a Ná das Pé ter szín -
mû vé bôl ké szült Te me tés cí mû elôadást.1 Ezután 
egy re in kább a ren de zés kezd te el ér de kel ni, és 
a nyolc va nas évek ele jén Gö döl lôn, a Gö döl lôi 
Ama tôr szí nész Stú dió ban le he tô sé get is ka pott erre, 
és olyan fiata lok kal kezd he tett el dol goz ni, akik az 
ô szín há zi vi lá gá ra kí ván csiak vol tak. 

Dol go za tom té má jául Ga ál Er zsé bet itt ké szült 
mun kái nak elem zé sét, va la mint szín há zi stí lu sá -
nak, az itt ki kris tá lyo so dó mun ka mód sze ré nek fel -
tér ké pe zé sét vá lasz tot tam. No ha ezek rôl az elôadá -
sok ról na gyon ke vés do ku men tum ma radt fenn, 
ar ra vál lal koz tam, hogy meg pró bá lom re konstruál -
ni a ren de zô nô mun kás sá gá nak ezen kor sza kát. Az 
írá sos em lé kek kor lá to zott szá ma miatt dol go za -
tom legin kább kor tár si visszaem lé ke zé se ken ala -
pul. Eb ben nagy se gít sé gem re vol tak a részt ve vôk 
és szem ta núk, úgy mint Deák Var ga Ri ta, Mold vai 
Kiss And rea, Di ós si Gá bor, Fuchs Le hel, va la mint 
Zsó tér Sán dor. Mold vai Kiss And reá nak kö szön he -

tôen a bir to kom ba ke rült a Felütés cí mû elôadás ról 
egy vi deo fel vé tel, il let ve Fuchs Le hel jó vol tá ból be -
le néz het tem egy olyan fel vé tel be, amely a Táj kép 
cí mû elôadás pró bái so rán ké szült. 

 
A Gö döl lôi Stú dió 

 

 Anyolc va nas évek ele jén Gö döl lôn kiala kult egy 
ama tôr szín há zi mû hely, tu laj don kép pen egy 
is ko la. Ez volt a Gö döl lôi Ama tôr szí nész Stú -

dió. Azért nem egyér tel mû a meg fo gal ma zás a he -
lyet il le tôen, mi vel nem be szél he tünk in téz mé nyes 
ke re tek kö zött zaj ló ok ta tás ról, in kább egy faj ta szel -
le mi mû hely rôl, ahol fô leg hét vég éken fiata lok nak 
tar tot tak kur zu so kat, fog lal ko zá so kat olyan fiatal 
ren de zôk és szín há zi em be rek, mint pél dául Ascher 
Ta más, Sa la mon Su ba Lász ló, Ár ko si Ár pád, és itt 
ta ní tott Ga ál Er zsé bet is eb ben az idô ben. Ez egy 
olyan szí nész kép zô mû hely volt, ahol a részt ve vôk 
a ha gyo má nyos szí nész kép zé si rend sze ren kí vül, 
egy más faj ta, test cent ri ku sabb mód szer rel is mer -
ked het tek meg.2 

Eb ben a stú dió ban kez dett el né hány fiatal lal 
dol goz ni Ga ál Er zsé bet a nyolc va nas évek ele jén, 
és en nek az idô szak nak a gyü möl cse há rom elô -
adás: Etûd so ro zat gesz tus ra (1983), Felütés (1984), 
Táj kép (1987). Az Etûd so ro zat F. G. Lor ca: Bu ster 
Ke a ton sé tá ja cí mû da rab ja alap ján ké szült. Az elsô 
két elôadást Gö döl lôn mu tat ták be, majd be ke rültek 
a Szké né Szín ház ba, a Táj kép pe dig a Mû egye tem 
egyik épü le té ben lé vô R-Klub he lyi sé gei ben ké szült, 
ki hasz nál va a tér adott sá gait. Be mu tat koz tak kü -
lön bö zô fesz ti vá lo kon is, az Etûd so ro zat tal és a 
Felütés sel a ka zinc bar ci kai ifj. Hor váth Ist ván Orszá -
gos Szín ját szó Fesz ti vá lon, az elôb bi vel 1984-ben, 
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Ga ál Er zsé bet ren de zé sei a Gö döl lôi Stú dió ban

1 Má té La jos (szerk.), A ha to dik fesz ti vál. 1982. jú lius 1–4., in Saj tó bib li o gráfia 1972–1984. Ifj. Hor váth Ist ván Or szá gos Szín -
ját szó Fesz ti vál, Ka zinc bar ci ka, 1986. 159. 

2 Lásd a Deák Var ga Ri tá val ké szült in ter jút. 1. szá mú mel lék let.
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az utób bi val 1986-ban.3 1985-ben pe dig ven dég -
sze re pel tek, és nagy si kert arat tak Mo na có ban az 
Ama tôr Szín há zak 8. Vi lág fesz ti vál ján4 az Etûd so -
ro zat tal, és nem pe dig a Felütés sel, ahogy az a Film 
Szín ház Mu zsi ka cí mû lap ban meg je lent.5 Ezután a 
ven dég sze rep lés után meg hív ták ôket több más kül -
föl di fesz ti vál ra is, töb bek kö zött Svájc ba, Por tu gá -
liá ba és Ka na dá ba. No ha több olyan írás is meg je -
lent,6 amely ar ról szá molt be, hogy a Gö döl lôi Stúdió 
több kül föl di szín há zi fesz ti vá lon is részt vett, Deák 
Var ga Ri ta úgy me sél te, hogy csu pán Mo na có ba ju -
tot tak el, a töb bi meg hí vás nak nem tud tak ele get 
ten ni, hi szen saj ná la tos mó don nem kap tak en ge -
délyt a kiuta zás ra. A Film Szín ház Mu zsi ka még arról 
szá mol be, hogy a tár su lat Ka na dá ba uta zik a quebeci 
fesz ti vál ra, és „az újabb kül föl di be mu tat ko zá sok -
ra ké szül ve Ga ál Er zsé bet új ra ren de zi a Felütést”,7 
ide vé gül csu pán Ga ál Er zsé bet nek si ke rült ki jut -
nia, a cso por tot azon ban nem vi het te ma gá val.8 

Gö döl lôn a ren de zô nô egy olyan sza bad lég kör -
ben dol goz ha tott, ami lyen ben ta lán se hol más hol 
ké sôb bi pá lyá ja so rán. Eb ben a stú dió ban nem volt 
pro duk ciós kény szer, ak kor mu tat ták be a da ra bo -
kat, ami kor azok el ké szül tek. Mold vai Kiss And rea 
úgy em lék szik, hogy a Felütés cí mû elôadá su kat 
pél dául mintegy két évig pró bál ták, ami le het 
ugyan, hogy nem tel je sen pon tos in for má ció, min -
de ne set re jel zi a nagy ság ren det.9 Ha son lóan hosszú 
pró ba idô szak ról szá molt be Di ós si Gá bor és Fuchs 
Le hel is a Táj kép kap csán, ezen az elôadá son más -
fél évig dol goz tak, igaz elein te fô leg csak hét végé -
ken.10 Nem csak idô be li kor lá tok nem szab tak ha -
tárt a mun ká nak, ha nem a leen dô kö zön ség el vá -
rá sai nak sem kel lett meg fe lel ni, hi szen struk tú rán 
kí vül, tu laj don kép pen egy szûk, ér dek lô dô ré teg -
nek ját szot tak, nem kel lett né zô szá mot, jegy be vételt 
pro du kál niuk. Ama tôr stú dió volt ez a gö döl lôi mû -

hely, ép pen ezért a kor tár si kri ti ka szin te tel jes mér -
ték ben neg li gál ta az itt ké szült elôadá so kat. Csu -
pán a ka zinc bar ci kai fesz ti vál ér té ke lé sei ben ta lál -
ha tó né hány mon da tos leírás, vagy mél ta tás a da -
ra bok ról, de iga zán rész le tes, elem zô kri ti ká val nem 
ta lál koz ha tunk, hi szen sem mi lyen mó don nem tar -
toz tak be le a ma inst re am be. 

Az is ko la vi szony lag in for má lis ke re tek kö zött 
mû kö dött, olyan ér te lem ben, hogy nem vál tak hi -
va ta los in téz ménnyé, és ma ga Ga ál Er zsé bet sem 
fog ta fel tár su lat ként a kö ré cso por to su ló fiata lokból 
ál ló csa pa tot, sôt „erô sen har colt az el len, hogy ô 
egy cso por tot ve zes sen”.11 A há rom elôadás ban bár 
van nak át fe dé sek, de nem ugyanazok az em be rek 
ját szot tak, így nem is volt hi va ta los, elô re ki ta lált, 
a tár su la ti iden ti tá su kat fém jel zô ne vük. Hol gödöl -
lôi Ama tôr szí nész Stú dió ként,12 hol pe dig Gö döl -
lôi Stú dió ként13 utal nak rá juk. Ez, ahogy Deák 
Varga Ri ta me sé li, legin kább ab ból adó dott, hogy 
ami kor va la mi lyen fesz ti vá lon sze re pel tek, ak kor 
be kel lett ír ni egy ne vet, de va ló já ban so ha nem 
fek tet tek nagy hang súlyt ar ra, hogy mi is le gyen az. 
Ô úgy em lék szik vissza, hogy nem hi va ta lo san úgy 
ne vez ték ôket, hogy „a Ga ál Er zsi em be rei”, hi vata -
lo san pe dig hol ezt a ne vet ad ták ne kik, hol azt.14 
A to váb biak ban a Gö döl lôi Stú dió ne vet fo gom 
hasz nál ni. 

 
A mun ka mód szer 

 

 Amint ar ra már ko ráb ban utal tam, Ga ál Er zsé -
be tet eb ben az idô szak ban egy faj ta test-cent -
ri kus szín ház ér de kel te, sok kal in kább a gesz -

tu so kat he lyez te a kö zép pont ba a ver ba li tás sal 
szem ben. Ez már ab ból is lát szik, hogy az Etûd so -
ro za tot ki vé ve nem meg lé vô iro dal mi szö ve gek bôl 
dol go zott, és Lor ca da rab ja is csu pán kiin du ló pont -

13 Ná nay Ist ván, A nem hi va tá sos szín há zak két év ti ze de, in Vár sze gi Ti bor (szerk.), For du la tok, 1992. 462–463. 
14 Má té La jos (szerk.), i. m. 193. 
15 A Felütés itt hon és kül föl dön, Film Szín ház Mu zsi ka, 1986. áp ri lis. 12. 22. 
16 Toll ár Mó ni ka, ÁBÉ CÉ: GA ÁL ER ZSÉ BET, Szín-Vi lág (A Nem ze ti Szín ház lap ja), 1996. áp ri lis–má jus. 24. M. G. P., Ga ál 

Er zsi ha lá lá ra, Nép sza bad ság, 1998. jú nius 12. 11. 
17 A Felütés itt hon és kül föl dön, Film Szín ház Mu zsi ka, 1986. áp ri lis. 12. 22. 
18 Lásd a Deák Var ga Ri tá val ké szült in ter jút. 1. szá mú mel lék let. 
19 Lásd a Mold vai Kiss And reá val ké szült in ter jút. 2. szá mú mel lék let. 
10 Lásd a Di ós si Gá bor ral va la mint a Fuchs Le hel lel ké szült in ter jú kat. 3. és 4. szá mú mel lék le tek. 
11 Lásd a Deák Var ga Ri tá val ké szült in ter jút. 1. szá mú mel lék let. 
12 Ná nay Ist ván, i. m. 462. 
13 Ga ál Er zsé bet, Az el ma radt be szél ge tés, El len fény, 1998/4. 14–21., va la mint Sta tisz ti ka a Szké né Szín ház el múlt tíz évérôl, 

in Vár sze gi Ti bor (szerk.), Felütés, Írá sok a ma gyar al ter na tív szín ház ról, 1990. 89. 
14 Lásd a Deák Var ga Ri tá val ké szült in ter jút. 1. szá mú mel lék let.
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ként szol gált, ma ga az elôadás in kább moz gás szín -
há zi pro duk ció nak volt aposzt ro fál ha tó.15 

A pró ba fo lya mat so rán kü lön bö zô gya kor la tokat 
vé gez tek, imp ro vi zál tak, tré nin gez tek, és ezek bôl 
a kis etû dök bôl szü let tek az tán a je le ne tek, amelye -
ket vé gül tel je sen pon to san le fi xál tak. Az egyik gya -
kor lat pél dául ab ból állt, hogy ki men tek az ut cá ra, 
ahol a szí né szek nek em be re ket kel lett kö vet niük, 
föl ven ni az ô gesz tu sai kat, moz gá sai kat, majd ezeket 
a moz gás-tö re dé ke ket be vit ték a pró ba te rem be, 
ahol to vább dol goz tak raj tuk, és je le ne tek ké, etû -
dök ké fej lesz tet ték ôket. Az is meg tör tént, hogy el -
lá to gat tak egy idô sek ott ho ná ba Gö döl lôn, ahol el -
töl töt tek né mi idôt az idôs em be rek kel. Ezút tal is 
az volt a feladat, hogy át ve gyék az ô gesz tu sai kat, 
azután azo kat vi deó ra rög zít ve a pró ba te rem ben 
dol goz tak raj tuk.16 

A gesz tus gya kor la to kon kí vül szö veg tö re dé kek -
kel is kí sér le tez tek. Ga ál rö vid kis mon da tok ból ál -
ló szö ve ge ket adott az em be rek ke zé be, és eze ket 
a mon da to kat pár be széd ként kel lett elôad niuk, de 
azt nem mond ta meg elô re, hogy me lyik szö veg ki -
hez tar to zik, ha nem a szí né szek nek ma guk nak kel -
lett rá jön niük, ráérez niük. Ez a tré ning az egy más -
ra han go ló dást is szol gál ta. 

A kí sér le tez ge té sek után vé gül egy-egy je le ne tet 
tel je sen le kö töt tek, és a ren de zô nô na gyon pon to -
san meg ha tá roz ta, hogy mit sze ret ne lát ni. A gesz -
tu so kat, a moz gá so kat, a szö veg mon dást a legap -
róbb rész le te kig ki dol goz ták és rög zí tet ték. És noha 
eze ket új ra és új ra át gon dol ták, fe lülír ták, átala kí -
tot ták a da rab éle te so rán, az elôadás ép pen ak tuá -
lis ver zió já ban nem volt he lye az imp ro vi zá ció nak, 
min den egy a leg tel je sebb mér ték ben ki dol go zott 
for ga tó könyv alap ján zaj lott. 

 
A szín há zi stí lus 

 

 M a gyaror szá gon eb ben az idô szak ban a kô -
szín há zak ban szin te egyed ural ko dó volt a 
rea lista szín ját szás, amely nek ki zá ró la gos -

sá ga el len több ször szót is emelt a ren de zô nô: „Az 
a szí né szet, ami ná lunk dí vik, en gem nem elé gít ki. 

Nem mon dom, hogy a Szta nyisz lavsz kij- mód szer -
nek nincs lét jo go sult sá ga, de azon kí vül sok fé le van 
még, ame lye ket nem is me rünk. Az én ren de zé seim -
ben (…) a szí nész nek test tel kell dol goz ni, az aktív 
je len lét re van szük ség. Mindezt Szta nyisz lavsz kij-
 mód szer rel nem le het meg va ló sí ta ni.”17 

Azon per sze le het vi tat koz ni, hogy az a szín ház, 
amely re Ga ál Er zsé bet utal, mennyi re volt va ló ban 
Szta nyisz lavsz kijt kö ve tô szín ház. Va ló szí nû leg a 
Szta nyisz lavsz kij- mód szer itt a rea lis ta, li neá ris tör -
té net me sé lôs, pszi cho ló giai lag megala po zott szín -
ját szás szi no ni má ja ként sze re pel, és hogy az orosz 
mes ter ere de ti el kép ze lé seit mi lyen szín vo na lon va -
ló sí tot ták meg a kü lön bö zô szín há zak ban, és hogy 
egyál ta lán meg va ló sí tot ták-e, az már egy má sik 
elem zés tár gya len ne. Ami lé nye ges, az az, hogy Gaál 
Er zsé bet meg pró bált egy más faj ta, in kább mo zaik -
da rab kák ból felépü lô, asszo ciá ciók és ké pek men -
tén szer ve zô dô, sok kal in kább a test re, a gesz tu -
sok ra épü lô szín há zi stí lust kiala kí ta ni. Ezt nem 
csak szín há zi gya kor la tá val tá masz tot ta alá, de több -
ször hang sú lyoz ta nyi lat ko za tai ban is.18 Nem fel -
tét le nül a rea lis ta szín ház el len szállt sík ra, in kább 
azt hiá nyol ta, hogy nincs je len több fé le íz lés.19 

Nagy sze re pe volt az eb ben az idô ben ké szült 
elôadá sok ban a sti li zá ció nak, il let ve idôn ként egy -
faj ta szer tar tás sze rû ség nek. Egy vég le te kig le las sí -
tott, szer tar tás sze rû moz du lat sort lát ha tunk például 
a Táj kép cí mû elôadá sá ban, ahol négy nô rend kí -
vül las sú moz du la tok kal fel mos. Ugyanez a szer -
tar tás sze rû ség jel lem zi a Felütés ben azt a zon go ri -
sta nôt, aki ap ró lé kos gon dos ság gal ki pa kol ja kis 
re lik viáit a zon go ra te te jé re, majd ké sôbb las san, 
ko mó to san csí kok ra tép ke di kot táit. „Azt gon do -
lom, ha a szín ház meg akar ma rad ni mû vé szet nek, 
és nem bil len át a szó ra koz ta tó ipar fe lé – ami nek 
nagy ve szé lyét lá tom –, ak kor biz tos, hogy megint 
ez a fur csa, sti li zált, szer tar tás sze rû szín ház a kiút 
ab ból a stí lus ból, aho gyan ma a szín ház lé te zik.”20 
A ha gyo má nyos ér te lem ben vett szer tar tá sok, vagy 
akár a sti li zá ció al kal ma zá sa a szín pa don azt a ve -
szélyt rejt he ti ma gá ban, hogy a for ma ön ma gáért 
va ló vá, kiüre se det té vá lik, pusz ta for ma li tás marad. 

15 Dé vé nyi Ró bert, Ka zinc bar ci ka ’84, Szín ház, 1984/11. 10. 
16 Lásd a Deák Var ga Ri tá val ké szült in ter jút. 1. szá mú mel lék let. 
17 n. i. a., Szí nész nyár ’90 – Ház Mon te neg ró ban, Ke let-Ma gyaror szág, 1990. au gusz tus 23. 2. 
18 Cson tos Eri ka, Más fé le met ro nóm – Fiók ban ma radt be szél ge tés Ga ál Er zsi vel, Cri ti cai La pok, 1999/7–8. 2., va la mint 

Kará di Zsolt, Kö zön ség nél kül nincs szín ház, Ke let-Ma gyaror szág hét vé gi mel lék le te, 1989. má jus 13. 
19 Bó ta Gá bor, „In du la to kat aka rok ki vál ta ni” – Ta lál ko zás Ga ál Er zsi vel, Ma gyar Hír lap, 1996. ok tó ber 19. 14. 
20 Cson tos Eri ka, i. m. 3.
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Nem biz tos, hogy ha egy az egy ben át ve szünk bi -
zo nyos ri tuá lis for má kat, ak kor azok ma gá tól a for -
má tól mû köd ni fog nak, hi szen nem biz tos, hogy 
meg van hoz zá a kö zös kul tu rá lis, tár sa dal mi vagy 
adott eset ben val lá si hát te rünk, az az együt tes tudás, 
vagy az az átélé si szán dék, amely az egé szet ere de -
ti kör nye ze té ben mû köd te ti. Ga ál Er zsé bet sti li zált, 
idôn ként ri tuá lé sze rû je le ne tei vel nem ilyen üres 
szer tar tás ele me ket pró bált meg tar ta lom mal meg -
töl te ni, ha nem hi te les, gon do lat tal te li moz du lat -
so ro kat pró bált szer tar tá sos sá ne me sí te ni. Nem a 
for ma ked véért ön ma gá ban, ha nem azért, hogy 
ráirá nyít sa a fi gyel met va la mi olyan do log ra, amely 
fe lett egyéb ként el sik la nánk. Sán dor L. Ist ván ki is 
eme li, hogy Ga ál Er zsé bet „nem for ma lis ta ren de -
zô volt. Nem a for ma ér de kel te, ha nem az a mód, 
ahogy egy-egy ren de zôi gon do lat meg je le nik a szín -
pa don.”21 Te hát nem a szer tar tá sos ság, mint for ma 
ér de kel te, ha nem a gon do lat eb ben a for má ban tu -
dott szá má ra tes tet öl te ni. Így vall er rôl a Táj kép 
címû elôadás kap csán: „az kez dett el iz gat ni, hogy 
mi van ak kor, ha egy tel je sen reá lis moz gás sort el -
kez dek le las sí ta ni. Mond juk va la ki csak egy sze rûen 
föleme li egy kar szék rôl a ke zét. Ez kon cent rált je -
len lé tet igé nyel a szí nész tôl ezalatt az öt perc alatt, 
mi köz ben sem mi más nem tör té nik – s a lát vány 
el kezd he ti a né zôt drasz ti ku san át tol ni egy más faj -
ta idô átélé sé be. Vagy az a né zô reak ció ja er re, hogy 
az egé szet azon nal el há rít ja, vagy a szí nész lé te zé -
se, kon cent rá ció ja föl sza ba dít ja a fan tá ziá ját, és mi -
vel nem szto ri fe lé visz el, va la mi fur csa, koz mi kus 
él mé nye tá mad. Én ezt öt lánnyal csi nál tam a Táj -
kép ben. Egyet len órás etûd volt; sem mi más ról nem 
szólt, csak föl kel lett mos niuk oda-vissza a pad lót. 
El kezd tük szét bon ta ni az ezer szer lá tott moz du la -
tot – ho gyan nyúl be le a vö dör be, ho gyan eme li ki 
a föl mo só ron gyot, ho gyan ha jol le, ho gyan hasz -
nál ja a de re kát, a nya kát…. És en nek döb be ne tes 
ha tá sa tud len ni.”22 

Így vá lik szer tar tás sze rû vé egy tel je sen hét köz -
na pi moz du lat sor, hi szen a „je len lét nek, a moz gás -
nak, a gesz tus nak sok kal na gyobb je len tô sé ge 
lesz”,23 és ez zel mintegy a megállt idô kép ze tét kelt -
ve a né zôt is egy tel je sen más faj ta idô ér zé ke lés be 

kény sze rí ti be le. Ga ál Er zsé be tet nem a pszi cho ló -
giai lag megala po zott ság ér de kel te egy-egy szi tuá -
ció ban, ha nem az, hogy ho gyan le het egy hely zetet 
a vég le te kig fe szí te ni, ho gyan le het ki for dí ta ni, más 
szem szög bôl lát tat ni, mi tör té nik ak kor, ami kor lát -
szó lag egy más ból nem kö vet ke zô je le ne te ket, hely -
ze te ket egy más mel lé he lye zünk. Jel lem zô az ebben 
az idô szak ban ké szült elôadá sok ra a mon tázs tech -
ni ka, ame lyet rész le te seb ben elem zek a Felütés rôl 
szó ló fe je zet ben. 

Ga ál szín há zá ban a ver ba li tás nak má sod la gos 
sze re pe volt a gesz tu sok kal, moz du la tok kal szem -
ben. Sán dor L. Ist ván meg fo gal ma zá sa sze rint, sze -
rep lôi „nem hisz nek a be széd ben. Töb bet árul nak 
el ma guk ról gesz tu saik kal, a moz du la taik kal, a hall -
ga tá suk kal. Ép pen ezért hát tér be is szo rul az elô -
adá sok ban a ver ba li tás sze re pe.”24 Ezt a jel lem vo -
nást na gyon szé pen vé gig le het kö vet ni a Felütés -
ben, ahol több nyi re nem a sza vak ra, nem a mon -
da tok ra épül egy-egy je le net, nem azok ha tá roz zák 
meg az elôadás dra ma tur giá ját. Ab ban az eset ben, 
ami kor egy szer-egy szer mégis csak sze re pet kap a 
ver ba li tás, ott is in kább gesz tus ér té kû vé vá lik a szó. 

 
Etûd so ro zat gesz tus ra (1983) 

 

 Agö döl lôi évek so rán ké szült el sô pro duk ció az 
Etûd so ro zat gesz tus ra. Mi vel er rôl az elôadásról 
nem áll ren del ke zé sem re fel vé tel, és a vissza -

em lé ke zé sek bôl is csak tö re dé kes in for má ciók hoz 
ju tot tam, csu pán ar ra vál lal ko zom, hogy egy ál talá -
nos ké pet vá zol jak fel ró la.25 Az elôadást 1983-ban 
mu tat ták be. Kiin du ló pont ként Lor ca Bu ster Ke aton 
sé tá ja cí mû da rab ját hasz nál ták, amely egy mind -
össze há rom és fél ol da las szür reá lis szö veg. Már 
ma ga az elôadás cí me is be szé des, hi szen azt sejteti, 
hogy itt most nem a sza va ké, ha nem a gesz tu so ké 
lesz a fô sze rep, és hogy va ló szí nû leg nem egy lineá -
ris tör té ne tet, ha nem je le ne tek fü zé rét fog juk látni. 

A tér, il let ve a szí né szek és a né zôk el he lyez ke -
dé sé nek a vi szo nya el tért a ha gyo má nyos, kô szín -
há zak ban meg szo kott felál lás tól. A szí né szek U 
alak ban kör beül ték a te ret, és ugyanitt he lyez ked -
tek el a né zôk is. Az összes szí nész vé gig je len volt, 

21 Sán dor L. Ist ván, A meg der medt idô – Ga ál Er zsi ren de zé sei rôl, El len fény, 1984/4. 28. 
22 Cson tos Eri ka, i. m. 2. 
23 Uo. 
24 Sán dor L. Ist ván, i. m. 28. 
25 Ez a fe je zet fô leg Deák Var ga Ri ta visszaem lé ke zé sén ala pul. 1. szá mú mel lék let.
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je le ne tek köz ben a já ték tér ben, je le ne te ken kí vül 
pe dig a kö rül fog lal tak he lyet. 

Ke vés dísz let ele met, il let ve esz közt hasz nál tak. 
En nek egy részt fel te he tô leg egé szen pró zai okai vol -
tak, hi szen ak ko ri ban az ama tôr tár su la tok sem mi -
lyen anya gi tá mo ga tás ban nem ré sze sül tek. Más -
részt az elôadás ban meg je lent tár gyak nak min dig 
funk ció juk, je len té sük volt, nem pe dig han gu la ti 
hát tér ként, dí szí tô elem ként szol gál tak, te hát csak 
olyan tárgy je lent meg a szín pa don, amely nek ott 
he lye volt. Az ere de ti da rab egyik köz pon ti mo tí -
vu ma a bi cik li. Ga ál Er zsé bet elôadá sá ban is sze re -
pelt négy kem ping bi cik li, krepp-pa pír dí szí té sek -
kel. A bi cik lik kel kü lön bö zô gro teszk vi szo nyok -
ba ke rül tek a sze rep lôk, idôn ként pe dig szo kat lan 
for má ció kat épí tet tek fel be lô lük. „A po ron don csu -
pa csá bí tó moz gás: ügyes ke dé sek ke rék pá ron, lep -
ke fo gás, lab da zsong lôr kö dés, kö tél ku tya-i do mí -
tás.”26 Ahogy Deák Var ga Ri ta fo gal maz: olyan fur -
csa dol gok kal kí sér le tez tek, hogy pél dául ho gyan 
le het kom mu ni kál ni egy bi cik li vel. Kel lék ként sze -
re pelt még az elôadás ban egy vas tag ha jó kö tél, 
amely re egy nagy cso mót kö töt tek. Ez a kö tél da -
rab egy ci cát rep re zen tált.27 Ez a kel lék egy bi zo -
nyos sze rep lô höz tar to zott, és an nak a sze rep lô nek 
úgy kel lett vi szo nyul nia eh hez a kö tél da rab hoz, 
mint ha va ló ban egy macs ká val len ne dol ga.28 Sze -
re pelt még az elôadás ban né hány raj zolt kép, ame -
lye ken na gyon el na gyol tan meg raj zolt csa lá dok vol -
tak, és ame lye ket idôn ként a sze rep lôk a nya kukba 
akasz tot tak. A jel me zek több nyi re sa ját ru ha dara -
bok ból áll tak, pó lók, rö vid- és hosszú nad rá gok, 
egy ke mény ka lap. 

