
 AStú dió K 1977-es Fo dor Ta más ren dez te 
Woyzeck elôadá sa, il let ve a Kré ta kör szín ház 
2001-ben be mu ta tott, Schil ling Ár pád ál tal 

szín pad ra vitt W – mun kás cir ku sza egyaránt a ma -
gyar szín há zi élet so kat em le ge tett, so kat idé zett, 
szín ház tör té ne ti je len tô sé gû nek tar tott Woyzeck 
elôadá sai kö zé tar toz nak. A Kré ta kör be mu ta tó ját 
„fon tos ese mény ként”,1 sôt: „az évad leg je len tô sebb 
ese mé nye ként”,2 „élô le gen da ként” em le ge tik.3 
A Stú dió K-be li Wo y zeck rôl is szá mos elis me rô kor -
tár si kri ti ka szü le tett,4 és a visszaem lé ke zôk is 
mind annyian meg ha tá ro zó mo men tum ként em le -
ge tik az elôadást a tár su lat éle té ben.5 Elem zésem 
a két nôi fô sze rep lô, Gaál Er zsé bet és Láng An na -
 má ria szí né szi ala kí tá sai nak össze ve té sé re tesz kí -
sér le tet elô re meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján. 

Eh hez Pat ri ce Pa vis kér dô ívét hasz ná lom, és azt 
vizs gá lom, me lyek azok az ele mek, ame lyek alapján 
tet ten ér het jük az ala kí tá sok ban meg mu tat ko zó kü -
lönb sé ge ket.6 Legelô ször a két elôadás szce no grá -
fiájá ról sze ret nék né hány szót ej te ni: ar ról a színpadi 
tér rôl, ar ról a kon tex tus ról, amely ben a sze rep lôk 
meg je len nek, il let ve a né zôk és a já ték tér, va la mint 
a né zôk és a ját szó sze mé lyek vi szo nyá ról, hi szen 

mind ket tô fon tos kiin du ló pont a szí né szi já té kot 
il le tôen. Majd Pa vis kér dô ívé bôl rá tér nék azok ra a 
pon tok ra, ame lyek ki fe je zet ten a szí nész, a szí né -
szi já ték leírá sá ra vo nat koz nak, te hát a szí né szek 
tel je sít mé nye (per for man ce), ezen be lül a szí nész 
és a sze rep vi szo nya, a moz gás, az arc já ték, a szö -
veg mon dás, a szí né szek ál tal kiadott han gok rend -
sze re, majd jel me zük, az ál ta luk hasz nált tár gyak, 
kel lé kek és a hoz zá juk va ló vi szo nyuk ké pe zi elem -
zé sem tár gyát. 

A Stú dió K elôadá sa több szo bá ban ját szó dik. 
A da rab ele jén egy rö vid báb já ték ke re té ben megis -
mer ke dünk Ma rie és Woyzeck tör té ne té nek vá zá -
val, majd a Ki kiál tó be tes sé ke li a né zô ket a tu laj -
don kép pe ni já ték tér be. A töb bi sze rep lô a kö zön -
ség gel együtt ér ke zik, együtt al kot ják a „vá sá ri for -
ga ta got”. Az elôadást a né zôk áll va né zik vé gig, a 
je le ne tek kö zöt tük zaj la nak, a sze rep lô ket egé szen 
kö zel rôl fi gyel he tik. A né zôk re kiosz tott „sze rep” 
te hát a né pé, az ut ca né péé, a szem ta núé. A Kré ta -
kör elôadá sá nak a te re egy ha tal mas vas ket rec: a pad -
 ló ho mok kal fel szór va, a szí né szek a rács mö gött, 
a né zôk pe dig a rács túlol da lá ról fi gyel he tik a cir -
ku szi ho mo kon meg je le nô ál la tias fi gu rák ani mális, 
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vá gyak kal te li éle tét. Ide ér kez nek meg a szí né szek. 
A Stú dió K elôadá sá ban Ma rie és Woyzeck a nézôk -
 kel együtt jön nek, ôk is csak egy pár a báb já ték ra 
össze se reg lett nép kö zött. A Kré ta kör elô adá  sá ban 
Ma rie egy víz zel te li hor dó ból ug rik elô, anya szült 
mez te len, erô tel jes, bru tá lis moz du la tok kal be tont 
ke ver Wo y zeck kel a szín pa don, vagyis mint ké sôbb 
ki de rül, épp ké szí tik a gye re kü ket. Így lát juk meg 
ôket legelô ször. 

