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E s z k é p i s t a  a t t i t ű d b ő l 
m i c s o d a  l é g v á r a k 
é p ü l n e k . . .
R é v é s z  L á s z l ó  L á s z l ó v a l  
To p o r  T ü n d e  b e s z é l g e t

Topor Tünde: Októberben1 Bécsben vetítettek az új filmjeidből. A doktori dolgo-
zatodban2 a művészeted neoplatonikus indíttatásáról beszélsz, ami ezeket a filme-
ket nézve jogosnak is tűnik, hiszen valójában árnyjátékokat látunk, amelyek alatt 
általad írt, angol anyanyelvűek által felolvasott – sőt, inkább előadott – operett-
forgatókönyvek és Rejtő-regények sablonjai szerint felépített történetek hangza-
nak el. Nagyon komplex az élmény, pontosan annyira, mint az a pálya, amit eddig 
befutottál. Melyek a konkrét forrásaid, illetve milyen előzményei vannak az egyes 
alkotóelemeknek? Kezdjük rögtön a családi indíttatással.
Révész László László: A családi közeg rengeteg színházi kapcsolódási pontot jelen-
tett. A szüleim sok színésznőt, dramaturgot, rendezőt ismertek. Édesanyám drama-
turg akart lenni, de nem vették fel, mivel éppen akkor csukták le a szociáldemokrata, 
tőkés nagyapámat, hogy államosíthassák vállalkozásait, tehát esélye sem volt főisko-
lára kerülni. Édesapám családja Erdélyből települt át Pestre, és ő már ott is (Brassóban) 
gyerek-színészkedett, de későbbről is találtam nyomokat a színpadi szerepléseiről. 
Édesanyámnak optikai üzlete volt (Justh Optika, később Juszt), édesapám gépész-
mérnök volt, tehát mind a ketten műszaki dolgokkal foglalkoztak, pedig művészek 
szerettek volna lenni, színházi művészek, és emiatt az egész baráti körük eszerint ala-
kult. Gyerekként a nagyhangú csapat néha elég nyomasztó hatott, azt azért el kell 
mondanom. Tulajdonképpen egyáltalán nem tetszett ez a színházi világ, próbáltam 
is menekülni, de óhatatlan volt, hogy sokat járjunk színházba meg Operába. Úgyhogy 
amikor az általános iskolában megkérdezték tőlem, hogy mi akarok lenni, azt válaszol-
tam, hogy mindenképpen vegyészmérnök, de a szüleim ragaszkodnak hozzá, hogy 
táncos-komikus legyek (nevet).
TT: Azért volt valamilyen meghatározó élményed ebből az időszakból? 
RLL: Peter Brook Szentivánéji álma. Elsős gimnazista voltam, amikor láttam. Erre 
is a szüleim szereztek jegyet, mert addigra már látták tőle a Lear királyt, ami után 
itthon mindenki bőrruhákat csinált. A Szentivánéji álmot már nem tudták utánozni, 
mert az full profi cirkuszi attrakció volt. Brook ugye Jan Kottból indult ki, akit viszont 
addigra már én is olvastam. Akkor, tehát tizenhárom-tizennégy évesen már nagyon 
sokat olvastam. Anyámnak megvolt Sztanyiszlavszkij egyik könyve, de az egyálta-
lán nem tetszett, viszont elkezdtem érdeklődni Meyerhold iránt. És a doktorimban 
is azért említem Grotowskit, mert a lengyel előadások, könyvek, újságok, vagyis a 

1  Gap stories, 2013. október 24., MUSA, Museum auf Abruf, Bécs, Ausztria
2  Révész László László: A képi elbeszélés a képzőművészetben, 2010, MKE, Budapest