A mun ka fo lya mat so rán kü lön fé le gya kor la tok 
se gít sé gé vel szül ték meg azo kat a gesz tu so kat, 
moz gás etû dö ket, ame lyek bôl a je le ne tek ki nôt tek. 
Ezek be a gesz tu sok ba, hely ze tek be épül tek be le a 
da rab ból vett szö veg tö re dé kek. Pél da ként Deák 
Var ga Ri ta azt a je le ne tet hoz ta fel, ami kor a Buster 
Ke a tont ját szó szí nész „sze re pe sze rint” sze rel mes 
volt az egyik lány ba, de ez a sze re lem vi szon zat -
lan ma radt. Ek kor ô elô vett egy hagy mát, amit el -
kez dett szét szed ni. A hagy ma há mo zás tól ter mé -

szete sen elered tek a könnyei, ame lyek egyút tal 
a sírás, a szo mo rú ság, a be tel je sü let len sze re lem 
könnyei is vol tak. A né zô egy részt lát ta a tel je sen 
pro fán cse lek vést, azaz a hagy ma pu co lást, és nyil -
ván va ló volt, hogy a könnyek emiatt ered tek el, 
más részt a kon tex tus ból adó dóan ez a te vé keny -
ség össze kap cso ló dott a re mény te len sze re lem ké -
pé vel, ezál tal gro teszk ket tôs sé get al kot va. Hi szen 
az alap hely zet, a sze rel mes fiú bá na ta, ön ma gá ban 
szo mo rú, és rész vé tet ki vál tó volt, a sí rás mes ter -
sé ge sen elôidé zett gesz tu sa vi szont, ahogy ez tel -
je sen nyíl tan a né zôk elé lett tár va, meg kér dô je -
lez te az átélés va ló di ságát, hu mo ros sá, gro teszk ké 
té ve a je le ne tet. A hely zetet fo koz ta, hogy mi köz -
ben öm löt tek sze rel mes könnyei, a sze rep lô kö -
zöl te a né zôk kel, hogy szeret ne hattyú len ni. Az 
el hang zott mon dat a kon textus miatt ter mé sze te -
sen több szö rös idé zô jel be ke rült. 

Az elôadás ról fel lel he tô egyet len kri ti kai ész re -
vé tel Dé vé nyi Ró bert tol lá ból szár ma zik az 1984-es 
Ka zinc bar ci kai Fesz ti vál ér té ke lé sé ben. Ô moz gás -
szín há zi kí sér let nek ne ve zi az elôadást: „Ugyan csak 
moz gás szín há zas kí sér let a ja vá ból az Etûd so ro zat 
gesz tus ra cí mû pro duk ció, ame lyet Ga ál Er zsé bet, 
a Stú dió K haj da ni ve ze tô szí nész nô je ren de zett 
Lor ca Bu ster Ke a ton sé tá ja cí mû lí rai kar co la tá tól ih -
le tet ten. A sze rep lôk stá tu sa szo kat lan: nem al kot -
nak cso por tot, tu laj don kép pen egy ama tôr szí nész -
kép zô nö ven dé kei, és az elôadás a mû hely mun ká -
ból te re bé lye se dett ki. Amit lát tunk, az mégis jó val 
több, mint hely zet gya kor la tok la za fü zé re. (Bár ezt 
töb ben vi tat ták.) A szkeccsek a moz gó vi lág gazdag -
sá gá nak örö mét köz ve tí tik, mint a né ma fil mek.”29 
Az idé zett rész let bôl több min den ki tû nik, egy részt, 
hogy az elôadás ban több ség ben volt a moz gás, 
a gesz tu sok, er re utal a „moz gás szín há zas kí sér let” 
il let ve a „moz gó vi lág gaz dag sá gá nak örö me”, illetve 
a cikk so rán ké sôbb hasz nált „cir ku szi att rak ciók 
moz gás pa ra di cso ma” ki fe je zé sek. Más részt azt is 
meg tud hat juk, hogy a pro duk ció nem ara tott osz -
tat lan si kert.30 Ezt Deák Var ga Ri ta is megerô sí tette, 
aki úgy em lé ke zett, hogy a szak mán be lül so kan 
egé szen ad dig nem is tar tot ták ezt a tí pu sú szín há -

26 Dé vé nyi Ró bert, i. m. 10. 
27 Ezt Dé vé nyi Ró bert „kö tél ku tyá nak” ne ve zi cik ké ben (Lásd Dé vé nyi Ró bert, i. m. 10.) de Deák Var ga Ri ta kö tél ci cá ról 

be szélt. 1. szá mú mel lék let. 
28 Ga ál ere de ti leg egy iga zi macs kát akart sze re pel tet ni az elôadás ban, de egy pró ba után rá jött, hogy egy élô ál lat tal nem 

le het ren de sen pró bál ni. Lásd Deák Var ga Ri ta visszaem lé ke zé sét. 1. szá mú mel lék let. 
29 Dé vé nyi Ró bert, i. m. 10. 
30 Uo.
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zat szín ház nak, amíg az egyik fesz ti vá lon a zsû ri 
egyik kül föl di tag ja nem nyi lat ko zott ró luk elis me -
rôen, és ezt kö ve tôen meg nem hív ták ôket Mo na -
có ba. Ter mé sze te sen za jos si ker szé ria ezek után 
sem kö vet ke zett, ez a faj ta szín há zi vi lág a nyolc -
va nas évek ben az „ama tôr”, kis sé pe jo ra tív ér te lem -
mel bí ró meg je lö lést volt kény te len ma gán vi sel ni, 
tel je sen el sze pa rál va a „profi” vi lág tól, és csu pán 
egy szûk ré teg ér dek lô dé sé re tart ha tott szá mot. 

 
Felütés (1984) 

 

 „E z egy na gyon ér de kes és ér té kes idô sza ka 
az éle tem nek. Egy-két év vel elôt te bom lott 
fel a szín há zi együt te sünk, ahol ad dig tíz 

évet töl töt tem. Új ra kel lett hát gon dol nom, hogy 
egyál ta lán ér de kel-e még va la mi a szín ház ból. Ez a 
mun kám, ami kb. más fél évig tar tott, volt az el sô 
olyan kí sér let a ré szem rôl, ami kor meg pró bál tam 
azt a stí lust, for mát, szí né sze tet, szín há zat meg ke -
res ni, ami MÁS, mint amit ad dig csi nál tam. De ez 
az út ke re sés össze füg gött egy fel ké rés sel is: Gö döl -
lôn szer vez tek is ko lát, ahol ta ní tott As cher, Ács, 
Ár ko si, Uray és én, vizs ga elôadá so kat is csi nál tunk. 
A da rab szö ve gét én ír tam, de a szín pa di ver zió ké -
szí té sé nél ta nít vá nyaim sze mé lyi sé ge do mi nált.”31 

A Felütés cí mû elôadást 1984-ben mu tat ták be. 
Az elôadás for ga tó köny ve meg je lent a Lé pé sek cí -
mû kö tet ben 1990-ben.32 Szán dé ko san ír tam for -
ga tó köny vet, hi szen a leírt szö veg nem egy ha gyo -
má nyos ér te lem ben vett drá ma. A kö tet vé gén 
a szer kesz tô meg is jegy zi, hogy „Ga ál Er zsé bet já -
té kát – a töb bi da rab bal el len tét ben – nem szín -
pad ra ál lí tá si aján lat tal ad juk köz re”,33 majd utal 
az elôadás el ké szül té nek spe ciá lis kö rül mé nyei re, 
azaz a „Gö döl lôi Ama tôr szí nész Stú dió szí nész kép -
zô fog lal ko zá sain” zaj ló mû hely mun kák ra, és ar ra, 
hogy az elôadás imp ro vi zá ciók ból szü le tô je le ne -
tei, vala  mint a szö veg, a ka rak te rek jel lem raj zai szi -
mul tán, egy más ra hat va szü let tek.34 Ga ál Er zsé bet 
így be szél egy in ter jú ban a pró ba fo lya mat ról: „Ma 
kü lö nö sen kü lön vá lik a drá ma írás és a szín ház csi -

ná lás. A Felütés nem így ké szült. El kezd tem ír ni va -
la mit, köz ben kezd tünk el pró bál ni. Az írás és a 
pró bák köl csö nö sen be fo lyá sol ták egy mást. Nap -
pal pró bál tunk, es te ír tam. Ak kor lett kész az írott 
anyag, ami kor az elôadás.”35 

Az elôadás ról fenn ma radt egy ama tôr vi deo fel -
vé tel, amely nek se gít sé gé vel ez eset ben egy rész le -
te sebb elem zés re vál lal ko zom.36 Sok fon tos in for -
má ció hoz ju tot tam a ben ne részt ve vô sze rep lôktôl 
és szem ta núk tól is.37 A meg lé vô do ku men tu mok, 
te hát a szö veg és a fel vé tel, na gyon hasz no sak abban 
a te kin tet ben, hogy alá tá maszt ják, vagy eset leg meg -
cá fol ják a visszaem lé ke zôk ál lí tá sait. Azon ban nem 
tud ják visszaad ni az elôadás nak azt az ere jét, ami 
az „ott- le vés bôl” fa kad ha tott. Ter mé sze te sen az, 
hogy a fel vé te len, a ké per nyôn ke resz tül va la mi el -
vész az élô elôadás va rá zsá ból, min den, még a leg -
pro fesszio ná li sabb tech ni ká val rög zí tett szín há zi 
elôadás ra is igaz, de eb ben az eset ben ta lán még 
több rôl van szó, hi szen a visszaem lé ke zé sek ta nú -
sá ga sze rint kü lö nö sen fon tos volt a sze rep lôk szín -
pa di je len lé té nek az ere je. Zsó tér Sán dor sza vai val 
él ve a szí né szek „tel jes fe lü let tel vet tek részt a dolog -
ban”.38 A visszaem lé ke zôk kö zül sen ki sem a szí -
né szi ala kí tá sok nagy sze rû sé gé rôl be szélt, ha nem 
ar ról, hogy ez a ti zen egy nô a szín pa don mi lyen 
erôs je len lé tet tu dott pro du kál ni. Ez per sze ab ból 
is kö vet ke zik, hogy nem ha gyo má nyos ér te lem ben 
vett sze re pek rôl van szó, nem volt a sze re pek nek 
„íve”, a sze rep lôk nek li neá ris tör té ne te, te hát ilyen 
ér te lem ben nem is be szél he tünk ala kí tá sok ról. 

Azt is lé nye ges hang sú lyoz ni, hogy a meg lé vô 
do ku men tu mo kat, az írott szö ve get és a vi deo felvé -
telt, az elôadás csu pán egy va riá ció ja ként ke zel -
het jük, hi szen az az idôk so rán szá mos vál to zá son 
ment ke resz tül. Már a fenn ma radt fel vé tel és a 
Lépé sek ben meg je lent szö veg sem fe di egy mást tel -
jes egé szé ben. Eb ben még ön ma gá ban sem mi fur -
csa nin csen, hi szen bár me lyik szín há zi elôadás vál -
toz hat idô vel, és ez gyak ran meg is tör té nik; vi -
szont az már nem egy szok vá nyos el já rás, hogy 
Gaál Er zsé bet a sze re pe ket idô rôl idô re átosz tot ta 

31 Toll ár Mó ni ka, i. m. 25. 
32 Lé pé sek – egy fel vo ná so sok, Bu da pest, Mú zsák Köz mû ve lô dé si Kiadó, 1990. 59–94. 
33 Lé pé sek – egy fel vo ná so sok, Bu da pest, Mú zsák Köz mû ve lô dé si Kiadó, 1990. 95. 
34 Uo. 
35 Bér czes Lász ló, A Stú dió „K”-tól Nyír egy há záig – Be szél ge tés Ga ál Er zsé bet tel, Film Szín ház Mu zsi ka, 1985. jú lius 27. 10. 
36 A je le ne te ket ez alap ján a fel vé tel alap ján ír tam le, a visszaem lé ke zé sek kiegé szí tô in for má ció ként szol gál tak. 
37 Úgy mint Deák Var ga Ri ta, Mold vai Kiss And rea, Zsó tér Sán dor. 
38 Lásd a Zsó tér Sán dor ral ké szült in ter jút. 5. szá mú mel lék let.
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a sze rep lôk kö zött. Töb bek kö zött ez zel a mód -
szer rel pró bál ta fris sen tar ta ni az elôadást, ne hogy 
a szí né szek egy-egy sze rep be be le ké nyel me sed je -
nek.39 Ez az el já rás is jel zi, hogy Ga ál nagy hang -
súlyt fek te tett ar ra, hogy szí né szei új ra és új ra éles 
hely zet be ke rül je nek azál tal, hogy va la mi egé szen 
más dol got kel lett meg mu tat niuk ugyanab ban az 
elôadás ban, mint amit meg szok tak. Nem be szél -
ve ar ról, hogy szem be sül het tek sa ját ko ráb bi sze -
re peik más faj ta meg je le ní té sei vel. A Felütést a Szké -
né sta tisz ti ká ja sze rint mind össze sen ti zen há rom -
szor ját szot ták,40 de ha eh hez hoz záad juk a fesz -
ti vál sze rep lé se ket is, még ak kor sem ka punk túl 
ma gas elôadás szá mot, így va ló szí nû sít het jük, hogy 
az elôadást nem fe nye get te az el ké nyel me se dés 
vagy a kiüre se dett ru tin ve szé lye. 

 
Etûd 11 nô re 

 

 Az elôadás nôi sor so kat, nôi hely ze te ket mu ta -
tott be mon tázs sze rûen. „Csu pa nô ját szot ta 
az elôadást, amely nek epi zód jai ban a min den -

na pi ki szol gál ta tott ság és ma gány vál fa jai je len tek 
meg. Igen erôs ké pek, egy szer re zárt és nyi tott szer -
ke zet, pon to san meg sza bott ko re o gráfia, rit mus és 
at mosz fé ra, jel leg ze tes ka rak te rek, szél sô sé ges 
effek tu sok jel le mez ték a pro duk ciót.”41 A Lé pé sek -
ben meg je lent nyom ta tott ver zió mû fa ji meg je lö -
lé se: „etûd 11 nô re”. A ti zen egy „kis asszony” „jel -
lem raj zát”, vagy „élet raj zát”, vagy „port ré ját” Ga ál 
Er zsé bet az zal a meg jegy zés sel tár ja elénk, hogy: 
„csak szí né szi se géd esz kö zök, nem el ját szan dók!”42 
Ezek a jel lem zé sek ki csit köl tôi, idôn ként iro ni kus 
leírá sok, ame lyek alap ján min den ki el kép zel he ti a 
ma ga R. kis asszo nyát, vagy I. kis asszo nyait, és bár 
nincs pon to san meg ha tá roz va, hogy mi kor és hol 
él nek ezek a nôk, a szö ve gek bôl ki sej lik az a kor, 
az a kö zeg, amely ben az elôadás szü le tett. 

„R. kis asszony egy re ke vés bé ér ti a vi lá got. 
Tisz tes ség gel meg szül te, majd ál la mi gon do zás -

ba ad ta két gye re két, és min den hó nap ban ven dé -
gül lát ja ôket.”43 

„L. kis asszony csak azért ha lo gat ja a férj hez me -
nést, mert pon tos el kép ze lé se van a férj ideál já ról.”44 

„I. kis asszo nyok ba rát nôk óvo dás ko ruk óta. 
Egy ház ban lak tak, egy is ko lá ba jár tak, azo nos 

a fog lal ko zá suk. 
Mind ket ten a 17. sz. Röl tex eladói.”45 
Az elôadás ban ezek a jel lem zé sek nem hang za -

nak el, nem de rül ki sem mi lyen mó don, hogy I. kis -
asszo nyok a 17. sz. Röl tex eladói, mégis a mo zaik -
sze rûen egy más mel lé il lesz tett je le ne tek na gyon 
erô sen hor doz zák azt a vi lá got, amely a jel lem zé -
sek ben szin tén fel tá rul: a ma gá nyos nôi sor sok vi -
lá gát, amely ben a fér fi csak hiány ként je le nik meg. 
Egyéb ként a da ra bot egé szen so káig úgy pró bál ták, 
hogy lett vol na egy fér fi sze rep lô is, de Ga ál Er zsé -
bet vé gül el ve tet te ezt a ver ziót.46 

 
Dísz let, tér 

 

 A tér, ahol a da rab ját szó dott, egy egy sze rû fe -
ke te stú dió szín há zi tér volt, a dísz let pe dig 
csu pán né hány tárgy ból állt: egy ver seny zon -

go rá ból, egy nagy fo tel bôl, egy nyug ágy ból, egy a 
tér be be ló ga tott egész ala kos tü kör bôl, va la mint 
egy presszó asz tal ból két szék kel. A nagy fo tel a szín -
pad kö ze pén he lyez ke dett el, ab szo lút kö zép pont -
ban, at tól bal ra há tul állt a ver seny zon go ra, elöl pe -
dig a presszó asz tal két szék kel. A fo tel tôl jobb ra 
volt lát ha tó az egész ala kos tü kör, at tól jobb ra pe -
dig a szín pad ele jén a nyug ágy. 

Ezek a tár gyak ha tá roz ták meg, je löl ték ki a kü -
lön bö zô je le ne tek he lyét. Nem be szél he tünk realista 
dísz let rôl, hi szen nem egy ap ró lé ko san be ren dezett 
szo bá ról van szó, mégis a tár gyak na gyon is valósá -
go sak, és na gyon is erô sen utal nak egy-egy hely -
szín re, egy-egy élet hely zet re, vagy csak egy han gu -
lat ra. Pél dául fon tos, hogy ver seny zon go rát lát ha -
tunk a szín pa don, nem pe dig egy pia ní nót, amin 
ugyanúgy le le het ne ját sza ni azt az egy sze rû kis dal -
la mot, amely az elôadás so rán több ször is elhangzik, 
de egy pia ní nó val el len tét ben a fe ke te zon go ra, 
klasszi kus és te kin télyt pa ran cso ló, sú lyos és elegáns.

39 Lásd a Deák Var ga Ri tá val va la mint Mold vai Kiss And reá val ké szült in ter jú kat. 1. és 2. szá mú mel lék let. 
40 Sta tisz ti ka a Szké né Szín ház el múlt tíz évé rôl, in Vár sze gi Ti bor (szerk.), i. m. 89. 
41 Ná nay Ist ván, i. m. 464. 
42 Lé pé sek – egy fel vo ná so sok, Bu da pest, Mú zsák Köz mû ve lô dé si Kiadó, 1990. 61. 
43 Uo. 
44 Lé pé sek – egy fel vo ná so sok, Bu da pest, Mú zsák Köz mû ve lô dé si Kiadó, 1990. 64. 
45 Lé pé sek – egy fel vo ná so sok, Bu da pest, Mú zsák Köz mû ve lô dé si Kiadó, 1990. 66. 
46 Lásd a Deák Var ga Ri tá val és a Mold vai Kiss And reá val ké szült in ter jú kat. 1. és 2. szá mú mel lék let.
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Mon tázs tech ni ka, pár hu za mos szer kesz tés,  
re pe tí ció 

 

 Az elôadás egyik leg szem be tû nôbb és leg fon -
to sabb jel lem zô je, az ap ró je le ne tek, etû dök 
mon tázs sze rû egy más mel lé he lye zé se. Nincs 

szó li neá ris tör té net me sé lés rôl, jel lem fej lô dés rôl, 
vagy ok-o ko za ti össze füg gé sek rôl. Nem rea lis ta dra -
ma tur gia sze rint épül fel az elôadás, a je le ne tek 
legin kább a kü lön bö zô mo tí vu mok, asszo ciá ciók 
men tén kap cso lód nak egy más hoz, köl csö nö sen 
hat va és vissza hat va egyik a má sik ra, és a né zô ben 
kell, hogy összeáll jon egy-egy sa ját „tör té net”. Ga -
ál Er zsé bet így be szél a Felütés rôl: „Ez egy etûd so -
ro zat. Nincs össze füg gô cse lek mény re épü lô tör té -
ne te. Ma nem lé te zik drá ma. Nincs fo lya mat, ami 
va la hon nan elin dul, és el jut va la ho vá. Az em ber 
nem tör té ne te ket él meg. Hiány zik az éle tünk bôl a 
szen ve dély és a konflik tus. A szín há zi for ma is ter -
mé sze te sen más. Nem le het fel vo ná sok ban gon dol -
kod ni. Nincs fô sze rep lô és nincs mel lék sze rep lô, 
nincs »kint« és »bent«.”47 Ugyan Ga ál azt mondja, 
hogy „hiány zik az éle tünk bôl a szen ve dély”, ezek -
ben a nôk ben, aki ket a szín pa don lá tunk, igenis 
van szen ve dély, csak ép pen ter mé ket len, med dô 
szen ve dély, olyan, ami nem elô re visz, nem ta lál 
ma gá nak part nert, ezért vissza for dul ön ma gá ba, 
idôn ként akár ön ve szé lyes sé is vá lik. 

A má sik tech ni ka, amellyel az elôadás ope rál, a 
gesz tu sok, szö ve gek, moz du lat so rok re pe tí ci ó ja, és 
azok nak a vég le te kig, az ab szur di tá sig va ló fo ko -
zá sa. Ilyen pél dául az a je le net, amely ben egy nô 
nem tud meg bé kél ni sa ját ko pasz tü kör ké pé vel. 
Ga ál Er zsé bet így jel le me zi ôt a Lé pé sek ben: „K. kis -
asszonyt egy do log za var ja. Ko pa szo dik. Erô sen. 
Pár év vel ezelôtt vet te ész re. Több fé le or vos nál járt, 
de mi re be fe je zôd tek a kú rák, K. kis asszony tö ké -
le te sen ko pasz lett.”48 A ko pasz sá gá val meg bé kél -
ni nem tu dó nô idôn ként be sza lad a tü kör elé, min -
dig újabb és újabb pa ró ká kat pró bál fel, de mi vel 
va la miért egyik sem fe lel meg, vé gül ko pa szon jön 
vissza, mind két te nye ré vel vé gig si mít ja a tü kör ké -
pét, az tán ezt a moz du la tot új ra és új ra megis mé -
tel ve kü lön fé le nyel ve ken el ke se re det ten kia bál ja, 
hogy: Deus Meus! My God! Moj Bog! stb. Min den 
egyes si mí tás sal meg ha jol a tü kör elôtt, a moz dula -
tot a tük rön vé gig hú zott ke zek csi kor gó hang ja kí -

sé ri. A moz gás sor ele je a két ség be esett kiál tás sal kí -
sér ve min dig di na mi kus és dü hödt, de a meg haj -
lás ból va ló felál lás las sabb és fi no mabb. Az egész 
moz du lat rend kí vül fe gyel me zet ten van ki vi te lezve, 
ami el len tét ben áll a kis sé ar ti ku lá lat lan han gú üvöl -
tés sel. A ki tör ni aka rás és a te he tet len megadás ket -
tôs sé ge je le nik meg a gesz tus ban. A re pe tí ció pedig 
azt erô sí ti, hogy nincs le he tô ség a sza ba du lás ra, K. 
kis asszony tü kör ké pe fog lya ma rad mindörök re. 
Ez a ki tö rés re va ló kép te len ség egyéb ként mind -
egyik fi gu rá ra jel lem zô, mindegyik nô be le ra gadt 
sa ját rög esz mé jé be, sa ját élet prob lé má já ba. Egyi -
kük vég nél kül fo gal maz egy sze rel mes le ve let olasz 
sze rel mé nek, egy má sik né mán hall gat ja nôs szere -
tô jé nek ma gya ráz ko dá sait a te le fon ban, a har ma -
dik, egy fe le ség és há ziasszony, pe dig ar cát kré mez -
ve pa nasz ára da tot zú dít ránk. Mint ha egy el va rá -
zsolt kas tély ban jár nánk, ahol megállt az idô, a kis -
asszo nyok vég nél kül, mo no má niá san is mét lik 
ugyanazt. A hely zet egy rész rôl na gyon nyo masz tó, 
mindamel lett rend kí vül gro teszk, ami egy sa já tos, 
fa nyar hu mort is köl csö nöz az elôadás nak. 

Ezt a faj ta re pe ti tív tech ni kát, ahol egy moz du -
lat sor ön ma gán túl mu ta tó vá vá lik, és a re pe tí ció 
ál tal több let je len tést hor doz, azaz a moz gás egy -
szerre sû rít és alá húz egy bi zo nyos ér zel mi ál la po -
tot, Gaál Er zsé bet ké sôbb, profi szín há zi mun kái 
so rán is al kal maz ta pél dául a nyír egy há zi Dan ton 
(1990) címû elôadás ban. „A já ték so rán a gye re -
kek bôl, kis ka ma szok ból ál ló tö meg fo lya ma tos, 
etûd sze rû moz gás so ro kat vég zett: hol le pe dôt haj -
to gat tak a lá nyok, hol ütés re emel ték las san a ke -
zü ket a fiúk, s a re pe ti tív cse lek vés sor éppúgy kon -
tex tust vál tó és kon tex tust vesz tô ha tás sal dol go -
zott, mint a ver bális re pe tí ci ó. A le pe dô haj to ga tás 
pá ros moz gás so ra, a szét hú zás, meg rá zás, ki fe szí -
tés, össze haj tás lé pé sei az ép pen ak tuá lis je le net -
tôl te lí tôd tek je len tés sel.”49 

 
Ma gány, ki re kesz tett ség 

 

 Az elôadás kez de te elôtt a ti zen egy nô a né zôk 
kö zött vá ra ko zik, és ôk ma guk kí sé rik be a 
kö zön sé get. Ami kor beér nek, el kez de nek sé -

tál gat ni a tér ben kü lön bö zô szí nû ka bá tok ban, mi -
köz ben a kö zön ség he lyet fog lal a né zô té ren. Mász -
kál nak, né ha meg-megáll nak, né ze lôd nek, „szö szö -

47 Bér czes Lász ló, i. m. 10. 
48 Lé pé sek – egy fel vo ná so sok, Bu da pest, Mú zsák Köz mû ve lô dé si Kiadó, 1990. 63. 
49 Ják fal vi Mag dol na, Avant gárd – szín ház – po li ti ka, Bu da pest, Ba las si Kiadó, 2006. 222.
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rö gnek”.50 Szép las san kü lön bö zô tem pó ban le ve -
szik a ka bát ju kat, fel fe dik jel me zei ket: meg je le nik 
elôt tünk egy ott hon ka, egy tor na dressz, egy fe ke -
te kosz tüm fod ros nya kú blúz zal. To vább ra is foly -
ta tó dik a „szö ször gés”. Szin te ész re vét le nül kez dô -
dik el az elôadás, ahogy a nôk ki sebb cso por tok ba 
ve rôd ve cse ve rész nek egy ki csit, ki hal lat szik egy-
egy mon dat, va ló szí nû leg egy re cep tet be szél nek 
meg, majd is mét foly ta tó dik a sé tál ga tás. Újabb cso -
por to su lá sok jön nek lét re, ezút tal a tér ben el he lye -
zett dísz let ele mek nél a fo tel ban, a nyug ágy nál, a 
presszó asz tal nál és a zon go rá nál. Is mét so káig nem 
tör té nik sem mi, az tán egy szer csak meg szó lal a zon -
go ra. Egy egy sze rû kis dal la mot ját szik raj ta az 
egyik sze rep lô, egy cha- cha- cha ala pot. Ugyanaz a 
né hány tak tus szól fo lya ma to san. Ket ten el kez de -
nek rá tán col ni, majd egy fe hér kom bi nés lány, aki 
ed dig egye dül áll do gált, szin tén mo zog ni kezd, elô -
ször csak egy hely ben, majd kör be-kör be ug rál va a 
tér ben, egy re va dab bul, egy re koor di ná lat la nab bul, 
mi köz ben dü höd ten kiabál: „Jó na pot! Megis mer -
ked het nénk? Sze re tem a tár sa sá got! Sza bad?” Ad -
dig fo koz za ezt a cse lek vés sort, míg vé gül elesik. 
Is mét nem tör té nik sem mi. A töb biek csak né zik. 
Majd hosszú szü net után va la ki meg szó lal: „Na -
gyon megüt het te ma gát.” „Tud tam, hogy ez fog tör -
tén ni”. El hang zik még né hány saj nál ko zó mon dat, 
még az is fel me rül, hogy or vost kel le ne hív ni, de 
se gí te ni sen ki nem se gít ne ki. Né ze ge tik, kör be jár -
ják, de csak né mi kár öröm mel ve gyes kö zöm bös -
ség gel szem lé lik a föl dön fek vô nôt. Az tán ma gá ra 
hagy ják, és foly ta tó dik a sé tál ga tás, a lé zen gés. 