A két Ma rie-a la kí tás kö zött már itt is meg fi gyel -
he tünk egy lé nye gi kü lönb sé get, ami az tán a szí -
né szi já ték töb bi ele mét, a szö veg mon dást, a hang -
hor do zást, az esz köz hasz ná la tot is nagy mér ték ben 
be fo lyá sol ja. Gaál Er zsé bet mint Ma rie, szó sze rint 
vé gigéli a sze re pét, nem lép ki be lô le egy pil la natra 
sem, nem reflek tál a ma ga Ma rie- sá gá ra, ha nem 
ízig-vé rig Ma rie- vá vá lik, vagy más képp fo galmaz -
va, nem egy fi gu rát je le nít meg a szó ha gyo má nyos 
ér tel mé ben, ha nem szin te eggyé vá lik az alak kal. 
A szín pa di fe szült ség a köz te, és a töb bi sze rep lô 
kö zöt ti vi szony ból bon ta ko zik ki. Láng An na mária 
vi szont, no ha szin tén száz szá za lé ko san Ma rie, idôn -
ként ki lép a sze re pé bôl, basszus gi tá ros ként lép fel 
a szín pa don rög tön zött ze ne kar ban, oly kor pe dig 
idé zô jel be te szi sa ját ma gát gro teszk gesz tu sok kal, 
arc já ték kal, sti li zált szö veg mon dás sal. A sze re pet 
te hát fo lya ma to san vé gig kí sé ri ez az ön ma gá val 
szem be ni reflek tív vi szony, egy más faj ta, nem csupán 
a sze rep lôk kö zött, ha nem a sze rep és a szí nész kö -
zött lét re jö vô fe szült sé get is te remt ve. 

Mindez a két szí nész nô szö veg mon dá sá ban, 
hang hor do zá sá ban, dik ció já ban is meg mu tat ko zik. 
A Stú dió K-fé le Wo y zeck ben Ma rie jel lem vo ná sá -
nak fel tû nô ele me, hogy vé gig egé szen halk, fi nom, 
hét köz na pi han gon be szél. Szin te az az egyet len al -
ka lom, hogy feleme li a hang ját, ami kor Woyzeck 
fél té keny dü hé ben szét do bál ja fo nott lá dá já ból 
a ruha  da ra bo kat, majd egy szék kel pár zó moz du -
la to kat imi tál va a nô bû nös sé gé re tesz cél zá so kat. 
No ha Gaál Er zsé bet hang hor do zá sá ban, hang ere -
jé ben nin cse nek nagy vál tá sok és szél sô sé ges kü -
lönb sé gek, az ér zel mek rend kí vül szé les ská lá ját 
vo nul tat ja fel, me lyek mind a töb bi sze rep lô höz 
való vi szo nyá ból bon ta koz nak ki, a Ma rie-t ért kü -
lön bö zô im pul zu sok for mál ják azt. Meg je le nik 
hang já ban a vágy, az ag go da lom, a fé le lem, a bûn -
tu dat, a sze re lem, a gyen géd ség. 

A Stú dió K-be li elôadás kon tex tu sa te hát in kább 
a hét köz na pi élet be, egy egé szen reá lis szi tuá ció ba 
he lye zi a tör té ne tet, a szí né szek hez na gyon kö zel 
áll nak a né zôk, ez zel in do kolt tá is té ve a szí né szi 

já ték vissza fo gott sá gát. A Kré ta kör elôadá sa ez zel 
szem ben már az el sô pil la nat tól kezd ve legin kább 
egy att rak ció. Már a cím is er re utal: mun kás cir -
kusz. Az elôadás att rak ció-jel le gé bôl, va la mint a 
szí nész ön ma gá ra irá nyu ló reflek tív vi szo nyá ból 
szer ve sen kö vet ke zik, hogy a szí né szi já ték is har -
sá nyabb, szé le sebb amp li tú dón mo zog. Ma rie hol 
sut tog, hol kiabál, hol el tor zí tott han gon be szél, 
hol pe dig egész egy sze rû, hét köz na pi han gon. 
A szö veg mon dást nem csu pán az ér zel mek ha tá -
roz zák meg, ha nem egyéb kül sô té nye zôk is. Pél -
dául bi zo nyos kül sô esz kö zök ne he zí tik, tor zít ják, 
ezál tal egy-egy szö veg rész ugyanúgy att rak ció vá ké -
pes vál ni az elôadás ban, mint bár mi más. A szöveg -
 mon dás el tor zí tá sá ra jó pél da Ma rie ese té ben, ami -
kor egy Jó zsef At ti la-szö ve get úgy mon do gat al ta -
tó dal gya nánt, hogy köz ben a „gye re két” (azaz a be -
ton da ra bot) egy ma dzag ra köt ve, a ma dza got a fo gai 
kö zé szo rít va rin gat ja. Ez ter mé sze te sen ha tás sal 
van az ar ti ku lá ció ra, és vég sô so ron a szö veg mon -
dás ér zel mi töl te té re is. 

