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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  
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úgy táncolni, ahogyan én szeretnék. Elkezd-
tem mondogatni Szkipének, figyelj, csinál-
junk már máshogy előadást. Ne úgy, hogy 
bemegyünk két-három hónapra a próbate-
rembe, aztán elmegyünk, fellépünk, aztán 
vissza a próbaterembe. Csináljuk másként!

Akkor kezdődött a Woyzeck. Egy fotókiál-
lítás megnyitójára csináltuk. Én az udvaron 
varrtam. Benne voltam az első verzióban. De 
akkor már a mehetnék is bennem volt.

Dénessel találtuk ki a varrást. Régi Buda-
pest-térképeket varrtam össze, talán pári-
zsiakat is. Éreztük, hogy meg kell újulnunk. 
Minden emberi együttlét megkérdőjeleződik 
egy idő után. Most te miért nem beszélgetsz 
velem? Miért nem mondod el, mit akarsz? 
Két évvel ezelőtt jó volt, hogy odatettem ne-
ked az asztalt. Mert az volt az akaratom, de 
most már nem elég ez az akarat. Ám ez ba-
romi nehéz.

Látom már, innen, kívülről, hogy nagyon 
nehéz ezt irányítani. Kitalálni valamit min-
dig, amivel új helyzetbe lehet hozni az egé-
szet, ezt a bonyolult szövevényt. Hogy ne-
kem is hozzá kell tennem, neked is hozzá 
kell tenned! Hogy mindenkinek hozzá kell 
tennie a közösséghez, az élőségéhez, azt, ami 
a miénk. Azt, amink van nekünk.

Lejegyezte: Balog József (Budapest, 2014. de-
cember).

Hudi László jelenleg önkormányzati köz-
munkás. Kulturális vonalon. Az előadását 
egy kirakatban játssza a Katona József 
Színház: Tolnai Ottó nyomán egy borbély 
történetét adja elő Bán János. Hét esztendős 
periódusaiban most szünet látszik. Bármi-
re vár, ami színház. És Akárkire. Búcsú-
zóul elmesélem neki, hogy a japán budd-
histáknak van egy emléknapjuk. Február 
nyolcadikán a törött varrótűk re emlékez-
nek. Minden varrótűre, ami az előző esz-
tendőben eltörött. Hudi a Buddhista Főis-
kolára jár. Már harmadéves. Csodálkozva 
veszi föl a történetet. Nevetéséből megér-
tem, a szélcsend – nirvána – még messzebb 
várakozik rá. Még vihart szeretne.

Szakonyi Györk

HAIKU

a világvége
ha az összes fájdalom
egyszer kitörne

1.
kettő hazám van
az egyikben születtem
koporsó egy van

2.
látom az eget
egy betört háztetőn át
ma sem jöttél el

3.
egy angyal elment
messze Alpujarrából
ő meg elvetélt

4.
fölöttem egy sas
mozdulatlan állva száll
szemben a széllel

5.
oszd szét a pénzed
akkor majd hiszek neked
varrass rongyruhát

6.
most térjetek meg
hittérítők nem késő
lehull a lepel

7.
boldogság tölt el
mert már nem tetszem neked
egymagam szabad

8.
boldogság tölt el
nem tetszem a világnak
teknős a kövön

9.
jégen korcsolya
titokban eljött a nyár
csónak a tavon

az elsőt. Úgy, ahogy mindenki a mi köre-
inkből. Fölléptünk kétszer, talán háromszor 
is. 1986-ban vagyunk. Úgy kezdődött, mint 
minden egyes eleve elvetélt független, alter-
natív színházi kezdemény. Egy szerencsénk 
volt, egy hihetetlen érzékeny faszi, a Bastille 
Színház programvezetője. Talán Catherine Di-
verrèsen keresztül ismerte Szkipét. Figyelt, 
hogy mi történik. Eljött megnézni, mit csiná-
lunk, aztán elhívta az előadást a színházába. 
Egy, talán két hetet játszottunk. Mi úgy men-
tünk: „fantasztikus, van egy fellépésünk Pá-
rizsban!” Egy hét, két hét, nagyszerű. Aztán 
majd hazajövünk, és elsüllyedünk a semmi-
be. Viszont akkora siker volt valamitől, hogy 
nem lehetett abbahagyni.

Mert annyira mások voltunk. Miközben min-
denki egyfajta formanyelvet, tánctechnikát 
próbált meg kidolgozni, érvényesíteni, és 
aszerint működni, addig mi elementári san 
működtünk. Belevetettük magunkat, nem 

fog lalkoztunk azzal, hogy jól nézzen ki, meg-
feleljen valami külső esztétikai elvárásnak. 
Miközben esztétikát is teremtettünk. Tény-
leg fizikai színház született, amit a fizikai je-
lenlétünkkel teremtettünk meg. Egyre-másra 
kaptuk a meghívásokat. Ott álltunk egy teli 
naptárral, illegális bevándorlókként Francia-
országban. Isteni csoda állt össze.