Már rög tön eb ben az el sô je le net ben szem be sü -
lünk a ma gánnyal, a ki re kesz tett ség gel. A nôk al -
kal mi cso por tok ba ve rôd ve kri ti zál ják azt a tár su -
kat, aki nagy igye ke zet tel sze ret né ész re vé tet ni ma -
gát. Egy re ag resszí vab ban pró bál ja meg fel hív ni ma -
gá ra a fi gyel met, egy re fel tû nôbb és han go sabb, 
amit a töb bi nô szenv te le nül, rez ze nés te len arc cal 
néz vé gig. A tö meg nem tû ri, ha va la ki szo kat la nul 
vi sel ke dik, vagy va la mi ben más, mint az át lag. Már -
pe dig ez a nô han gos és fel tû nô, ug rál és kiabál. 
Ma gá ra ves sen, ha az tán elesik. 

Az is ki de rül, hogy nem ér de mes párt fo gás ba 
ven ni a ki re kesz tet tet, hi szen, aki ezt meg te szi, az -
zal ugyanúgy el bán nak. Egy je le net tel ké sôbb az 
egyik sze rep lô ma gá hoz öle li a ma gá ra ma radt 

lányt, és meg csó kol ja. Ez zel nem csak hogy átáll az 
ô ol da lá ra, de még egy kon ven ciót is meg sért. Az 
azo nos ne mek kö zöt ti sze re lem vagy sze xuá lis kap -
cso lat a tár sa dal mi nor mák át há gá sát, meg sze gé sét 
is je len tet te a nyolc va nas évek el sô fe lé ben Ma -
gyaror szá gon. No ha eb ben a gesz tus ban na gyon 
fon tos a má sik párt fo gás ba vé te le, nem le het fi gyel -
men kí vül hagy ni azt sem, hogy nem csu pán átöle -
lik egy mást, ami ugyanúgy az elesett nô meg se gí -
té sét je lent het né, ha nem egy hosszú csók ban fo -
nód nak össze. Ez zel a gesz tus sal most már mind a 
ket ten a pe ri fé riá ra szo rul nak. A töb bi lány né zi egy 
da ra big, hogy mi tör té nik, majd az egyik nô oda -
lép hoz zá juk, fel po foz za a csó kot adó lányt, most 
már ô a bûn bak, aki bo csá na tot kér, és ezt a bo csá -
nat ké rést ad dig kell is mé tel nie, míg vé gül már üvöl -
tés be tor kol lik a hang ja. Po fon és bo csá nat ké rés re 
va ló kény sze rí tés mindez kö zön ség elôtt: a megalá -
zás tö ké le tes kom bi ná ció ja. 

Az egyén tö meg ál ta li ki re kesz tett sé ge az elôadás 
több pont ján is meg je le nik, pél dául ami kor egy fe -
ke te ka bá tos nô, ke zé ben egy sö tét szí nû bô rönd -
del meg pró bál a fo tel ben ülô szí nes ru hás, ön fe led -
ten ját sza do zó és sug do só nôk cso port já hoz csatla -
 koz ni. Mi vel ez nem si ke rül, hir te len ha nyatt vágja 
ma gát, majd egy rend kí vül hosszú, éles si koly kísé -
 re té ben ki fe szí tett test tel, las sí tott moz gás ban elôször 
felemel ke dik, majd gör csö sen össze ku po ro dik. 
A moz du lat ban a megadás, a ki tá rul ko zás és a kétség -
 be esett fi gye lem fel kel tés van je len. A hang, amelyet 
kiad ma gá ból, meg rá zó. A töb bi nô döbben  ten nézi 
egy da ra big, majd ott hagy ják. Ô is mét pró bál hozzá -
 juk csat la koz ni, de to vább ra sem fo gadják be. Köz -
ben a szín pad egy má sik pont ján egy rö vid szoknyás 
lány ugró kö te le zik. Vé gig hal la ni az ug ró kö tél föld -
höz csa pó dá sá nak mo no ton hang ját. Miu tán a fekete 
ka bá tos nô a cso por to su lás nál nem járt si ker rel, 
oda megy az ug ró kö te les kis lány hoz, el ve szi az ugró -
kö te lét, és ugyanazt a si kollyal kí sért moz du lat sort 
ne ki is elôad ja. Vé gül az ug ró kö te les lány rá fek szik, 
nem le het el dön te ni, hogy le fog ja, vagy átöle li,  
a fe ke te ka bá tos nô rá néz, meg le pô dik és ki megy. 

Ha son ló je le net ját szó dik le ki csi vel ké sôbb, 
ami kor egy szin tén fe ke te ka bá tos, fe ke te nap szem -
üve ges nô jár kál kör be-kör be négy, üveg gel te li nej -
lon sza tyor ral fel sze rel ke zett há ziasszony gu nyo ros 
te kin te té tôl és meg jegy zé sei tôl kí sér ve. „Lá tom raj -

50 Azért hasz ná lom ezt a ki fe je zést, mert ezt töb ben is megem lí tet ték, mint olyan „szak ki fe je zést”, ame lyet Ga ál Er zsé bet 
a pró bák so rán hasz nált. Lásd a Mold vai Kiss And reá val és a Di ós si Gá bor ral ké szült in ter jú kat. 2. és 3. szá mú mel lék let. 
A Lé pé sek cí mû kö tet ben is sze re pel a szó.
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ta, hogy férj va dász” „Szól junk ne ki, rossz he lyen 
jár” „Az ilyen nek so ha nincs csa lád ja” stb. A négy 
nô pon to san ki dol go zott, ko re o gráfiasze rû moz -
gás sort hajt vég re, Mold vai Kiss And rea visszaem -
lé ke zé se sze rint, mint ha egy di vat be mu ta tón sé tál -
tak vol na vé gig a ki fu tón, egy más sal szink ron ban, 
össze ka pasz kod va, ez zel is je lez ve, hogy ôk egy -
más  hoz tar toz nak, míg az a má sik, az a fe ke te ka -
bá tos kí vül esik kö rei ken. Moz gá suk ka ri ka tú ra -
sze rûen, el túl zot tan nôies és fel leng zôs, le né zô és 
pök hen di egy szer re. Ez zel el len tét ben a fe ke té be 
öl tö zött nô ha tá ro zott, ci rá da men tes lé pé sek kel, 
me rev arc cal, élénk tem pó ban jár kál kör be-kör be, 
lát szó lag tu do mást sem vé ve a gú nyos meg jegy zé -
sek rôl, ame lye ket a négy szaty ros „há ziasszony” in -
téz fe lé. Egy szót sem szól, csak jár ja a ma ga út ját. 
Itt is meg je le nik ugyanaz a kont raszt, mint a másik 
fe ke te ka bá tos nô je le ne te ese té ben, hogy míg a nap -
szem üve ges nô tisz ta fe ke té be van öl töz ve, ad dig 
a gú nyo ló dó kar ru há za ta szí nes. A négy nô egy re 
ag resszí vab ban pro vo kál ja ôt, és mi vel a gú nyo ló -
dás elég te len nek bi zo nyul, vé gül már nem csak sza -
vak kal, ha nem tett le ge sen is. Kör beáll ják, lök dösik, 
egy re ke mé nyebb sza vak kal il le tik. Egy szer csak 
a nô le ve szi a nap szem üve gét, majd le dob ja a ka -
bát ját, és ki de rül, hogy az alatt nincs sem mi. Ott 
áll tel je sen mez te le nül, ami re a töb biek már nem 
tud nak mit rea gál ni. Még tesz nek egy utol só moz -
du la tot az irá nyá ba, de ô ma ga elé eme li a ke zét 
mintegy vé de ke zés kép pen, té to va lép tek kel elin -
dul hát ra fe lé, vé gig ma ga elôtt tart va ke zeit, de zak -
la tói már nem men nek utá na, ha nem szép las san 
szét szé led nek. Ott áll elôt tük va la ki tel jes ki szol -
gál ta tott ság ban, le csu pa szod va, a ru ha, azaz a tár -
sa dal mi máz vé del me nél kül, de pont ez a lát szólag 
véd te len ál la pot te szi ôt erô seb bé ná luk, hi szen 
a ru há já tól va ló meg sza ba du lás egy olyan gesz tus, 
amely igen nagy fo kú bá tor sá got fel té te lez. Miu tán 
gú nyo lói el tûn tek, ô ma ga egye dül ma rad a szín -
pa don, a té to va lé pé sek las san fel vesz nek egy rit -
must, egy re ha tá ro zot tab bá vál nak, és hir te len meg -
je le nik elôt tünk a fe ke te ka bá tos nô in verz fi gu rája, 
aki most ugyanúgy jár kör be-kör be, csak ép pen ka -
bát nél kül és hát ra fe lé. 

A szín pa don a mez te len ség egy rend kí vül mar -
káns jel. Egy részt a je len lé vô szí nész, egy hús-vér 
em ber tes tét ilyen kö zel ség bôl élô ben lát ni min -
den kép pen a tár sa da lom ál tal el fo ga dott nor mák 

túl lé pé sét je len ti. Még ma is így van ez, ami kor na -
gyon sok elôadás ban fel tû nik legalább egy sze replô 
ru ha nél kül, de még in kább így le he tett ez a nyolc -
va nas évek ben, ami kor ez még nem volt annyi ra 
jel lem zô. Nem be szél ve a szo cia lis ta er kölcs rôl, ami 
va ló szí nû leg vég képp nem néz te jó szem mel az 
effaj ta de ka dens meg nyil vá nu lá so kat. Más részt 
a mez te len ség mintegy a sze rep lô, a fi gu ra tel jes 
„le csu pa szo dá sát” is je len ti, és nem csak fizi ká lis, 
ha nem szim bo li kus ér te lem ben is. Azt is je len ti, 
hogy „itt va gyok, nem bú jok ál arc mö gé, meg mu -
ta tom ma gam nek tek tel jes va lóm ban, nincs ta kar -
gat ni va lóm”. Azért is fon tos eb ben a je le net ben a 
mez te len ség, mert nem csu pán a ki re kesz tett sé get, 
a más sá got, az oda nem il lést je le ní ti meg, ha nem 
ar ra a faj ta já ték mód ra is ráirá nyít ja a fi gyel met, 
amellyel Ga ál Er zsé bet egész éle té ben kí sér le te zett: 
azaz hogy ho gyan tud egy szí nész ön ma ga len ni, 
na gyon erô sen je len len ni, kvá zi tel je sen le mez te -
le ned ni a szín pa don, nem csu pán be le búj ni va la ki 
más nak a bô ré be, „el ját sza ni” egy fi gu rát, azaz úgy 
csi nál ni, „mint ha„. A ren de zô nô így vall er rôl: „Én 
ugyanis azt val lom, hogy a sze mé lyi ség és a te hetség 
az, ami iga zán fon tos a szín ház ban és a szín pa don. 
Ta ní tá saim so rán min dig a sze mé lyi ség föl fe de zése 
és tu da to sí tá sa volt a leg lé nye ge sebb. Min den szí -
nész-ó riá sunk, mint pél dául Já szai Ma ri, La ta bár 
Kál mán vagy Me zey Má ria egy ben sze mé lyi ség is 
volt, nem csak szí nész. Ez alatt azt ér tem, hogy a szí -
nész mes ter ség tech ni ká ját al ko tó te het ség gel hasz -
nál ta fel a sze rep meg for má lá sá hoz, a sze mé lyi sé -
gé vel hi te le sí tet te.”51 

 
Pár hu za mos ma gá nyos sor sok 

 

 Ama gány nem csu pán a több ség ál ta li ki re kesz -
tett ség ben je lent meg az elôadás ban, ha nem 
a szó ló je le ne te ken ke resz tül is. Több olyan 

etûd is volt, amely ben egy-egy nô egye dül, a töb -
biek tôl füg get le nül tûnt fel, sa ját kis ma gá nyos vi -
lá gá ban. Ilyen pél dául, ami kor a zon go ri sta nô las -
san, mód sze re sen, elál mo doz va csí kok ra tép ke di a 
kot tá ját, amely bôl az elôadás so rán több ször el -
hang zó dalla mot játssza. Eköz ben a ko pasz nô el -
kez di kál vá riá ját a tü kör rel, be ro han, fel pró bál egy 
pa ró kát, majd ki ro han. A két né ma je le net pár hu -
za mo san zaj lik egy más mel lett, egy más tól füg get -
le nül, de ugyanak kor egy más ra hat va. Mind két is -

51 Toll ár Mó ni ka, i. m. 25.
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mét lô dô cse lek vés sor egy faj ta ér tel met len, cél ta lan 
te vé keny ség. A kot ta szét té pé se nem csak hogy 
hasz ta lan, de még rom bo ló is, a pa ró kák fel pró bá -
lá sa ugyan épí tô jel le gû pró bál len ni, hi szen ez zel 
a nô igyek szik a sa ját hely ze tén ja ví ta ni, de ha mar 
ki de rül, hogy ez ép pen olyan re mény te len gesz tus, 
mint a kot ta csí kok ra tép ke dé se. A két je le net szö -
veg nél kül zajlik, így a hang ha tá sok hang sú lyo sab -
bá vál nak. Kü lönös ze nei alá fes tést biz to sít a las -
san sza ka dó pa pír halk, mo no ton hang já nak és az 
idôn ként ezt meg sza kító, a tü kör elé igyek vô nô 
sie tôs lép tei nek a kont rasztja. 

 
A fér fiak hiá nya 

 

 Bár egyet len fér fi sem je le nik meg a szín pa don, 
mégis nagy sze re pet kap az elôadás ban az el -
len ke zô nem. Ta lán azt le het ne mon da ni, hogy 

a fér fiak a hiá nyuk kal van nak je len. Nem tud nak 
rea gál ni a fe lé jük in té zett gesz tu sok ra, ugyanúgy 
ahogy a nôk sem tud nak rea gál ni a fe lô lük ér ke zô 
im pul zu sok ra, hi szen a fér fiak va la hol más hol van -
nak, a szín pad, azaz a nôk vi lá gán kí vül, egy másik 
uni ver zum ban, egy má sik or szág ban vagy csak egy 
má sik csa lád ban. Az egyik je le net ben pél dául egy 
nô a presszó asz tal nál ül ve le ve let fo gal maz ola szul, 
olasz sze rel mé nek. „Ca ro Gio van ni! Mi man ci e ti 
amo. Mi man ci mol te e ti amo mol to.”52 Bol do gan 
ej ti ki az olasz sza va kat, be leél ve ma gát egy nagy 
sze re lem be, amely csu pán egy áb ránd. A le ve let 
a nô új ra és új ra fo gal maz za, min dig csak ugyanad -
dig jut el, itt is meg je le nik a re pe tí ci ó. To vább lé -
pés, vagy va la mi vá lasz reak ció nem le het sé ges, hiá -
ba ker ge ti ma gát eb be az il lú zió ba. A je le net bôl nem 
de rül ki, hogy ez a Gio van ni va ló ban lé te zik-e, vagy 
csak egy vágy kép, de azt sejt jük, hogy nem egy bol -
dog, be tel je sült sze re lem rôl van szó. Ga ál Er zsé bet 
jel lem zé sé bôl egy ki csit töb bet meg tu dunk er rôl a 
fi gu rá ról: „L. kis asszony csak azért ha lo gat ja a férj -
hez me nést, mert pon tos el kép ze lé se van fér fi ideál -
já ról. L. kis asszony fog lal ko zá sa tol mács, ami sze -
ren csés ál lás min den szem pont ból, ugyanis L. kis -
asszony vágy ké pe csak a ha tá ron túl ta lál ha tó. (…
) Most ép pen „AZ OLASZ” vi har zott L. kis asszony 
éle té be – há rom gyer mek bol dog aty ja –, de L. kis -
asszony már tud ja, nem so káig.”53 

Mi köz ben ez a je le net zaj lik, be jön egy má sik nô 
te le fon kagy ló val a fü lén, és hall gat ja, ahogy a volt 
sze re tô je be szél hoz zá, hogy mennyi re sze rel mes 
volt be lé, majd be le pusz tult, és hogy a fe le sége egy 
tün dér, hi szen meg bo csá tot ta az ô kis ka land ju kat, 
és fel tét le nül meg kell majd lá to gat nia ôket. A férfi 
hang ja hang szó ró ból szól, te hát ô maga nem jelenik 
meg a szín pa don, mégis na gyon erôs gesz tus ebben 
a fér fi men tes vi lág ban már az is, hogy a hang ját 
hall juk. A nô a te le fon kagy ló val csak áll, nem rea -
gál sem mit. A két fi gu ra, a le vél író és a tele fo ná ló 
sor sa össze fo nó dik, hi szen mind ket ten egy re mény -
te len sze re lem fog lyai. Itt is ugyanaz zal a szer kesz -
té si elv vel ta lál ko zunk, ami kor Ga ál Er zsé bet egy -
más mel lé he lyez két je le ne tet, ame lyek a pár hu -
za mos szer kesz tés nek és a kö zös mo tí vu mok nak 
kö szön he tôen köl csö nö sen hat nak egy más ra, anél -
kül, hogy az ala kok tu do mást ven né nek egy másról. 

Az is ki de rül, hogy an nak sem könnyû, aki férj -
nél van. Ô ugyanolyan ma gá nyos, mint a fér fiakat 
nél kü lö zô tár sai. A te le fo nos je le net után a nyugágy -
ban egy nô, pon gyo lá ban, egy könyv vel a ke zé ben, 
kré met ke ne get ve az ar cá ra, az ideg összeom lás szé -
lén vég te len pa nasz ára da tot zú dít ránk ri ká cso ló 
han gon, iszo nya tos se bes ség gel: „sze ren csét len Zol -
tán job ban is járt, mert amit Ju dit mû velt ve le… fél 
éve dol go zik ná lunk, de ne men jek át a vizs gán, ha 
ez a mos ta ni nem az ötö dik sze re tôje. (…) de ezt 
a BKV-t sem ér tem! hogy en ged het nek rossz bu -
szo kat a for ga lom ba?! (…) Köz ben a fél or szág ar -
ról pré di kál: a fér jek ma már nem szol gál tat ják ki 
ma gu kat. Na!! Csak én mer ném meg tenni, hogy ne 
me leg va cso ra vár ja itt hon La cit. Hiá ba eszik a gyár -
ban… mert hogy hoz zá szo kott! az anyja min dig ezt 
csi nál ta!”54 Itt sem lát juk a fér fit, csak a nô szem -
üve gén ke resz tül, a nô pers pek tí vá já ból tu dunk 
meg ezt-azt a férj rôl, de nem csak a férj rôl, ha nem 
az egész vi lág ról, ahol min den és min denki összees -
kü dött ôel le ne, vagy legalábbis a bol dogta lan há -
zas sá gá ból fa ka dó fruszt rá ció ezt mon dat ja ve le. 

En nek a mo no lóg nak az utol só mon da tai nál 
kez di meg kál vá riá ját a ko pasz nô a tü kör ké pé vel. 
Elô ször még nem kiabál, csak a moz du lat sort lát -
juk. Új ra és új ra vé gig húz za a ke zét a tük rön, mi -
köz ben a pon gyo lás nô még be szél: „Na, ezek már 
megint kez dik! Min den es te, min den ál dott es te ez 

52 Lé pé sek – egy fel vo ná so sok, Bu da pest, Mú zsák Köz mû ve lô dé si Kiadó, 1990. 79–80. 
53 Lé pé sek – egy fel vo ná so sok, Bu da pest, Mú zsák Köz mû ve lô dé si Kiadó, 1990. 64. 
54 Lé pé sek – egy fel vo ná so sok, Bu da pest, Mú zsák Köz mû ve lô dé si Kiadó, 1990. 77–78.
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a cso szo gás. Mi a jó i stent csi nál hat nak ezek fö löt -
tünk, ti zen egy után? Ta ka rí ta nak vagy tán col nak? 
De ze ne az nem szól. Ak kor mi az úris tent csúsz -
kál hat nak ezek foly ton? Be fo gok ír ni a Ta nács ba, 
mert már nem bí rom to vább.”55 Bár két tel je sen kü -
lön je le net rôl van szó, a mon tázs tech ni ká nak, az 
egy más mel lé he lye zés nek kö szön he tôen a két je -
le net mégis csak össze kap cso ló dik, ta lál ko zik egy 
pil la nat ra, hi szen a tü kör vé gig si mí tá sá nak a hangja, 
ami a ko pasz lány két ség be esett gesz tu sá nak a része, 
egy pil la nat ra ide ge sí tô cso szo gás sá vál to zik. 

 
Nôk konflik tu sai 

 

 E gy nô egye dül ül dö gél a presszó asz tal nál, vár 
va la kit. Egy szer csak he lyet fog lal mel let te egy 
má sik nô. Az, aki ko ráb ban ott volt, elô ször 

ud va ria san meg ké ri a má si kat, hogy ül jön más hová, 
mert ez a hely már fog lalt, de az nem moz dul. Rá -
néz, nem vá la szol, csak mo so lyog és ma rad. Az elsô 
nô új ra meg ké ri, most már egy ki csit in ge rül tebben, 
de is mét csak ugyanazt a reak ciót kap ja. Mi vel a 
ké sôbb ér ke zô hölgy lát ha tó lag egyál ta lán nem akar 
tá voz ni, az el sô egy re ide ge sebb lesz, egy re dü höd -
teb ben pró bál ja meg tá vo zás ra bír ni az ide gent. 
Min den mód szert lat ba vet, elô ször csak meg akarja 
gyôz ni, majd az zal fe nye ge tô zik, hogy hív ja a pin -
cért, sôt a rend ôrt. Egy re han go sab ban kiabál, dü -
hö sen csap kod, a vé gén már sér té se ket vág a másik 
fe jé hez: „Te ro hadt bü dös kur va, nem hal lod, hogy 
ta ka rodj in nen? Utol já ra mon dom, hogy tûnj innen 
a bü dös franc ba, mert én lök lek ki!”, majd el vesztve 
a fe jét esze ve szet ten ver ni kez di a presszó asz talt, 
csap kod és kiabál, szin te már sír a te he tet len düh -
tôl, mi kor vé gül ki ro han. Mindezt a má sik nô teljes 
nyu ga lom mal né zi vé gig, mo so lyog és ma rad. 

Ez a je le net egy vi szony lag nor má lis szi tuá ció -
ból in dul el, ame lyet Ga ál Er zsé bet el visz a vég le -
te kig. Va la ki vár va la kit, egy vad ide gen leül az asz -
ta lá hoz, akit ud va ria san meg kér, hogy ül jön másho -
vá, hi szen ez a hely fog lalt. Az vi szont nem tá vozik, 
sôt nem is vá la szol, így a szi tuá ció ki for dul ön magá -
ból, és a vég sô kig el fa jul. A hely zet egy szer re meg -
rá zó és gro teszk, szo mo rú és hu mo ros. Az el sô nô 
te he tet len dü he ext rém ôr jön gés ben ma ni fesz tá ló -
dik, mi köz ben a má sik nô lát szó lag csu pa jó in dulat, 
és nem ér ti a hely ze tet. A je le net at tól vá lik gro -
teszk ké, hogy a ké sôbb ér ke zô nô nem úgy rea gál 

a hely zet re, mint ahogy azt el vár nánk tô le, mint 
ahogy azt adek vát nak tar ta nánk, te hát, se nem kér 
bo csá na tot, se odébb nem áll, de még csak vissza 
sem szól, ha nem egy tel je sen vá rat lan, nem odaillô 
reak ció val, pon to sab ban reak ció-hiánnyal egy ab -
szurd szi tuá ciót te remt. 

A je le net tel pár hu za mo san a zon go ri sta nô egy -
szer-egy szer nyu godt lép tek kel be jön a hát tér ben 
egy kot tá val, leüt né hány tak tust a zon go rán, majd 
ki megy, tu do mást sem vé ve a presszó asz tal nál zajló 
ese mé nyek rôl. Ô ma ga nem tar to zik az elô tér ben 
ját szó dó je le net hez, mégis las sú ki mért moz du latai, 
kö zö nye kont raszt ként szol gál nak, mint ahogy az 
is, ahogy köz vet le nül ez után a je le net után lá nyok 
egy cso port ja ka ca rász va, ön fe led ten be ro han a térbe. 

 
„Fi ná lé” 

 

 Az elôadás vé gén az összes ko ráb ban meg je lent 
mo tí vum egyet len „nagy je le net ben” kul mi ná -
ló dik. Szép las san egy más után meg je len nek 

a nôk, és a mik ro-je le ne tek egy más mel lett, egy -
mást erô sít ve zaj la nak, új ra és új ra le ját szó dik 
ugyanaz, mint egy megakadt le mez. A da rab so rán 
már fel buk kant le vél mo tí vum, il let ve a fér fi hiá -
nyá nak a mo tí vu ma most is mét elô ke rül, ami kor 
az egyik kis asszony kis re ti kül jé vel a ke zé ben, erô -
sen ki smin kel ve, egy ha tal mas kék mas ni val a ha -
já ban be jön, leül kö zé pen a fo tel ba, és egy dalt éne -
kel: 

„Úgy vá rom a le ve lét 
Majd a szí vem is elég 
Miért oly szív te len, na mond ja, miért? 
Éj jel csak azt ál mo dom 
Két ka rom mal át fo gom 
Aj ka csó kot ád, gyö nyört ígér. 
Be val lom sze re tem 
S nem kell sen ki más 
Hisz tud ja az a nyár 
Csak az volt a hi bás. 
Úgy vá rom a le ve lét 
Majd a szí vem is elég 
Sí rig tar tó lesz 
E val lo más.”56 

 
A dal la mot már jól is mer jük ek kor ra, hi szen az 
elôadás so rán a zon go ri sta nô több ször is ját szik 
rész le te ket a slá ger bôl. A dalt mo so lyog va, bol do -

55 Lé pé sek – egy fel vo ná so sok, Bu da pest, Mú zsák Köz mû ve lô dé si Kiadó, 1990. 79. 
56 Ze ne szer zô, szö veg író: Mer kel Mik lós. Lé pé sek – egy fel vo ná so sok, Bu da pest, Mú zsák Köz mû ve lô dé si Kiadó, 1990. 88.



61

gan ének li a nô, ami kor egy szer csak va la ki leejt 
va la mit a zon go rá nál,57 er re ab ba hagy ja a dalt, és 
oda szól: „Ké rem, el vesz tett va la mit… Elej tett va la -
mit… El ve szí tett va la mit…” Mi vel vá lasz nem ér -
ke zik a zon go ra fe lôl, felad ja, ki rú zsoz za ma gát, 
majd új ra el kezd éne kel ni. In nen tôl kezd ve ez a 
cse lek vés sor (rú zso zás, vagy va la mi lyen smink iga -
zí tás, ének, szü net) is mét lô dik vé gig az egész je le -
net so rán. Köz ben a dal alatt be jön nek I. kis asszo -
nyok egy más ba ka pasz kod va, pon tos ko re o gráfiát 
kö vet ve, éles, ha tá ro zott gesz tu sok kal, fur csa já rás -
sal lép ked nek kör be-kör be, mi köz ben be szélgetnek: 

„– Pi cit el csú szott a ka la pod. 
– Bal ra? 
– Nem, jobb ra. 
– Én úgy ér zem, hogy bal ra. 
– Rosszul ér zed.” 
I. kis asszo nyok a je le net vé géig benn ma rad nak, 

ki sebb-na gyobb meg sza kí tá sok kal jár ják út ju kat, 
és foly tat ják örök ké tar tó ab szurd pár be szé dü ket, 
amely bôl kü lön bö zô fosz lá nyo kat hall ha tunk: 

„– Mint ha be sö té te dett vol na. 
– Majd ki vir rad. 
– Mi lyen okos vagy. 
– Csak a sze re lem te szi. 
– Min dig iga zad van. 
– Men jünk gyor sab ban. 
– Men jünk.” 
Szép las san be né pe sül a szín pad, lá tunk egy nôt, 

aki egy kis ze ne gép dal la má ra ba let to zik. A ze ne -
gép ter mé sze te sen an nak a slá ger nek a dal la mát 
játssza, amit a kék mas nis, re ti kü lös nô éne kel. Fel -
tû nik az ug ró kö te les lány is, az tán egy ré szeg nô, 
aki esik- kel, va la mint egy tán co ló pár. A szín pad 
meg te lik azok kal a mo tí vu mok kal, ame lye ket már 
ko ráb bi je le ne tek bôl is mer he tünk. Az egy re han go -
so dó dal és pár be széd, a ze ne gép, az ug ró kö tél va -
la mint az egy re erô tel je sebb lé pé sek hang ja meg te -
rem ti az elôadás csúcs pont ját. Elural ko dik a káosz, 
most már vég képp nincs le he tô ség a ki tö rés re, 
megol dás ra, ezek a nôk örök kön örök ké rab jai ma -
rad nak sa ját pok luk nak. Ezt az ér ze tet a ke re tes szer -

ke zet is erô sí ti, hi szen egy szer csak az egyik fi gu ra 
elesik, ami vé get vet a ka val kád nak, és új ra hall hat -
juk azo kat a mon da to kat, ame lyek az elôadás legele -
jén is el hang zot tak: „Na gyon megüt het te ma gát. 
Tud tam, hogy ez fog tör tén ni. Iga zán saj ná lom.” 

