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Nagy József

MINTHA CSAK 
EGY KÍVÁNCSI 
EMBER LETTEM 
VOLNA, MEGTA-
PADTAM

Balog József beszélgetése 
alapján
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művész. Azaz: így művész. Amíg hallgatom, ne-
kem is arra kell járnom, ahol ő. Egy terepaszta-
lon, amelynek közepén az a színház áll, amelyben 
az utolsó, örökre befejezetlen előadása készül. De 
kivel is tartok, tartunk-e színház felé?

Nagy József

Egyre többet hallom, mióta a Wilhelm-da-
lokat játsszuk itt. A plakáton így vagyok fel-
tüntetve.

Josef Nadj – Szkipe

Az kint, Franciaországban működik. Itt 
még azért – szűkebb körökben – a Szkipe. Az 
régi, gyerekkori ragadvány. Szkipetár – ez 
egy földrajzórán volt, még az általános isko-
lában, amikor az albánokról tanultunk. Még 
ott ragasztották rám. Az albánok így hívják 
magukat, a Sas Fiai. Egy fenegyerek az osz-
tályban ezzel szórakozott, hogy neveket 
adott, és egyszer rám került a sor. Később a 
„tár” szó le lett nyisszantva. Így egyszerűbb. 
Előtte Szkipetárként kiabáltak utánam, ké-
sőbb maradt a Szkipe. Otthon, Ókanizsán 
mindenki Szkipének hív, és így jöttem át 
Pestre a hetvenes évek végén.

Viszki

Viszki is lett később. Azt egy másik fiú ad-
ta. Egy moziból jöttünk ki, westernfilmet 
néztünk, tizenkét-tizenhárom évesek lehet-
tünk. Úgy találhatta, hogy hasonlítok az 
egyik szereplőre. Egy ideig ment a pingpon-
gozás a két név között. Mindkettőre hallgat-
tam. Aztán a Viszki kikopott, mert a Szkipét 
hoztam Pestre. Franciaországban ezekről nem 
tudnak. Ott Josef Nadj vagyok.

Jel

Jel Színház. 1986-ban úgy alakult, hogy 
most már ki kell rukkolni egy első darabbal. 
Egy kávéház teraszán üldögéltünk Hudi La-
cival. Cetlikre írogattuk a lehetséges neveket, 
s ez többször visszatért. Theatre Jel. Persze 
franciául is próbáltuk olvasni, jel=zsel, ami 
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EMLÉK

1994 nyarán a iv. thealter Fesztiválon az 
éppen elkészült Woyzeck-előadásukkal jöt-
tek. Ő érkezett először, és aznap játszottak a 
brazilok, talán Kamerun ellen. A vébét az 
USA rendezte, a délutáni meccseket 22 órától 
közvetítették. Egyetlen extra kívánsága volt,  
a meccset mindenképpen nézni akarja, mert a 
brazilok a kedvencei. Alig volt még bútorunk 
a nappaliban. Ült előttem egy fotelban, a sa-
rokban pedig a tévé. Nem volt különösebben 
jó meccs. Lehet, hogy az oroszokkal játszottak 
a brazilok? Ha igen, akkor június 20-a volt. 
Ha Kamerunnal, akkor négy nappal később. 
Négy nap oda vagy vissza, nem számított. 
Ott ült a világ akkor egyik leghíresebb tán-
cos-koreográfusa, és annyit beszéltünk, hogy 
aha, hű, baz, azta, igen, nem, ja, hát, hú, szép, 
szép, na. Megértettem, hogy nem kell erőlköd-
ni, okoskodni, meg sokat beszélni. Két előa-
dásra volt szerződésünk, végül ötször ment  
a Woyzeck. Éjszakánként mosolyogva ült a 
jate Klubban. Nézte a táncoló, Lajkó Félix 
bandájára tomboló tömeget. Én meg a kezeit 
néztem. A két szelídíthetetlen sziámi ikret.  
A féken tartott, gyönyörű vadállatokat. Ma is, 
ha a színházára gondolok, a kezei és a csöndjei 
jutnak eszembe. Ahogy kapaszkodik a sűrű 
anyagba, üti, suhogtatja, emeli, tépi, simogat-
ja, rázza, fodrozza, kikeveri. Formát és ütemet 
ad a térnek. A brazilok meg világbajnokok let-
tek végül az olaszok ellenében, Puhl bíró síp-
szavára, tizenegyesekkel.

Aduk és batyuk

Aztán rájöttem, hogy erős aduk és batyuk 
vannak a kezemben, hogy egy más világot 
hoztam magammal. Ehhez hozzátartozott, 
hogy az irodalom talán még erősebben volt 
jelen az életemben, mint a képzőművészet. 
Valójában ez a hármas alap. És Szabados 
György a Kassák Klubból, minden szerdán 
oda jártam, az ő zenei műhelyébe. A kép-
zőművészettel, az otthoni, a vajdasági festők-
kel igencsak képben voltam. Az otthoni világ 

megragadása rajtuk keresztül és általuk. Erre 
meg rájött nagyon korán az Új Symposion, 
testközelben volt már középiskolás éveim-
ben is. A Sympo szellemisége hatotta át ezt az 
egész akkori periódust. Tolnai, Danilo Kiš, 
Tišma, Domonkos, később Sziveri. Ez a sor-
sérzékenység. Vagy hogyan is nevezzem ezt 
a délvidéki életet, életformát, amit ott kap-
tunk, amiben felnőttünk? Meg persze Csáth 
Géza. Ő nekünk megkerülhetetlen figura. 
Lehet, hogy tudat alatt ott munkálkodik az 
emberben, hogy állandóan mindent vissza-
tükröz magára és a sorsvonalára.