Ez háromszor történt meg velem életem-
ben. Kurvabüszke vagyok rá. Először Jeles-
nél, ahol nagyon erős teatralitás volt, kidolgo-
zott mentális háttérrel. Szkipénél nem voltak 
mentális ügyek. Az analizálás, a pszicholo-
gizálás a lehető legtávolabb áll tőle. Mind-
kettőben tudtam mozogni, mindkettőben az 
elementáris részvételi szándékom vitt. Jeles-
nél mondták is nekem párszor, Hudi, ne ren-
dezz! Aztán a harmadik a Mozgó Ház. Amit 
Jelestől tanultam, azt átemeltem a saját mun-
kámba. Mert amennyire nehéz ember, olyan 
sokat lehetett tanulni tőle. A „haikuzást” pél-
dául nem módszerként használtam csupán, 
hanem munkaeszközzé tettem. A Mozgó 
Ház-asok szüzek voltak a színháztól, és így 
tudtam őket munkarendbe állítani.

A képekhez való viszonyom, kapcsolódá-
som Szkipétől jön. Meg tudod, mi? Az, hogy 
lehet. Lehet csinálni. Meg lehet csinálni!

Ez a franciaországi élményem. Onnan úgy 
jöttem vissza, hogy csinálok egy együttest. 
Úgy, ahogy kell. Dolgozunk, turnézunk, és 
ezt el is mondtam a társulatnak. Mennyire 
nehéz dolog a turné, amelyben minden ki-
felé mutat. Aztán ebből vissza kell menni, 
dolgozni kell. Két évig tanítottam őket erre, 
hogy kiléphessünk a nemzetközi térbe.

Szkipével hihetetlen élmény volt, hogy ha 
csinálsz valamit, annak van foganatja. Ma-
gyarországon ez nincsen így. Ott, ha csinálsz 
valamit, az kifejti a hatását. Itt az számít, mi-
lyen rendszerben, milyen érdekek mentén 
szerveződsz, milyen kapcsolati hálóban mo-
zogsz. Ez szörnyű érzés.

Amikor kint ez véget ért, már egy ideje azt 
éreztem, hogy ismételjük magunkat. A meg-
oldásainkat. Azt éreztem, hogy nem vagyok 
semmi. Nem vagyok táncos, nem vagyok szí-
nész. Minden között vagyok. Mindenből tu-
dok kicsit, de nem eleget. Nem fogok tudni 
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leg fizikai színház született, amit a fizikai je-
lenlétünkkel teremtettünk meg. Egyre-másra 
kaptuk a meghívásokat. Ott álltunk egy teli 
naptárral, illegális bevándorlókként Francia-
országban. Isteni csoda állt össze.

Ez háromszor történt meg velem életem-
ben. Kurvabüszke vagyok rá. Először Jeles-
nél, ahol nagyon erős teatralitás volt, kidolgo-
zott mentális háttérrel. Szkipénél nem voltak 
mentális ügyek. Az analizálás, a pszicholo-
gizálás a lehető legtávolabb áll tőle. Mind-
kettőben tudtam mozogni, mindkettőben az 
elementáris részvételi szándékom vitt. Jeles-
nél mondták is nekem párszor, Hudi, ne ren-
dezz! Aztán a harmadik a Mozgó Ház. Amit 
Jelestől tanultam, azt átemeltem a saját mun-
kámba. Mert amennyire nehéz ember, olyan 
sokat lehetett tanulni tőle. A „haikuzást” pél-
dául nem módszerként használtam csupán, 
hanem munkaeszközzé tettem. A Mozgó 
Ház-asok szüzek voltak a színháztól, és így 
tudtam őket munkarendbe állítani.

A képekhez való viszonyom, kapcsolódá-
som Szkipétől jön. Meg tudod, mi? Az, hogy 
lehet. Lehet csinálni. Meg lehet csinálni!

Ez a franciaországi élményem. Onnan úgy 
jöttem vissza, hogy csinálok egy együttest. 
Úgy, ahogy kell. Dolgozunk, turnézunk, és 
ezt el is mondtam a társulatnak. Mennyire 
nehéz dolog a turné, amelyben minden ki-
felé mutat. Aztán ebből vissza kell menni, 
dolgozni kell. Két évig tanítottam őket erre, 
hogy kiléphessünk a nemzetközi térbe.

Szkipével hihetetlen élmény volt, hogy ha 
csinálsz valamit, annak van foganatja. Ma-
gyarországon ez nincsen így. Ott, ha csinálsz 
valamit, az kifejti a hatását. Itt az számít, mi-
lyen rendszerben, milyen érdekek mentén 
szerveződsz, milyen kapcsolati hálóban mo-
zogsz. Ez szörnyű érzés.

Amikor kint ez véget ért, már egy ideje azt 
éreztem, hogy ismételjük magunkat. A meg-
oldásainkat. Azt éreztem, hogy nem vagyok 
semmi. Nem vagyok táncos, nem vagyok szí-
nész. Minden között vagyok. Mindenből tu-
dok kicsit, de nem eleget. Nem fogok tudni 