Miu tán a szín pad el csen de se dett, csu pán két nôt 
hal lunk hal kan be szél get ni nagy szü ne tek kel: 

„– Fogd meg a ke zem! 
– Nem le het. 
– Meg védsz? 
– Nem tud lak. 
– De sze retsz? 
– Elen gedsz? 
– Menj csak.” 
Las san be szál lin gó zik min den ki, is mét ka bátban 

van nak, fény ké pe zô gép pel a ke zük ben, egy mást 
fény ké pe zik, egy re job ban kör be ve szik a kö zé pen 
ácsor gó pá rost, egy re ké nyel met le nebb a hely zet, 
mi re azok szét reb ben nek, egy újabb re mény te len 
pár be széd hang zik el kö zöt tük ezút tal kia bál va: 
„Éne kelj legalább! Nem tu dok! Ak kor kia bálj! Nem 
tu dok! stb.” Az tán csönd, foly ta tó dik a fény ké pezés, 
majd egy más után min den ki le te szi a gé pe ket, sétál -
gat nak, „szö szö rö gnek”, csakúgy mint az elôadás 
ele jén, az tán szép las san ki men nek a tér bôl. 

Az elôadás vé gén ugyanott va gyunk, mint 
a legele jén. Nincs re mény, nincs megol dás, nincs 
ka tar zis. Ugyanazo kat a ma gá nyos nô ket lát juk, 
ugyanúgy, ugyanab ban a hely zet ben, mint egy órá -
val ko ráb ban. Ma ga Ga ál Er zsé bet egy ve le ké szült 
in ter jú ban így be szél az elôadás ról: „Ma a szín ház 
csak a NEM -et mond ja. Vé gül is a mi legutób bi 
elôadá sunk, a Felütés is er rôl szól. Sem mi fé le po -
zi tív dol got nem tu dunk fel mu tat ni.”58 

 
Ze ne, han gok, csen dek 

 

 Ga ál Er zsé bet Gö döl lôn ké szült elôadá sai ra a 
ze ne hasz ná la ta nem volt kü lö nö seb ben jel -
lem zô, pon to sab ban szól va nem iga zán hasz -

nált je len tô sebb dra ma tur giai funk ció val bí ró, kí -
vül rôl, mag nó ról be ját szott ze nét.59 A Felütés ben is 

57 Saj nos in nen tôl kezd ve a vi deo fel vé tel elég sö tét, úgy hogy gyak ran in kább csak sej te ni le het, hogy mi tör té nik, ezért 
a visszaem lé ke zé se ket és az írott anya got hív tam se gít sé gül a re konst ruá lás ban. A Lé pé sek cí mû kö tet sze rint a nô a zongo -
rá nál J. kis asszony, aki „ta ka rí tó nô és az ötö dik fér jét fo gyaszt ja. J. kis asszony ak kor ad ta a fe jét ta ka rí tás ra, mi kor egyetlen 
mun ka he lyen sem ér tet ték – miért teg nap hagy ta el az órá ját? Azóta ma gán há zak nál ta ka rít, és min den tönk re tett gyerek -
já té kot ha za ci pel az zal a szán dék kal, hogy meg ja vít ja és to vábbad ja az Ecse rin. Ar ról J. kis asszony már iga zán nem te het, 
hogy mi re ha zaér, a já té kok nagy ré sze kiesett a szaty rá ból, vagy ösz tö nös ba rá ti gesz tus sal át nyúj tot ta an nak, akit ép pen 
szim pa ti kus nak ta lált a moz gó lép csôn.” Lé pé sek – egy fel vo ná so sok, Bu da pest, Mú zsák Köz mû ve lô dé si Kiadó, 1990. 63. 

58 Bér czes Lász ló, i. m. 10. 
59 Lásd a Deák Var ga Ri tá val ké szült in ter jút. 1. szá mú mel lék let.
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mind össze sen egyet len dal la mot hal lunk új ra és 
újra fel csen dül ni, ame lyet Ga ál Er zsé bet az elôadás 
„slá ge ré nek” hív.60 Ez a mo tí vum hol a zon go rán 
szó lal meg, hol pe dig az egyik sze rep lô ének li kí -
sé ret nél kül. Mindazonál tal pon to san amiatt, hogy 
ez az egyet len dal lam hang zik el új ra és új ra, kü -
lön bö zô hely ze tek ben és kü lön bö zô mó do kon, a 
je len tô sé ge meg nô. Ugyanúgy a megállt idô, a meg -
re kedt hely ze tek bôl va ló ki tö rés kép te len sé gé nek 
az ér ze tét erô sí ti, mint szá mos más gesz tus az 
elôadás ban, mint pél dául a vég le te kig is mé telt moz -
gás so rok, a se ho va se ve ze tô mo no ló gok, és a med -
dô düh ki tö ré sek. Ez a kis da locs ka a je le ne tek at -
mosz fé rá já nak a meg te rem té sé ben is nagy sze re pet 
ját szik, hi szen hol las sab ban, té to ván, hol pe dig 
len dü le te seb ben hang zik el, az adott je le net han -
gu la tá nak meg fe le lôen, míg vé gül meg hall juk tel -
jes egé szé ben, szö veg gel. Itt vé gül a dal már ma ga 
vá lik egy külön ál ló je le net té. 

Az elôadás egyik leg fon to sabb ze nei jel lem zô je 
a csend. Hosszú né ma je le ne te ket sza kít meg egy-
egy mo no lóg, vagy pár be széd. A csend ben, ami kor 
nem von ják el fi gyel mün ket a sza vak, hang sú lyo -
sab bá vál nak az egyéb szín há zi je lek, a moz gá sok, 
a gesz tu sok, a né zé sek. A ver bá lis je le ket va la mint 
a ze nei alá fes tést nél kü lö zô je le ne tek mindazonál -
tal nem zaj la nak vé gig tel jes né ma ság ban. A csend 
felerô sí ti az ap ró za jo kat, pél dául a pa pír sza ka dá -
sá nak a hang ját, ami kor a zon go ri sta nô szép ak ku -
rá tu san csí kok ra tép ke di a kot tá ját, vagy az ug rá ló 
kö te le zés hang ját, vagy azt, ami kor a ko pasz nô új -
ra és új ra vé gig húz za a te nye rét a tük rön. A csend -
ben még an nak is je len tô sé ge lesz, ha va la ki ma gas 
sar kú ci pô ben vé gig megy a szín pa don, hi szen más 
a hang ja a ké nyel mes sé tál ga tás nak, és más a hang -
ja az ide ges fut ko sás nak. Ezek az ap ró kis za jok el -
sik kad ná nak, ha amúgy nem ural kod na a szín pa -
don kiin du ló pont ként a masszív csend. 

A fi nom, ap ró zö re je ken kí vül egyéb, erô tel je -
sebb han gok is tar kít ják az elôadást, ame lyek szin -
tén hoz zá já rul nak az elôadás ze nei sé gé hez. Ilyen 
pél dául, ami kor az egyik nô a föl dön ha nyatt vetve 

ma gát fül si ke tí tô han got ad ki ma gá ból. Ez egy 
hosszan ki tar tott hang, szin te egy ária, fáj da lommal, 
két ség be esés sel te li, de ugyanak kor tö ké le te sen 
meg  kom po nált. 

A szö veg mon dás ra is jel lem zô a ze nei ség. Az el -
hang zó mon da tok ze nei leg meg kom po nál tak, a kü -
lön bö zô ér zel mek egy faj ta ze nei, nem pe dig pszi -
cho ló giai lag megala po zott dra ma tur giát kö vet nek. 
A halk meg szó la lá sok, a dü hödt kiabá lá sok, a fo -
ko zá sok, az eláb rán do zó me ren gé sek, a hir te len 
vál tá sok a nôi ér zel mek szé les ská lá já ból táp lál ko -
zó szim fó niát al kot nak. 

 
Táj kép (1987) 

 

 Mmeg szü le tett a Táj kép, so kan lát ták, so kan 
átél ték nagy sze rû rí tu sát. Az egyik szo bá -
ban nôk lé tez tek: sú rol tak, csa var ták a ron -

gyot, víz ta pasz tot ta szép sé ges ido maik hoz a majd -
nem át tet szôen re dô zô dra pé riát, a má sik ban fiúk 
él ték, s har col ták vé gig a ma guk fér fias éle tét, 
a harma dik ban vi deón néz ték ôket, a ne gye dik -
ben egy vég te len bib liai tör té net-szek ven cia a gene -
rá ciók so rát és idôn kí vü li sé gét ad ta az elôb biek -
hez kom men tár gya nánt az örök ké va ló ság as pek -
tu sát. A kö zön ség sza ba don jár kált szo bá ról szo -
bá ra, majd az elôadás vé gén egy bru tá lis szü le té si 
ak tus mintegy ki lö kött min den kit, egyen ként 
a szín há zon kí vü li tér be, a lép csô ház ba, az ut cá ra, 
a nagy be tûs élet be.”61 

A Táj kép cí mû elôadást 1987-ben mu tat ták be 
az R-Klub ban. Di ós si Gá bor úgy em lék szik, hogy 
va la mi kor ôsszel, ok tó ber ben, vagy no vem ber -
ben,62 a Szké né sta tisz ti ká ja sze rint már cius 5-én. 
A sta tisz ti ka to váb bá ar ról is tu dó sít, hogy mind -
össze sen ti zen két szer ját szot ták a da ra bot.63 Az 
egész elôadást do ku men tá ló vi deo fel vé tel saj nos 
nem ké szült, ami nem is lett vol na egy sze rû feladat 
a kü lön le ges tér szer ke zet miatt, de lé te zik né hány 
tö re dék, amely a pró bá kon ké szült, va la mint az 
elôadás ban hasz nált vi deoanyag ból is fenn ma radt 
egy-két koc ka.64

60 Lé pé sek – egy fel vo ná so sok, Bu da pest, Mú zsák Köz mû ve lô dé si Kiadó, 1990. 71. 
61 Za la Szi lárd Zol tán önin ter jú ja, Das ewig Weib li che, Ga ál Er zsi pá lya ké pe he lyett – me rô szub jek ti vi tás, El len fény, 1998/4. 11. 
62 Lásd a Di ós si Gá bor ral ké szült in ter jút. 3. szá mú mel lék let. 
63 Sta tisz ti ka a Szké né Szín ház el múlt tíz évé rôl, in Vár sze gi Ti bor (szerk.), Felütés, Írá sok a ma gyar al ter na tív szín ház ról, 

1990. 89. 
64 A do ku men tum Fuchs Le hel bir to ká ban van. Ô volt az egyik ope ra tôr, aki részt vett az elôadás el ké szí té sé ben. Saj nos 

csak egy szer volt al kal mam be le néz ni a fel vé te lek be, úgy hogy rész le te sen nem tu dom ele mez ni ôket, de ab ban se gí tettek, 
hogy fo gal mat al kot hat tam az elôadás, va la mint az elôadás ban sze rep lô be ját szá sok nak a han gu la tá ról.
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Dísz let, tér 
 

 Az elôadást a Bu da pes ti Mû sza ki Egye tem  
R-Klub já ban ké szí tet ték és ját szot ták, ki hasz -
nál va a hely szín, a tér adott sá gait. A négy kü -

lön bözô mé re tû szo ba kö zött, ahol az ese mé nyek 
zaj lot tak, a né zôk sza ba don jár kál hat tak. Nem volt 
kiala kí tott né zô tér, min den ki oda ment be, aho va 
ép pen ked ve tar tot ta, és annyi idôt töl tött el egy-
egy he lyen, amennyit akart. Ha úgy gon dol ta, akár 
azt is meg te het te, hogy egyet len hely szí nen ma rad 
egész vé gig. Ha va la ki több ször néz te meg az 
elôadást, ak kor akár több tel je sen kü lön bö zô 
élmény ben lehe tett ré sze. A szo bák ban nem volt 
nézô tér, min den ki ott állt vagy ült, ahol ép pen 
helyet ta lált. Egye dül ab ban a he lyi ség ben vol tak 
a né zôk el vá laszt va a ját szó sze mé lyek tôl egy vas -
tag, fo nott, vörös kö tél lel, mint ahogy kiál lí tá so -
kon szo kás el vá lasz ta ni a lá to ga tó kat a kiál lí tott 
tár gyak tól, ahol a lá nyok fel mo sás-ri tuá lé ját néz -
het ték vé gig.65 

Ez a tér szer ke zet már ön ma gá ban egy más faj -
ta be fo ga dói ma ga tar tást kö ve telt meg a kö zön ség 
tag jai tól, mint ami lyet a ha gyo má nyos szín há zak -
ban meg szok hat tak. Egy rész rôl min den ki sa ját 
ma ga dönt het te el, hogy ép pen ho va megy, mit 
néz meg, ami sok kal ak tí vabb rész vé telt fel té te le -
zett, mint egy olyan elôadás ese té ben, ahol a né -
zô tér jó té kony sö tét jé ben ké nyel me sen el he lyez -
ked ve vár ja a passzív szem lé lô, hogy has sa nak rá. 
A Táj kép köz ben fo lya ma to san dön té si hely zet be 
ke rült a né zô. Az is egy dön tés volt, ha ma radt 
egy hely ben, az is, ha át ment egy má sik szo bá ba, 
de az is, ha ott hagy ta az egé szet, és ki vo nult a tér -
bôl. A dön tés pe dig fe le lôs ség gel jár, és két sé gek -
kel, hogy va jon nem ma ra dunk-e le az egyik hely -
szí nen va la mi rôl, ha a má si kat vá laszt juk. A né zô 
akar va-a ka rat la nul maga szer kesz tet te, ma ga al -
kot ta az él ményt. 

Az elôadás úgy kez dô dött, hogy még mie lôtt 
a kö zön ség be lép he tett vol na a já ték tér be, egy tévé 
ké per nyô jén ke resz tül több nyel ven is mer tet ték 
velük a já ték sza bá lyo kat.66 A „kez dés kor, a klub 
be já ra tá nál – ma gya rul, an go lul, fran ciául – ar ról 

tá jé koz ta tott a vi deo szpí ker, hogy az aj tók azért 
van nak, hogy be lép jünk raj tuk, s ha le het, csuk juk 
is be ôket ma gunk után.”67 

A szo kat lan tér szer ke zet bôl az is kö vet ke zett, 
hogy a ját szó sze mé lyek hez ha son lóan a né zôk is 
vé gig szem elôtt vol tak. Lát hat ták egy mást, össze -
néz het tek, egy más ra is mer het tek, és vé le ményt al -
kot hat tak nem csak az elôadás ról, ha nem egy más 
reak ciói ról is. A köz szem lé re té tel né me lye ket fe -
szé lye zett, né me lyek pe dig ma guk is meg pró bál -
tak „sze re pel ni”, sôt pro vo kál ni a szí né sze ket.68 
Ugyanak kor a szí né szek ré szé rôl is egy más faj ta, 
ta lán sû rí tet tebb kon cent rá ciót igé nyelt az elôadás, 
hi szen a kö zel ség bôl fa ka dóan min den reak ció, 
min den kis szem vil la nás ôszin te sé ge, vagy ha mis -
sá ga azon nal le lep le zô dött. A kon cent rált je len lét 
azért is volt kar di ná lis kér dés, hi szen az ál lan dó  
ki-be mász ká lás az elôadás szer ves ré szét ké pez te, 
te hát nem za var hat ta meg a tör té né se ket, nem zök -
kent het te ki a szí né sze ket. 

A tér fon tos ele mei vol tak a szo bák ban, a fa lak 
elé füg gesz tett ha tal mas szür ke vá szon füg gö nyök. 
Eze ket a füg gö nyö ket olyan csi ga rend sze rek kel rög -
zí tet ték, ame lyek se gít sé gé vel a vé gén a szí né szek 
azo kat ma guk kal húz va szép sor ban, szo bá ról szo -
bá ra ki szo rí tot ták a né zô ket a fo lyo só ra, így fe jezve 
be az elôadást.69 Deák Var ga Ri ta úgy fo gal maz, 
hogy úgy kell ezt el kép zel ni, mint ha a szo bát meg -
csi nál ták vol na vá szon ból is. A vé gén a szí né szek 
be le ka pasz kod tak ezek be a „vá szon fa lak ba”, és mi -
köz ben húz ták azo kat, olyan ha tást ér tek el, mintha 
ki for dí tot ták vol na a szo bát, „mint ahogy egy puló -
vert ki for dít az em ber.”70 Za la Szi lárd Zol tán így ír 
er rôl az él mény rôl: „A lá nyok nál (…) meg moz dult 
az ég és a föld. Össze szû kül a tér. A sá tor, az olyan 
bo nyo lul tan – hát ezért volt mindez? – fel füg gesz -
tett sá tor egy re szû kebb. Me ne kül ni kell most, vagy 
mi a he lyes vi sel ke dés? Né zô va gyok, vagy fe nye -
ge tett em ber? Az tán már nincs is más mód, men ni 
kell: IN DUL NI KELL. És az irá nyí tás megint a nôk -
tôl jön! (…) A né zôk is, sze rep lôk is ki szo rul nak 
a fo lyo só ra, ahol – csak most ve szem ész re – ugyan -
csak meg moz dul nak a fa la kat ta ka ró zsák vá szon 
füg gö nyök. (…) Ahogy a fo lyo só össze szo ru ló falai 

65 Lásd a Deák Var ga Ri tá val ké szült in ter jút. 1. szá mú mel lék let. 
66 Lásd a Di ós si Gá bor ral ké szült in ter jút. 3. szá mú mel lék let. 
67 Za la Szi lárd Zol tán, „…a kér dés a biz tos…”, in Vár sze gi Ti bor (szerk.), i. m. 133. 
68 Lásd a Deák Var ga Ri tá val ké szült in ter jút. 1. szá mú mel lék let. 
69 Lásd a Deák Var ga Ri tá val és a Di ós si Gá bor ral ké szült in ter jú kat. 1. és 3. szá mú mel lék let. 
70 Lásd a Deák Var ga Ri tá val ké szült in ter jút. 1. szá mú mel lék let.
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min den kit szo rí ta nak ki fe lé, egy re ke ve sebb a me -
nek vés. Egy re ki sebb a tér, és csak egyet len utunk 
van: ki fe lé!”71 

 
A nôk szo bá ja 

 

 Eb ben a szo bá ban öt lányt lát hat tak a né zôk fel -
mo sás köz ben. Ter mé sze te sen ez a meg fo gal -
ma zás leegy sze rû sí tô, és pon tat lan. Mint ar ra 

már a szín há zi stí lus ról szó ló fe je zet ben utal tam, 
Ga ál Er zsé bet ar ról be szélt egy ve le ké szült in ter jú 
so rán, hogy eb ben az idô ben az kezd te el ér de kel -
ni, hogy mi tör té nik ak kor, ha egy tel je sen reá lis 
moz gás sort a vég le te kig le las sít.72 Je len eset ben ez 
a moz gás sor a fel mo sás volt. Öt lány vé gez te ezt a 
te vé keny sé get. Mindegyi kük nél volt egy vö dör, 
ben ne víz, fel mo só rongy. A moz gás sor a visszaem -
lé ke zé sek alap ján kö rül be lül így re konst ruál ha tó: 
Elô ször ki vet ték a ron gyot a víz bôl, hagy ták egy 
ideig csö pög ni, majd ki csa var ták, volt egy fel mo -
só-moz du lat, az tán ráül tek a vö dör re, ott ma rad -
tak egy kis ideig, majd feláll tak, elô rébb tet ték a 
vöd röt, és új ra kez dô dött elöl rôl az egész. Egy egye -
nes vo na lon ha lad tak elô re, és kö rül be lül négy mé -
tert tet tek meg egy elôadás alatt, mindezt na gyon 
las san, min den pon to san ki dol go zott moz du la tot 
vég te len kon cent rá ció val hajt va vég re.73 Idôn ként 
ön ma gu kat, kü lön bö zô test ré szei ket is meg mos ták 
ugyanab ban a víz ben, ami vel fel mos tak.74 Az egész 
moz gás sor nak at tól lett szer tar tás-jel le ge, hogy egy 
hét köz na pi cse lek vés sort oly mér ték ben las sí tot tak 
le, hogy az egyes moz gás fá zi sok el ve szít ve ere de ti 
funk ció ju kat szim bo li kus sá transz for má lód tak. 
A víz, mint az egyik ôs elem, a tisz tu lás szer tar tá sa, 
a nôk mos dá sa, azaz egy faj ta „ri tuá lis für dés”, ami 
val lá si szer tar tá sok hoz is köt he tô, mind-mind a ri -
tuá lé jel le get erô sí tet ték, de mindez egy olyan pro -
fán, hét köz na pi, te vé keny ség be volt ágyaz va, mint 
a fel mo sás. Ga ál Er zsé be tet a szer tar tás sze rû ség, 
mint ahogy ar ra már ko ráb ban is utal tam, min dig 
na gyon ér de kel te: „Vé gül is a szer tar tást kel le ne, 
más mó don, vissza lop ni a szín ház ba, mint ahogy 

a gö rö gök csi nál ták. (…) Egy szer csak azt ér zi az 
em ber, hogy mind azt a za ka to lást, ami ben az éle -
tünk zaj lik, kény te len ki kap csol ni, és el kezd egy 
más fé le met ro nóm mû köd ni. Ezt a szín há zat min -
dig az uni ver zum mal kap cso lom össze, ahol az idô, 
mint olyan, nem lé te zik.”75 

A tem pó le las sí tá sa is, csakúgy, mint a szo kat -
lan tér szer ke zet, új sze rû be fo ga dói ma ga tar tás ra 
kész tet te a kö zön sé get. Zsó tér Sán dor ar ról szá molt 
be, hogy a né zô hány fé le fá zi son me het ke resz tül, 
mi köz ben ezt a tu laj don kép pen tel je sen egy sze rû, 
el sô rá né zés re unal mas cse lek vés sort né zi. Ho gyan 
megy vé gig az una lom, a bosszan ko dás és a be le -
fe led ke zés fá zi sain, hogy mi min den jut hat eszé be 
köz ben.76 A je le net kap csán, a be szél ge té sek so rán 
több ször fel me rült Ro bert Wil son ne ve,77 mint ha -
son ló dol gok kal kí sér le te zô ren de zô. A ha son ló ság 
ta gad ha tat lan, ha pél dául A sü ket pil lan tá sá nak egy -
órás pro ló gu sá ra gon do lunk. Az a cse lek vés sor 
szin tén össze fog lal ha tó fél ol dal ban, szin tén a vég -
te len las sú ság jel lem zi, és ugyanúgy meg van ben -
ne a ri tuá lis jel leg. Igaz, hogy Wil son elôadá sá ban 
egy gyil kos sá got lát ha tunk, ami egy sok kal bru tá -
li sabb cse le ke det, mint a fel mo sás, de ná la sem a 
bru ta li tás volt a lé nyeg, sôt et tôl tel je sen tá vol állt, 
hi szen „egy nôt lá tunk, aki éle tet ad, majd éle tet 
vesz, és mi vel nem mu tat ha ra got, vagy fáj dal mat, 
(…) ak ció ja ri tuá lis egy sze rû sé get és meg fon tolt -
sá got su gall. E ri tuá lis ki vi te le zés azon ban mi to ló -
giai és szak rá lis fel han go kat is köl csö nöz het a je le -
net nek”.78 A ha son ló ság a két elôadás kö zött na -
gyon leegy sze rû sít ve a las sú ság ban és a ri tuá lis jel -
leg ben gyö ke re zik. Vi szont mi vel Ga ál Er zsé bet, 
sa ját be val lá sa sze rint, nem lát ta Wil son szín há zát, 
köz vet len ha tás ról nem be szél he tünk.79 

A szer tar tás sze rû fel mo sás köz ben a né zôk tévé -
ké szü lé ke ken kü lön bö zô vi deoetû dö ket lát hat tak, 
ame lyek a fel mo só nôk nek a „vágy ál mai ról” szól -
tak. Kis, sti li zált élet ké pek vol tak ezek, pél dául egy 
es kü vôi szer tar tás meny asszonnyal, vô le génnyel, 
pap pal, de nász nép nél kül, vagy egy kád ban für -
dô zô lány, az tán egy ro man ti kus je le net egy fiúval 

71 Za la Szi lárd Zol tán, „…a kér dés a biz tos…”, in Vár sze gi Ti bor (szerk.), i. m. 137–138. 
72 Cson tos Eri ka, i. m. 2. 
73 Lásd a Deák Var ga Ri tá val és Di ós si Gá bor ral ké szült in ter jú kat. 1. és 3. szá mú mel lék let. 
74 Lásd a Deák Var ga Ri tá val ké szült in ter jút. 1. szá mú mel lék let. 
75 Cson tos Eri ka, i. m. 2. 
76 Lásd a Zsó tér Sán dor ral ké szült in ter jút. 5. szá mú mel lék let. 
77 Lásd a Di ós si Gá bor ral és Zsó tér Sán dor ral ké szült in ter jú kat. 3. és 5. szá mú mel lék let. 
78 Ké ke si Kun Ár pád, Ro bert Wil son és a ké pek szín há za, in uô. A ren de zés szín há za, Bu da pest, Osi ris Kiadó, 2007. 386–387. 
79 Cson tos Eri ka, i. m. 2.
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és egy lánnyal, akik ré gi ru hák ban, egy gyö nyö rû 
pi pacs ré ten sé tál tak, köz ben a lány sál ját fúj ta a 
szél,80 va la mint egy tán cos nô egy éj sza kai bár ban.81 
Mindegyik egy bol dog, kis sé el túl zot tan idea li zált 
vi lá got je le ní tett meg. 

A nôk vi lá gá nak har ma dik ele me öreg asszo -
nyok ról ké szült fo tók ból állt. A ké pe ket fel ló gat -
ták, ezek is a hát tér ré szei vol tak, és ezek elôtt ten -
gely ben mo zog tak a lá nyok.82 A „nôi szo ba” te hát 
há rom fô mo tí vum ból állt össze, egy rész rôl a vég -
te len las sú ság gal fel mo só lá nyok hús-vér rea li tá sa, 
más részt a vágy ké pek vi deó ra rög zí tett vir tuá lis va -
ló sá ga, har mad részt pe dig a fo tó pa pír ra der medt 
fe nye ge tô jö vô kép. 

 
A fér fiak szo bá ja 

 

 Anôk szo bá ja mel lett volt a fér fiak szo bá ja. Itt 
négy fér fi va la mint egy idôs nô „élt”. Az öreg 
hölgy csak ült egy do bo gón, és egy kis Ca sio 

szin te ti zá to ron ját szott.83 Za la Szi lárd Zo lán leírása 
ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy né ha egy-egy mon -
dat is el hang zott a szá já ból: „Ott van a ma ga kö -
zön sé ges sé gé ben: ki fest ve, vö rös re rú zsoz va, ren -
ge teg szte reo tip jel zés sel föl vér tez ve, csak a sze mé -
rem tilt ja, hogy meg ne vez zem! Ô ta gol ja az éle tün -
ket. Azt mond ja: »In dul ni kell«. Meg ta lán azt, hogy 
»Megér kez tünk«. A hölgy nem ját szik. Sa ját bel sô 
rit mu sa sze rint él és irá nyít ja a fér fi élet nagy rí tusát. 
Két fé le pa ran csot ad: ak ti vi zá lót és gát lót. És ezek -
nek a pa ran csok nak nem le het nem en ge del mes -
ked ni. Ez az élet rend je.”84 Eb ben a szo bá ban dísz -
let ként egy vá ró ter mi pad szol gált, kel lék ként pe -
dig né hány bô rönd. A fér fiak bal lon ka bát ban és ba -
kancs ban vá ra koz tak, él ték az éle tü ket.85 A te ret 
egy vá ró te rem jel zés sze rû meg je le ní té se ként kép -
zel het jük el, de in kább egy szim bo li kus vá ró te rem 
volt ez, egy faj ta köz tes lét, nem le he tett el dön te ni, 
hogy vár nak-e konk ré tan va la mi re ezek a fér fiak, 
vagy hogy ma ga az élet egy nagy vá ra ko zás.86 

A fér fiak nak ugyanúgy vol tak gesz tu saik, moz -
du lat so raik, mint a nôk nek a má sik szo bá ban, de 
ezek a moz gá sok di na mi ku sab bak, ke vés bé szer -
tar tás sze rûek vol tak, „Ga ál Er zsi a fiúk nak itt »en -
ge dé lye zett« né mi di na mi kát”.87 A moz gá so kon, 
gesz tu so kon kí vül kis mon da tok, pár be széd-fosz -
lá nyok is el hang zot tak.88 Itt is, mint ahogy a töb -
bi szo bá ban is, ha vé gé re ér tek a felépí tett, meg -
kom po nált etûd nek, ak kor új ra elöl rôl kezd ték. Így 
elô for dul ha tott az is, hogy va la ki a je le net vé gén 
ér ke zett a szo bá ba, és csak azután lát ta az ele jét. 
A je le ne tek egy más ba for du lá sa, új ra ját szá sa a 
megállt idô kép ze tét kelt het te a né zô ben. 