Ezt kint vettem észre, mert ezt könnyebb 
akkor meglátni, ha az ember kilép a saját 
közegéből. Kint vettem észre, a többi előadó-
társam mellett, hogy én szinte sütök, meg 
égetem magam. Nem esztétizálok, nem kifo-
gásokkal próbáltam, próbálom magamra 
vonni a figyelmet. Sőt egyáltalán nem akar-
tam magamra vonni a figyelmet, hanem na-
gyon erősen próbáltam mindezt átgyúrni 
magamban. Az ember természetesnek veszi, 
hogy szemmel-füllel jelen van, hogy rákap-
csolódik ezekre a területekre, hogy egymást 
kell táplálni. Ez nem mindenhol van így. Le-
het, hogy ez is a kisebbségi léttulajdonsá-
gunk, ezt nem elemeztem még. Hogy eleve 
zártabbak vagyunk, kevesebben vagyunk. 
Hogy minden embernek megvolt a területe, 
és ennek örültünk, és mindenkire figyeltünk. 
Ez természetes volt, és ma is létezik. Ezt le is 
tudom mérni ma is, nem csak azoknál, akiket 
ismerek, hanem a közönségen is, Kanizsán. 
Olyan természetesnek veszik, beülnek a pró-
bákra is, és egyáltalán nincsenek megrökö-
nyödve, hogy milyen formákkal találkoznak. 
Hogy össze van hozva képzőművészet, élő 
zene és improvizáció, írott dolgokkal. Ez 
szinte hihetetlen, és mégis természetes nekik.

De Kanizsán nem tudtam volna megcsinál-
ni a színházamat akkor. Néhány kőszínház 
volt abban az időben, azokba én nem illet-
tem. Kint sem azt akartam, hogy akkor speci-
álisan oda készítek valamit, ami majd rob-
ban. Ám amikor készen lettünk, rájöttem, 
hogy ott miért új. Mi az a plusz. Ez volt a 
nyers testkezelés, ami erőteljes ugyan, de 
egyúttal zabolázott is. Meg a mélyben húzódó  

fagyot, fagyást jelent. De ha rákérdeztek a 
franciák, rögtön lefordítottam, hogy Theatre 
de Signal. Úgy érzem, ez stimmel.

1986

Én magam éreztem úgy, hogy letelt az a 
hat év, a tanulóévek, és megérett bennem egy 
előadás anyaga, víziója. Meg abban a táncos 
közegben sokszor bökdöstek, meg visszahal-
lottam, na, mikor jössz már ki egy darabbal? 
Rácsodálkoztam, hogy ez mennyi ember fe-
jében megfordult. Miért várják tőlem? Senki-
nek sem beszéltem erről, hogy én mit csiná-
lok. De ahogy több együttesben is táncoltam, 
és nagyon szerettem vinni a dolgaimat, ötle-
teimet – olyan együtteseket is választottam, 
ahol ilyen munkákat ajánlottak –, végül is 
rendben volt ez. Így látták, hogy előbb-utóbb 
én is bekopogtatok. Csak azt mondogattam, 
hagyjátok, majd én összerakom az időmet, s 
ha úgy érzem, senki sem sürget, akkor meg-
lesz. ’86-ban éreztem úgy, hogy most már le-
het. Volt már egy francia mag körülöttem, 
néhány ember, akikkel dolgoztam, akiket ré-
gebbről ismertem. ’83-tól Pesten is tartottam 
kurzusokat, és összeállt a fejemben, hogy in-
nen is viszek ki embereket, s pillanatok alatt 
összeraktam az első fölállást a Pekingi kacsá-
hoz. Akkor már csak a darabcsinálást kellett 
megoldani. A párizsi körülmények abban az 
időben nagyon zordak voltak. A próbater-
meket nagyon sok társulat pörgette, ket-
tő-négy órákra tudtuk bérelni. De aztán ta-
láltam megoldást, hogy itt Pesten művelődé-
si házakban is kaphattam termet. Kiszámol-
tam, hogy anyagilag is jobban megéri, szál-
lást kaphattunk, és itt is mutattuk be az előa-
dást a Szkénében, 1986 decemberében.

Kint

Jugoszláv állampolgár voltam. Nem kellett 
disszidálnom. Mintha csak egy kíváncsi em-
ber lettem volna, megtapadtam. Mikor ki-
mentem, nem tudtam, mennyi ideig fogok 
maradni. Szép lassan a rétegek csak úgy egy-
másra rakódtak. Amit belőttem magamnak, 
a kortárs táncszakma, ami nem létezett a mi 

régiónkban, az számomra korszakos fölfede-
zés volt. Reveláció. Magával ragadott. Több 
évembe telt, amíg átrágtam magamat rajta, 
előadóként is. Nagyon hamar belekerültem, 
de rájöttem, hogy nekem erre föl kell készül-
nöm. Nagyon izgalmas is volt egyszerre több 
csoportban dolgozni. Ez volt az én akadémi-
ám, a különböző órák, a stúdiók és az együt-
tesek. De mindig biztos voltam abban, hogy 
saját csapatot akarok, csak a kiindulási pont 
volt kérdéses számomra. Kanizsán ez még 
gondolat sem volt. Ott az úgy volt, hogy én 
rajzoló-festő leszek. Még Pesten is ezt gon-
doltam, de itt nyílt ki a szemem. Addig na-
gyon jól elvoltam a képzőművészet és a zene 
világában. Na, itt jött ez ki, az akkori Stúdió 
K előadásaival, meg Jeles Andrásról is hallot-
tam, és M. Kecskés András pantomimstúdió-
járól. Ő adta meg a konkrét lökést, hogy nála 
próbálhattam ki magamat. Az elejében csak 
futó kalandnak szántam az egészet. Kis kité-
rőnek. Belekóstolok, aztán kimegyek Párizs-
ba, visszatérek, s bemegyek a műterembe. 
Na, ez nem történt meg.
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Őrületek

A Wilhelm-dalokban kis vizuális könyvjel-
zőket akartam beiktatni az előadásba. De 
sokkal fontosabb volt, hogyan szólaljanak 
meg ezek a versek, meg ez a figura. Szólaljon 
meg a mi Wilink, aki szintén egy központi 
táplálóerőnk. Majdnem egy törzs. Törzsnek 
is nevezhetném őket, akik ott élnek, túlélnek 
és táplálnak bennünket a jelenlétükkel. Ők a 
falu bolondjai, a lecsúszott figurák. Ők a mi 
létünknek is a fő medre, fő folyama. Hogy 
velük élünk, hogy rájuk reflektálunk. Hogy 
elfogadjuk őket. Ez az ő őrületük figyelése és 
a mi őrületünk kordában tartása is egyszerre. 
Furcsa kertészekhez hasonlítanám magun-
kat, hogy hagyjuk burjánzani ezt a természe-
tet ottan. A magunk módján nyúlunk hozzá. 
Nem csak a szép virágot hagyjuk meg. Nem 
csak azt keressük. Nem csak azt hagyjuk illa-
tozni, mivel nekünk az istállók szaga is egy 
fantasztikus parfüm. Ezeknek a figuráknak 
az ereje nagyon sokat mond az emberről. Ne-
kem legalábbis.