lengyel kultúra volt elérhető akkoriban. Ennek 
nagyon komoly színvonala volt, és ez állt a leg-
közelebb ahhoz, amit előtte olvastam, például 
Bajomi Lázár Endre Párizsról, a Montparnasse 
és a Montmartre világáról szóló könyvében 
leírtakhoz. Ezekben volt szó például dadaista 
estekről, ilyesmiről. Mindenesetre Brook, a len-
gyelek, a franciák és a dadaisták nagyon nagy 
kontrasztot jelentettek az Operettszínházhoz 
képest. És ekkoriban már a rockzene is komoly 
szerepet játszott az életemben, együtt volt a 
fejemben Cézanne meg a One Plus One című 
Godard-film, ahol Rolling Stones zene szól, a 
Sympathy for the Devil. Emlékszem, ez a két 
poszter volt a szobámban, és nekem ebben 
nem volt ellentmondás, hanem inkább pár-
huzamosság. Abban a közegtelen világban ez 
nagyon menő cucc volt. 
TT: Gimnazista korodban mi akartál lenni?
RLL: Először művészettörténész. De megúsz-
tátok, mert az egyik barátom, Törkenczy Miki 
elkezdett szappanból szobrokat faragni. Egész 
jók voltak, de mondtam magamban, én ennél 
jobbat fogok csinálni. Elkezdtem faragcsálni 
ilyesmiket meg festegetni, és valahogy ez maradt. 
Egyébként Törkenczytől kaptam a szürrealiz-
musról szóló könyveket is, nagyon bújtam. Plusz 
együtt jártunk a Japán Intézetbe, mert akkoriban 
is volt egy japanizálási hullám. Grotowski – meg 
mások is akkoriban – mind japanizáltak. Engem 
is nagyon érdekelt, hogy ennyire mások a dalla-
mok, meg egyáltalán, ennyire más az a kultúra. 
Azt hiszem, akkor még nem is Intézet volt, csak 
könyvtár, magában a követségben, ott volt a 
közelemben.
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TT: Rózsadombi művész vagy. Tényleg, anyu-
kád családja, a Justh – ahogy a családi optikát 
is hívták – honnan származik?
RLL: Elvileg valahonnan Lyon környékéről tele-
pültek át Ausztriába. A megtalált iratok szerint 
a dédnagyapám Joachim Justh néven még 
Bécsben született. Akkoriban volt olyan, hogy 
kényszerárvaság, nagyapám is valahogy így került 
egy szombathelyi zsidó árvaházba, onnan egy 
hasonló pesti intézetbe, ahol találkozott a nagy-
anyámmal, aki viszont katolikus félárvaként került 
ugyanoda. Mert régen voltak olyan ökomenikus 
árvaházak, mint például ez is, ahol mondjuk zsi-
dók fogadtak be katolikusokat vagy fordítva. 
A nagyapámék egyébként nagy Honthy Hanna  
fanok voltak. Bérletük, páholyuk volt a Vígszín-
házba, az Operába... Tehát a színházimádat még 
egy nemzedékkel előbbről jön. 
TT: Ott tartottunk, hogy a barátodnak köszön-
hetően a művészettörténetről a művészetre 
váltottál. 
RLL: Igen, festegettem, festegettem, de köz-
ben nagyon sok fotóperformansz-szerűséget is 
csináltam már a Rákóczi Gimnáziumban. Mázlim 
volt, mert itt Luzsicza Ági néni volt a rajztaná-
rom, aki beajánlott a férjéhez, Luzsicza Lajoshoz, 
a Fő utcai szakkör vezetőjéhez. Elsősként díjat 
nyertem a Soproni Diáknapokon a festészeti 
kategóriában, egy Arp-jellegű, de figurális fest-
ményemmel (nevet). Jóban voltam Luzsicáékkal, 
akkoriban Baksa-Soós János járt a lányukkal, vele 
néha beszélgethettem az utcán, úgy tűnt, ő nem 
mindig mehetett fel hozzájuk...
Az osztályunkban sokan fotóztak, köztük 
Kelenhegyi Péter is, aki nem lett művész, neki 
például rengeteg „attrakciót” előadtam, amiket 
ő rendre lefotózott, és ez aztán így ment egé-
szen a Főiskoláig.
TT: A rengeteg attrakciót hogyan kell elképzelni?
RLL: Például fogtuk az általunk készített nagy-
méretű fotókat, és lementünk velük különböző 
házak udvarára vagy az utcára. Úgy, mint mond-
juk Szombathy Bálint, csak ezeknek nem volt 
semmilyen konkrét politikai jellege. Egyszer 
például leheveredtem az utcán, mint egy 
hulla, és betakartam magam fotókkal. Sokszor 
odajöttek a járókelők és beszélgettem velük. 
Akkoriban még volt Forte Docubrom papír, és 
olcsón lehetett sokszoros méretűre nagyítani 
egy fotót. Kelenhegyinek különben volt még 
egy Super 8-as kamerája is, úgyhogy azzal 
kezdtem animációkat csinálni. Harmadikosként 
Palotai Gáborral volt kiállításom a II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium aulájában, én kollázso-
kat raktam ki, ő rajzokat. Később3 Halmos 
Imrével és Palotaival csináltunk egy nagyobb 
akcióestet az I. kerületi Művelődési Házban, 
a Bem rakparton, egy laza, sokszereplős kol-

3  Folyamat-dokumentáció, performance, Első Kerületi Kul-
turális Központ, 1977 (Halmos Imrével és Palotai Gáborral)

lázs-revüt, amelyben többek között fellépett egy bőrdzsekis srác motor-
biciklivel és egy bártáncosnő is. Folyamat-dokumentáció volt a címe.  
Az általam beállított egyik jelenetben két öltönyös ember egy (fiatal édesanyámat 
ábrázoló, negyvenes évekbeli) festményt adott át egymásnak, időnként felálltak, 
átadták a képet a másiknak, majd kezet fogtak és leültek. Az esthez készült egy 
diavetítés is, a képsorozaton látszódott, amint mászkálok az utcán egy bekere-
tezett üveglappal, és odamegyek melósokhoz vagy az éppen arra sétálókhoz. És 

„bekeretezem” őket ezzel a kerettel. Az est során ezek a diák voltak vetítve a már 
említett bártáncosnőre, Zsuzsára. Egyébként magát az estet Luzsicza Lajos kéré-
sére csináltuk. Mellesleg ő forszírozta azt is, hogy minden évben szavaljak a rajz-
körben. Szóval valamennyire tényleg táncos-komikus lettem (nevet). Mostanában 
kezdem archiválni ezt a korszakot, rendszerezem az akkori fotókat. Sok párhuza-
mos projekt ment egyszerre, Halmos is segített és Palotai Gábor is, aki meghatá-
rozó befolyással volt rám. Szóval ez volt a fotó-performansz korszakom.
A Folyamat-est után, már elsős képzősként (1978 körül járunk) jött a következő 
performanszom. Megkértem egy színházi sminkest, hogy sminkeljen ki Arthur 
Rimbaudnak, és ebben a maszkban mentem a XI. kerületi Művelődési Házba 
a Költészet Napján, mint Rimbaud. Leültem a színpadra, lesminkeltem magam, 
közben pedig egy mikrofonon keresztül tudósítottam a világot arról, hogy eddig 
Rimbaud voltam, most pedig visszaváltozom Révésznek. Akkor éppen annyi 
idős voltam, mint ahány Rimbaud, amikor abbahagyta az írást és elment Afrikába. 