 
A „Bib lia-szo ba” 

 

 Ahar ma dik he lyi ség ben egy idôs és egy fiatal 
pár fog lalt he lyet. Ez volt a leg kül sô szo ba, az 
elôadás vé gén in nen szo rí tot ták ki leg ké sôbb 

a né zô ket. Ez egy na gyon kis tér volt, ben ne egy fa -
asz tal lal és két fa ló cá val, eze ken ül tek a sze rep lôk. 
Min den ki fe hér ru hát vi selt, a fa la kon lé vô vász nak 
is fe hé rek vol tak, az egész tér nek na gyon in tim jel -
le ge volt.89 Az asz ta lon Bib lia, va la mint egy olaj -
mé cses, ez zel vi lá gí tot tak. Eb ben a kör nye zet ben 
zaj lott le egy húsz per ces etûd, ame lyet az tán össze -
sen négy szer megis mé tel tek. 

A moz gá sok sok kal kor lá to zot tab bak és mi ni -
má li sab bak vol tak, mint akár a fér fiak, akár a nôk 
szo bá já ban, de azért ap ró gesz tu sok itt is meg je -
len tek, pél dául egy po fon vagy egy si mo ga tás. A je -
le ne tet vi szont legin kább az el mon dott szö veg 
struk tu rál ta. Fô ként a Bib liá ból hall hat tak a né zôk 
idé ze te ket, de né hány pro fán, gesz tus sze rû mondat 
is el hang zott, mint pél dául: „Ne!”, „Apám!”, „Mit 
csi nálsz?”, „Gye re ide, meg ver lek!”. Egy szer pe dig 
két sze rep lô eléne kel te Kál mán Im re Csár dás ki rály -
nô jé bôl a Túl az Ópe ren cián cí mû dalt.90 

Ami kor a húsz per ces etûd vé gé re ér tek, ak kor 
a négy em ber he lyet cse rélt, és le ját szó dott ugyanaz 

80 Lásd a Di ós si Gá bor ral ké szült in ter jút. 3. szá mú mel lék let. 
81 Lásd a Fuchs Le hel lel ké szült in ter jút. 4. szá mú mel lék let. 
82 Uo. 
83 Lásd a Di ós si Gá bor ral ké szült in ter jút. 3. szá mú mel lék let. 
84 Za la Szi lárd Zol tán, „…a kér dés a biz tos…”, in Vár sze gi Ti bor (szerk.), i. m. 130. 
85 Lásd a Deák Var ga Ri tá val ké szült in ter jút. 1. szá mú mel lék let. 
86 Lásd a Fuchs Le hel lel ké szült in ter jút. 4. szá mú mel lék let. 
87 Za la Szi lárd Zol tán, „…a kér dés a biz tos…”, in Vár sze gi Ti bor (szerk.), i. m. 130. 
88 Lásd a Di ós si Gá bor ral ké szült in ter jút. 3. szá mú mel lék let. 
89 Lásd a Deák Var ga Ri tá val és Di ós si Gá bor ral ké szült in ter jú kat. 1. és 3. szá mú mel lék let. 
90 Lásd a Di ós si Gá bor ral ké szült in ter jút. 3. szá mú mel lék let.
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a je le net új ra, de nem csak a he lyü ket cse rél ték ki, 
ha nem a szö ve gei ket is. Te hát a szö ve gek min dig 
ugyanar ról a hely rôl hang zot tak el, de min dig más -
va la ki nek a szá já ból. Ezál tal vál to zott is a je le net, 
meg nem is. Tu laj don kép pen ugyanaz tör tént, de 
még sem, hi szen bár a „for ga tó könyv” ugyanaz ma -
radt, a sze rep lôk he lyet és szö ve get cse rél tek. 

 
A ne gye dik szo ba 

 

 A leg bel sô, a nôk szo bá ján túl el he lyez ke dô szo -
bá ban egy fér fi ült egy té vé elôtt öreg asszony 
ru há ban, lá bat áz ta tott és mo no lo gi zált.91 Itt 

va ló szí nû leg több ké per nyô is volt, de hogy pon -
to san hány, ar ra vo nat ko zó lag egyik visszaem lé ke -
zô sem tu dott pon tos in for má ció val szol gál ni. Zala 
Szi lárd Zol tán írá sá ból sem de rül ki, hogy pon to -
san hány te le ví ziót hasz nál tak, de ta lán ez nem is 
olyan fon tos, az an nál in kább, hogy mi lyen be ját -
szá sok men tek a ké per nyô kön: „te le ví zió ké szü lé -
kek bôl egész fal: a ké per nyô kön kü lön bö zô mûsor, 
köz ve tí tés a fiúk és a lá nyok szo bá já ból, ta lán idôn -
ként az álom ké pek- vágy ké pek is lát sza nak, de le -
het, hogy eze ket má sod la go san, a kin ti ké per nyôk -
rôl ve szik a kin ti ope ra tô rök. Majd egy lány, aki 
rek lám szö ve ge ket ol vas fel, s vé gül lát ha tó a szo ba 
s hô sünk sa ját ma ga: láb mo sás – fe lül né zet ben.”92 

Az in ti mi tás, a kö zel ség eb ben a he lyi ség ben is 
ugyanolyan ki ke rül he tet len, mint ami lyen a „Bib -
lia-szo bá ban” volt. „Jó ba rá tok és ide ge nek ke rül -
nek itt szük ség sze rûen in tim kö zel ség be, s az, hogy 
a fo lyo són vá ra koz va, vagy va la me lyik más hely -
szí nen már kö ze lé be sod ród tál va la ki nek, itt már 
rá kény sze rít, hogy tisz tázd a vi szo nyo kat. (…) itt 
min den ki za var ban van. Ez a he lyi ség – nem szín -
ház és nem is szo ba. Itt van va la ki, aki lá bat áz tat, 
idôn ként meg tö rül kö zik, tesz-vesz, te rí tôt hí mez, 
és mo no lo gi zál. Nem hoz zád be szél, an nak el le né -
re, hogy a fi zi kai tá vol ság – min den igye ke ze ted el -
le né re is – na gyon kö ze li. Sze mé lyes a hang hor do -
zás. A né zôk még kö ze lebb szo rul nak egy más hoz, 
akár leül nek a fal mel lé, akár áll va ma rad nak és 
hang sú lyoz zák je len lé tük ideig le nes sé gét.”93 Az idé -
zett szö veg bôl nem csak a konk rét tör té né sek rôl 
ka punk in for má ció kat, de a szub jek tív be szá mo ló 

ar ról is tu dó sít, hogy az in ti mi tás ból, a kö zel ség -
bôl, az össze zárt ság ból fa ka dóan a né zô kény te len-
kel let len ma ga is az ese mé nyek ré sze sé vé vált, és 
ál lást kel lett fog lal nia a tör té né sek rôl, ha tet szett 
ne ki, ha nem. 

Szin tén Za la Szi lárd Zol tán írá sá ban van né mi 
ho má lyos uta lás ar ra, hogy a sze rep lô mo no lóg ja 
va la mi csa lá di prob lé má ról szól ha tott, idôn ként el 
is sír ta ma gát, va la mit sze re tett vol na na gyon el -
mon da ni, meg fo gal maz ni,94 de ez ele ve ku darc ra 
volt ítél ve eb ben a vál to zat lan, kör kö rö sen is mét -
lô dô vi lág ban. 

 
Film, vi deó, ope ra tô rök. 

 

 ATáj kép nek fon tos, szer ves ré sze volt az ak kor 
még új don ság nak szá mí tó vi deo tech ni ka. 
A mun ká ban részt vett há rom fiatal ope ra tôr, 

akik nem csak kül sô se gí tô sze mély zet ként dol goz -
tak, ha nem vé gig pró bál ták a szí né szek kel együtt az 
egész más fél évig tar tó pró ba fo lya ma tot. Ugyanúgy 
tré nin gez tek, csi nál ták a hely zet gya kor la to kat, az 
etû dö ket, mint a töb bi sze rep lô, mi köz ben az is a 
felada tuk volt, hogy rög zít sék a pró bá kon szü le tô 
imp ro vi zá ció kat, gya kor la to kat.95 

Az elôadás ban há rom te rem ben volt ope ra tôr, 
ka me ra és té vé ké szü lé kek, egye dül ott nem, ahol 
a fiatal és az idôs pár a Bib liá ból ol vas tak fel. Mi -
köz ben zaj lot tak a je le ne tek, az ope ra tô rök fo lya -
ma to san vet ték a tör té né se ket, és köz ve tí tet ték azo -
kat a szom szé dos szo bák ba, azaz mi köz ben a nézô 
el me rült pél dául a nôk he lyi sé gé ben a fel mo sás 
szem lé lé sé ben, köz ben be pil lant ha tott ab ba is, hogy 
mi zaj lott ép pen a fér fiak szo bá já ban, és úgy is 
dönt he tett, hogy át megy, ha ép pen ség gel azt ér de -
ke sebb nek ta lál ta. 

Ezek a vi deo köz ve tí té sek nem az elôadás do ku -
men tá ció ját szol gál ták, ha nem a pár hu za mo san 
zajló tör té ne tek egyide jû sé gét hang sú lyoz ták, és a 
vá lasz tá si le he tô sé gek so ka sá gát erô sí tet ték. Egy 
olyan vi lág szer ves ré szei vé vál tak, ahol nem az ok-
o ko za ti össze füg gé sek men tén szer ve zôd nek a je -
le ne tek, nem lo gi kai egy más utá ni ság ban, ha nem 
ki ra kó já ték- sze rû en, egy más sal pár hu za mo san, ha 
úgy tet szik több, pár hu za mos di men zió ban.

91 Uo. 
92 Za la Szi lárd Zol tán, „…a kér dés a biz tos…”, in Vár sze gi Ti bor (szerk.), i. m. 133–134. 
93 Za la Szi lárd Zol tán, „…a kér dés a biz tos…”, in Vár sze gi Ti bor (szerk.), i. m. 133. 
94 Uo. 
95 Lásd a Fuchs Le hel lel ké szült in ter jút. 4. szá mú mel lék let.
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Be fe je zés 
 

 G a ál Er zsé bet há rom, a Gö döl lôi Stú dió ban ké -
szült elôadá sát vá lasz tot tam elem zé sem tár -
gyául dol go za tom ban. A há rom pro duk ció, 

az Etûd so ro zat gesz tus ra, a Felütés és a Táj kép, no -
ha ha son ló mun ka mód szer rel ké szült, és sok ben -
nük a kö zös vo nás, mégis há rom tel je sen kü lön bö -
zô, sok te kin tet ben új sze rû, for ma bon tó elôadás 

volt. Saj ná la tos mó don a hi va ta los szín há zi struk -
tú rán kí vül ké szül tek egy olyan kor ban, ami kor az 
úgy ne ve zett ama tôr szín há zi kez de mé nye zé se ket 
nem iga zán vet ték ko mo lyan, és csu pán egy szûk 
ré teg hez jut hat tak el. Azért tar tot tam fon tos nak do -
ku men tál ni az elôadá so kat, mert ugyan ke vés 
elôadás szá mot él tek meg, és vi szony lag ke ve sen is 
lát ták ôket, mégis a ma gyar szín ház tör té net ben je -
len tôs, újí tó szán dé kú pro duk ciók vol tak.
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1. szá mú mel lék let 
In ter jú Deák Var ga Ri tá val 

2008. no vem ber 11. 
 
– Va la hol azt ol vas tam, hogy a Táj ké pet 1987-ben mu tat tá tok be a Szké né ben (az R-Klub ban), egy másik 

he lyen pe dig azt, hogy Ga ál Er zsi 1985-ben Nyír egy há zá ra szer zô dött. Hogy is volt ez? 
– Az tör tént, hogy ô el kez dett dol goz ni ve lünk, és köz ben pár hu za mo san elin dult a pá lyá ja a szín ház -

ban is. Mi vel mi ál ta lá ban in kább hét vé ge ken dol goz tunk, ô hét köz ben tu dott a szín ház ban pró -
bálni. 

– Ho gyan kez dô dött a kö zös mun ka Gö döl lôn? 
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– A nyolc va nas évek legele jén, kö rül be lül 1980-ra te he tô az, ami kor hét vé gi, vagy nyá ri szín ját szó tábo -
rok kezd tek el szer ve zôd ni az or szág kü lön bö zô te rü le tein. Na gyon sok fé le em bert hív tak meg ezek -
be a tá bo rok ba ta ní ta ni. Ak kor tûn tek fel olyan hu szon-, har minc éves fiata lok, akik önerô bôl ki ju -
tot tak Wroc law ba, Gro tows ki mû he lyé be, hosszabb-rö vi debb idô ket el töl töt tek ott, több ször vissza -
jár tak, és el kezd tek itt hon, eze ken a hét vé gi vagy nyá ri al kal ma kon egy más faj ta gon dol ko dás mó dot 
el ter jesz te ni. Ez a mód szer na gyon erô sen test cent ri kus volt, na gyon kü lö nös mó don dol goz ta meg 
a lel ket, tes tet és a han got egy szer re. Na gyon fel ka va ró mû hely mun ka volt. Eb bôl a mû hely bôl jött 
Ár ko si Ár pád, Cset ne ki Gá bor, és volt köz tük né hány olyan szak em ber, akik nek volt le he tô sé gük kü -
lön bö zô mû ve lô dé si há zak ban kap cso la to kat kiépí te ni, és szép csönd ben meg te rem tet tek egy új kép -
zé si mó dot. Az tán meg hív tak ta ní ta ni a fô is ko lá ról ép pen ki ke rü lô, vagy az ak kor al ter na tí vok nak, 
vagyis még csak ama tô rök nek, hí vott cso por tok ból fiata lo kat. Így ke rült eb be a kép zé si rend szer be 
As cher Ta más, Sa la mon Su ba Lász ló, Ár ko si Ár pád, így hív ták meg Ga ál Er zsit, így ke rült oda a ké -
sôb biek ben Sá ri Lász ló, aki a ze nét ta ní tot ta, és sor ban egy re töb ben. Ez már Gö döl lôn volt. 

– Ezek bôl a hét vég ék bôl, tá bo rok ból kiala kult vé gül is egy is ko la? 
– Mint ha egy is ko la len ne. Nem volt ez hi va ta lo san ki mond va, de a rossz nyel vek már úgy em le get ték, 

hogy ez egy rej tett szín mû vé sze ti, ami per sze nem volt tel je sen igaz, min de ne set re le he tô sé get adott 
ar ra, hogy sok fiatal, aki más képp pró bál ta meg ke res ni az út ját, kap ha tott be nyo má so kat. Ez a nyolc -
va nas évek ele jén volt. Az itt ta ní tó em be rek nek (pél dául Sa la mon Su ba Lász ló, As cher, Ga ál, Ár kosi) 
le he tô sé gük nyílt itt ar ra, hogy ren dez ze nek kü lön bö zô rö vid kis da ra bo kat. Én így ma rad tam Er zsi 
mel lett, így kezd tünk el dol goz ni. Vol tak, akik le mor zso lód tak, vol tak, akik újon nan jöt tek, de volt 
egy mag, aki ve le együtt ke res te az út ját. Er zsi is ke res te azt, hogy mind az, amit ô Fo dor mel lett, egy -
részt a Stú dió K-ban, de még elôt te az Or fe ó ban meg ta pasz talt, azt ho gyan tud ja a sa ját gon dol kodás -
mód ja sze rint to vább fej lesz te ni. Így az tán so kat fog lal ko zott a test tel, moz gá sok kal, leg fô kép pen a gesz -
tu sok kal. Na gyon iz gat ták a gesz tu sok. Volt pél dául olyan al ka lom, ami kor fog ta az egész csa pa tot, 
és ki vitt ben nün ket az ut cá ra. Az ut cán em be re ket kö vet tünk, leutá noz tuk a moz gá su kat, azo kat aztán 
a pró ba te rem ben to vább fej lesz tet tük, pi ci kis etû dö ket csi nál tunk be lô lük. Vagy volt olyan, hogy 
rend sze re sen be jár tunk a Gö döl lôn lé vô idô sek ott ho ná ba, és ott bi zo nyos idôt el tölt ve az idôs embe -
rek kel, át vet tük az ô gesz tu sai kat, majd vi deó ra vet tük, aho gyan meg dol goz zuk eze ket a moz gás so -
ro kat. Az így ké szült etû dök egy ré sze be ke rült a da rab ba. Ál ta lá ban úgy dol go zott, hogy nap köz ben 
na gyon sok fé le gya kor la tot adott, éj sza ka pe dig an nak alap ján el kezd te ki dol goz ni a más na pi etûdöket, 
és az an nak meg fe le lô fel ve ze tô gya kor la to kat. Így ment ez, ami kor már in ten zí veb ben dol goz tunk, 
te hát nem csak hét vé gén. Nap pal dol goz tunk, ô éj sza ka írt. Azt nem tu dom, hogy mi kor pi hent. 

– Az el sô da rab, amit együtt ké szí tet te tek, az az Etûd so ro zat gesz tus ra volt. Eb bôl az is ko lá ból nôtt ki ez 
az elôadás? 

– Igen. Ab ban az idô ben na gyon mu ris dol gok ér de kel ték Er zsit, pél dául az, hogy ho gyan le het kom -
mu ni kál ni bi cik lik kel. Eb ben a da rab ban volt négy bi cik li. Azt ke res te, hogy ho gyan le het más kép -
pen meg te rem te ni hely ze te ket, ál la po to kat, más kép pen, mint Szta nyisz lavsz kij. Na gyon ér de kel te 
pél dául a gro teszk. Most el mon dok egy pél dát: a Bu ster Ke a ton ban volt egy olyan pil la nat, ahol a szí -
nész nek sír nia kel lett. Er zsi azt csi nál ta ez zel a szí nésszel, hogy mi nél gro tesz kebb le gyen ma ga a je -
len lét, a szö veg hez va ló vi szony, a hely zet hez va ló vi szony, hogy egy ha tal mas nagy vö rös hagy mát 
há moz ta tott ve le, és így va ló ban pa tak zot tak a könnyei, de köz ben a né zô meg ne ve tett, mert az egész, 
a szö veg, a kép, az egész hely zet annyi ra szo kat lan volt. Mind az, amit ô ilyen mó don ke re sett, na -
gyon meg kér dô je lez te az ak ko ri gon dol ko dást. Ak kor ezt meg is kap tuk. Ka zinc bar ci kán a kö zön ség 
imád ta a da ra bot, de az ak ko ri zsû ri ki csit fa nyal gott, és az egyik zsû ri tag azt mond ta, hogy ô nem 
ér ti, hogy a kö zön ség min ne vet, de hogy ez nem egy da rab. Ez nem szín ház. Az tán ide ha za egy ideig 
ál lan dóan ezt mond ták, hogy ez nem szín ház, egé szen ad dig, míg egy szer csak egy olyan fesz ti vá lon 
vet tünk részt itt Ma gyaror szá gon, ahol a zsû ri el nö ke egy skan di náv szín há zi szak em ber volt, és ô 
na gyon sze ret te a da ra bot, és meg hí vott ben nün ket Mo na có ba, egy szín há zi vi lág kong resszus ra, ahova 
az tán ki men tünk ját sza ni. 

– Nyil ván sem mi lyen tá mo ga tást nem kap ta tok. 
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– Nem. A legel sô elis me rést et tôl a skan di náv fér fi tól kap tuk, aki meg hí vott ben nün ket Mo na có ba az 
Etûd so ro zat tal. Ak kor kap tunk elô ször dí jat. 

– Én azt ol vas tam va la hol, hogy a Felütés sel sze re pel te tek ott. 
– Nem. Ak kor azt rosszul ír ták, mert a Lor cá val vol tunk. Ez volt 85-ben. Mo na có ban az tán jó né hány 

meg hí vást kap tunk Svájc tól kezd ve Ka na dáig, Por tu gá liáig. Ka na dá ba, Qu e bec- be, már az ép pen ak -
kor ké szü lô Felütést akar ták meg hív ni úgy, hogy ott mû helyt is csi nál tunk vol na, a fesz ti vá lon is részt 
vet tünk vol na, a ka na daiak min dent ki fi zet tek vol na, csak annyi kel lett vol na, hogy, mi vel ab ban az 
idô ben nem utaz hat tál csak úgy kül föld re, le gyen egy fenn tar tó szerv. Ne künk is kel lett ke res ni egy 
fenn tar tó szer vet, akik még Mo na co elôtt el is fo gad tak ben nün ket, és ki is jöt tek ve lünk oda. Ami -
kor vissza jöt tünk, és mond tuk, hogy itt van ez a meg hí vás Ka na dá ba, ak kor egy egé szen ma gas he -
lyen azt mond ták, hogy miért aka runk mi ennyit utaz ni, ad juk oda a meg hí vást egy nép tánc cso port -
nak. Er re mond tuk, hogy de hi szen ez egy szín há zi fesz ti vál. Nem baj, mond ták, a ma gyar kul tú rát 
ilyen mó don is le het ott ter jesz te ni. De, mond tuk, ezt az elôadást hív ták meg. Ki fe je zet ten ne künk 
szól. És nem ad ták meg az en ge délyt. Csak annyi kel lett vol na, hogy azt mond ják, hogy igen. Semmi 
pénz, sem mi egyéb. És nem utaz hat tunk. 

– In nen tôl kezd ve nem is utaz hat ta tok má sik or szág ba töb bet? 
– Nem. Nem ját szot tunk kint. Hiá ba vol tak meg hí vá saink, so ha töb bet nem men tünk kül föld re. 
– Mi volt a ne ve tek? Mert hol Gö döl lôi Stú dió ként, hogy Gö döl lôi Ama tôr szí nész Stú dió ként em lí te -

nek ben ne te ket. 
– Össze- vissza volt a ne vünk. Ez ab ból adó dott, hogy Er zsi erô sen har colt az el len, hogy ô egy cso por -

tot ve zes sen. Ezt min den ki nek meg mond ta, aki hoz zá ke rült, hogy ne vár ja tô le azt, hogy megold ja 
az ô éle tét. Fog lal koz tat ta va la mi, eh hez né hány em ber re szük sé ge volt, ne künk is szük sé günk volt 
olyan em ber re, aki más képp gon dol ko dik, te hát így ta lál koz tunk össze. Úgy hív tak ben nün ket, nem 
hi va ta lo san, hogy a Ga ál Er zsi em be rei. Ez volt a nem hi va ta los ne vünk, és a hi va ta los ban meg hol 
ezt ad ták, hol azt ad ták. A fesz ti vá lok ra va la mit be kel lett ír ni, de elég eset le ges volt, hogy me lyik 
nevet hasz nál tuk. 

– Be szél jünk még egy ki csit az Etûd so ro zat ról. Egy részt ar ra len nék kí ván csi, hogy mi lyen je le ne tek vol -
tak a da rab ban, utá na meg ar ról be szél jünk, hogy ho gyan dol goz ta tok, mi lyen mód szer rel. 

– Elô ször is a tér az már ma ga más mi lyen volt, mint amit a ha gyo má nyos szín há zak ban hasz nál tak. Ez 
azt je len tet te, hogy mi U alak ban kör beül tünk egy te ret, mind annyian ál lan dóan benn vol tunk a szí -
nen. Vagy bent vol tunk a já ték tér ben, vagy a kö rül ül tünk. A né zôk ugyanúgy ül tek kör ben. Vég te -
le nül sze gény szín ház volt, ami azt je len tet te, hogy dísz le tet iga zá ból nem hasz nál tunk, csak né hány 
kel lé ket. Volt négy da rab bi cik li, kem ping bi cik lik, amin krepp-pa pír dí szí té sek vol tak. Meg je lent né -
hány el na gyol tan meg raj zolt csa lá di kép, amit a nya kunk ba akasz tot tunk egy bi zo nyos pil la nat ban. 
Volt né hány ke mény ka lap. Ere de ti leg sze re pelt vol na egy élô ál lat is, egy ci ca, bi zo nyos Fe ri ke, ha jól 
em lék szem, Pitz Ka ti nak lett vol na a tár sa. Be is sze rez tek egy ci cát, és meg pró bál tak ve le dol goz ni, 
de az el sô pró bán ki de rült, hogy egy macs ka nem iga zán al kal mas er re. A pró ba ab ból állt, hogy meg -
pró bál ták le va dász ni ôt a szék so rok kö zött. Er zsi az tán el kezd te tör ni a fe jét, hogy mi vel tud ná he -
lyet te sí te ni, és vé gül egy na gyon vas tag cso mó ba kö tött ha jó kö tél lett a ci ca, és Ka ti nak úgy kel lett 
dol goz nia ve le, mint ha egy iga zi macs ká val dol goz na. A ru hák ál ta lá ban a sa ját ru háink vol tak, rö -
vid nad rá gok, pó lók, hosszú nad rá gok. 
Er zsi gesz tu sok ból épít ke zett. Nem volt ha gyo má nyos ér te lem ben vett szín há zi me net rend, nem volt 
ren del ke zôp ró ba meg sem mi ilyes mi. Kiad ta ezt a ta lán há rom ol dal nyi da ra bot, Lor ca Bu ster Ke a ton 
sé tá ját, hogy ol vas suk el, és el mond ta, hogy ki mi lesz a da rab ban. Rám a bag lyot osz tot ta. De semmi 
olyat nem tud tunk föl hasz nál ni a pró bák so rán, ami az em ber nek ha gyo má nyos ér te lem ben eszé be 
jut egy sze rep rôl. Hall gat tuk a pró bán Er zsi kü lö nös inst ruk cióit, ami ket ô is ak kor ke res gélt. Nem 
is annyi ra a szö ve ge ken dol goz tunk, in kább kü lön fé le gya kor la to kat csi nál tunk, ami ket a gesz tu sok, 
je le ne tek kiala kí tá sá ra ta lált ki. Pél dául a bi cik lik bôl idô rôl idô re bi zo nyos for má ció kat csi nál tunk 
meg, ami ak kor na gyon szo kat lan volt egy szín pa di tér ben. És et tôl a szö ve gek, amik el hang zot tak, 
még in kább elide ge ned tek, mert egy na gyon fur csa kon tex tus ba ke rül tek. 
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– Tud nál még ne kem je le ne te ket mon da ni? 
– Uray Ger gô, aki Bu ster Ke a tont ját szot ta, a sze re pe sze rint na gyon sze ret te azt a lányt, akié a macs ka 

volt, Pitz Ka tit. A sze rep sze rint vá gya ko zott rá, és miu tán ta lál ko zott ve le, és ki de rült, hogy mennyire 
le he tet len vál lal ko zás en nek a sze re lem nek a be tel je sü lé se, ak kor kezd te el ma gá nyá ban a hagy mát 
szét szed ni, öm löt tek a könnyei, és kö zöl te, hogy sze ret ne hattyú len ni. Az egész nek egy na gyon furcsa 
je len tés tar to má nya lett. 

– Em lí tet ted Gro tows kit. Sze rin ted be szél he tünk Gro tows ki ha tá sá ról Ga ál Er zsi ese té ben? Vagy ô 
inkább csak a sa ját út ját jár ta? 

– Én úgy gon do lom, hogy a sa ját út ját jár ta. Azt tu dom, hogy jár tak kinn Wroc law ban még a Stú dió 
K-val. Ját szot ták kint a Wo y ze cket az ot ta ni fesz ti vá lon. Nyil ván sok min dent lát tak, és sok min den 
megérin tet te, de nem eb bôl a vi lág ból táp lál ko zott. 