Em lí tést kell ten nünk azok ról a han gok ról is, 
ami ket Ma rie az ar ti ku lált be szé den kí vül kiad ma -
gá ból. A Kré ta kö rös elôadás ban e te kin tet ben is 
gaz dag a re per toár: Ma rie ne vet, sír, nyö szö rög, 
kiabál, li heg. Az egyik je le net ben pél dául egy, a sa -
ját te rü le tét és iva dé kát vé dô go ril lá hoz ha son la tos 
mó don tá mad rá Mar gret re: ker ge ti, ráüvölt, de már 
sza va kat nem for mál a szá ja, ha nem ar ti ku lá lat la -
nul böm böl, si kít, kiabál, köz ben ro han gál, ráz za 
a rá csot, mint egy va dál lat. Egy má sik pél da, ami -
kor az elôadás vé gén, a gyil kos sá gi je le net ben 
Woyzeck las sú, mód sze res moz du la tok kal, szép 
ko mó to san té pi le ró la a ru hát, köz ben mind vé gig 
erô sen szo rít ja le a föld re. Ma rie köz ben sír, halkan 
li heg, szi pog. Min den egyes té pés sel fel nyög, olyan, 
mint ha szép ak ku rá tu san meg nyúz ná ôt Woyzeck. 
A lát vány és a han gok együt te sen te szik plasz ti kus -
sá a fáj dal mat. Gaál Er zsé bet Ma rie- ja eb ben a te -
kin tet ben is sok kal vissza fo got tabb. Két olyan je -
le net van az elôadás ban, ami kor ezek nek a nem 
ver bá lis jel le gû han gok nak kü lö nös je len tô sé ge van 
az ô ese té ben: a sze ret ke zés az Ez red do bos sal, vala -
mint a gyil kos sá gi je le net. A sze ret ke zé si je le net 
köz  ben hal kan li heg, nyög dé csel. Itt Ma rie hang ja 
hát tér ként szol gál a köz ben pár hu za mo san fo lyó, 
a Dok tor és Woyzeck kö zött zaj ló je le net hez. A gyil -
kos sá gi je le net ben pe dig nyü szít, nyö szö rög, fel-
fel jaj dul, mi köz ben vo nag lik a föl dön. 

A ko ráb biak ból szer ve sen kö vet ke zik, hogy 
a moz gá sok jel le ge te rén is megál la pít hat juk, hogy 
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ál ta lá nos ság ban vé ve Gaál Er zsé bet moz du la tai 
vissza fo got tab bak, ki mér teb bek, Láng An na má riáé 
vi szont sok kal szél sô sé ge seb bek, na gyobb amp li -
tu dó val bír nak. Míg a Mun kás cir kusz ban a szí né -
szek idôn ként szin te ak ro ba ta-mu tat vá nyo kat mu -
tat nak be, ad dig a Stú dió K-fé le Wo y zeck ben a szûk 
tér ben a sze rep lôk több nyi re cél irá nyo san köz le -
ked nek, moz du la taik öko no mi ku sak, vissza fogot -
tak. Láng An na má ria je le ne tei bôl elô ször is azt 
emel ném ki, ami kor Wo y zeck kel ölel kez ve egy 
meg ko reog ra fált, mégis nyers moz gás kom bi ná ciót 
ad nak elô. Fo lya ma tos öle lés ben egy más ba ka pasz -
kod nak, Woyzeck ide-o da do bál ja ma gán Ma rie-t, 
a gya kor lat lát ha tóan ko moly fi zi kai erô fe szí tést igé -
nyel, mind ket ten zi hál nak, li heg nek, és ez a konk -
rét fi zi kai cse lek vés sor vissza hat az ér zel mi meg -
nyil vá nu lá saik ra, il let ve a szö veg mon dás ra is. Marie 
az elôadás ban kú szik-má szik a ho mok ban, tes te 
gyak ran vég le te kig ki fe szí tett pó zok ba fe szül, 
remeg, fut kos fel-a lá. Idôn ként mo no má niá san is -
mé tel get egy cse lek vés sort, mint pél dául a gye rek-
 rin ga tós je le net ben, az tán egy adott pil la nat ban a 
föld re ve ti ma gát és be te me ti a fe jét ho mok kal. 
Csupa erô és di na mi ka, ami kor a Tam bur ma jor ral 
sze ret ke zik, más kor meg, ami kor gyer me két si mo -
gat va ölel ge ti, gyen géd és fi nom. 