Révész László László
Kollázs, 1973 k.
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videókamera elől, a videóképen nem látszódom, 
csak az erről készített fotósorozaton. Ezekből a 
fekete-fehér fotósorozatokból többet utólag 
átszíneztem. Olyan képek is készültek, amelyek 
a kamera előtti viselkedésről vagy a színészi, 
színpadias gesztuskodásról, annak kiforgatásáról 
szóltak. Nagyjából két csoportra osztanám ma 
ezeket, az egyik a jelenlét ellentételezése (pél-
dául a bujkálás a kamera elől), a másik a színpadi 
jelleg kritizálása. Ez utóbbira jó példa az a nagy-
méretű fotó,4 amit később csináltam, ezen Roskó 
Gábort öltöztettem be légionista egyenruhába. 
Ez kvázi arról szólt, ahogy megteremtődött 
egy nem valódi karakter, egy jelmezes figura, 
akinek van egy jelmeze, amelyben alszik. 
Azért légionista, mert Magyarországon nem 
tudunk, nem is akarunk tudni a világban történő 
dolgokról, olyan fake realityk mennek itt, mint a 
Rejtő-regények. Hogy itt eszképista attitűdből 
micsoda légvárak épülnek!
TT: Mondod, hogy ez már későbbi történet. Mi 
volt a gimnázium után?
RLL: Két évig nem vettek fel a főiskolára, 
de ezalatt is elég aktív voltam. A Pannónia 
Filmstúdióban dolgoztam mint anyagelőkészítő, 
ami nagyon komoly munka volt, ugye. De csak 
kisegítő munka. Emellett Kovásznaiéknak is 
dolgoztam, mint asszisztens (na jó, század-
asszisztens), főleg a natúr-forgatásokon. Tehát 
amikor nem az animációt csinálták, hanem a fotó 
session-ökben, vagyis amikor egy-egy jelene-
tet előforgattak. Eközben készültek fotók, ame-
lyek alapján később megrajzolták a helyzeteket. 
Emellett mázlim volt, hogy én készíthettem elő 
a hosszú celleket a többi filmhez. Így ismerhet-
tem meg Reisenbüchler Sándort, akivel nagyon 
hamar összehaverkodtam, beszélgethettem, már 
amennyire a korkülönbség, a rang engedte. Ma 
már sajnos kevesen ismerik őt. Nagy kár. 
A Pannónia másik hozadéka az volt, hogy 
nagyon sok külföldi filmet lehetett nézni, be 
lehetett lógni a szinkronosztályra, ahol olyan 
filmeket is vetítettek, amelyek később nem 
kerültek a mozikba. A harmadik feladatom a 
filmszállítási osztályhoz, illetve a filmraktár-
hoz kötött. Hegymegi Pál volt az osztályvezető, 
aki fenntartott magának egy nagy filmgyűjte-
ményt is. Néha, titokban a stúdió pincéjében 
megnéztünk ezekből a teljesen vegyes anyagok-
ból jónéhányat. Ezen felül a Pannóniában még az 
is a feladatom volt, hogy az akkori igazgatónak 
minden nap át kellett néznem az International 
Herald Tribune-t, a Newsweeket, a Time-ot, és 
ezekben ki kellett jelölnöm a filmkultúrával fog-
lalkozó cikkeket.
Ebben az időben bejártam Palotaival az ELTE-re 
is, csütörtökönként, Szabó Balázs filmvetítéssel 

4  A médium és az üzenet (A légionista álma), fotó, FORTE 
dokubrom fotópapír, zselatinos ezüst, 100 × 100 cm, 1988

egybekötött filmtörténeti előadásaira, amin lement az egész szürrealizmus (Ozu, 
Oshima, cseh újhullám, Truffaut stb.), tehát a filmtörténetet végig tudtam nézni itt 
is, ott is. Közben akkor már jártam Erdély Miklós Kreativitás és vizualitás gyakor-
lataira is a Ganz Mávagban. Csonka György filmrendező, akivel jóban voltam, vitt 
le a Pannóniából. És három rajzszakkörbe is jártam, nagy buzgómócsing voltam. 
Volt a Luzsicza vezette Fő utca, volt Erdély és volt a Szabados Árpád és Banga 
Ferenc-féle, Újpesten. Újpesten volt egy kreatív srác, Nagy Gyula, aki sokat segí-
tett. Például gipszre rajzolt, gipszet hordott fel papírra, úgyhogy akkor én is elkezd-
tem gipszre rajzolni... Második nekifutásra pedig továbbjutottam az estire, Klimó 
Károlyhoz. Végül harmadszorra Kokas Ignác vett fel nappalira. Van egyébként egy 
fotó, amit tébolyultan kerestem, amikor meghalt Kokas: ezen együtt vannak Erdély 
és Kokas. Ugyanis sikerült kiharcolni, hogy mi Szigligetre járhassunk művészte-
lepre, ahol Altorjay Sándornak volt műterme, háza. Ekkor már Böröcz Andrással 
dolgoztam együtt, a második művésztelepen csináltunk egy nagy gömböt, amit 
a löszfalba faragtunk. Az erről készült fotókat egy performanszban, a Gömb 
(Einstein és Frankenstein) használtuk. 5 Akkor Erdély is ott volt Altorjay házában, aki 
valamelyik este egy dinnyés improvizáció csinált, amiről lehetett látni egy filmet6 
nemrégiben a Nemzeti Galéria Műtermek-kiállításán.7 Ezt a jelenetet egyébként 