„Az »én színházam« abból az irodalomból, 
abból a szerkesztői munkából következett, 
amit írtam (versek, prózák, esszék), amit vé-
geztem. Abból a szemléletből, magatartásból, 
látásmódból, létérzékelésből. Ilyen színház – 
amelybe átjárásom van, amelynek átjárása 
van az irodalmi, szellemi tevékenységembe  
– Nagy József színházi munkássága. (…)

(Ó)Kanizsán születtünk – a határzónában 
–, ott nőttünk fel mind a ketten. Mindkettőnk 
hozott anyaga az az: (Ó). Függetlenül attól, 
hogy távol élünk egymástól, gondolkodásmó-
dunkban van valami különös párhuzamosság, 
ugyanazokért a tájrészletekért, anyagokért, 
festőkért lelkesedünk például. Ha Párizsba ér-
kezek, első utunk mindig Bojan Bemhez és 
Veličkovićhoz (…) vezet. [Nagy József] Csáth- 
darabja, a nagysikerű Comedia tempio pél-
dául egy időben született az én Árvacsá-
th ommal. Vagy amikor Vojnich Oszkárral,  
a neves szabadkai világutazóval, vadásszal 
kezdtem foglalkozni (egyik, kézzel írt naplója 
ugyanis családi ereklyénk), ő akkortájt csinál-
ta A vad anatómiáját. A Wilhelm-dalok 
egy nagy hányadát például már eleve az ő ré-
szére írtam, afféle partitúraként (…). Párizs-
ban az ő lakásán dolgoztam ezeken a verse-
ken.” (Tolnai Ottó: „Esetem a színházzal”. 
Alföld, 48. évf. 2. sz. 1997. február)

Nagy József másodszor nyúlt ezekhez a 
versekhez. Először 1992-ben Orfeusz létrái 
címmel mutatták be előadását Franciaor-
szágban. Erre a produkcióra hívta ki Bics-
kei Istvánt, azóta dolgoznak együtt. Bics-
kei István most másodszor is megformál-
ta Wilhelm, a verbászi falubolondja alak-
ját, ezúttal a verseket is megszólaltatva, 
Nietzsche-vendégszövegekkel együtt. Nagy 
József Wili „tiszta filozófia”-figuráját, mi-
ként a verseskötet is, az Együgyű, a Mű-
vész és a Tükör hármasának egybejátszá-
sával jeleníti meg.

ironikus szálak is dolgoztak benne. Ezt ott 
rögtön kiemelték. Amikor meg elhoztuk eze-
ket a darabokat ide, akkor itt pedig a nyelve-
zetük volt új.

„Táncszínháza akrobatikus és teljes, mint a 
Pekingi Opera, improvizatív, mint a mediter-
rán buffó. Szellemes, mint a francia regény, 
film és zene. És zeneies. Mint a Tisza menti 
fák és szikesek szélfútta reszkető fűcsomói. 
Magyar világ. De mindig a halál lapul, a vég-
zet sompolyog mégis, az elrendelés munkál, a 
gyermek játszik és ámul a titkos látomásoknak 
a mélyén, alig észrevehetően, az élet gabalyá-
ba szerelmesedve.” (Szabados György: Lau-
dáció Nagy Józsefről – részlet. Elhangzott  
a Magyar Művészetért Díj átadásakor, 2003. 
december 4-én)

Periódusok

A ’90-es évek elejéig ez a fiatalos energia 
dominált. Mint egy vad farkasfalka, zabál-
tuk a színházat és magunkat is. Érdekes, 
hogy ezt kint Franciaországban nagyon sok 
itthonról hozott anyaggal csináltuk. A bács-
kai emlékekkel, és Tolnai, Csáth és Vojnich 
Oszkár voltak az első három darab forrásai. 
Rajtuk kellett átrágnom magam, aztán ki-
hánynom őket a színpadra. Szabadossal,  
A kormányzó halálával együtt ez volt az első 
kör. Ez kijött, egyszerűen kirobbant. Aztán 
jött egy másik periódus, amikor már vissza-
vettünk ezekből az első energiákból. Habár 
mindig – ezekben is – jellemző volt a fizikali-
tás. Az erő, amit sugároztunk. De komple-
xebb, polifonikusabb kompozíciókat keres-
tem. Ezután megint jön egy szakasz – most, 
így elosztom ezt a harminc évet –: megint 
visszakanyarodni a kezdetekhez. Közben 
nagyon élénken kérdezgetni megint a kép-
zőművészet világát. Visszajött, amit elnyom-
tam egy ideig a színház miatt, a testbeszéd és 
a zenére komponált dialógus miatt. Persze 
megvolt a vizualitás feszegetése a színpa-
don, a díszletekben, színpadképekben. De 
mint anyag, mint téma, mint az előadást a 

vizualitáson keresztül építő elemek felkaro-
lása – ez az utóbbi tíz évben erősödött meg. 
Talán a kinti, rendszeressé váló műteremlá-
togatások miatt is.