– Hon nan táp lál ko zott, ha nem in nen? Azt tud juk, hogy nem Szta nyisz lavsz kij ból. 
– Kiala kí tot tak Fo dor Ta más nál egy mun ka mód szert, ami bôl ô nyil ván na gyon so kat profi tált, so kat 

ta nult, egy részt Ta más tól, más részt a töb biek tôl. Az tán egy idô után, gon do lom, elér ke zett az a pil -
la nat, hogy úgy érez het te, hogy eb ben a kö zeg ben már nem tud to vább fej lôd ni. Én azt hi szem, hogy 
ez tör tén he tett Er zsi nél, ami kor Szé kely B. La cá val ki vál tak Ta más tól, és ki-ki el kezd te ke res gél ni az 
út ját. Így ke rült ô az tán olyan hely zet be, hogy na gyon fiata lok kal el kezd het te azt, amit ô ma ga sem 
tu dott ak kor még, hogy mi lesz. Együtt pány váz tuk ezt az utat. Mi na gyon bíz tunk ben ne, hi szen 
idô sebb volt, ta pasz tal tabb volt. Azt érez tük, hogy ô is ke res gél, de olyan meg gyô zôen tud ta a gon -
dol ko dás mód ját kép vi sel ni, hogy ab szo lút rá tud tuk bíz ni ma gun kat. Egy na gyon rö vid ideig pár hu -
za mo san He ge dûs Ti bor ak ko ri szín há zá ban is dol go zott, ez volt az Ut ca szín ház, és meg csi nál ták, ha 
jól em lék szem az Ame ri kát, amit még lát tam aze lôtt, hogy hoz zá ke rül tem vol na. Ô ak kor dol go zott 
még egy ideig Ti bor ral, és né há nyun kat el is vitt ab ba a cso port ba, így az tán pár hu za mo san dol goz -
tunk úgy, hogy az egyik ben a ren de zônk volt, a má sik ban pe dig a szí nész tár sunk. Meg ta pasz tal hat -
tunk két fé le gon dol ko dás mó dot, Er zsi nek ezt a na gyon erôs ke zû ren de zôi gon dol ko dá sát, Ti bor nál 
pe dig egy na gyon lágy, na gyon kol lek tív mun ka mód szert. 

– Ga ál Er zsi pon to san meg mond ta, hogy mit akar lát ni? 
– Igen, min dent. Min dent na gyon pon to san. Ab ban az idô ben na gyon ke mény is volt. Na gyon-na gyon 

ke mény volt. Volt, aki ezt ne he zen vi sel te, és el ment, az tán az évek so rán, nyil ván ahogy egy re több 
em ber rel dol go zott, egy re töb bet csi szol gat hat ta a sa ját mód sze rét, szép las san meg ta nul ta azt, hogy 
a kü lön bö zô em be rek hez, kü lön bö zô kép pen tud jon szól ni, kü lön bö zô kép pen vár jon el dol go kat. 
A ké sôb biek ben ez na gyon meg könnyí tet te a mun kát. 

– Annyi sza bad sá got sem ha gyott nek tek, hogy van itt ez a szö veg, csi nálj ve le va la mit, ha nem pon to -
san meg mond ta, hogy mit csi nál ja tok? 

– De, ha gyott te ret imp ro vi zá ciók nak, de az imp ro vi zá ciók is, ha jól em lék szem, és jól íté lem meg 
a mos ta ni agyam mal, ar ra szol gál tak, hogy ôt to vább tud ják len dí te ni. 

– Ma ga a szö veg mon dás sem volt rea lis ta jel le gû? Az is sti li zált volt? 
– Igen. Ab ban az idô ben na gyon ke res te a sti li zá ció kü lön bö zô for máit. Moz gás ban is, be széd ben is, 

je len lét ben is. Ezt a né zôk egy ré sze na gyon sze ret te, de vol tak olya nok is, akik azon nal ab szo lút 
eluta sí tot ták, és nem te kin tet ték szín ház nak. 

– Ze nét hasz nál ta tok az elôadá sok ban? 
– Nem volt jel lem zô. Hogy ha meg is je lent, pél dául a Felütés ben, ak kor azt ott a sze rep lô zon go ráz ta 

vé gig, vagy a sze rep lô éne kel te vé gig, de nem volt a ze né nek olyan erôs dra ma tur giai funk ció ja. 
– Úgy tu dom, ezek mon tázs sze rû, kol lázs sze rû elôadá sok vol tak. 
– Igen, mon tázs sze rûen dol goz ta meg mindegyik elôadá sát, amit ve lünk ké szí tett. A ké sôb biek ben ez 

már vál to zott. Ami kor már csak a kô szín ház fe lé for dult, ma radt a más sá gá ból va la mennyi, de nem 
kö vet te azt a mun ka me tó dust, amit ve lünk kiala kí tott. Én azt gon do lom, hogy azért, mert egy sze -
rûen nem le he tett ezt meg ten ni azok kal az em be rek kel. 

– A Felütés ben ugyanazok sze re pel tek, mint az Etûd so ro zat ban? 
– Az tör tént, hogy az elô zô da ra bok ból né hány em bert min dig to vább vitt a kö vet ke zô be. Így ke rült 

né hány em ber az Etûd so ro zat ból a Felütés be, ami a kez de ti idô szak ban még nôk bôl, és egy fér fi ból 
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állt vol na, és majd nem a be mu ta tóig így is men tek a pró bák, és mi re a be mu ta tó hoz elér kez tünk, ad -
dig ra úgy dön tött, hogy eb be nem kell már az az egy fér fi sem. 

– A Felütés ben ha son ló uta kat jár ta tok, mint az Etûd so ro zat ban? 
– Igen. 
– Tel je sen ugyanaz volt a mun ka mód szer? 
– Nem, ak kor már egy pi cit job ban nyi tott, te hát ki csit gaz da god tak az etû dök. Ha na gyon erô sen aka -

rok fo gal maz ni, ak kor egy pi cit job ban kö ze lí tett a kô szín há zi for má hoz, de azért ez na gyon erôs túl -
zás. De itt is mon tázs tech ni kát al kal ma zott, és na gyon meg hök ken tô hely ze te ket te rem tett bent a 
szín pa don. Pél dául láb do bo gás sal vá la szol tak az em be rek egy hely zet re. Egy tánc rit mu sát hal lot tad 
a lá bak ban, ami tu laj don kép pen egy faj ta reak ció volt egy olyan hely zet re, ahol két nô a nyílt szí nen 
csó ko ló zott. Az je lent meg a tán co ló lá bak nak a rit mu sá ban, aho gyan ezt a töb biek le rea gál ják. Vagy 
egy má sik pél da: egy lá za dás úgy je lent meg, hogy egy nôt, aki csak sé tált egy fe ke te ka bát ban, fekete, 
ma gas sar kú ci pô ben, fe ke te nap szem üveg ben, ad dig ci kiz nek a töb biek, hogy már sem mi lyen más 
mó don nem tud vissza vág ni, mint hogy foly tat va az út ját, le dob ja ma gá ról ezt az egy szál ka bá tot, és 
mez te le nül sé tál to vább, ami ak ko ri ban, az ak ko ri szín ház ban nem volt egy meg szo kott hely zet. 

– En nél a da rab nál mi volt a kiin du ló pont? 
– Nôi hely ze tek. Nem iro dal mi szö veg volt. Ô ol ló zott össze, én már nem is tu dom, sze rin tem ut cán 

hal lott, presszó ban hal lott, min den fé le szö ve ge ket. Kü lön fé le nôk je len tek meg. Pél dául egy olyan 
nô, aki két- vagy há rom gyer me kes csa lád anya, agyon dol goz za ma gát, és mi köz ben a pi zsa má já ban 
az es ti krém jét te szi fel egy nyug ágy ban, köz ben hossza san mond ja a gye re kei rôl és a fér jé rôl szó ló 
mo no lóg ját. Vagy egy zon go ri sta nô, aki egy bár ban zon go rá zik, és a kü lön bö zô kis re lik viáit ki rakja, 
és idôn ként egy ma gá nyos nôt kí sér zon go rán. Vagy az a nô, aki ál lan dóan ré szeg, és a ré szeg sé gében 
kü lö nö sebb nél kü lö nö sebb gro teszk hely ze tek be so dor ja ma gát, majd idôn ként bot rá nyo san híd ba 
vág ja le ma gát, és nyá vog va kezd el kom mu ni kál ni az em be rek kel, vagy tör-zúz. Vagy a kiöre ge dett 
ba lett-tán cos nô, aki már né hány ki lót fel szed ve még min dig a tü tü jét pró bál gat ja. Vagy a ko pasz nô, 
aki a tü kör elôtt cse rél ge ti a pa ró káit, de a ko pasz sá gát nem tud ja le cse rél ni, és el kez di át koz ni az is -
tent, mi köz ben a tük röt kez di el si mo gat va ver ni. Ilyen pi ci kis szi lán kok ból ra kó dott össze. 

– Ezek mind ma gá nyos sor sok. Mind ilyen volt? 
– Ál ta lá ban igen. Meg rá zó le he tett a né zôk nek ilyen tö mény ség ben ta lál koz ni ezek kel a nôk kel. Ér de -

kes volt, hogy ami kor Je les meg néz te, és ki jöt tünk átöl töz ve az elôadás után, meg is je gyez te, hogy 
ezek a nôk mennyi re szé pek, és mennyi re csú nyák benn az elôadás ban. Szó val nôk nek sem volt 
könnyû, de fér fiak nak a nôi sor sok kal szem be sül ni ilyen tö mény ség ben, az na gyon kel le met len érzés 
volt, azt gon do lom. 

– Min den ki nek meg volt a ka rak te re? 
– Igen. Volt egy iker pár, akik foly ton együtt mo zog tak. Öreg ik rek. Az öreg ik rek, akik össze van nak 

egy foly tá ban nô ve, de már egy más agyá ra men nek. Az tán az a nô, a fe le ség mel let ti sze re tô, aki ál -
lan dóan a te le fon hí vást vár ja. Az a nô, aki egy presszó asz tal mel lett az olasz sze rel mé nek pró bál mi -
ni má lis olasz nyelv tu dás sal sze rel mes le ve let ír ni. 

– Vissza-vissza tér tek ezek a fi gu rák, vagy min den ki nek volt egy kis je le ne te? 
– Vissza-vissza tér tek. Vol tak olyan je le ne tek, ame lyek ben mind annyian meg je len tünk, és vol tak olya -

nok, ahol pi ci kis vil la ná sok vol tak. De már ma ga a kez dés más mi lyen volt, mint ami a ha gyo má nyos 
szín há zak ban meg szo kott volt. Mi a né zôk kö zött vol tunk, és ve lük együtt men tünk be a tér be. 

– Hogy né zett ki a já ték tér? 
– Volt egy ver seny zon go ra, ami nek kü lön bö zô funk ciói vol tak. Volt egy nagy fo tel, egy ha tal mas nagy 

fo tel, ami be idôn ként töb ben kel lett be le fér jünk, volt egy nyug ágy, és volt egy nagy, egész ala kos tü -
kör, be ló gat va a tér be. Volt egy há zi lag ké szí tett kis presszó asz tal, fá ból, egy kis ke rek presszó asz tal, 
ami nek na gyon fon tos volt az a tu laj don sá ga, hogy könnyen fel tud jon bo rul ni. 

– A Felütés nek az írott anya ga meg je lent a Lé pé sek cí mû kö tet ben. 
– Igen, bár azt kell, hogy mond jam, hogy azért ez ál lan dóan vál to zott. Az, ami meg je lent nyom ta tás -

ban, az csak egy va riá ció volt. Er zsi ab ban az idô ben, ami kor ment már egy ide je a da rab, úgy csi nált 
felújí tó pró bá kat, hogy egy részt ke rül tek be le új em be rek, akik át vet tek sze re pe ket, de a ré giek kel is 
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meg csi nál ta azt idô rôl idô re, hogy átosz tot ta a sze re pei ket. Nem azért, mert az elôadás ban ezt szerette 
vol na lát ni, ha nem azt gon dol ta, hogy az se gít an nak a szí nész nek megújul ni, ha meg né zi, hogy vala -
ki más ho gyan gon dol ko dik ugyanar ról. Úgy hogy elô for dult, hogy meg kap tál egy má sik sze re pet. 
Így én jó né hány sze re pet vit tem vé gig az elôadás ban. 

– So káig ját szot tá tok a Felütést? 
– Hu szon va la hány szor, azt hi szem. Az Etûd so ro za tot vi szont biz tos, hogy ke ve sebb szer ját szot tuk, mint 

a Felütést. Az tán ô köz ben el kez dett dol goz ni Nyír egy há zán, el is vitt oda ma gá val em be re ket. Majd 
meg hív tak ben nün ket Szol nok ra, hogy né hány elôadást csi nál junk a Felütés bôl a stú dió szín ház ban, 
és ô azt kér te, hogy az új da rab ját hadd pró bál ja nap köz ben. El kezd tünk dol goz ni az új da ra bon, 
ami ben né há nyan részt vet tek a Felütés sze rep lôi kö zül, de ke rül tek be újak is. Már csak azért is, mert 
eb ben fiúk is ját szot tak. Ez volt a Táj kép, és en nek épp hely színt ke res tünk. Fon tos volt, hogy hol 
játsszuk, és ami kor Er zsi meg lát ta a Mû sza ki Egye tem R-Klub já nak a te rét, ak kor el dön töt te, hogy 
ott lesz, és el kez dett esze rint gon dol kod ni. Ez a tér ha tá roz ta meg azt, hogy mi lyen elôadás szü les -
sen. El kezd te fog lal koz tat ni ôt a ka me ra. Né hány fiatal ope ra tôrt ho zott ma gá val, és már a pró bá kon 
el kez dett ben nün ket ar ra tre ní roz ni, hogy meg szok juk azt, hogy ka me rák kal dol go zunk. Kiala kí tot -
tuk az R-Klub ban, négy te rem ben a já ték te ret, ezek kü lön bö zô nagy sá gú te rek vol tak, amik ben kü -
lön bö zô tör té ne tek men tek vé gig. A né zô, ami kor megér ke zett, ak kor még be sem jö he tett a len gô -
aj tón, és ott már volt egy ké per nyô, amin va la me lyik szí nész mint be mon dó el mon dott egy szö ve get, 
ami tu laj don kép pen inst ruk ció volt a né zô szá má ra, hogy itt a négy te rem ben négy kü lön bö zô elôadás 
zaj lik, és a né zô bár mi kor bár me lyik te rem be be me het. Ta lán a leg ki sebb te rem ben nem volt ka me -
ra, vagy ké per nyô, de az összes töb bi ben volt je len ope ra tôr, és vet te a bent fo lyó tör té né se ket, és ké -
per nyô kön le he tett lát ni egy má sik te rem nek az ép pen ak kor fo lyó je le ne teit. A né zô ki-be ment egyik 
hely rôl a má sik ra, ez azt je len tet te, hogy az elôadás szá má ra úgy állt össze, aho gyan az nap össze rakja 
ma gá nak, ahogy egyik hely rôl a má sik ra megy. Ahogy az egyik rész le tet a má sik után né zi meg. Ha 
új ra el jött, olyan volt, mint ha egy új elôadást lá tott vol na, hi szen pon to san ugyanúgy so ha nem tudta 
be jár ni. Az elôadás vé gén pe dig a ját szók mindegyik te rem bôl ki szo rí tot ták a né zô ket, ki a fo lyo sóra. 
Ez úgy tör tént, hogy a szo bá kat úgy ala kí tot tuk ki, hogy a fa lak elé ha tal mas nagy vász na kat füg gesz -
tet tünk fel csi ga rend sze rek kel. Tu laj don kép pen meg csi nál tuk a szo bát vá szon ból is. Ab ban a szo bá -
ban is, ahol én dol goz tam, ahol né gyen vagy öten vol tunk nôk, fel mo só ronggyal és vö dör rel. A mi 
rí tu saink a fel mo sás sal és a nôi lét tel függ tek össze. Volt egy olyan pil la nat, ami kor be le kel lett ka -
pasz kod nunk a fa lak ba, és a fa la kat ma gunk kal húz va olyan volt, mint ha ki for dí ta nánk a szo bát, mint 
ahogy egy pu ló vert ki for dít az em ber, és ez zel ki tol tuk a né zô ket is a fo lyo só ra. Ez volt a vé ge. 

– Mik zaj lot tak a szo bák ban? 
– A leg ki sebb szo bá ban, az úgy ne ve zett fe hér szo bá ban, volt egy idôs há zas pár, és volt egy fiatal há zas -

pár, akik egy asz tal nál ül tek, és ta lán mint ha ôk a Ka le va lá ból meg az új szö vet ség bôl ol vas tak vol na 
fel. De most nem es kü szöm meg rá. 
Az tán volt egy olyan szo ba, ahol csak fér fiak vol tak, ôk mint ha egy vá ró te rem ben len né nek, bal lon -
ka bát ban, ba kancs ban vol tak, ha tal mas nagy cso ma gok kal, és en nek a köz tes lét nek, en nek a vá ra -
ko zós lét nek a nyû gei vel vol tak el fog lal va. 
Volt a nôi szo ba, ahol né gyen vagy öten vol tunk nôk, sti li zált ru há ban, fel mo só ronggyal, fel mo só vö -
dör rel, víz zel. Foly ton mos ni kel lett a ta lajt, en nek vol tak ri tuá lis moz du la tai. Hol ma gun kat kel lett 
mos ni, bi zo nyos test ré sze ket, ugyanab ban a víz ben, hol fel mos ni, te hát ez a két do log össze mo só -
dott. Mind annyiunk ról ké szült olyan kép, ami mint ha egy több év ti zed del ké sôb bi öreg asszony képe 
len ne, il let ve mind annyiunk nak kel lett ké szí te ni egy film-e tû döt. Ki kel lett ta lál ni min den ki nek egy -
faj ta vágy ké pet, hogy an nak a nô nek, akit ô ját szik, mi a vá gya. És idô rôl idô re ezek a vágy ké pek 
a kép er nyôn meg je len tek, mi köz ben mi ját szot tunk. 

– És a fo tók? 
– A fo tók is ott vol tak a tér ben. 

A né zôk egy na gyon kes keny csík ban jö het tek be en nek a szo bá nak a leg vé gé be, el vol tak vá laszt va 
a mi já ték te rünk tôl egy na gyon vas tag, vö rös, fo nott kö tél lel, mint a kiál lí tá so kon aho gyan el vá laszt -
ják a kiál lí tott tár gya kat a kö zön ség tôl. 
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Ezen kí vül volt még egy szo ba, ahol egy fér fi volt, egy ma gá nyos fér fi, akit csak ké per nyôk vet tek 
körül. 

– Eze ken a ké per nyô kön le he tett lát ni… 
– …a töb bi szo bát. Egye dül a fe hér szo bát nem. Az egy na gyon pi ci ke kis szo ba volt, ami nek elég gé 

intim te re volt, csu pa fe hér rel, a vász nak is fe hé rek vol tak. Ez volt az a tér, ahol az öreg és a fiatal pár 
voltak. 

– Az egész elôadás ri tu á lé- sze rû volt? 
– Igen. Mindegyik je le net nek volt egy faj ta ri tuá lé ja. Az is na gyon ér de kes volt, ahogy eb ben az elôadás -

ban ta pasz ta la to kat nyer het tünk ar ról, hogy a kö zön ség, aki most egy ki csit sza ba dabb hely zet be ke -
rült, ho gyan vi szo nyul eh hez. Vol tak olyan em be rek pél dául, akik, ami kor a ki hú zá sok vol tak, ak -
kor di rekt úgy áll tak be, hogy út ban le gye nek, és tíz cen ti rôl be le néz tek az ar cod ba, mint ahogy egy 
szo bor hoz oda me hetsz tíz cen ti re. Ezt meg ta pasz tal ni na gyon ér de kes is ko la volt. Azt gon do lom, 
hogy mind két ol dal nak. Na gyon ér de kes volt pél dául, hogy vol tak olyan né zôk, akik el kezd ték meg -
rend sza bá lyoz ni a má si kat. Na gyon új sze rû, na gyon más mi lyen volt ez az elôadás. Én azt gon do lom, 
hogy na gyon ér de kes le he tô ség volt ez a né zô szá má ra, hogy sa ját ma gát meg vizs gál ja. 

 
 

2. szá mú mel lék let 
In ter jú Mold vai Kiss And reá val 

2008. no vem ber 29. 
 
– Gö döl lôn az Ama tôr Szí nész stú dió vagy Szí nész kép zô Stú dió úgy mû kö dött, hogy min den hó nap ban 

egy hét vé gén ott vol tunk Gö döl lôn, és ak kor reg gel tôl es tig tré nin gez tünk kü lön bö zô ok ta tókkal, szín -
há zi em be rek kel. Ott ta ní tott Ga ál Er zsi is töb bek kö zött, de As cher Ta más is, az tán Ve ker dy Tamás -
nak is vol tak pszi cho ló giai szem pon tú szín ház-kur zu sai, Sá go di Ga bi be széd ta nár, Szi ko ra János… so -
kan. Egy elég ko moly gár da volt. Én ott ta lál koz tam elô ször Ga ál Er zsi vel. Nem is mer tem ôt elôt te. 
Ahogy elô vet tem ezt a kö te tet, és elol vas tam (Lé pé sek cí mû kö tet), eb ben na gyon jól le van ír va, hogy 
egy imp ro vi zá ciós gya kor lat sor volt en nek az elôadás nak (Felütés) az elôz mé nye. Elô ször ve gye sen csi -
nál tuk, fiúk, lá nyok kö zö sen, kü lön bö zô hely zet gya kor la tok vol tak, és ezek bôl ala kult ki, gon do lom, 
Er zsi fe jé ben az elôadás. Volt, hogy szö ve get kel lett hasz nál ni, volt, hogy dalt kel lett kom po nál ni, volt, 
hogy han go kat kel lett hasz nál ni, min den fé le felada tok vol tak, és azok ból szü lettek a je le ne tek. 

– A Lé pé sek cí mû kö tet ben te hát ben ne van a Felütés szö ve gé nek egy ver zió ja. 
– Vé gül is a vég le ges. Ta lán ez lett a vég le ges. Van ben ne 11 ka rak ter, de kö zöt tük van egy iker pár, 

tehát sze rin tem Er zsi vel együtt 13-an vol tunk. Van ben ne egy pár, pont mi vol tunk Ri tá val, két vén -
kis asszony, mi min dig együtt mász kál tunk, egy for ma moz gás sal, egy for ma hang hor do zás sal. 

– Úgy dol goz ta tok, hogy Er zsi ho zott anya got, szö ve ge ket? Vagy a szö ve ge ket is ti ala kí tot tá tok ki kö -
zö sen? 

– Sze rin tem mi, és ab ból vá lo ga tott Er zsi. Ami meg tet szett ne ki, azt meg tar tot ta. Ami nem tet szett neki, 
azon még vál toz tat tunk, vagy dol goz tunk. 

– Em lék szel konk rét je le ne tek re? 
– Az volt a szer ke ze te az elôadás nak, hogy egyé ni sor so kat áb rá zo ló je le ne tek vál ta koz tak az egyén és 

a kö zös ség vi szo nyá ról szó ló etû dök kel. Több nyi re volt egy-két szó ló, és az tán jött egy olyan je le net, 
ami ben ez az egyén a kö zös ség gel va ló konflik tu sát megél te. Mindegyik fi gu ra na gyon ér de kes, nagyon 
fur csa volt. Ké sôbb pe dig cse rél get tük is a sze re pe ket. Volt Er zsi nek egy olyan mód sze re, hogy úgy 
tar tot ta fris sen az elôadást, hogy idôn ként meg le pett ben nün ket, az zal, hogy egy má sik fi gu rát kel -
lett el ját sza nunk. Így én is ját szot tam több sze re pet. 

– El me sélsz ne kem né hány je le ne tet? 
– „Szö ször gés sel” kez dô dött. Ez Er zsi nek egy fix sza va volt, amit min dig hasz nált. Be szi vá rog tak a nôk 

a tér be, min den ki a sa ját ma ga rit mu sá ban. Cél ta la nul be kó vá lyog tunk a tér be. Min den ki ka bát ban. 
Az el sô je le net ben min den ki ka bát ban volt, és alat ta volt a fi gu rá já nak meg fe le lô öl tö zet. A tér ben kö -
zé pen volt egy fo tel, az egyik ol da lon ló gott egy tü kör, egy tel jes ala kos nagy tü kör, volt benn jobb elöl 
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egy nyug ágy, egy si ma fa ke re tes nyug ágy, a bal ol da lon elöl pe dig egy pi ci ke rek presszó asz tal egy-két 
szék kel, há tul pe dig egy nagy ver seny zon go ra. Egy ren des nagy zon go ra. Az el sô je le net ben, azt hi -
szem a fo tel ben, össze gyûl tek a lá nyok, és ak kor az én fi gu rám el kezd te föl hív ni ma gá ra a figyel met. 
Ez egy ex hi bi cio nis ta fi gu ra volt, ki hí vó ru há jú, ma gas sar kú ci pô ben, fél re volt a ru hám tûz ve, dí va -
sze rû jel me zem volt, és eb ben el kezd tem kör be-kör be tán col ni a tö meg kö rül, ami nek a vé ge az lett, 
hogy eles tem, és ak kor min den ki meg jegy zé se ket tett rám. A mu tat ványt min den ki elég kö zö nyö sen 
szem lél te. Ki csit olyan volt, mint aki be akar ke rül ni egy kö zös ség be, és min dent meg tesz azért, hogy 
el fo gad ják, de per sze nem fo gad ják el. Nem uta sít ják el, de tel je sen szenv te le nül né zik. Majd mi kor 
eb ben a nagy igye ke ze té ben már odáig fa jul a do log, hogy össze tö ri ma gát, ak kor min den ki na gyon 
böl csen meg jegy zi, hogy hát ezt nem kel lett vol na, és hogy én elô re gon dol tam, és meg mond tam, hogy 
ez lesz a vé ge. És ak kor min den ki na gyon okos meg jegy zé se ket tett. Az tán va la ki, ez azt hi szem, pont 
Ri ta volt, mégis csak fel ka rolt en gem, a se gít sé gem re sie tett, a párt fo gá sá ba vett, meg csó kolt, és ezek 
után már, azt hi szem, mind a ket tôn ket ki lö kött a tö meg. Volt egy olyan je le net is, hogy négy nô, mint 
va la mi di vat be mu ta tón, föl vo nult, és köz ben be szél get tek, és a moz gás meg a szö veg tel je sen kont -
raszt ban áll tak egy más sal. Ez elég gé jel lem zô volt az elôadás ra, és ak ko ri ban ez na gyon mo dern, na -
gyon for ma bon tó volt, hogy ha a moz gá sok ban pél dául ked ves ség volt, köz lé keny ség, ak kor biz tos, 
hogy a szö veg egy gyil kos, eluta sí tó, kri ti zá ló, dur va szö veg volt. Sze rin tem en nek az volt a miért je, 
hogy nyil ván va lóan a ha zug sá gok ról szól tak ezek a je le ne tek. A „mást mon dunk, mást mu ta tunk„gon -
do la ta je lent meg ben nük. Az egyé ni je le ne tek kö zül na gyon meg rá zó az a je le net, ami kor egy vé kony 
kom bi né ban egy ko pasz nô ol dal ról a ta ka rás ból ha tá ro zott lép tek kel be megy a tü kör elé, hoz egy pa -
ró kát, fel pró bál ja, né zi ma gát, le kap ja, ki megy. Ezt több ször meg csi nál ja, egy na gyon ki dol go zott, Er -
zsi ál tal na gyon konk ré tan ki dol go zott rit mus ban. Meg volt ha tá roz va, hogy ho gyan kell men ni a tü -
kör höz, ott megáll ni, mennyi idôt töl te ni ott, majd vissza men ni. Né hány szor kü lön bö zô pa ró kák kal 
jön a nô, és a vé gén ki bo rul, és egy szer csak le kap ja az utol só pa ró kát, és vé gig húz za a tük rön a te -
nye rét több ször egy más után, és mon da ni kez di az „is te nem”-et kü lön bö zô nyel ve ken, hogy „Di os Mio” 
sa töb bi. Min den fé le nyel ven az „is te nem” szót. Ahogy a te nyerét húz ta a tü kör lap ján, an nak na gyon 
fur csa hang ja volt. És eb ben a je le net ben nem is volt fo ko zás, ha nem rög tön üvöl tött a nô. Elüvöl töt -
te ezt az is te ne met kü lön bö zô nyel ve ken. Ezek az egyé ni jelene tek mind a ma gány ról szól tak. A re -
mény te len ség rôl, a kiút ta lan ság ról. Úgy hogy elég gé dep resszív elôadás volt. 