5  Gömb, Einstein és Frankenstein, performance, ELTE, Egyetemi Színpad, Budapest (Böröcz Andrással)
6  Erdély Miklós: Cím nélkül, vágatlan 16 mm-es rövidfilm, 1979
7  Világmodellek. Műtermi kísérletek és dokumentumok Kondortól napjainkig. Magyar Nemzeti Galéria, 
Budapest, 2012. november 30 – 2013. június 30.

Révész László László
Munkásokkal, 1975

Révész László László
Mozgás, 1975
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mi is felvettük, és később a dinnyés motívumot Böröcz-cel sokat használtuk.  
Na szóval, ezen napok egyikén találkozott Erdély és Kokas.
TT: Mit csináltál Erdélynél?
RLL: Amikor Erdély már Maurer Dóra nélkül újrakezdte a Kapás utcában a 
Művelődési Házban, ez volt a Fafej, ha jól emlékszem, főleg ötleteltünk, fogalmi 
alapú foglalkozások voltak. Ezzel egy időben a Főiskolán én sok fotószekvenciális 
dolgot állítottam ki. Egyszemélyes akciókat fotóautomaták előtt, szerelmi jelenet-
sorokat. Ezek polaroidra készültek, és már nem csak a színészi gesztusok eluta-
sításáról szóltak, ezeken már azt vizsgáltam, hogy ha valami imitálódik, akkor az 
mit hív elő a nézőben. Miként azonosítanak be egy megfejthetetlen, intim vagy 
átlagos jelenetet? Mondjuk ha két ember imitál egy intim szituációt, annak be 
lehet-e „dőlni”, el tudja-e a néző fogadni nem fikcionálisnak? (Persze, ha az egész 
eljut egy olyan képi szintre, hogy egyáltalán felmerülnek a különböző értelmezési 
lehetőségek.) 
Mindenesetre, ha most megkérdezed az akkoriakat, mindenki úgy fog rám emlé-
kezni, mint valami fotósra. 
TT: A többség inkább performansz-művészként emlékszik rád. Ehhez mik vol-
tak az előképeid? 
RLL: Láttam Rauschenberg könyvet már 14 éves koromban, Beuys-ról is lehetett 
olvasni külföldi újságokban, előolvasóként sok ilyen cikkel találkoztam, és volt 
már szó az akkori nagyon erős lengyel hatásokról. Itthon két lengyel újságot8 is 
lehetett kapni, azok tele voltak ilyesmivel: Jozef Szajnával, Tadeusz Kantorral stb. 
Magyar újságokban is volt ilyesmiről néha szó, a Filmkultúrában, Fotóművészetben.  
Az egyik akkori kedvencem Michael Snow egyik polaroidsorozata volt, ahol 
tulajdonképpen eltüntette magát, de szerettem Ben Vautier-t is: „Vigyázat, a kép 
mögött egy orrszarvú van!”9

TT: Hogy néztek ki ezek a korai performanszok?
RLL: Például a Képzőn Fazekas Gyurival és Böröcz-cel hárman csináltunk egy 
közös performanszot, ami elég bevállalós volt.10 Berendeztünk az egyik előadó-
ban egy ál-műterembelsőt (csupa szutyok, kitömött bábuk mint hallgatók), és 
a mellette lévő teremben egy asztalnál ültünk és vártunk egy órán át. Nyáron11 
volt egy improvizáció-sorozat esténként Szentendrén Öcsikéék12 koncertjei előtt.  
Az egyikre emlékszem, mert eső volt, és akkor az esőben kikötöztem Böröczöt egy 
bódéféleséghez, mintha keresztre lett volna feszítve. Napközben olyan főiskolai 
nyári munka-féle folyt, én kikiáltóként működtem, Böröcz focikukkantó dobo-
zát, Roskó rejtélyes sötét boxát propagáltam, mutatgattam, miközben a többiek 
portréztak. Ősszel az Ipar szalagavatóján jött a Halak című performanszunk, ami 
az alapszínekről szólt. Négyzethálót rajzoltunk egy fekete táblára, majd fagyott 
halakat „porfestékkel” és litofonnal beszíneztük és egyenként felszögeltük a háló 
metszéspontjaira. 1978-ban megint csak Szentendrén építettünk egy két méter 
átmérőjű fészket gallyakból, aztán egy nagy zsákból tollat szórtunk bele. Ez volt 
a leginkább Erdély-hatást mutató művünk. 
Aztán már egészen 1990-ig szinte csak közös performanszokat csináltam Böröcz-
cel, illetve dolgoztunk együtt meg külön is az Indigóban. 1987-ben szerepeltünk 
az akkori documentán, utána ő kinn maradt Amerikában. 
TT: Mikor voltál először Amerikában?
RLL: 1980-ban mentem ki New Yorkba és Torontóba, és ott belefutottam 
Czeglédy Ninába egy bulin. Dumáltunk, és kiderült, hogy ismeri Erdélyt, össze is 
barátkoztunk, és 1984-ben már Andrással mentünk ki Amerikába úgy, hogy meg-
kaptuk a Canada Council ösztöndíját, ami egy turnéból állt végig egész Kanadán, 
aztán átmentünk New Yorkba. Ninának köszönhetően egy jól előkészített, moz-
galmas turnén vettünk részt, ahol nagy egyetemi előadótermekben beszéltünk 
a magyar performansz történetéről. Sok mindent lefotóztunk, volt egy vetíthető 
anyagunk, elmagyaráztuk a Halász-féle színház magyarországi tevékenységét, 
Galántait, Erdélyt, ilyesmiket. És az előadások mellett csináltunk kiállításokat és 