Volt egy radikális találkozásom Miquel 
Barcelóval, az ő művészetével. Rendszeresen 
jártam a műtermébe, barátság alakult ki kö-
zöttünk. Megindított az, ahogy kezeli az 
anyagait. Főleg az agyagon keresztül, mivel 
nagyon érzékeny vagyok a kerámiára. Az 
agyagra, ahogy ő is. Rábeszéltem, csináljunk 
egy előadást. Te kijössz a műtermedből, és 
akkor ketten gyúrjuk az anyagot, és én majd 
megadom a formáját. Legyen egy perfor-
mansz, legyen egy előadás. Teljesen felbáto-
rodtam, fölerősödött a rajzolás, megszületett 
a Filozófusok, a Hollók rajzciklus. A fényképé-
szet állandóan ment, de az utóbbi években  
a fotogramokkal való kísérlet is beindult.  
Az utóbbi években tehát folyik egy párhuza-
mos keresés. Vizuális keresés, ami természe-
tesen befolyik a színpadra.

Most megint új periódus jön, mert egyre 
erősebben kérdezgetem a maszkot. A maszk-
nak az erejét a színpadon; most ez hív magá-
hoz. Most veszem észre, hogy legutóbb, az 
utolsó előadásomban – Ismeretlen tájkép –  
levettük az arcot. Semlegesítettük. Mintha le-
vennénk a jelenlétet. A jelenlétet olyan di-
menzióba csúsztattuk, amelyben úgy jelen-
het meg az ember, akár egy őskép. Tehát  
a gyomrából beszél, a zsigereiből. Most azon 
veszem észre magam, az érdekel, hogy ha az 
emberi arcokat cserélgetjük, maszkokat hú-
zunk rá, az milyen dimenziókba tolja át az 
embert? Ha így megszólal, az mit eredmé-
nyez? Az ismert vagy az ismerni vélt arctól 
rugaszkodnánk most el egy ideig. Hogy ma-
gára a hangra koncentráljunk. Honnan szólal 
meg? Most nem fejből, hasból akarom, hogy 
onnan szólaljon meg először, hanem más-
honnan. Most a jövőt próbálom előrevetíteni, 
amibe most fogok bele.

Az elmúlt harminc évben a szó nagyon mi-
nimálisan vagy egyáltalán nem volt jelen, 
most viszont egyre jobban kívánja a fülem. 
Hogy halljam a kimondott szavakat ezek ben 
a terekben. Ez megint egy különleges izga-
lom.
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lül is, az ember a végtelennel dolgozik. Min-
dig találsz egy mikrostruktúrát, amiben még 
mindig nagy a variációk lehetősége. Az 
öröm, hogy ezt még így is megformálhattam. 
Ezt ki lehet teríteni, akár egy egész életre is.

Valójában egy darab is elég lenne.

Kiterítés

Valójában egy darab is elég lenne. Valami 
ilyesmit is vetítek ki rövidesen. Még van egy-
két téma, amit lezongorázok. De már készü-
lök is fejben és papíron a darabhoz. Oda, az 
utolsó darabhoz. A befejezhetetlen darabhoz.

Remélem, nem érzek majd késztetést, hogy 
új darabot csináljak. Már minden készen áll 
bennem, hogy lerakjam az etalonokat ehhez. 
Ami úgy lesz utolsó, hogy nem lesz befejez-
ve. De játszani fogom. Ez nem koncepció kér-
dése, ez más szinten történik. Megvilágoso-
dásként, belső evidenciaként. Igen, ez a for-
ma, amibe kapaszkodhat az ember. Válasza-
dás, reflektálás arra az útra, amelyet eddig 
megcsináltál. Amikkel küszködtél. Keresed 
mindig a legjobb választ a következő lépés-
ben: és ez most így érik meg bennem, így áll 
össze a gondolattal. Nem filozofálgatás ered-
ménye, hanem egy első fórum. Hosszú belső 
mérlegelés eredménye.

Díszletek

Minden díszlet megvan, franciaországi 
raktárakban. Most haza is vittem a Comedia 
tempio díszletét. Ez is egy próbatétel lesz. 
Hogy egy régi formát át lehet-e adni? Egy 
partitúrát. Egyszerű kérdés, hogy ennek 
van-e értelme? Milyen hatással lenne rám? 
Legalább egyszer erre konkrét választ kell, 
hogy kapjak. Megpróbálom. Nyit-e mellékes 
ajtót a régi darabokhoz? Ez lesz a kérdés. 
Visszanyúlok-e, hogy azokat is átadjam?

Kanizsa

Jó néhány kört már megtettünk. Most ve-
szem észre, hogy másképpen alakul a vi-
szony. Szűkül. A házam körül próbálom szű-
kíteni. Megcsinálni a műhelyt, a burkot. Vi-

szont kifelé nő. Megváltozott, és másképpen 
nő. Ha csak a színházi világot nézzük, Urbán 
színháza, Szabadka, a Desiré Fesztivál, Újvi-
dék... – nagyon izgalmas színházak vannak. 
Másképpen van jelen ez a közeg, mint az el-
múlt harminc évben. Ezzel dialógusban kell 
állnom. Viszont itt van a táj, az egész Járás, a 
terület, ahol megy tovább a megfigyelések 
rendszeressége.

Ez van

A régi emberek elhullnak. De jönnek újak, 
fiatalok. Ez is egy kihívás. Velük megtalálni a 
közös nevezőt. Budapest is ezért van. Mindig 
is ezért volt, az elmúlt két évben is. Kicsit sű-
rűbben, erőteljesebben, mint az átutazások-
hoz képest. Továbbra is nagyon izgalmas 
helyszín. Akár maga a Kárpát-medence. Az 
erdélyi pontok. Könnyíti a dolgot, hogy mi 
darabokkal megyünk, így tesszük le a kap-
csolódási pontokat. Addig egyszer-kétszer 
játszottunk arra, a kilencvenes évek elején, 
főleg Bukarestben. Most van néhány feszti-
vál, amelyekből összeáll a kép. Nem sok, de 
itt, úgy látszik, ennyire van szükség. Csak 
nagyon hasonlítanak egymásra ezek a feszti-
válok. Inkább mocsárnak tűnik az egész. 
Ami nagyon gyorsan beposhad, és évtizede-
ken keresztül poshad tovább. Vagy a rend-
szer ilyen. Belterjes, nem tudja megújítani 
önmagát. Vagy a színházból akarja megújíta-
ni önmagát. Ezzel küszködik az itteni térség.