– És nem is volt hu mo ra? 
– De, de, volt. Er zsi olyan szé pen ne ve tett, úgy ben nem van, na gyo kat ne ve tett pró bán. Egy kô ke mény 

nô volt, és iszo nyú ma ga san volt a mér ce, olyan szem pont ból volt ma ga san, nem szí né szi kva li tás szem -
pont já ból, mert hisz hát ama tô rök vol tunk, én is 16 éves vol tam, azt sem tud tam, hogy mi az, hogy 
szí nész mes ter ség, ha nem ab ból a szem pont ból volt ma gas a mér ce, hogy min den ki tôl tel jes meg nyí -
lást várt. Min den ki tôl azt vár ta el, hogy ott, ak kor ma xi má li san megél je azt a pil la na tot. Az a szó is na -
gyon sok szor el hang zott a szá já ból, hogy „ka mu ké ró”. Volt, hogy csi nál tunk egy je le ne tet, és csak annyi 
volt a kri ti ka, hogy „ka mu ké ró, ka mu ké ró”, hogy ez nem az, ez nem kell, ez ôt nem ér dek li, ha va la -
ki itt így han gi csál, meg meg pró bál ja el ját sza ni a je le ne tet. Tel jes mér ték ben meg kellett él ni, vagy át 
kel lett él ni. Ez tu laj don kép pen egy na gyon alap ve tô el vá rás egy ren de zô tôl, ak kor én ezt nem tud tam, 
ma már tu dom, mert már na gyon régóta csi ná lom a szín há zat, sok he lyen vol tam, sok em ber rel dol -
goz tam. Aho gyan ô dol go zott, és amit ô el várt tô lünk, an nak sze rin tem alap nak kel le ne len ni min den -
hol. Na gyon ke mény volt Er zsi vel, en nek el le né re bor zasz tó há lás volt, ami kor meg szü le tett egy-egy 
iga zi pil la nat. Ôtô le egy di csé ret felért egy nem is tu dom mi vel. Mert fu kar ko dott vele, de ami kor meg 
di csért, ab ban tel je sen biz tos le he tett min den ki, hogy az jó. Na gyon le he tett ad ni a kri ti ká já ra. 
Volt hu mo ra az elôadás nak, csak na gyon fa nyar hu mo ra. An nál a je le net nél pél dául, ami kor elesik 
a nô a nagy tán co lás ban, a töb biek ahe lyett, hogy oda men né nek és se gí te né nek ne ki, el kez de nek be -
szél get ni, és ar ról be szél get nek, hogy „na gyon megüt het te ma gát, tud tam, hogy ez fog tör tén ni, iga -
zán saj ná lom”, ezt egy-egy nô mond ta. „Én is megérez tem. Szü le tett jós te het ség vagy. Anyám tól örö -
köl tem. Úgy néz ki, mint ha el tört vol na. Ta lán or vost kel le ne hív ni. Jaj, mi lyen kel le met len le het egy 
láb tö rés. Szól hat tál vol na ne ki. En nek? Legalább há rom hó na pot kell fe küd ni ve le, és mos dat ni, etetni. 
Biz tos a fe jét is beütöt te. Ta lán csak agy ráz kó dás, de na gyon kí nos tud len ni”. Annyi ra ér zék le tes, 
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rög tön itt az ele jén az a vi lág, ami rôl be szél ni akar, ez a hi deg, ér zé ket len, szenv te len, egy más ra nem 
fi gye lô vi lág, ami azóta csak még erô tel je sebb. De ez hu mor ral van na gyon sok je le net ben meg je le -
nít ve. Az tán volt egy lány, aki nek egy olyan je le ne te volt, hogy ült egy für dô kö peny ben a nyug ágy -
ban, és kré mez te az ar cát. Masszí roz ta a kré met az ar cá ba, és köz ben mon dott va la mi tel je sen ideg -
be teg mo no ló got. Ma ga elé be szélt. Mint aki ál lan dóan egye dül van, és min dig egy ma gá ban be szélget. 
Az tán volt az, ami kor az egyik nô le dob ta ma gá ról a ka bá tot, és mez te le nül ment kör be-kör be. 

– Fe ke te ka bát ban ment kör be-kör be, és csú fol ták a töb biek, igaz? 
– Igen. Ak kor volt ez, ami kor a „di vat be mu ta tón” jött a négy nô, il leg ve-bil leg ve csú fol ták, és a vé gén 

ô le dob ta a ka bá tot, és mez te le nül állt ott elôt tük. Az tán volt egy lány, aki nek az volt a je le ne te, hogy 
be jött egy he lyes kis re ti kül lel, leült a fo tel be és eléne kelt egy dalt. Na gyon szo mo rú, na gyon ma gá -
nyos da locs ka volt. „Úgy vá rom a le ve lét….” Kis csip ke kesz tyû ben, kis re ti kül lel ezt eléne kel te, egyedül, 
kö zé pen, sö tét volt, csak a nagy fo te lon volt fény, és sem mi kü lö nös nem tör tént, de olyan szép volt. 

– Kü lön a szö veg mon dá son is dol goz ta tok? Az in kább sti li zált volt? Vagy a szö ve gek meg ma rad tak rea -
lis tá nak, és an nak volt egy fe szült sé ge, hogy ma ga a je le net meg nem volt rea lis ta? 

– Vé gül is az egész sti li zált volt. Reá lis szi tuá ció ból és tar ta lom ból in dult ki egy-egy je le net, de sti li zált 
for má ban je lent meg. Tu laj don kép pen a szö veg mon dás nak is volt for má ja, mert ahogy vissza gon do -
lok er re a je le net re Ri tá val, egész biz tos, hogy volt egy hang vé te le an nak, ahogy ez a két kis asszony 
be szél egy más sal. Er zsi nek az elôadás min den pil la na tá ra volt el kép ze lé se. An nak el le né re, hogy ren -
ge teg min den imp ro vi zá ció ból szü le tett, a sze rep lôk imp ro vi zá ciói ból, mi kor már meg szü le tett, és 
mi kor már meg volt az anyag, on nan tól kezd ve ô egé szen pon to san tud ta, min den pil la nat ban, hogy 
mit sze ret ne. A szö veg for má ját te kint ve is. Az volt ne héz feladat, fô leg így ama tôr ként, bár ak kor 
még sok máz nincs rá ra gad va az em ber re, meg ru tin, meg gya kor lott ság, hogy meg töl te ni a for mát 
hi te les ség gel. Hogy le gyen meg a for ma, de hogy az ab szo lút ôszin te le gyen és iga zi. Úgy, hogy amikor 
hal lod, el se tud jad kép zel ni, hogy más hogy is le het ne mon da ni. Ez a nô ezt csak így mond hat ja. 
Egy má sik je le net. Volt a ré szeg nô vel egy je le ne tem. Jö vök a presszó ba, leülök, elô ször egye dül va -
gyok, és írok egy le ve let ola szul a sze rel mem nek. Ott sem mi kü lö nö sebb konflik tus nem tör tént, csak 
ír a nô ola szul egy le ve let, vagy meg pró bál ír ni, tel je sen ti pi kus, hét köz na pi mon da to kat mond. Ez 
után a je le net után, oda jön a ré szeg ba rát koz ni, és elin dul egy konflik tus a két nô kö zött. Az a nô, 
aki ül a presszó asz tal nál, el kül di a ré sze get, de az meg nem akar el men ni. Ott áll, leül ta lán, ki nyit -
ja a re ti kül jét, leesik a szék rôl, új ra visszaül, elô vesz ci ga ret tát, meg pró bál rá gyúj ta ni, kör be néz, hogy 
van-e ha mu tar tó, nem ta lál, vissza te szi a gyu fás do boz ba a gyu fát stb. A vé gén az el sô nô már annyira 
ki bo rul, hogy le ta szi gál ja, meg rug dos sa a má si kat, majd ki ro han. Az meg ab szo lút nem vé de ke zik, 
olyan, mint egy bá bu. Mi kor a föl dön van már, újabb ci ga ret tát vesz elô, rá gyújt, kun cog ma gá ban, 
feláll és ki megy. 
Az tán volt egy hosszú szô ke ha jú lány, aki tö röl kö zô ben, vi ze sen, mint aki most jött ki a tu so ló alól, 
egy te le fon kagy ló val a fü lén vé gig hall gat egy fér fi mo no ló got. Azt hi szem, a sze re tô jét, aki ex ku zál ja 
ma gát, hogy miért nem tu dott el men ni a ran de vú ra, és hogy a fe le sé gé vel mi van stb. Jött a hang szó -
ró ból ez a fér fi hang, ô pe dig csak ott állt, né zett ma ga elé és hall gat ta. 

– Ez volt az egyet len pont, ami kor egy fér fi kvá zi meg je lent? 
– Igen, egy fér fi hang. Ugyanez a lány, egy má sik je le net ben föl fe küdt ha nyatt a zon go rá ra (na gyon 

hosszú, szô ke ha ja volt), és le ló gat ta a fe jét, a ha ja majd nem leért a föl dig, és na gyon-na gyon las san 
el kez dett le fe lé csúsz ni, fej jel le fe lé a zon go rá ról. Ki csit ez ilyen att rak ció-fé le ség volt. Az tán va la hol 
köz ben el ment a fény. Nem esett le, ha nem egé szen va ló sze rût le nül las san le folyt a zon go rá ról. 

 
 

3. szá mú mel lék let 
In ter jú Di ós si Gá bor ral 

2009. áp ri lis 7. 
 
– Ne kem az el sô tár su lat, ami ben dol goz tam, Er zsi Gö döl lôi Ama tôr szí nész Stú dió ja volt. 86-ban kezd -

tünk dol goz ni, 86 nya rán. Több mint egy évig tar tott a Táj kép pró ba fo lya ma ta, mert én úgy em lék -
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szem, hogy 87 ok tó be ré ben mu tat tuk be az R-Klub ban. Min dig hét vé ge ken ta lál koz tunk az egy év 
alatt, nem is olyan sok szor, vagy tíz szer, ti zen öt ször Gö döl lôn, én legalábbis így em lék szem. Az tán 
ami kor egy év el telt, ak kor volt egy in ten zí vebb pró ba idô szak, ami Szol no kon kez dô dött, azt hi szem. 
Ott lent vol tunk egy hé tig, mert ott ját szot tak há rom vagy négy elôadást a lá nyok. Ját szot ták a Felütést, 
de le men tek a fiúk is, hogy pró bál has sunk. Egy hé tig lent pró bál tunk Szol no kon, az tán volt még egy 
in ten zív hó nap Gö döl lôn. Meg ta lán egy hét az R-Klub ban. 

– Az tán az R-Klub ban mu tat tá tok be. 
– Igen, úgy em lék szem, hogy az R-Klub ban mu tat tuk be 87 no vem be ré ben. Ta lán volt be lô le nyolc-

tíz elôadás. 
– Mi lyen gya kor la tok vol tak a pró bá kon? 
– Volt Er zsi nek egy el mé le te, amit egyéb ként egy cikk ben össze is fog lalt, és Szol no kon ez a gon do lat 

el is hang zott, és ez min dig a fe jem ben van, hogy „én for ma lis ta szín há zat csi ná lok.” Te hát ô nyíl tan 
vál lal ta, hogy ô szét tö ri a szö ve get, és hogy a for ma fe lôl kö ze lí ti meg a dol go kat. 
Vol tak min den fé le gya kor la tok. Volt pél dául a „szö ször gés”. Az, ami kor olyan dol go kat csi nálsz, ami -
nek sem mi ér tel me a já ték vagy a dra ma tur gia szem pont já ból. A lé nye ge nem az, hogy csi ná lod a da -
ra bot, ha nem az, hogy lé te zel. Er re csi nál tunk gya kor la to kat, és eze ket ô kom men tál ta. Min dig voltak 
meg be szé lé sek a pró bák köz ben. Er zsi mun ka mód sze ré rôl azt le het mon da ni, hogy reg gel tôl es tig. 
Vé rig. Ren dü let le nül. Ezer rel. Kis szü ne tek kel. Ilyen volt a mun ka mód sze re. 
Volt egy olyan etûd, amit min dig a fi zi kai be me le gí tés vé gén csi nál tunk, és az össze szo kást cé loz ta 
meg. Az a gya kor lat, hogy hát tal áll min den ki, kör ben, és Er zsi be mond egy szá mot. Mond juk ti zen -
nyolc em ber van, és be mond ja azt, hogy nyolc, és ab ban a pil la nat ban nyolc em ber nek be kell for -
dul nia. De csak nyolc nak. Ezt min dig csi nál tuk tíz szer, ti zen öt ször a fi zi kai be me le gí tés után. És 
annyi ra ér de kes volt, hogy min dig olyan kor ala kult ki az össz hang, ami kor amúgy is össz hang volt 
kö zöt tünk. De ami kor szétesett a tár sa ság, ak kor ez a do log nem mû kö dött. Eb ben nem volt csa lás, 
mert egy szer re kel lett meg for dul ni. 

– Min den pró ba úgy kez dô dött, hogy volt be me le gí tés? 
– Igen, azt hi szem, igen. 
– Ez moz gá sos be me le gí tés volt? 
– Igen. Ez a Cset ne ki- fé le do log, amit ô ak kor kép vi selt, hoz ta Fran ciaor szág ból. A kon takt tánc nak az 

ele je volt még ez ak kor, meg a ke le ti tech ni kák. 
– Me sélj ne kem a Táj kép rôl. 
– Négy szo ba volt. Az egyik ben volt négy em ber, egy má sik ban négy plusz egy, a har ma dik ban öt, és 

a ne gye dik ben volt egy. 
– És mik tör tén tek a szo bák ban? 
– Az egyik he lyen vol tak a fiúk, négy fiú, meg egy öreg ma ma. Egy né ni, aki Ausch wi tzot túlél te. Nagyon 

okos volt. Nem csi nált sem mit, csak ott ült, és volt egy kis Ca sio szin te ti zá to ra, azon ját szott. Ennyi. 
Em lék szem az öreg né ni nek a he lyé re. Fent volt egy egy mé te res do bo gón. A szo bá nak a dísz le te pe -
dig egy nagy pá lya ud va ri pad ból állt, és volt ott még nyolc-tíz bô rönd. A fiúk hosszú fér fi há ló ru hát 
és ba kan csot vi sel tek, azt hi szem. El hang zot tak szö ve gek, mon da tok is. Lô rin czy At ti la írt olyan pár -
be szé de ket, vagy nem is pár be szé de ket, ha nem je le ne te ket, ami ket úgy írt, hogy leírt sok-sok mon -
da tot, mond juk két-há rom ol dalt. Az tán azt min den ki a ke zé be kap ta, és az volt a gya kor lat, hogy 
min dig tud nia kel lett min den ki nek, hogy mi kor ki jön. Nem volt oda ír va, és nem is asz tal nál pró -
bál tuk el, ha nem min dig a tér ben. Min den ki nek ott volt a ke zé ben a pa pír, és köz ben annyit kel lett 
csi nál ni, hogy he lyet kel lett vál toz tat ni, moz du la to kat kel lett vé gez ni, és min den ki nek tud nia kel lett, 
hogy mi kor jön ô. De ez imp ro vi zá ció volt. Ezt a gya kor la tot na gyon sok szor csi nál tuk. Ezt csak azért 
mon dom el, mert ezek nek az imp ro vi zá ciók nak a han gu la ta na gyon ben ne volt eb ben a fiús je le net -
ben. Ilyen jel le gû mon da tok vol tak ott a fiúk nál. Egy mon dat, két mon dat, egy más ra fe le lés. A négy 
fiú tel je sen egy for ma ru há ban volt, vi szont mindegyik egy más in di vi duum, más ka rak ter volt. 

– És mit csi nál tak? 
– Vá ra ko zás volt. 
– Er re vol tak gesz tu sok? 
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– Gesz tu sok meg szö ve gek. Egy má sik szo bá ban volt egy fiú, egy lány, egy bá csi meg egy né ni. Én vol -
tam a fiú. A lány az min dig na gyon szép volt. Elô ször Zsol dos Va li volt, és utá na Pitz Ka ti lett, aki 
szin tén gyö nyö rû. Er zsi azt mond ta, hogy té ged azért tet te lek ide a lánnyal, mert azt akar tam, hogy 
le gyen egy szép lány meg egy csú nya fiú. Ez volt a Bib lia-te rem. Mi fe hér pa raszt ru há ban vol tunk. 
Vagy bib liai, ha úgy tet szik. Volt egy fa asz tal, két fa ló ca mö göt te. Az asz ta lon volt egy olaj mé cses, 
meg egy Bib lia. És el hang zott egy szö veg, ami húsz per cig tar tott. 

– Mi volt ez a szö veg? 
– A Bib liá ból vol tak idé ze tek. A négy kö zül ket tô sze rep lô pe dig eléne kel te Kál mán Im re Csár dás ki rály -

nô jé bôl a Túl az Ópe ren cián bol do gok le szünk… cí mû dalt. Az tán meg ilyen mon da tok, hogy: „Ne!” 
„Apám!” „Mit csi nálsz?” „Gye re ide, meg ver lek!”. Az tán volt egy po fon is. Majd si mo ga tás. A bá csi az 
egy mun kás em ber volt, a né ni nem em lék szem, hogy ki. De nem szí né szek vol tak, meg mi sem. Ez 
húsz per cig tar tott. Na gyon kon cent rált je len lé tet igé nyelt. Utá na volt egy cse re a négy em ber kö zött. 
Egy hely cse re. Ugyanezek tör tén tek, de azért egy ki csit más képp, mert at tól füg gôen, hogy fér fi vagy 
nô mond ta, pi cit mó do sult a szö veg. Pél dául „apám” he lyett „anyám”-at kel lett mon da ni, mi vel nem 
csak he lyet cse rél tünk, ha nem a szö ve ge ket is átad tuk egy más nak. 
A kö vet ke zô szo bá ban négy vagy öt lány volt. 

– A fel mo só lá nyok? 
– Igen. Négy lány. Fel mos tak. Ezt én Wil son szín há zá hoz tud nám ha son lí ta ni. Pi cit gyor sabb, mint a 

Wil son-szín ház. Volt min den ki nél egy vö dör, ami ben víz volt, és egy fel mo só rongy. Én úgy em lék -
szem, hogy egy óra húsz per ces volt az elôadás. A lá nyok moz du lat so ra az volt, hogy ki vet ték a ron -
gyot, az csö pö gött, be le csor gat ták a vö dör be, de ta lán nem mos tak fel…, nem tu dom, én ahogy em -
lék szem, csö pö gött, na gyon csö pö gött, az tán ki csa var ták, odébb men tek, ráül tek a vö dör re, ott voltak 
egy pi cit, utá na feláll tak, elô rébb tet ték a vöd röt, és… le het, hogy mégis volt ben ne egy fel mo só moz -
du lat is… Min de ne set re ez a moz du lat sor két-há rom moz du lat ból állt, és va la mi szi szi fu szi dol got 
fe je zett ki. Ôk vé gig ezt csi nál ták. Egy vo na lon ha lad tak, volt ez kb. négy mé ter, ennyit tet tek meg 
egy elôadá son. És volt té vé is a he lyi ség ben. 

– A té vén mi ment? 
– Élet ké pek. Ki csit sti li zált élet ké pek. Volt egy olyan es kü vôi je le net, ahol csak a pap volt je len meg 

a pár. Es kü vôi ru há ban a temp lom elôtt vol tak, de nász nép nem volt. Volt egy lány, aki vé gig csak 
für dött egy kád ban. Volt egy na gyon szép, egy wer the ri kép, ami kor egy fiú megy ka lap ban egy gyö -
nyö rû pi pacs ré ten, fúj a szél, és a lá nyon egy száz éves ru ha, ami lyen ré gen volt a lá nyok nak, és fújja 
a szél a sál ját. A ne gye di ket nem tu dom. Mind a négy lány-te ma ti ka volt. Ezt vi deó ra vet ték fel, kb. 
két per ces je le ne tek vol tak, és ezek is men tek fo lya ma to san, ezek is is mét lôd tek. A lá nyok a te rem -
ben meg szür ke ru há ban vol tak. Ott nem volt szö veg. 

– Mi volt a ne gye dik szo bá ban? 
– Ott egy fiú ült öreg asszony ru há ban, és egy té vét né zett. Ült a té vé elôtt, kö tött, és mo no lo gi zált. 
– Hogy kez dô dött az elôadás? 
– Az ele je az volt, hogy egy té vé ké szü lé ken az elô tér ben be mon dók el mond ták a já ték sza bá lyo kat. Én 

vol tam az egyik be mon dó, én fran ciául mond tam, ket ten mond ták ma gya rul, meg még va la mi lyen 
nyel ven. Úgy mond tuk va la hogy, mint a po li ti kai hí re ket. 
A leg vé ge pe dig na gyon szép volt, na gyon ér de kes volt a szce ni ká ja. Min den szo ba kör be volt vé ve 
szür ke füg gönnyel, ami egyéb ként az alap szín volt az egész elôadás ban. Úgy fe je zô dött be az elôadás, 
hogy be húz ták ezt a füg gönyt, és a kö zön sé get ki szo rí tot ták. A lá nyok is le tet ték a vöd rö ket, és a vé -
gén min den szo bá ból ki szo rí tot ták a kö zön sé get. 

 
4. szá mú mel lék let 
In ter jú Fuchs Le hel lel 

2009. már cius 5. 
 
– A Táj kép ben négy hely szín volt és há rom ope ra tôr, akik kvá zi szí né szek is vol tak és ope ra tô rök is. 

Egy ka zet tát hasz nál tunk, amit min dig tö röl tünk. Nem na gyon volt pén zünk ka zet tá ra, meg Er zsi 
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nem is na gyon akar ta, hogy ezek a fel vé te lek meg ma rad ja nak. Ô ele ve az egész vi deó zást, a filme se -
ket fenn tar tá sok kal fo gad ta, ami egyéb ként szak mai szem pont ból ért he tô, a film és a szín ház esz köz -
tá ra tel je sen más. 

– De mégis hasz nál ta a ka me rát eb ben az elôadás ban, nem? 
– Igen, de szi go rúan az ô el kép ze lé sei sze rint sze ret te vol na hasz nál ni, és nem pe dig for dít va, hogy 

a filme sek hasz nál ják ôt. Ô el sô sor ban egy elôadást akart csi nál ni, nem pe dig egy elôadás ról ké szült 
vi deót. Kí sér le ti jel le gû volt, nem na gyon volt ezelôtt ilyen ná lunk, ami nek az lett vol na a cél ja, hogy 
a négy elôadás szink ron ban, egy idô ben, kü lön bö zô hely szí ne ken, egy más mel let ti te rek ben ját szó -
dik, és a né zôk nin cse nek el vá laszt va se né zô tér rel, se szé kek kel, és ezek ben a te rek ben sza ba don 
köz le ked nek. A vi deó-a nya gok nak is spe ciá lis nak kel lett len niük, hi szen ar ra is szol gál tak, hogy pisz -
kál gas sák a né zô ket, hogy eset leg va la mi rôl le ma rad nak a má sik szo bá ban, hogy ne érez zék ma gu -
kat kom for to san, hogy min dent meg néz het nek. Er rôl az tán so kat egyez ked tünk, hogy hogy tud olyan 
lenni, mint az okos lány, hogy hoz is aján dé kot, meg nem is. Te hát lát szód jon is, ami a má sik szo -
bá ban van, meg nem is. Ope ra tôi szem pont ból, vagy filmes szem pont ból ne kem ez iz gal mas feladat 
volt. Ne künk ope ra tô rök nek is az összes pró bát vé gig kel lett csi nál nunk, mint hogy ha szí né szek let -
tünk vol na. Az elôadást több mint más fél évig pró bál tuk. Er zsi ma xi ma lis ta volt, ô min dent kö ve -
telt, min dent akart. 

– Ho gyan hasz nál tá tok a ka me rá kat az elôadás ban? 
– Mind annyiunk nak volt egy hely szí ne, mind a hár munk nak, és a sa ját hely szí nün ket egy má sik hely -

szín re köz ve tí tet tük át. Az adott hely szín ké pét egy má sik hely szín re köz ve tí tet tem át, a má sik helyszínt 
egy má sik ope ra tôr meg az enyém re. Ezt ráadá sul ta lán még vál to gat tuk is, bár er re már nem em lék -
szem. De a lé nyeg az volt, hogy a kép min dig egy má sik hely szín rôl jött. A né zô állt egy tér ben, ott 
tör tént egy élô elôadás, és te le ví zión lá tott egy má sik élô adást. 

– Ez csak kép volt, vagy volt hang ja is? 
– Csak kép. Az tán a né zô nyil ván ha mar rá jött, hogy egy má sik tér ben ját szó dó ese ményt lát, tu laj don -

kép pen meg le he tô sen za var ba le he tett ôket ez zel hoz ni, ami sze rin tem Er zsi nek a cél ja volt. Nagyjából 
ez volt a vi deó nak a sze re pe. 

– Azt mond tad, hogy hár man vol ta tok ope ra tô rök, te hát há rom szo ba volt, ahol ment elôadás. Ri ta sze -
rint volt még egy ne gye dik hely szín is. 

– Biz tos, hogy négy hely szín volt. Az is le het, hogy az egyik he lyi ség ben több té vé volt, és azon mindegyik 
ment, nem tu dom. Volt két cso port, az egyik a fér fiak hely szí ne, a má sik a nôk hely szí ne. És volt két 
pár. Egy fiatal pár meg egy idôs pár. 

– Nek tek is ját sza ni kel lett a pró bá kon? 
– Az összes hely zet gya kor la tot és min den egye bet meg kel lett csi nál ni. Az összes tré nin gen részt vet -

tünk, az összes hely zet gya kor la ton. Nyil ván ott, ahol Er zsi azt gon dol ta, hogy va la mit föl kell ven ni, 
ott au to ma ti ku san rög tön ki száll tunk be lô le, és vet tük. 

– Van nak itt fo tók. 
– Igen, ez itt a fiúk hely szí ne. Ez egy vá ró te rem. Vár nak. Ezt sze rin tem nem le he tett el dön te ni, hogy 

az élet ma ga egy vá ra ko zás, vagy hogy ez egy kvá zi vir tuá lis hely szín. Min den szim bo li kus ér tel mû 
volt eb ben az elôadás ban. Er zsi na gyon jól hasz nál ta és sze ret te azt, hogy az em be rek nek a sze mé lyi -
sé gét beépít se a da rab ba. Azon kí vül, hogy hely zet gya kor la to kat csi nált, na gyon fi gyel te azt a pró bá -
kon, hogy ki mi re hasz nál ha tó. Ô is tar tott tré nin get, Ri ta is tar tott, vagy Er zsi hí vott moz gás ta nárt, 
na gyon sok fé le tré ning volt, de a hely zet gya kor la tok ból volt a leg több. Ô azt a mód szert al kal maz ta, 
hogy össze zárt em be re ket, és hol ki si mí tot ta, hol üt köz tet te eze ket a hely ze te ket. Ame lyik bôl ki jött 
va la mi hasz nál ha tó, azt meg je gyez te, és to vább épí tet te. 
A lá nyok gya kor la ti lag ri tuá li san, mint va la mi ház tar tá si rab szol gák föl mos tak az elôadás alatt. Vonta -
tott las sú ság gal. Ret te ne te sen, hogy is mond jam, meg vál to zott tu dat ál la pot ban. És mi köz ben egy ilyen 
megalá zó, dep resszív, ki szol gál ta tott, szo mo rú és cél ta lan te vé keny ség vagy élet je le nik meg szim bo -
li ku san, köz ben a vi deón hap py vágy ké pe ket lá tunk. Ugyanezek kel a lá nyok kal le for gat tunk kli peket 
a kvá zi si ke res éle tük rôl, a bol dog pil la na taik ról, vhs-re vet tük föl. El men tünk kü lön bö zô hely szí ne -
ket ke res ni, pél dául volt olyan, hogy va la ki éj sza kai lo kál ban volt tán cos nô. Va la mi bu dai lo kált meg -
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sze rez tünk, és dél elôtt, ami kor üres volt, be me het tünk, és ott fel vet tem egy olyan je le ne tet, hogy Rita 
egy bár tán cos nô, aki ott tán col. Ezek kiegé szí tô anya gok vol tak, mint pél dául az is, hogy el ké szí tet -
tünk né hány fo tót ott Gö döl lôn, a mos ta ni kas tély ban. Ak kor, ami kor mi ott jár tunk, ak kor még gya -
kor la ti lag egy szo ciá lis ott hon volt, és mi oda men tünk fo tóz ni az öre ge ket. Er zsi le na gyít tat ta eze ket 
az öre gek rôl ké szült port ré kat íves nagy sá gú, fe ke te-fe hér fo tók ra, és azok elôtt, min den egyes öreg -
em ber port ré ja elôtt állt egy-egy lány. És azok elôtt a ké pek elôtt mo zog tak ten gely ben. A lá nyok ott 
az elôadás köz ben las sú, ki mért, na gyon ko moly vagy szo mo rú han gu lat ban mo zog tak, és a rá juk 
vonat ko zó anya go kat le he tett köz ben lát ni. 