8  Sajnos csak a Projekt című újság nevére emlékszem. 
9  Ben Vautier: „Attention, il y a un rhinocéros caché derrière ma toile”, 1960
10  Egy óra, installáció és performance, MKE, Budapest, 1978. október (Böröcz Andrással és Fazekas 
Györggyel)
11  1978. július
12  ez Zámbó István

Révész László László
Utcai fotódokumentáció, 1975

Révész László László
Szerepgyakorlat, 1976
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performanszokat is, például a torontói Mercer Unionban és a Calgary melletti 
Banff Center of Arts-on,13 de ezek nagyjából mind fel vannak sorolva Elisabeth 
Jappe performansz-művészetről írt összefoglaló művében.14

TT: Jó, erre még térjünk vissza, főleg a documentára, de ha már a magyar 
performansz történetét adtátok elő, hogy viszonyultál az egyes szereplőkhöz? 
Kik voltak az előképek, kik jelentettek inspirációt? 
RLL: Várj, előbb még elmesélem, hogy bár nem olvastam soha semmit, sőt nem is 
hallottam róla, mégis egy Raymond Roussel nevű pasihoz hasonlítottam, hasonlí-
tottunk a leginkább, aki az Impressziók Afrikárólt [Impressions d’Afrique] csinálta. 
Alig volt egy pár performansza, de az a fura, hogy ennek ellenére mindenkire 
nagyon nagy hatással volt, Duchamp-tól kezdve Prouston át az a egész párizsi 
művész-elitig. Bár a 19. század végén működött, én csak valamikor 1990-valahány-
ban olvastam róla először Amerikában. Jézusom! Mindaz le volt írva a könyvben,15 
amit egy ideje már én is csináltam vagy szerettem volna csinálni. Kollázs-színház. 
Amilyenről már beszéltem, tehát amit a hetvenes évek végén nagyon kicsi rálá-
tással bár, de én is csináltam. Amikor a színpadon megjelenő figurák között van 

13  László Révész and András Böröcz, Mercer Union Gallery, Toronto; Hungarian Film, The Funnel, Toron-
to. A kiállításról és a vetítésről lásd: http://www.mercerunion.org/exhibitions/two-person-exhibition-
laszlo-rvsz-andras-brcz/ Ezen felül volt a két performance: Centaurs, Rivoli Theater, Toronto, 1984; The 
Spirit of the Mountain, Banff Centre, Calgary, 1984
14  Elisabeth Jappe: PERFORMANCE, RITUAL, PROZESS. Handbuch der Aktionskunst in Europa, Prestel-
Verlag, München – New York, 1993
15  Francois Caradec: Raymond Roussel, 2001, Atlas Press

bűvész, bártáncosnő, teljesen amatőr szereplők 
és instruált médiumok, mindez élőképszerűsé-
gekbe rendezve. Tehát nem jellemek vannak 
egy színdarabból, hanem mindenféle színpadi 
kellékfigurák, kb. úgy, ahogy azt Bajomi Lázárnál 
olvastam a Cabaret Voltaire-beli dada-estekről. 
De visszatérve a magyar elődökhöz: volt El 
Kazovszkij, aki szintén Kokashoz járt, de akkor 
már végzett. Ő valahogy nem volt merev, és 
néhány fotója kifejezetten üdítő volt. Hajas nem. 
Hajast Peter Handke kvázi epigonjának tartottam, 
és borzasztóan zavart ez a bécsi akcionizmus-
szerű cucc, ami egyfelől röhejes is volt, más-
részt mivel Vető János fotózta, a fényképeken 
nagyon jól nézett ki. Vetőt mindig nagyon-
nagyon-nagyon nagyra tartottam mint fotóst! 
Szóval a Hajas-performanszok nem tettek rám 
nagy hatást. (A filmje, amelyik nem volt annyira 