Rengeteg darab készül. Ez egy lényegbeli 
eltolódás. Mert nincs idejük. Mert lemarad-
nak. Belefáradnak az emberek ebbe a terme-
lési dömpingbe. Rengeteg közepes vagy en-
nél is gyengébb előadás születik, és ez bebo-
rítja az egész területet. Ezért hasonlít a mo-
csárhoz, mert nem engedi át a levegőt és a 
fényt. Ha több erős mű születhetne, akkor 
azokat mozgatnánk be, ez könnyebb volna, 
mint állandóan ezen a dzsungelen átküzdeni 
magunkat. Könnyebb volna, mint mozaikok-
ból összerakni a színházi élményt az igénye-
sebb néző szemszögéből, aminek én maga-
mat is érzem. Így nem beszélhetünk életerős, 
friss színházi közegről, mert belefalazódott a 
megszokásaiba.

Csehov, Shakespeare

Egészében soha nem jutott eszembe, hogy 
megcsináljak tőlük valamit. De mostanában 
egyre többet vagyok érzékeny a drámairoda-
lomban itt-ott felbuggyanó darabokra vagy 
részletekre. Eddig mindig a holdudvar érde-
kelt, az irodalom, úgy teljes egészében. 
Ahogy én, mint színházat csináló ember, 
éreztem. Már eleve különleges szállal va-
gyok rákötve az irodalomra. Bármit olvasok, 
szinte a deszkákról, a színpadról olvasok. Vi-
szont a darabokat szívesen megnézem a 
színpadon, és a kettő most összeér. Ám még 
most is túlsúlyban van a másik irodalom. De 
nem zárok ki semmit, azon veszem észre ma-
gam, itt-ott, térben és időben nagyon külön-
böző dolgok villannak, izzanak be. Fura mó-
don még mindig a költészet és a filozófiai 
írások mozgatnak meg, ha a színházról gon-
dolkodom. Erre is meg kell találnom a vá-
laszt. A drámákban ott a kész intenció, hogy 
hogyan képzeljük el a színházat. Persze, ér-
dekel, hogy akkor hogyan birkóznak ezekkel 
a problémákkal, de engem sokkal jobban iz-
gatnak azok az anyagok, amelyeknek kez-
detben semmi közük a színházhoz.

Siker

Ezt az embernek valahogy be kellett oszta-
nia. Megmaradni folyamatosan. Ez a legna-
gyobb kihívás. Hogy ne törjön meg a munka-
folyamat. Mindig összerakni a lehetőséget 
egy következő előadásra. Hogy megszület-
hessen. Nem volt soha időnk arra, hogy a 
babérjainkon leleddzünk, mert mindig ott 
volt előttünk a következő darab kihívása. Ez 
akkora teher. Soha nem tudod, hogyan sül el. 
Folyamatos izgalmi állapot, amit kezelni 
kell, és ez lefoglalt bennünket. Nem nagyon 
törődtünk a recepcióval.

Az árat ott kint, Franciaországban is meg 
kellett fizetni azért, hogy úgy csinálhass szín-
házat, ahogy te azt elképzeled. Bár Francia-
ország a mai napig eléggé pozitív helyszín. 
Ezért is tartom fönn, mert ott tolerálják a köz-
tes területet. Nem is az, hogy köztes terüle-
tet, de ott nincs ekkora szakadék a kőszínhá-

zak és a független társulatok között. Jobb 
körülmények között dolgozhatnak a függet-
lenek, mint a mi régiónkban. Igaz, a jó fölté-
telek még nem eredményezik, hogy olyan 
sok jó színházi produkció születhessen. Vi-
szont a lehetősége megvan.

Háború

Mosolyogva szoktuk konstatálni kint, a fe-
ne egye meg! Franciák, ha tudnátok, milyen 
jó dolgotok van. De azért hiányzik nektek 
egy kis háború, hogy rájöjjetek, hogy megbe-
csüljétek ezeket a dolgokat. Mi persze, ott a 
Délvidéken, jól ki voltunk szolgáltatva. 
Majd’ minden nemzedéknek megadatott egy 
háború. Ez így legalább kondícióban tart 
bennünket. Az én színpadomra ez korábban 
fölkerült. A vad anatómiájában (1994) fesze-
gettem ezt a kérdést. Hogy egyszer talán még 
a visszatérés lehetőségét is elvágják. Annyira 
felborul a világ, hogy már nem lesz kiút. Ak-
kor hogyan viszonyulsz, ha még jobban bel-
obban az őrület? Aztán újra reflektáltunk er-
re a Woyzeckkel, a magunk módján.

Woyzeck

Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy még 
most is tanulmányozhatjuk ezt az ügyet. 
Igen, olyan, mint egy tanulmány. Úgy lát-
szik, vannak olyan ügyek, amelyek a maguk 
módján kiállják az idő próbáját. Van, amikor 
az ember talál egy olyan formát, ami már a 
születése pillanatában is időtlen. Ez segíti, 
hogy az ember áthúzza ezt különböző koro-
kon. Amiket megélünk. Mai napig is, bárhol 
játsszuk, azt érezzük, hogy nagyon frissen 
hat. Nekünk meg föl van adva lecke, hogy 
évtizedeken keresztül, egyetlen darabon be-
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lül is, az ember a végtelennel dolgozik. Min-
dig találsz egy mikrostruktúrát, amiben még 
mindig nagy a variációk lehetősége. Az 
öröm, hogy ezt még így is megformálhattam. 
Ezt ki lehet teríteni, akár egy egész életre is.

Valójában egy darab is elég lenne.

Kiterítés

Valójában egy darab is elég lenne. Valami 
ilyesmit is vetítek ki rövidesen. Még van egy-
két téma, amit lezongorázok. De már készü-
lök is fejben és papíron a darabhoz. Oda, az 
utolsó darabhoz. A befejezhetetlen darabhoz.