Gaál Er zsé bet cse lek vé sei több nyi re hét köz napi 
jel le gûek: mo sás, mos da tás, pa ko lás, gye rek rin ga -
tás. A fi nom, vissza fo gott, reá lis cse lek vé se ket vég -
re haj tó moz du la to kat szü ne tek, megál lá sok sza kít -
ják meg. Er re jó pél da az a je le net, ami kor Woyzeck 
ész re ve szi Ma rie ke zé ben a fül be va lót. Min den 
egyes megál lás nak, szü net nek, új ra kez dés nek, apró 
tem pó be li vál tás nak nagy je len tô sé ge van. Ma rie 
moz du la tai hol eler nyed nek, hol meg fe szül nek, hol 
egy póz ba me re ved nek, at tól füg gôen, hogy az adott 
in for má ció, im pul zus, ami Woyzeck irá nyá ból éri, 
hogy hat rá. A megál lás-új ra kez dés, las sí tás-gyor -
sí tás pul zá lá sa jel lem zô Ma rie moz gá sá ra az egész 
elôadás so rán. Az tán ami kor elér ke zik a gyil kossági 
je le net, ott lát hat juk ezt a vissza fo gott, öko no mi -
ku san moz gó tes tet ki for dul ni ön ma gá ból, vo nag -
la ni, rán ga tóz ni, vég le te kig meg fe szül ni. 

Vé ge ze tül ve gyük sor ra a két szí nész nô jel me -
zét és az ál ta luk hasz nált kel lé ke ket, az ôket kö rül -
ve vô tár gyi vi lá got. Gaál Er zsé bet ru há ja hosszú, 
vö rös, dur va anyag ból ké szült zárt ru ha. A tes té bôl 
nem mu tat sem mit. Ér zé ki sé ge vissza fo gott, ru hába 
zárt, vissza foj tott, ké sôbb ki sza ba du ló vágy. Az ele -
jén vi sel még egy kö tényt is, amit az Ez red do bos -
sal va ló sze ret ke zé si je le net után vesz le, hogy meg -

pró bál ja ki mos ni, le mos ni ma gá ról a bûn nyo mát. 
Láng An na má ria elô ször me zí te le nül je le nik meg, 
ké sôbb pe dig fel ke rül rá egy fe hér at lé ta tri kó, egy 
sö tét kék szok nya és egy ba kancs. Ez a „mun kás ru -
ha” (fe hér tri kó és sö tét szok nya vagy nad rág) az 
elôadás egyen- jel me ze. A leg több fi gu ra (már akin 
van ru ha) ezt vi se li. Te hát eb ben az elôadás ban a 
nôk és a fér fiak na gyon ha son lóan van nak felöl -
tözve, vagyis a ru há zat ön ma gá ban nem utal a nemi 
jel leg re (csu pán annyi a kü lönb ség, hogy a nô kön 
szok nya a fér fiakon nad rág van, de ez a szok nya is 
sem le ges), vi szont sok kal töb bet mu tat nak meg a 
tes tük bôl, azaz a nôi il let ve fér fi jel leg nem el sô sor -
ban a ru há za ton ke resz tül, nem a be vett tár sa dalmi 
kon ven ciók nak meg fe le lô öl töz kö dés köz ve tí té sén 
ke resz tül (mint ahogy a Stú dió K elôadá sá ban), ha -
nem ön nön tes ti sé gük, köz szem lé re tett csu pasz 
alak juk ál tal mu tat ko zik meg. A tes ti ség, a sa ját tes -
ti sé gük re va ló fo lya ma tos rea gá lás, reflek tá lás na -
gyon fon tos ele me en nek az elôadás nak. 