„Handké-s”, az Öndivatbemutató viszont kimon-
dottan tetszett.) 
TT: Akkor nézzük, hogy lettetek ti az első hivata-
losan meghívott magyar documenta-résztvevők.
RLL: Az egyik első performansz-fesztiválon, 
Poznańban16 ismerkedtünk meg egy német 
művésszel, Boris Nieslonyval, aki akkor a Black 
Market nevezetű csoportot csinálta, s a mai 
napig aktív performer. Rajta keresztül ismerked-
tünk össze Elisabeth Jappéval, aki egy kimondot-
tan performansz-helyet vitt Kölnben Moltkerei 
Werkstatt néven. Jappe, mint arról szó is volt, 
írt egy elég nagy könyvet Performance, Ritual, 
Prozess címmel, és ő hívott meg minket, Vetőt, 
Zuzut, Szirtest, Böröczöt és engem egy Észak-
Rajna-Vesztfália turnéra, 1986-ban, egy évvel a 
documenta 8 előtt. Sok helyen voltunk, vegyes 
felállásokban. Például a Stollwerckben Kölnben, 
a düsseldorfi Kunst Museumban stb. Volt egy 
őrült jó koncertünk például Hannoverben, a 
Spengler Museumban (ahol mondjuk mindenki 
másnapos volt).
TT: Ezután kaptatok meghívást az 1987-es 
documenta, a d8 performance-programjába. 
Ott mivel szerepeltetek? 
RLL: Egy teljes előadással. Volt egy kisebb beve-
zető része az estnek, Gábor Áronnal és Sugár 
Jánossal, őket mi hívtuk meg, hogy szerepelje-
nek az esten. Az egész műsort nekünk kellett 
összeállítanunk, és ez egy héten keresztül min-
den nap lement. Hivatalosan Hajnal Csoport 
(Dawn group: Szirtes János, Böröcz és én) néven 
futottunk. A bevezető után két részre osztódott 
a program: Szirtesnek külön performansza volt 
Lacával, mi Böröcz-cel pedig megcsináltuk a 
Dawn Carlos című előadásunkat. A Don Carlos 
zenéje ment, malomkő gallérunk volt, az ujjain-
kon gyertyák égtek, így szkandereztünk például. 
A végén kétfejű sasként repültünk (egy-egy 
szárnyunk volt). Történelmi jelkép a jelenben.  

16  Saint George, the Dragon Killer, performansz, Maximal Art 
Gallery, Poznań, 1985 (Böröcz Andrással)
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Téli utazás, 1993
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A gyertyás kezünkkel próbáltunk elérni dolgokat, 
de nem sikerült. 
TT: Ha ma akarnád értelmezni ezt az 1987-es 
kasseli történelmi jelmezes megjelenést, mit 
mondanál? 
RLL: Megszabadulás a sémáktól, az előképektől, 
ez volt általában a cél. A sémákat kioltani úgy, 
hogy ezeket a mindenki által ismert képzeteket 
szétszedjük, és a megszokottól teljesen elütő 
összefüggésekbe helyezzük. Itt külön érdekes 
volt a birodalmi jelkép, a történelmi utalások. 
TT: Böröcz kiköltözése után még csináltál 
performanszokat egyedül is. 
RLL: Igen, például a Téli utazást, a Spanyol koc-
kát, a She is the servert, volt még a Bolygók 
beszélgetnek, a Balerina almája, A pénztárosnő 
álma. Vagy az Üzletember recesszió idején, ami 
a K und K Hotel garázsában játszódott.17 Abban 
időnként érkezett egy fax, faxhang kísérettel, 
majd lehullott ritmikusan, aztán egy bűvészpáros 
előadott egy bűvésztrükköt szitárkísérettel, hogy 
kontrasztos legyen, végül tortákat pakoltam ki 
a betonra, amelyek úgy voltak díszítve, mintha 
órák mutatnának különböző időket, és ezeken 
végiglépkedtem. 
Azért csináltam ilyeneket, hogy a közönség 
folyamatosan különböző állapotokba kerüljön, 
és így kiütődjön az agyából az átlagviszonyulás. 
Az volt a cél, hogy bele lehessen révedezni az 
előadásba. Beleveszel, jó értelemben véve, és 
kikerülsz a monolit hatások alól. Full bűvésztrükk, 
és aztán egy teljesen egyszerű cselekvéssor, ami 
mégsem annyira egyszerű, hiszen az ember még-
sem lépked állandóan tortákon, amik mindegyike 
más időt mutat, szóval egyszerű cselekvéssor, 
de mégis, közben eltaposod az időt.
TT: A performanszokból átszivárgott-e valami 
más műveidbe? Egyáltalán, mikor kezdtél komo-
lyabb kapcsolatba kerülni filmmel, videóval? 
RLL: Az amatőr filmezés mellett volt egy másik 
vonal is. Gimnázium alatt végig statisztáltam, 
például a Ragályi Elemér által fényképezett 
filmekben, mert Ragályit ismerték a szüleim. 
Diákmunkát kerestem, és akkor először, ha 
hiszed, ha nem: megtanultam kaszálni. A Várban, 
azokon a ferde részeken akkor még csak kaszával 
lehetett levágni a füvet, hát nem voltam benne 
teljesen jó. Utána jött az, hogy három-négy nya-
rat végigstatkóztam. Bástyasétány ’74, lengyel 
filmek, Jancsó Szerelmem, Elektrája. Egy statisz-
taszervező rám volt kattanva, azt hiszem, akkor 
kattant rám, amikor egy margitszigeti Aidában 
miniszoknyában kellett szerepelnem. Utána 
ő vitt a filmekbe is. De később díszleteket is 
festettem. Elsős voltam, amikor Seregi László  
(a rendező, nem a koreográfus) felkért egy tévés 
díszlet festménnyé alakítására.18 A tévéstúdióban 

17  Révész L. L.: Üzletember recesszió idején, performance,  
K and K Hotel garázsa, Budapest 
18  Seregi László ezt a munkáját nem őrzi semelyik televíziós 
archívum, sajnos a címre én sem emlékezem. 