Remélem, nem érzek majd késztetést, hogy 
új darabot csináljak. Már minden készen áll 
bennem, hogy lerakjam az etalonokat ehhez. 
Ami úgy lesz utolsó, hogy nem lesz befejez-
ve. De játszani fogom. Ez nem koncepció kér-
dése, ez más szinten történik. Megvilágoso-
dásként, belső evidenciaként. Igen, ez a for-
ma, amibe kapaszkodhat az ember. Válasza-
dás, reflektálás arra az útra, amelyet eddig 
megcsináltál. Amikkel küszködtél. Keresed 
mindig a legjobb választ a következő lépés-
ben: és ez most így érik meg bennem, így áll 
össze a gondolattal. Nem filozofálgatás ered-
ménye, hanem egy első fórum. Hosszú belső 
mérlegelés eredménye.

Díszletek

Minden díszlet megvan, franciaországi 
raktárakban. Most haza is vittem a Comedia 
tempio díszletét. Ez is egy próbatétel lesz. 
Hogy egy régi formát át lehet-e adni? Egy 
partitúrát. Egyszerű kérdés, hogy ennek 
van-e értelme? Milyen hatással lenne rám? 
Legalább egyszer erre konkrét választ kell, 
hogy kapjak. Megpróbálom. Nyit-e mellékes 
ajtót a régi darabokhoz? Ez lesz a kérdés. 
Visszanyúlok-e, hogy azokat is átadjam?

Kanizsa

Jó néhány kört már megtettünk. Most ve-
szem észre, hogy másképpen alakul a vi-
szony. Szűkül. A házam körül próbálom szű-
kíteni. Megcsinálni a műhelyt, a burkot. Vi-

szont kifelé nő. Megváltozott, és másképpen 
nő. Ha csak a színházi világot nézzük, Urbán 
színháza, Szabadka, a Desiré Fesztivál, Újvi-
dék... – nagyon izgalmas színházak vannak. 
Másképpen van jelen ez a közeg, mint az el-
múlt harminc évben. Ezzel dialógusban kell 
állnom. Viszont itt van a táj, az egész Járás, a 
terület, ahol megy tovább a megfigyelések 
rendszeressége.

Ez van

A régi emberek elhullnak. De jönnek újak, 
fiatalok. Ez is egy kihívás. Velük megtalálni a 
közös nevezőt. Budapest is ezért van. Mindig 
is ezért volt, az elmúlt két évben is. Kicsit sű-
rűbben, erőteljesebben, mint az átutazások-
hoz képest. Továbbra is nagyon izgalmas 
helyszín. Akár maga a Kárpát-medence. Az 
erdélyi pontok. Könnyíti a dolgot, hogy mi 
darabokkal megyünk, így tesszük le a kap-
csolódási pontokat. Addig egyszer-kétszer 
játszottunk arra, a kilencvenes évek elején, 
főleg Bukarestben. Most van néhány feszti-
vál, amelyekből összeáll a kép. Nem sok, de 
itt, úgy látszik, ennyire van szükség. Csak 
nagyon hasonlítanak egymásra ezek a feszti-
válok. Inkább mocsárnak tűnik az egész. 
Ami nagyon gyorsan beposhad, és évtizede-
ken keresztül poshad tovább. Vagy a rend-
szer ilyen. Belterjes, nem tudja megújítani 
önmagát. Vagy a színházból akarja megújíta-
ni önmagát. Ezzel küszködik az itteni térség.

Rengeteg darab készül. Ez egy lényegbeli 
eltolódás. Mert nincs idejük. Mert lemarad-
nak. Belefáradnak az emberek ebbe a terme-
lési dömpingbe. Rengeteg közepes vagy en-
nél is gyengébb előadás születik, és ez bebo-
rítja az egész területet. Ezért hasonlít a mo-
csárhoz, mert nem engedi át a levegőt és a 
fényt. Ha több erős mű születhetne, akkor 
azokat mozgatnánk be, ez könnyebb volna, 
mint állandóan ezen a dzsungelen átküzdeni 
magunkat. Könnyebb volna, mint mozaikok-
ból összerakni a színházi élményt az igénye-
sebb néző szemszögéből, aminek én maga-
mat is érzem. Így nem beszélhetünk életerős, 
friss színházi közegről, mert belefalazódott a 
megszokásaiba.

Csehov, Shakespeare

Egészében soha nem jutott eszembe, hogy 
megcsináljak tőlük valamit. De mostanában 
egyre többet vagyok érzékeny a drámairoda-
lomban itt-ott felbuggyanó darabokra vagy 
részletekre. Eddig mindig a holdudvar érde-
kelt, az irodalom, úgy teljes egészében. 
Ahogy én, mint színházat csináló ember, 
éreztem. Már eleve különleges szállal va-
gyok rákötve az irodalomra. Bármit olvasok, 
szinte a deszkákról, a színpadról olvasok. Vi-
szont a darabokat szívesen megnézem a 
színpadon, és a kettő most összeér. Ám még 
most is túlsúlyban van a másik irodalom. De 
nem zárok ki semmit, azon veszem észre ma-
gam, itt-ott, térben és időben nagyon külön-
böző dolgok villannak, izzanak be. Fura mó-
don még mindig a költészet és a filozófiai 
írások mozgatnak meg, ha a színházról gon-
dolkodom. Erre is meg kell találnom a vá-
laszt. A drámákban ott a kész intenció, hogy 
hogyan képzeljük el a színházat. Persze, ér-
dekel, hogy akkor hogyan birkóznak ezekkel 
a problémákkal, de engem sokkal jobban iz-
gatnak azok az anyagok, amelyeknek kez-
detben semmi közük a színházhoz.

Siker

Ezt az embernek valahogy be kellett oszta-
nia. Megmaradni folyamatosan. Ez a legna-
gyobb kihívás. Hogy ne törjön meg a munka-
folyamat. Mindig összerakni a lehetőséget 
egy következő előadásra. Hogy megszület-
hessen. Nem volt soha időnk arra, hogy a 
babérjainkon leleddzünk, mert mindig ott 
volt előttünk a következő darab kihívása. Ez 
akkora teher. Soha nem tudod, hogyan sül el. 
Folyamatos izgalmi állapot, amit kezelni 
kell, és ez lefoglalt bennünket. Nem nagyon 
törődtünk a recepcióval.