Gaál Er zsé bet ala kí tot ta Ma rie kel lék tá rá ban 
nagy sze re pet ját sza nak a ru ha da ra bok, anya gok, 
ron gyok, egy nagy fe ke te váll ken dô. Eze ken kí vül 
tar to zik hoz zá még egy nagy vesszô bôl fo nott lá da, 
egy vö dör, egy la vór, egy fül be va ló és egy kis tükör. 
Ez az ô kis éle te. Láng An na má ria Ma rie- já nak tár -
gyai, ahogy az az egész elôadás vi zua li tá sá ból kö -
vet ke zik, összes sé gé ben sok kal ke mé nyebb anya -
gúak, hi de geb bek, éle seb bek. Ez leg fel tû nôb ben a 
gye re ket szim bo li zá ló be ton da rab ban ma ni fesz tá -
ló dik, de em lít het jük a be ton ke ve rôt, a vas hor dót, 
ami bôl Ma rie elôug rik az ele jén, és ami be a vé gén 
Woyzeck vissza te szi ôt, vagy a vas ká dat, amely ben 
pan csol nak Wo y zeck kel, és a gye re ket für de tik. 

Az egyik leg fon to sabb Ma rie- hoz tar to zó „kellé -
ke” mind két elôadás nak a gye rek. Gaál Er zsé bet ré -
vén egy ha tal mas fe ke te ken dôt lé nye gül gyer -
mekké. A ken dô vál toz tat ja a funk ció ját az elôadás 
so rán: van, ami kor egész egy sze rûen csak egy vállra 
te rí tett ken dô, egy ru ha da rab, adott pil la nat ban vi -
szont Ma rie le ve szi a vál lá ról, és mint egy cse csemôt 
el kez di rin gat ni, majd fi no man el he lye zi a szé ken, 
gyen gé den igaz gat ja, al tat gat ja. Gaál Er zsé bet Marie-
 já hoz il lik ez a pu ha, ken dô-gyer mek, ami vel/akivel 
fo lya ma tos tes ti kon tak tust tart fenn. Ez zel szemben 
a Láng An na má ria ala kí tot ta Ma rie gyer me ke egy 
be ton da rab, amely bôl egy vas kam pó áll ki. Az 
anyag ke mény sé ge, hi deg sé ge va la mint a fe jünkben 
a gyer mek pu ha ság-, me leg ség-kép ze te kö zöt ti 
kont raszt felerô sí ti a je le ne tek gro teszk sé gét, 
mindazonál tal Ma rie is és Woyzeck is olyan sze re -
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tet tel tud for dul ni a kis be ton-gye rek fe lé, hogy a 
tárgy mégis csak át lé nye gül egy élô-ér zô lénnyé, bár 
kis sé csú nyács ka, kis sé torz, de sze ret he tô lénnyé. 

Elôadá som ban vé gig ve zet tem, me lyek azok a 
Pa vi ce ál tal aján lott ka te gó riák, ame lyek men tén 
legin kább meg ra gad ha tó a két szí nész nô Ma rie ala -
kí tá sa kö zöt ti kü lönb ség. Amint lát tuk, az összes 
vizs gált szem pont ban je len tôs kü lönb sé gek mu tat -
ha tók ki, de én ta lán azt emel ném ki vé gül mint 
leg lé nye ge sebb szem pon tot, ami egy alap kon cep -
ció be li kü lönb ség, hogy míg Gaál Er zsé bet fo lya -
ma to san ben ne ma rad a sze re pé ben, mind vé gig 

Ma rie ma rad, mind vé gig a sze rep dik tál ta ér zel mek 
ve ze tik, azon be lül mo zog, azok ha tá roz zák meg 
hang hor do zá sát, gesz tu sait, a csön de ket, a szem -
vil la ná so kat, ad dig Láng An na má ria fo lya ma to san 
ját szik is a sze re pé vel. Ez a já té kos mégis vé re sen 
ko moly vi szony te remt egy más faj ta fe szült sé get a 
szí nész ben, né zô ben egyaránt, és eb bôl kö vet ke zik 
az oly kor ext rém hang hor do zás, gesz tus vi lág, esz -
köz hasz ná lat. Eb bôl kö vet ke zik, hogy a szí nész a 
sa ját tes tét idôn ként ko moly fi zi kai ha tá sok nak teszi 
ki, ami vel nem Ma rie- nak, ha nem Láng An na má -
riá nak kell meg küz de nie.
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