beállítottak egy díszletet, amit lefotóztak, ezt a fotót kaptam meg és másnapra 
meg kellett festenem, mert az volt a jelenetben, hogy az a beállítás átalakul 
festménnyé. 
TT: A videózás mikor kezdődött? 
RLL: Beadtam egy egyetemi kísérleti filmfesztiválra19 a Mesterséges fény és 
mágia című filmemet, ami ugye George Lucas Industrial Light & Magic nevű 
cégére utalt. Kezdettől fogva érdekelt ugyanis a kísérleti filmek problémás 
mivolta. Olyan filmtrükköket akartam szupernyolcas technikával megcsinálni, 
amellyel egyszerre lehetett távolságot tartani a nagyipari meg az amatőr megol-
dásoktól is. De azért én sokat tudtam ezekről a trükkökről még a Reisenbüchler 
mellett töltött időkből, például hogy hogyan állítsam elő azt, hogy osztott képen 
vagyok megsokszorozva. De diavetítéseket is vettem föl, azokat vágtam több-
felé, ilyesmik. 

19  Másvilág, Kísérleti film-pályázat, Eötvös Klub, ELTE Vizuális Műhely, 1982
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Balerina almája, 1989
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TT: Valami ilyesmi van a mostani filmjeidben is, nem? A technikai megoldások 
ezekkel mutatnak rokonságot. Azt azért említsük meg, hogy közben elvégezted 
az animáció szakot is az Iparművészeti Főiskolán. 
RLL: Igen, mert 1983-ben megkaptam a Derkovits ösztöndíjat, ami akkoriban még 
azzal járt, hogy kötelező lett volna elvégezni a Foxi-Maxit, vagyis a marxista-leni-
nista esti egyetemet. Illetve az ösztöndíj szabályzatában az szerepelt, hogy egy 
másik egyetemet is el kell végezni. Ennek akkoriban már egy csomóan nem tettek 
eleget, de én féltem, hogy mi van, ha pont engem szúrnak ki, úgyhogy jelentkez-
tem az Iparra, és nappalin végeztem az animácó szakon is, három év alatt, mert 
abba már egy csomó mindent beszámítottak. 
TT: És ott ki tanított?
RLL: Jankovics Marcell. Antal Istvánnak is volt egy pár órája, ami nagyon jó volt. 
Vele elemeztük Eisenstein Patyomkin páncélosát úgy, hogy a vágóasztalon 
végigvettük az egyes kompozíciókat, és megtanultuk, mi az a klasszikus montázs. 
Piszok jó volt. Féjja Sándor meg animációs filmtörténetet tanított. A kezdetektől 
egészen Peter Foldesig és Caroline Leafig, tehát mindent végigvettünk, amit aztán 
Magyarországon használtak az úgynevezett művészi animációban. Vetített kana-
daiakat, franciákat, Oskar Fischingert, Norman McLarent, a legelső amerikai animá-
ciós filmeket is, pl. Winsor McCayt. Én nem láttam előtte például Jurij Norsteint, 
az ő filmjeivel is a Iparon találkoztam először. Norstein szinte teljesen egyedül 
csinálta a filmjeit, többek között Gogol A köpönyegén a mai napig dolgozik emi-
att. A leghíresebb filmje, egy gyerekfilm, a Sündisznó [Süni] a ködben, ami azért 
érdekes, mert őrült sok technikát használ benne. Báb, rajz és mindenféle más, 
kápráztató hangvilággal. Csábító volt, hogy kollázs. Vagyis, hogy egyszerre lehet 

a színpadon egy kígyóbűvölő, egy balett-tán-
cos, és nem tudom, mondjuk még egy térképész 
szakember is. Körülbelül ilyen hangulata volt. 
De az animáció története egyébként is érdekelt, 
a legkorábbi animációk általában a konstrukti-
vista filmek: Moholy-Nagy, Man Ray, Eggeling, 
Hans Richter (ő volt a nagy kedvencem), Léger, 
Duchamp. Róluk viszont alapos leírások voltak 
könyvekben (például Nemes Károly Realizmus 
és  kísérletezés a filmművészetben  című 
könyvében20), de volt egyszer Moholy-Nagy 
vetítés a Nemzeti Galériában is. 
TT: Mikor lettél a Balázs Béla Stúdió tagja? 
RLL: Sokkal később. Nem csak a Pannóniához, 
de az Iparhoz képest is. Járni jártunk rendsze-
resen a Balázs Béla Stúdióba sokan, csak nem 
voltunk regisztrált tagok. Akkoriban21 Bódy Gábor 
létrehozott egy K-szekciót, oda csináltam egy 
videót osztott képernyős megoldással, talán ez 
volt az első BBS-es filmem. 
TT: Emlékszem, hogy forgatókönyveket is írtál. 
Akkor még nagyon intenzíven éltek az Erdély 
Miklós köréhez tartozók között a barátságok, 
te például Enyedi Ildikóval is nagyon jóban vol-
tál, annyira, hogy együtt dolgoztatok Az én XX. 
századom22 forgatókönyvén. 
RLL: Igen, írtam a Pannóniának, írtam a sajátjaimat, 
meg Enyedi Ildinek is. Először is konzultáltam vele, 
amikor a diplomafilmjét csinálta, dolgoztunk Az én 
XX. századomon is, a Bűvös vadászon23 is min-
denképp. Sugárral is csináltunk közös rövidfilmet 
Pengő24 címmel, együtt írtuk, rendeztük. De ezek 
előtt, 1985-ben megcsináltam a saját diplomafil-
memet az Iparon, a Bepörgést.25