– Tér jünk vissza még egy ki csit a filme zés re. Ho gyan dol goz ta tok a ka me rá val? 
– Ne kem az volt ne héz elein te, hogy igye kez tem vol na jó ké pe ket csi nál ni. Fô leg az ele jén, ami kor imp -

ro vi zá ciók vol tak, ak kor Er zsi azt akar ta lát ni pél dául, ahogy két em ber be szél get, in du la to san, és 
egy más hoz egy cen ti re van az ar cuk, és egy más ar cá ba frö csög nek, és ak kor az egyik mell be rúg ja a 
má si kat, és a má sik át ló san el re pül a szo ba túl só vé gé be, hogy ez le gyen meg kép ben. De hogy mikor 
fog ja rúg ni, vagy hogy rúg ja-e egyál ta lán, azt nem tud tuk. Ka me rá val a kéz ben kel lett min dent imp -
ro vi zál ni. Ôk imp ro vi zál tak, amit gon dol tak, ne kem meg azt föl kel lett ven ni. Szá mom ra az volt a 
ne héz, hogy mi vel már meg volt va la mennyi re a filmes el kép ze lé sem, már tud tam bi zo nyos dol go kat 
a szak mám ban, és meg pró bál tam eze ket kor rek tül föl ven ni, de iga zá ból nem min dig ar ra volt szük -
ség. Sok szor an nak a má sik két em ber nek job ban örült, akik ke vés bé vol tak ta pasz tal tak. Fel vet tek 
olyan ké pe ket, ami rôl én azt gon dol tam, hogy az na gyon gyen ge, de ô an nak örült. Ami kor meg va -
la mi rôl azt gon dol tam, hogy na vég re si ke rült megol da nom, ak kor ar ra nem mon dott sem mit. Ha 
meg volt va la mi fél re si ke rült kép, ak kor ar ra eset leg azt mond ta, hogy na ez az. És nem ér tet tük, hogy 
miért. A da rab ban az tán ki de rült, hogy mi vel az volt a lé nyeg, hogy tu laj don kép pen a má sik hely szí -
nen tör té nô dol go kat köz ve tí tet tük, ér de kes ké pek nek is kel lett len niük, de nem na gyon volt sza bad 
ki de rül nie, hogy mi is tör té nik va ló já ban. Ez volt a trükk ben ne, ezért volt ér de kes, hogy va la ki egy 
hely szí nen je len van, ott lát ja az élô tör té né se ket, a te le ví zió meg pisz kál gat ja ôt, hogy ott is van va -
la mi, itt a kö zel ben. Han go kat nyil ván hal lot tak, nem volt azért az ak ko ra meg le pe tés. Meg nyil ván 
gyor san kör be le he tett men ni, és lát ni, hogy több hely szín van, hogy nincs né zô tér, te hát jár ta sabb 
né zôk gyor san fel fog ták, hogy itt mi rôl van szó, de az volt a cél, hogy ne az le gyen, hogy va la ki benn -
ma rad egy hely szí nen, és té vén né zi a töb bit. Ha nem az volt a cél, hogy kelt se föl az ér dek lô dé sét, de 
ne okoz zon ne ki egy tel jes él ményt. Ezt azért elég ne héz meg csi nál ni, hogy ér de kes ké pek le gye nek, 
jó ké pek le gye nek, de ne hogy ki de rül jön iga zán, hogy mi tör té nik. Az tán el kezd tünk tö re ked ni ezekre 
a fé lig si ke rült ké pek re, és ki ta lál tuk, hogy mi az, ami el fo gad ha tó szak mai lag, de ne ki is jó. Csak 
ezeket nem mond ta meg. Nem mond ta, hogy ak kor ô ilyet sze ret ne. Ha nem csi nál tuk, és a rossz ra 
azt mond ta, hogy jó, a jó ra meg azt, hogy rossz. 
A pró bák is úgy zaj lot tak, mint az elôadás, pár hu za mo san. Hogy a má sik mit csi nált, azt nem min -
dig tud tuk. Vol tak kö zös pró bák, az ele jén úgy kez dô dött, hogy min den ki min den tré nin gen részt 
vett, min den ki ugyanazt a felada tot megol dot ta, és ami kor ez már kiala kult, ak kor kü lön vált a csapat, 
és meg lett az, hogy kik lesz nek együtt, és hogy ho gyan, és ak kor már a pró bák is úgy men tek, hogy 
pár hu za mo san pró bál tunk a kü lön bö zô hely szí ne ken. Ha va la mi si ke rült, vagy va la mi lyen rész ered -
mény volt, ak kor azt már meg tud tuk is mé tel ni, vagy meg tud ták a töb biek is mé tel ni, be mu tat tuk 
egy más nak. 

– Ho gyan em lék szel a tér re, ami ben dol goz ta tok? 
– A dísz le tet, amit az tán meg csi nál tunk, Er zsi úgy ta lál ta ki, hogy úgy ért vé get az elôadás, hogy a he -

lyi sé gek ben, a kü lön bö zô szo bák ban, amik ben az elôadás ját szó dott, a fa lak kö rül vol tak vé ve füg -
gö nyök kel. Tu laj don kép pen moz gat ha tóak vol tak a fa lak. Az elôadás vé gén el kezd tük eze ket a fa la -
kat úgy össze húz ni, hogy meg szûnt a tér. Moz gat ha tó drót kö tél pá lyá kat kel lett csi nál ni, meg dísz le -
te ket varr ni. Min dent ma gunk csi nál tunk. Tény leg min den ki min de nét oda vit te, és be le rak ta, és az 
egy na gyon kü lön le ges él mény volt. Mi fes tet tük le eze ket a vász na kat, min den ki fel hasz nál ta az is -
me ret sé gét. Ez egy nagy, kö zös cél volt. Egy kö zös ség is lett a tár sa ság ból ilyen ér te lem ben. Az elôadás -
nak te hát ez lett a vé ge, hogy a fa lak meg moz dul nak, elin dul nak egy más fe lé, és egy sze rûen el fogy a 
tér. Az a vé ge, hogy a fa lak ki szo rít ják az em be re ket, és meg szû nik a né zô tér.
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5. szá mú mel lék let 
In ter jú Zsó tér Sán dor ral 

2008. de cem ber 22. 
 
– Te lát tad eze ket az elôadá so kat? 
– Lát tam, de ak kor még nem is mer tem Er zsit. A Felütést Gö döl lôn lát tam. Az tán lát tam egy felújí tá sát, 

ami kor átosz tot ta a sze re pe ket, meg biz tos be le is nyúlt az anyag ba, és ami kor utá na elol vas tam a da -
ra bot, ak kor pró bál tam vissza kö vet kez tet ni. A Táj ké pet is lát tam az R-Klub ban. Egy szót sem ér tettem 
be lô le, én ilyet még nem lát tam aze lôtt, kö zel-tá vol nem volt ilyen Ma gyaror szá gon. Il let ve nem úgy 
nem ér tet tem, ha nem hogy nem il lesz ke dett ab ba a rend szer be, ahogy én ak kor egyál ta lán gon dol -
kod ni pró bál tam a szín ház ról. Hogy ezt hogy kell ven ni vagy fog ni. Sok ko ló volt. Legalább húsz éve, 
ami kor ez tör tént ott az R-Klub ban. Ép pen mos ta ná ban gon dol koz tam azon, hogy én nem lát tam eh -
hez ha son ló ere jû dol got. És nem hi szem, hogy az el fo gult ság mon dat ja ve lem. Ma gyaror szág ról beszé -
lek. Nyil ván min dent ki ta lál tak már, de én nem lát tam eh hez ha son ló kí sér le tet. A kí sér le ten koc ká -
za tot ér tek. Vagy pe dig ku ta tást. Vagy va la mi nek a meg vizs gá lá sát. Vagy va la mi faj ta rá kér de zést színé -
szet re, tör té net re, tör té net me sé lés re, ott lét re, szí né szi je len lét re. Na gyon sok min dent össze- vissza 
írnak ma, meg fiatal ren de zôk pró bál koz nak min den fé lé vel, de azt kell hogy mond jam, hogy na gyobb 
a saj tó, mint a va ló sá gos ered mény. Ha vissza gon do lok a Táj kép re, ak kor tu da to san vagy tu dat ta lanul, 
na gyon sok min den cse nô dött, lo pó dott el on nan, sok min den van, ami, sze rin tem, on nan jön, vagy 
ab ból jön. 
Ez négy szo bá ban ját szó dó, négy kü lön bö zô tör té net volt, már amennyi ben be szél he tünk ez eset ben 
tör té net rôl. Nem olyan ér te lem ben egy nar ra tív tör té net, hogy mond juk Klá ri be le sze ret Jó zsi ba, és 
utá na tör té nik ve lük va la mi, de mégis na gyon konk rét tör té ne te volt mindegyik nek. Ez elôtt nem lát -
tam még olyat, hogy ak kor kap cso ló dom be le egy tör té net be, ami kor én ép pen be lé pek ab ba a szo -
bá ba, pont csak egy szeg men sét lá tom, egy frag men tu mot lá tok, egy rész le tet, bár mi kor el hagy hatom, 
be me he tek egy má sik tör té net be, ami tô lem füg get le nül zaj lik, ak kor is zaj lik mie lôtt be men tem, ami -
kor benn va gyok, és miu tán el hagy tam. De va la hogy ezek az tán össze ra kód nak az em ber fe jé ben. 
Egyál ta lán nem aka rom túl misz tifi kál ni a dol got, de egé szen biz tos va gyok ben ne, hogy amit én akkor 
lát tam (ez a nyolc va nas évek ben, még 89 elôtt volt), ilyen ere jû dol got én nem lát tam azóta sem ma -
gyar szín ház ban. 

– És mi ben volt az ere je? 
– Sze rin tem az egész ben. Egy sze rûen ahogy va la ki gon dol ko dott va la mi rôl. Nem egy konk rét, írá sos 

da ra bot vett. Ak kor szin te min den ki úgy dol go zott, hogy ki vá lasz tott egy da ra bot, és az zal csi nált va -
la mit. Er zsi nél iszo nya to san fon to sak vol tak a szí né szek. Nem pro fesszio ná lis szí né szek vol tak, de 
olyan erô vel vol tak ott… Ezek az elôadá sok tu da to san ke vés em ber nek ké szül tek, le he tett tud ni, hogy 
itt nagy tö me gek nem fog nak részt ven ni. Nyil ván egy olyan kö zeg rôl volt szó, olyan em be rek rôl, 
akik az al ter na tív kul tú ra iránt ér dek lôd tek. Úgy ér zem, hogy ak kor fel mér he tet len volt en nek a gesz -
tus nak az ere je. Te hát az a faj ta el mé lyült ség, az a faj ta mun ka, az a faj ta kon cent rá ció, ahogy ez ott 
meg tör tént a részt ve vôk, a szí né szek ré szé rôl, vagy a lá nyok ré szé rôl, a szí nész nôk ré szé rôl pél dául 
a Felütés ben, olyan nem volt itt. Na gyon-na gyon sok te het sé ges pro fesszio ná lis em ber dol go zott akkor 
is szín há zak ban, ez nyil ván szem be akart az zal men ni, rá akart kér dez ni. És ez nem az egy más el leni 
ki ját szást je len ti, ha nem hogy lé te zett, igenis lé te zett egy má sik kul tú ra, ami a pro fesszio ná lis színház 
mel lett, alatt, fö lött, szem ben (nem, a szem ben-t ki aka rom hagy ni) va la mi más út ját ke res te a szín -
ház nak. És sze rin tem sok kal to vább nem ju tott sen ki eb ben az or szág ban. Sôt, azt gon do lom, merem 
ál lí ta ni, hogy sen ki nem ju tott to vább. 
Az tán ak kor ô ezt va la miért ab ba is hagy ta, egy részt az éh ha lál, si ma éhe zés miatt, és el ment szí nész -
nô nek, és az tán ké sôbb új ra el kez dett ren dez ni, de va ló szí nû leg ez foly tat ha tat lan volt ab ban a kö -
zeg ben, mert ma min den ki szen ved a tá mo ga tók hiá nyá tól, ak kor meg az tán nul la, sem mi nem volt. 
Ak kor ezt min den ki in gyen csi nál ta. Ma gáért az el hi va tott sá gért, a szen ve dé lyért, megátal ko dot tan, 
meg örö mé ben, gon do lom, hogy ez zel akar fog lal koz ni, vagy mert itt ta lált va la mi utat vagy rést, vagy 
le he tô sé get sa ját ma gá nak. Sze rin tem ezek a lá nyok, ezek a szí nész nôk azért vol tak cso dá la to sak, mert 
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(de le het, hogy ez már szen ti men tá lis lesz, amit most mon dok), mert va la hogy töb bek vol tak, mint 
szí nész nôk. Per sze, hogy ügyet le nek vol tak. Biz tos, hogy ügyet le nek vol tak, mond juk Rutt kai Évához 
ké pest. De nem tu dom, hogy mond jam, nem tu dom job ban mon da ni, mint hogy tel jes fe lü let tel 
vettek részt eb ben a do log ban, te hát nem egy ré szük vett részt. Na gyon ér de kes szá mom ra az, hogy 
va la ki a vi lág né ze tét, a tes tét, az ideg rend sze rét, az ér zel mi ház tar tá sát, min dent lat ba vet. Azért, mert 
ô ér dek lô dik. Ma gá nak csi nál ja. Nem egy ren de zô nek csi nál ja, vagy kö te le zôen csi nál ja, ha nem ôt 
ér dek li. És sze rin tem, ak kor ez na gyon sok vi hart ka vart, biz to san na gyon sok min den ki nem szerette, 
mert bi zo nyos szem pont ból ir gal mat lan volt, de ez az ir gal mat lan ság ez min dig va la mi fe lé ve ze tett. 
És ezek a lá nyok sza bad dön té sük bôl csi nál ták, amit csi nál tak. Úgy kép ze lem, hogy ez egy sze mélyes 
dön tés, és el le het dön te ni, hogy ezt csi ná lom, nem csi ná lom, med dig csi ná lom. 
Azt gon do lom, hogy aho va ô a Wo y zeck kel el ju tott szí né szi leg, azt a tö ké le tes rea lis ta szín há zat, amit 
Szé kely B.-vel, Osz ka y val az ott lét ere jé vel lét re ho zott, ab ban a pin cé ben a Lô rinc pap té ren, azt sze -
ret te vol na meg ha lad ni. Na gyon is ér de kel te a sti li zá ció, vagy a túl fe szí tett sti li zá ció, vagy hogy ezt 
hogy le het meg ha lad ni. Azért is hagy ta ott a Stú dió K-t. Sze rin tem ez egy cso dá la tos do log. Ak ko ri -
ban olyan nem na gyon volt, hogy egy szí nész nô, aki a sa ját kö ze gé ben egy na gyon elis mert szí nésznô, 
és a pro fesszio ná lis vi lág is tud ró la, ren dez ni kezd. Hogy egy re na gyobb szeg mens ér dek li a vi lág -
ból. Egy szí nész nô, ha azt mond ják ró la, hogy szí nész nô, ak kor az szí nész nô, és kész. Ilyen na gyon 
is rit kán volt, vagy ak kor legalábbis rit kán volt, hogy az egész ér dek li. Vagy a ta ní tás gesz tu sa is ér -
dek li. Az átadás gesz tu sa ér dek li. Vagy az egész meg for má lá sa, és eb ben fo lya ma to san ô is ta nul. Az 
volt a hoz záál lás, hogy ren dez ni az ren dez zen, aki nek van pa pír ja az is ko lá ból. Ak kor még ez tel jesen 
át jár ha tat lan volt. 

– Azt na gyon sok szor nyi lat koz ta, hogy Ma gyaror szá gon a kô szín ház ban a Szta nyisz lavsz kij- fé le szín -
ját szás ter jedt el, és hogy szá má ra nem ez a szín ház út ja, ô va la mi mást ke res. Mi volt ez a más út? 
Mi bôl táp lál ko zott legin kább? 

– Sa ját ma gá ból. Ô ezt ki csit fe lü le te sen mond ja, sze rin tem, mert ma gyar szín ház nak Szta nyisz lavsz -
kij hoz na gyon ki csiny kö ze van, mert még azt sem tud juk. Itt in kább egy erô sza kos szta nyisz lavsz -
ki ji zá lás tör té nik az öt ve nes évek ben, ami kor kö te le zôen a szov je tek hez kell ha son lí ta ni, és sza bad 
párt na po kat tar ta nak Kiss Ma nyi nak, Pá ger An tal nak vagy Me zei Má riá nak (akik ma gán szín há zi szí -
né szek vol tak) ar ról, hogy Szta nyisz lavsz kij- mó don ját sza nak. Azt se tud ják, hogy eszik, vagy isszák 
ezt. Ezek óriá si mû vé szek, akik vagy au to di dak ta mó don, vagy eset leg Ró zsa he gyi Kál mán is ko lájában 
meg ta nul ják a szí né szet ilyen-o lyan fo gá sait, de vé gül is iga zá ból ugyanoda jutsz el. Egy kez dô, utcá -
ról fel sze dett ama tôr né ni nél is, vagy egy na gyon nagy for má tu mú egyé ni ség nél is az a lé nyeg, hogy 
van-e sze mé lyi sé ge vagy nincs. Vagy szí nész, vagy nem szí nész. Nincs más. Esz köz hasz ná lat ban Kiss 
Ma nyi kö rül be lül annyi ra volt Szta nyisz lavsz kij, mint ez a pin cér. Sem mi. Fo gal muk se volt, mi az a 
Szta nyisz lavsz kij. Per sze mond ják, de nem tud ták al kal maz ni. Ezt az egé szet nem ta nul má nyoz ták 
vé gig, nem tet ték ma gu ké vá. Ab ban a rend szer ben na gyon-na gyon sok ér té kes do log van. 
Egyál ta lá ban nem baj, ha ilyet is tudsz, meg olyat is tudsz, meg egy har ma dik faj tát is tudsz, vagy 
öt vö zöd, vagy összeil lesz ted. Sze rin tem ô in kább va la mi rea lis ta ha gyo mány ról be szélt, ami, azt hi -
szem, un tat ta ôt. Er zsi sze rin tem azon gon dol ko dott, hogy akár fi zi kai cse lek vés út ján, vagy las sí tás 
út ján, vagy egy moz gás fá zi sok ra va ló fel bon tá sa úján, ho gyan le het kö ze lebb ke rül ni va la mi hez. 
Pél dául a Táj kép ese té ben, mi kor tô lem meg van foszt va, hogy egy ko he rens tör té ne tet vé gig néz zek, 
hi szen négy tör té net is megy. El tölt het tem egy szo bá ban egy kis idôt, és ak kor néz het tem azt, hogy 
a nôk hogy mos nak fel órá kig, las sít va, vagy egy má sik ban, hogy a fiúk a bô rönd del hogy ve szek -
sze nek, vagy hogy Bib liát ol vas fel egy öreg pár egy fiatal pár ral. El vesz-e tô lem va la mit, hogy nem 
ülök ott vé gig, és az az egy töb bet ad, vagy a négy töb bet ad? Igenis dön te nem kell perc rôl perc re, 
ne kem mint nézô nek, hogy mi be aka rok beavat koz ni, hogy me lyik szo bá ba aka rok be men ni. Ez egy 
na gyon ér dekes kí sér let ar ra, hogy a né zôk szem be sül je nek az zal, hogy az egy il lú zió, hogy ami kor 
ül nek egy szín ház ban, ak kor meg szû nik a vi lág kö rü löt tük, és csak az van, ami ott van elôt tük. Hát 
de hogyis. A világ egyál ta lán nem áll meg, tô lem füg get le nül száz ezer do log tör té nik, sen kit nem ér -
de kel, hogy én ki va gyok, és mi va gyok, és hogy én ott mi tôl ha tó dom meg. Sze rin tem ez na gyon 
cso dá la tos do log volt. 



82

A lá nyok nál, a Felütés ben pe dig na gyon fon tos gesz tus volt az, hogy van tíz lány vagy ti zen egy, és rá -
juk írt egy tör té ne tet, ami szí nész nôk nél elég rit ka, hi szen kapsz egy sze re pet, az tán vagy jó, vagy 
rossz, va la hogy el kell ve le bí be lôd nöd. Ez egy na gyon ér de kes do log, hogy va la hogy megis mer lek, 
hogy gon do lok ró lad va la mit, vagy va la mi hi po té zi sem van, és rád, be lô led, fe lô led, tô led épül egy 
sze rep. Sze rin tem ez egy iszo nyú ér de kes do log egy szí nész nô éle té ben. 
Azt hi szem, hogy ami ne ki ba ja volt, azt nem ab ban kell meg ra gad ni, hogy Szta nyisz lavsz kij mód ra 
ját szot tak a kô szín há zak ban, mert pont nem ját szot tak Szta nyisz lavsz kij mód ra, ha nem hogy sok -
szor se ho gyan sem ját szot tak. 
Vissza tér ve a Táj kép re, én pél dául nem lát tam még ilyet elôt te, hogy száz óráig fel mos nak. Mi ér dekes 
le het ab ban, hogy öreg pa raszt asszo nyok ké pei elôtt négy gyö nyö rû fiatal lány órá kig fel mos, ki fa -
csar ja a ron gyot, és csi nál még pár gesz tust.? Ott volt egy na gyon öreg, ba ráz dált ar cú pa raszt né ni 
ké pe elôtt négy fiatal lány, azok is va la ha fiata lok vol tak, ezek is meg fog nak öre ged ni, és olyan vége -
lát ha tat la nul csi nál ták ezt a dol got. Na gyon ér de kes volt. Én pél dául nem lát tam még konk rét fi zi kai 
cse lek vést le las sít va, mert nem lát tam még Wil son-e lôadást ak kor. Ôr jí tô volt, hogy mennyi min den 
eszé be jut az em ber nek köz ben. Ide ge sít, un tat, majd be le fe led ke zel… És ezt ir gal mat lan ne héz csi -
nál ni. Ha az em ber oda tu dott fi gyel ni, ha oda tud ta ad ni ma gát, ak kor iszo nyú sok min den ju tott 
eszé be. Nem akart töb bet mon da ni an nál, mint ami. De hogy ha össze ren dez te a négy fiúval az ember, 
ha eze ket össze kö töt te, ak kor mindegyik akart va la mi rôl be szél ni, kü lön-kü lön és együtt is. 

– Az a dön té si sza bad ság, amit a Táj kép el várt a né zô tôl, ab ban az idô ben, a nyolc va nas évek ben eléggé 
szo kat lan le he tett. Azt gon do lom, hogy nem vol tak az em be rek hoz zá szok va ah hoz, hogy dönt het -
nek va la mi ben. 

– Most sem. Sze rin tem na gyon so kat nem vál to zott a vi lág. Ak kor is vol tak olya nok, akik be lül sza ba -
dok vol tak, és pél dául aki fog en gem és el visz oda, az nyil ván be lül sza bad. Tud ró la, hogy ezt meg 
kell mu tat ni egy fiata lem ber nek, hogy ez egy ér vé nyes do log. Az zal együtt, hogy na gyon ér vé nyes eset -
leg La ti no vits Zol tán is má sutt, és hogy egy más mel lett van nak dol gok, amik kü lön-kü lön ma guk na -
gyon is helyt áll nak ma gu kért. Az egy vé let len, hogy a Thá lia Szín ház ban vagy az R-Klub ban. Ak kor 
is ugyanúgy lé tez tek ilye nek. Más részt meg ma is van nak so kan, akik egyál ta lán nem sza ba dok, hanem 
in kább a sza bad ság nak csak egy fel szí nét is me rik. Na gyon ke ve sen néz ték, csak ak kor sze rin tem nagyon 
vi lá go san szét vált, hogy kit ér de kel ez, és akit ér de kelt, az el ment és meg néz te. És az tu dott is ró la. 
Nem volt saj tó, nem volt rek lám, nem volt sem mi. Száj ha gyo mány út ján ter jedt a hí re, in for má lis csa -
tor ná kon. Sze rin tem azok, aki ket ez a ré sze ér de kelt a szín ház nak, azok ezt látták. Nem jöt tek bu szok 
Me zô túr ról, hogy meg néz zék, de nem is azért ké szült. Ön ma gáért volt. Nem a be vé telt kel lett néz ni. 

– Min den szo bá ban egy cse lek vés zaj lott vé gig? 
– Igen. Ha jól em lék szem, azok ott ma gu kon be lül nem vál toz tak. Pél dául a fel mo só lá nyok, ami kor 

a vé gé re ér tek, ak kor el kezd ték elöl rôl. Na gyon las sú volt az egész. Az a nô, aki lá bat áz ta tott, azt hi -
szem, és fo lya ma to san be szélt, vagy kö tö ge tett, ret te ne tes erô vel kö tö ge tett, az le het, hogy vál toz ta -
tott a szö ve gén, azt nem tu dom megítél ni, mert annyi szor nem lát tam. Ab ban a szo bá ban, ahol négy 
fiú volt bô rönd del, va ló szí nû leg olyan volt, mint ha vol na egy filmed, és ugyanazt a filmet ját sza nád 
le elöl rôl új ra és új ra. De még sem film, mert min dig már sû rûbb a le ve gô, meg iz zad tab bak a szí né -
szek, mert már töb bed szer csi nál ják, és hogy ha töb bed szer lá tod, ak kor tel je sen más, mint ami kor 
elô ször. Ha har mad szor vagy ne gyed szer ugyanazt lá tod, még se lá tod ugyanazt, mert nem lát ha tod 
ugyanazt, mert nem me cha ni kus. Vagy min dig ugyanab ban a pil la na tá ban nyi tot tál rá, ami szin tén 
vic ces, vagy pe dig hir te len va la mi elôz mé nyét vagy utóz má nyát lát tad. Ab ban a szo bá ban meg, ahol 
a Bib liát ol vas ták azok az idôs em be rek, akik nyug dí ja sok vol tak, a fiatal pár ral, ott sem tud tam fel -
mér ni, hogy min dig ugyanazt ol vas sák-e, vagy a gesz tu sok ugyanazok, a fi zi kai gesz tu sok, vi szont 
amit felol vas nak, az eset leg vál to zik. Gyer tyá val volt meg vi lá gít va, ami na gyon szo kat lan volt ak kor, 
meg az is, hogy hár man vagy né gyen va gyunk egy te rem ben, és bár ki bár mi kor be jö het, és bár ki bár -
mi kor ki me het. Igen, azt hi szem a sza bad ság az ilyen ér te lem ben tel je sen is me ret len gesz tus volt 
a szín ház ban. Ma is tel je sen két ség be esünk, ha feláll nak a né zôk és el men nek, holott miért ne menjen 
el? Szí ve jo ga. Csak ezt va la hogy egy szín ház ban, ahol már szá zan ül nek, iszo nyúan rosszul tû ri a 
színész is, meg a ren de zô is, meg a töb bi né zô is. 
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– A má sik né zôt is lát tad. 
– Igen. Na gyon sok min den re kér de zett rá ez az elôadás. Az hogy te be jössz, hogy te vá lasz tasz, hogy 

te lát szol, hogy lá tod a má si kat, hogy mit látsz, hogy min dig vá laszt hatsz. Nem tu dom. Ez olyan, mint 
mi kor négy könyv van elôt ted, de per sze az is egy ma gá nyos do log. Hogy most ezt ki nyi tom, az tán 
azt foly ta tom, az tán azt foly ta tom. De nem jó pél da, mert az a könyv és én. Nem ele ven em be rek cse -
lek vé sei. 
Sze rin tem na gyon szép a Lands ca pe, a Táj kép cím, mert a táj az lel ki ál la pot, min den táj, és va la hogy 
olyan volt az elôadás, mint ez az or szág. Olyan ret te ne te sen szo mo rú és két ség be esett. És a lá nyos 
elôadás is, a Felütés is ar ról akart be szél ni, ami itt van. Nem hitt ab ban ak kor, ami kor eze ket csi nálta, 
hogy egy iro dal mi va la mit le sze dünk a polc ról, és an nak kap csán majd be szé lünk ar ról, ahol élünk. 
Na gyon is ab ban az al ko tói gesz tus ban hitt, hogy meg kell csi nál ni azo kat a da ra bo kat a szí né szeknek, 
il let ve a ren de zôk nek, ahol élünk, ar ról kell be szél nünk, és va la mi na gyon erôs kor tár si reflexi ót kell 
ad ni rá. Ak kor ô így lát ta. Hogy így le het a leg köz vet le neb bül, a legerô seb ben, a leg dur váb ban reflek -
tál ni a va ló ság ra.
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