Az árat ott kint, Franciaországban is meg 
kellett fizetni azért, hogy úgy csinálhass szín-
házat, ahogy te azt elképzeled. Bár Francia-
ország a mai napig eléggé pozitív helyszín. 
Ezért is tartom fönn, mert ott tolerálják a köz-
tes területet. Nem is az, hogy köztes terüle-
tet, de ott nincs ekkora szakadék a kőszínhá-

zak és a független társulatok között. Jobb 
körülmények között dolgozhatnak a függet-
lenek, mint a mi régiónkban. Igaz, a jó fölté-
telek még nem eredményezik, hogy olyan 
sok jó színházi produkció születhessen. Vi-
szont a lehetősége megvan.

Háború

Mosolyogva szoktuk konstatálni kint, a fe-
ne egye meg! Franciák, ha tudnátok, milyen 
jó dolgotok van. De azért hiányzik nektek 
egy kis háború, hogy rájöjjetek, hogy megbe-
csüljétek ezeket a dolgokat. Mi persze, ott a 
Délvidéken, jól ki voltunk szolgáltatva. 
Majd’ minden nemzedéknek megadatott egy 
háború. Ez így legalább kondícióban tart 
bennünket. Az én színpadomra ez korábban 
fölkerült. A vad anatómiájában (1994) fesze-
gettem ezt a kérdést. Hogy egyszer talán még 
a visszatérés lehetőségét is elvágják. Annyira 
felborul a világ, hogy már nem lesz kiút. Ak-
kor hogyan viszonyulsz, ha még jobban bel-
obban az őrület? Aztán újra reflektáltunk er-
re a Woyzeckkel, a magunk módján.

Woyzeck

Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy még 
most is tanulmányozhatjuk ezt az ügyet. 
Igen, olyan, mint egy tanulmány. Úgy lát-
szik, vannak olyan ügyek, amelyek a maguk 
módján kiállják az idő próbáját. Van, amikor 
az ember talál egy olyan formát, ami már a 
születése pillanatában is időtlen. Ez segíti, 
hogy az ember áthúzza ezt különböző koro-
kon. Amiket megélünk. Mai napig is, bárhol 
játsszuk, azt érezzük, hogy nagyon frissen 
hat. Nekünk meg föl van adva lecke, hogy 
évtizedeken keresztül, egyetlen darabon be-
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Kettő

Kétféle módon próbálom kezelni most azo-
kat a kérdéseket, hogy hol játszunk és ho-
gyan? A harminc év tapasztalatában van egy 
keserű folt is. Nagyon sok darabunk került 
olyan színházi térbe, ahol nagyon sokat ve-
szített. Mert nem erre a színházi formára, tra-
dícióra lettek kitalálva az előadásaink. Az al-
kalmatlan tér látványban is, energiában is 
gyöngíti az előadást. Ettől folyamatosan 
szenvedek. Ünnepnap, amikor olyan térbe 
kerülünk, ahol minden megfelel. Ez annyira 
ritka, hogy már próbáltam is rá reagálni, 
amikor a nézőteret is visszük magunkkal. 
Már három előadás készült így. Filozófusok, 
Ózon, Athem.

A befejezetlen darab is ilyen lesz. A nézőtér 
is meg lesz csinálva. Minden néző be lesz 
komponálva a kompozícióba. Mit lát, mit 
hall? Meddig engedem? Minden gesztus, 
ami a színpadon történik, ellenőrizve lesz kí-
vülről is. Minden pontról. Én határozom 
meg, meddig mehet, meddig terjed, milyen 
szögben. Ez lesz az egésznek a gondolata. 
Nagy Formának nevezem. Száz ember lesz  
a nézőtéren, nyolc méteres színpadnyílással.

De lesz egy Kis Forma is. Húsz embernek, 
még közelebbről, és a színházi teret még job-
ban szűkítenem kell. Ehhez már Kanizsán, a 
kazánházban próbálom is a teret, meg itt,  
a lakásban. A sarokban megépítem a színhá-
zat, hogy ellenőrizzem, milyen a viszony, ha 
még közelebb kerülsz hozzá. Ez az egyik 
szál, amire ráállok, és ezt fogom védeni.

A másik, hogy mindenhol lehet színházat 
csinálni. Speciálisan belakni, beépíteni, beraj-
zolni egy teret. És az csak ott és csak akkor 
fog megtörténni. Ez a két szál, ez lesz akkor, 
hiszen két lábon jár az ember.

Mindig az ideális színházi forma lebeg az 
ember szeme előtt. Mindig próbálok maxi-
málisan elégedett lenni, minden eszközöm-
mel, ehhez próbálok hozzányúlni. Minél ke-
vésbé kiszolgáltatottnak lenni. Mert nagyon 

nagy harcok vannak a háttérben. Nagyon 
nagy árat kell fizetni, hatalmas diplomáciai 
harcokkal, hogy létezhess.

De ez be van kalkulálva. Ajándékba nem 
várhatja az ember, hogy megkapja a feltétele-
ket. Nem is vártam el soha az életben. Most is 
azon dolgozom, hogy olyan párhuzamos for-
rásokat építsek ki, hogy ne álljak függő vi-
szonyban semmilyen rendszerrel. De ha az 
ember jelen van, előbb-utóbb találkozik 
ezekkel az érintkezési pontokkal. Én egyen-
rangú félként akarok ott lenni ezekben a pil-
lanatokban. Ugyanakkor nem várom ki, 
hogy legyenek, ha éppen nincsenek. Ha nin-
csenek megfelelő pillanatok, akkor magam 
teremtem meg azokat. Ennyi. Körülbelül 
ennyi.