TT: Pont a Bepörgést hogy kell elképzelni, egy 
ilyen filmnél hogy néz ki a forgatókönyv? 
RLL: Na, hát azt ezerszer megcsináltatta velem 
Marcell. Először volt egy egyoldalas szinop-
szis, és ebbe már a teljes sztorinak bent kellett 
lennie. Valaki leül, kinyit egy üveg bort, elkezdi 
kortyolgatni, közben megy a tv, a tv-adásban 
elkezd pörögni egy műkorcsolyázónő, dupla 
Rittberger, aztán elkezd forogni a tv, és utána 
minden forog, az egész lakás. A lényeg, hogy 
a forgás a legegyszerűbb mozgatási módszer. 
Klasszikus forgatókönyvet kellett írni és story 
boardot is, tehát jelenetenként megjeleníteni a 
filmet. A story boardban többször végig kellett 
rajzolni a beállításokat és aztán egy olyan ver-
zió is készült, amelyik fotókon mutatta be a film 
jeleneteit. Ez a munkám pixillációs technikával, 
tárgyak és emberek kockánkénti felvételével 
készült 35 mm-es fekete-fehér filmre. Erről jut 

20  Nemes Károly: Realizmus és kísérletezés a filmművészetben, 
Kossuth, Budapest, 1974
21  1980-81
22  Az én XX. századom, fekete-fehér, magyar játékfilm, 102 
perc, 1989, r: Enyedi Ildikó
23  A bűvös vadász, színes, magyar filmdráma, 110 perc, 1994, 
r: Enyedi Ildikó
24  Pengő, fekete-fehér, 5 perc, 16 mm, BBS, 1987
25  Bepörgés, 
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eszembe egy későbbi videóm, a Kétszer nyolc 
körül című.26 Ebben egy kaleidoszkóp képét lát-
juk, amelyik körbeforog egy épület körül, ez a 
videó a Ludwig Múzeumban van egyébként. 
TT: A most bemutatott filmek alatt kisebb regé-
nyeket olvasnak fel a közreműködők, fordulatos 
cselekménnyel, dialógusokkal, amiket te írtál, 
ráadásul angolul. Egy kisebbfajta Ring. 
RLL: Mindig írtam, kiskoromtól kezdve. Először 
verseket, aztán versparódiákat, mert rájöttem, 
mennyire röhejesek a versek (főleg a sajátjaim). 
De hamar írtam képelemzéseket is, a Képzőn 
pedig már önálló szövegeket. Például amikor 
Kokast felkérték, hogy írjon a 2001 Űrodüsszeia 
című filmről, akkor az lett, hogy „Lacikám, írd már 
meg helyettem!”, úgyhogy az első cikkem Kokas 
Ignác néven jelent meg az Új Tükörben. Aztán 
másodiktól Bora Gáborral kezdtünk írni, például 
a Bűnügyi Népszínművet, ami egy krimi-féle 
népszínmű, és a Bester Bandát, ez utóbbinak a 
kéziratát nemrég találtam meg. Dráma-sci-fi, ami 
mostanra már a mában játszódik. A legfontosabb 
közös írásunk talán mégis a Prágai diák, mert 
szerintem úgy épülnek föl a leginkább a dolgok, 
ahogy abban a munkában. 
A főszereplő bolyong az éjszakában, és min-
dig ugyanazzal a két nővel fut össze és mindig 
ugyanaz a szituáció ismétlődik. A két nő nincs 
tudatában annak, hogy ők már találkoztak a 
főszereplővel egy másik kocsmában. A helyzet 
újra és újra megismétlődik, a főszereplő bemegy 
egy újabb helyre, és újból ott vannak azok, akik-
kel már találkozott, és azoknak más a nevük és 
másoknak is gondolják magukat. Valahol valami 
történik. Valahol valamik vagyunk. Így persze 
leegyszerűsítve az egész neo-platonikus felfogás 
igazából kamu, illetve a mozi maga Platón bar-
langja. És akkor még jönnek az álmok, amelyek-
kel ugyan már mindenkinek a töke tele van, de 
akkor is ugyanígy működnek, ugyanezzel a logi-
kával. Hogy olyan képeket, fekete-fehér képeket, 
félképeket vagy nem tudom én, milyen képeket 
rakunk össze, aztán végül az egész összeérik 
egy történetté, aminek se füle, se farka, de van 
valami üzenete. Moholy-Nagy ugyanilyen logi-
kátlan nekem. Nagyon szeretem Moholy-Nagyot, 
de nem látom benne a konzekvens, okos, logikus 
tervező elmét. Egyszerű a történet, itt-ott fölpat-
tannak dolgok a fejében. Nála az ötlet az izgal-
mas, és hogy állandóan mozog minden. 
És most, amikor kataklizmáktól félhetünk, és egy 
csomó ember tudat alatt retteg a bekövetkező 
óriási változásoktól, én arra törekszem, hogy 
előhozzam magamból a kommunikatívat. És ez  
a kommunikatív ugye, nem lehet lokális. És 
lehetőleg viccesnek is kell lennie, mert ugye a 
humor a kommunikáció legmagasabb szintje, és 
én meg ebben annyira jó vagyok (nevet). 

26  Twice around eight, videó, 8 perc, 2005
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