FELVÉTEL UTÁN

A sarokban valóban ott egy színház. Nem la-
kásszínház, nem. Inkább egy méterszer mé-
ter-húszas terepasztal. Nem is látom először, 
hol a színpad és hol a nézőtér. A falak mellett 
hatalmas gipszbrüsztök. Egy klasszikusan 
mogorva fickó arca. Másodszor sem látom, 
nem különböztetem meg a színpad különböző 
tereit. Hisz az egy makett. Aztán, mintha csak 
egy későn kelő dandynél járnék, nézem a zöld 
fürdőköpenyt. Az üvegeket, a képeket, a tár-
gyakat. Átmenetet egy magán- és egy nyilvá-
nos tér szögei, közei, pontjai között. Mintha 
tojásokon táncolna a tekintetem. Óvatos le-
szek. Ez egy műterem. Színházi műterem. Ne-
vet. Nevetgélünk. Itt minden él, a csupasz fa-
lak is. Hallom, ahogy lélegeznek. Beengednek, 
de nem tartóztatnak. Nem birodalmi falak, de 
meg kell értenem, egy másik világ falai. Ven-
dég lehetek. Társszerző, tulajdonos nem. Mert 
ez magány. Is. Ez egy. Egy. Még mindig ne-
vetünk, aztán találunk végszót.

 „A műterem, az van. Ha újra fiatal len-
nék, ugyanígy nekimennék ennek. Megint. 
Újra. El sem tudnám képzelni másként. De 
nem baj, hogy nem kell újra nekimenni. Az 
fárasztó lenne. Nem, vissza nem. Csak előre.”

(Budapest, 2014. december)

LEGYEN jEL

Hudi László mondja

Igen, tényleg, azt én találtam ki, hogy  
legyen Jel Színház. Az egyik öltözőben. 

Talán Orléans-ban, de nem emlékszem már 
pontosan, hol. Egy öltözőben ültünk, ötöl-
tünk-hatoltunk, hogy mi legyen a nevünk, és 
akkor jutott eszembe, hogy Jel Színház.

Hogy kerültem az öltözőbe? Úgy kezdő-
dött, hogy réges-régen, Szkipe mindig jött 
haza Franciaországból. Ismertük egymást, 
ugyanúgy az M. Kecskéshez járt pantomi-
mezni, mint én. Csak éppen elkerültük egy-
mást, ő ment, én meg éppen jöttem. Csinálta 
a tréningeket, amiken én mindig megjelen-
tem. S egyszer csak előállt azzal, hogy sze-
retne csinálni kint egy előadást. Nem. Nem 
kint. Hanem itt, a Szkénében. Dolgoztunk 
vele, és kiválasztott bennünket. Szakonyi 
Györköt meg engem.

Később kérdeztem tőle, hogyan esett éppen 
ránk a választása? Tudod, mit mondott – ez 
baromi érdekes volt –, bennünk látta meg 
azt, hogy amikor volt egy feladat, mi bele-
vetettük magunkat anélkül, hogy gondol-
kodtunk volna. Ez aztán többször visszatért. 
Egy másik időszakban, amikor lányokat ke-
restünk a Jel Színházba – ez mindig problé-
más volt, lányokat keresni, találni –, akkor is 
tréninget csináltunk Párizsban. De ezt már 
együtt. Az emberek mindenféle gyakorlato-
kat végeztek, aztán megbeszéltük, hogy aki 
megkérdezte, melyik lábbal induljon, a ballal 
vagy a jobbal – na, ő már nem volt jó. Mert ő, 
ugye, a formát próbálta megtalálni. Nekünk 
pedig arra volt szükségünk, hogy olyan em-
bert találjunk, aki a személyiségével vesz 
részt a cuccban.

Ebben az együttesben erős magyar mag 
volt. Mellettünk pedig néhány külföldi. Ők 
mindig mondták nekünk, hogy mi csak ott 
állunk, cigarettázunk, üldögélünk és beszél-
getünk, ők pedig nem nagyon értik, hogy mi 
a franc történik. Olyan szinten ment az ügy, 
hogy nem lehetett verbálisan átadni. Csak  
a részvétel által, ha benne voltál.

Sokszor megtörtént. Tessék, itt egy asztal. 
Jé, tényleg, itt egy asztal! Mit csináljunk ez-
zel az asztallal? Anélkül, hogy erről beszél-
gettünk volna, elkezdtünk dolgokat csinálni 
az asztallal. Ha én így csinálok, akkor te mit 
csinálsz? Ez figyelem, folyamatos figyelem. 
Nem volt instruálás. Hogy azután ezt meg 
ezt kellene gondolni.

Egyszer, a Rinocérosz előtt, Szkipe hívott. 
A második előadást akarta csinálni – a Kacsa  
után –, hogy beszéljünk róla. Fölmentem a 
lakására, és máris hamvába holt a beszélge-
tés. Persze lehet, hogy tévedek, régen volt 
már. Próbáltunk koncepciókat fölállítani, de  
értelmetlen volt. Most az az érzésem, ha visz-
szagondolok rá, hogy nem beszélni kellett 
róla, hanem együtt lenni a dologgal.

Nem jeleneteket próbáltunk. A próba in-
kább a tárgyakhoz kötődött. A kellékekhez. 
A tárgyak által implikált szituációkhoz. Ezt 
próbáltuk újra és újra, amikor pedig telítetté 
vált a dolog, akkor volt jó. Akkor azt megtar-
tottuk.

A Kacsában volt egy jelenetünk Györkkel. 
A hátunkba egy hosszú nád volt beleállítva, 
aminek a végén kés volt. Először a nád volt 
meg. A kés később jött. Mi lenne, ha egy nád 
lenne a gerincetek folytatása? Hú, akkor rak-
juk be ide, a nadrágunkba hátra! A gerincünk 
folytatásaként. Hogy ez mit okoz? Onnan 
kezdve a nádat próbáltuk szituációba hozni. 
Jó, de mi lenne, ha kés lenne az alján, amivel 
a Györk engem leszúrna? Akkor jött a liszt a 
hasamban. Úgy szúr le, hogy kiömlik a liszt. 
Akkor ezek a motívumok elkezdtek egymás-
ra rakódni, mi meg figyeltük, hogy akkor 
tényleg kapcsolódik az egyik a másikhoz? 
Hogyan kapcsolódik? Van-e rá lehetőségük 
egyáltalán?

Egyszer csak híresek lettünk ezekkel az előa-
dásokkal. Emlékszel, a Szkénében csináltuk  


