
„A színház örök"

Beszélgetés Péchy Blankával

Lezajlottak az ünnepségek. A gyémánt-
diploma, a Munka Érdemrend arany fo-
kozata s nem utolsósorban az Irodalmi
Színpad köszöntő estje után a 8o eszten-
dős Péchy Blanka töretlen erővel dolgo-
zik. Íróasztalán még ott a megválaszo-
landó levelek, táviratok halma - már amit
meg lehet válaszolni, mert ismeretlen
tisztelők, rajongók százai köszöntötték a
színésznőt, a versmondót, az írót, a
diplomatát és a szép beszéd fáradhatatlan
propagátorát, a Kazinczy-díj alapítóját -,
de túl ezen a hálás kötelességen, idejét új
könyvének gondja köti le, a Beszélni
nehéz! című kötet korrektúrája.

Most mégsem a hihetetlenül gazdag és
sokoldalú életmű állomásairól faggatom a
művésznőt; inkább elvi, elméleti
kérdésekről.

- Míívészi pályáján végigtekintve, ho-
gyan látja a színház, a színpad változá-
sait?

- Izgalmas stílusváltó korszak tanúja
volt az a - századunk elején induló -
színésznemzedék, amelyhez tartozom.
Még nem tűnt el a deklamáló, álklasszi-
kus, gyakran bizony színfalhasogató já-
tékstílus, ami ellen már a múlt században
reformot indított a minden tekintetben
élethűségre törekvő meiningenizmus.
Láttunk megrendítő pátoszt és ki-
ábrándító álpátoszt, igazi egyszerűséget és
keresett őszintoséget, verizmusba tor-
kolló naturalizmust és realizmusba ne-
mesedő őszinteséget. Aztán ismét és is-
mét felbukkantak újabb és újabb vál-
tozatok. Pezsdítő és lehangoló kísérletek
nagyon is vegyesen. Riadtan, sokszor
kétségbeesetten néztem a valóságtól el-
rugaszkodó, jórészt elképesztésre szánt
próbálkozásokat - a hazaiakat és kül-
földieket egyaránt -, de idős fejjel belátom
már: ha másra nem, okulásra min-
denesetre jók még a félrefogások is.
Megmutatják, mit tűr cl a színpad, mit
nem, mit utasít vissza a közönség s mit
fogad el. - A legvadabb merészségekből is
fakadhat frissítő hatás, ha lenyesik róluk a
vadhajtásokat. Mindenkor védekeztek és
küzdöttek a stílusok meg-merevedése
ellen. Nyilván szükségszerű törekvés ez.

- Hogyan foglal állást abban az elvi és
gyakorlati vitában, amely világszerte

zajlik író, rendező és színész között? Ön
szerint kié a kulcsszerep?

 Voltaképpen mindhármuké, hiszen
író nélkül nincs darab, színész nélkül nincs
előadás, rendező nélkül nincs köz-vetítő az
író és a színész, a színdarab és a néző
között. A vita azon fordul meg, beéri-e a
rendező a közvetítő szereppel?
Megelégszik-e a korántsem csekély fel-
adattal, hogy átfogja a mű egészét, irá-
nyítsa. és egységbe ötvözze minden egyes
szereplő művészi munkáját? Vállalja-e,
hogy a háttérben maradva, a színészeken
keresztül érvényesítse művészi el-
képzelését? Nem mindenki vállalja. Elő-
térbe tolakszik és mutogatja magát egyik-
másik. Ebből ered aztán a vita, hogy a
színészé vagy a rendezőé-e a kulcsszerep.
 Kétségtelenül kényes kapcsolat a

színészé és a rendezőé. Tapintatot, taktikai
készséget követel. Üdvös tehát, ha
mindkét fél fölvértezi magát ezekkel a
képességekkel.
 Ön hosszú időt töltött Bécsben,

Reinhardt színházában. Erre apellálva
kérdem meg: van-e a magyar színját-
szásnak olyan sajátossága, amely meg-
különbözteti a világ egyéb színpadaitól?
 Minden nemzet színjátszásának van

olyan árnyalatbeli sajátossága, amely
többé-kevésbé megkülönbözteti más
nemzetekétől. Meg sem kísérelem ennek
játékbeli megnyilvánulását érinteni.
Reinhardt színházában szerzett tapaszta-
lataim főként munkamódszerünk külön-
bözőségére vonatkoznak. Előrebocsátom
azonban, mindezek a múltra érvényesek
csupán, mert a közben eltelt csaknem fél
évszázad alatt örvendetesen megváltozott
idehaza a színházi munkaerkölcs. Persze,
hagy még kívánnivalót most is.
 Nálunk élt még akkor a hiedelem,

hogy a színjátszáshoz ösztönös tehetség
kell, s a gondos szerepmunka - nem
kevésbé a műveltség - árt a színészösz-
tönnek. Következésképpen számos szín-
padon kellő figyelem és fegyelem nélkül
folytak a próbák. Napirenden volt a késés,
a próbamulasztás, jóllehet a vétkezőket
pénzbírsággal sújtotta a szín-házi
törvényszék. Reinhardtnál nem működött
ilyen törvényszék, mégis csak elvétve
hiányzott valaki. Várakozás, trécselés,
időfecsérlés helyett egyfolytában s igen
buzgón dolgoztak a maguk szerepének
érlelése és az összjáték kialakításának
érdekében. Itthon némelyik vezető színész
csak az utolsó próbákon „hozta
művészetét" (ripacsék szójárását idézve),
addig csupán markíroztak, azaz sú-
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gó után ledarálták szerepüket. Csakhogy a
magyar színész rendkívül tehetséges,
ennélfogva láttam én idehaza akkor is
lenyűgöző alakításokat, viszont az
együttes játékából hiányzott a

megalapozottság.

 Mint előadóművész, mit tart a
pódium és a színpad közötti
leglényegesebb különbségnek?

 A leglényegesebb különbség, hogy a
színészt keret fogja körül. Benne él a darab
cselekményében. Segíti partner, díszlet,
jelmez, kellék, a színpadtér, melyben
mozoghat, s nem utolsósorban a
biztonságot jelentő tudat, hogy ott a súgó.
ha rászorul.

 A pódiumon mozdulatlanul áll egy-
szál maga az árva előadó. (Ha ugyan nem
üli körül közönség, ami a teljes magánynál
is rosszabb.) Nem segíti senki, semmi. Neki
magának kell megszereznie és lekötnie a
hallgatóság figyelmét, hangulatot teremteni
és fölhevíteni a szíveket. Mindezt többnyire
néhány perces versek keretén belül.
Kegyetlen hely a pódium. Sok nagy
színészünk pellengérnek tartotta, s rá nem
lépett semmi pénzért. A jó előadóművész
színésznek is jó, a gyenge - vagy éppen
rossz - nem jó színésznek som.

 Hibás elvnek tartom, hogy férfiköltők
verseit csaknem kizárólag férfiakkal
mondatják a rádióban és a tévében. Fáj-
lalom a nők háttérbe szorítását annál is
inkább, mert van közöttük néhány kiváló, s
akadna több is, ha foglalkoztatnák őket.

*

Péchy Blanka 1959-ben hagyta abba a
versmondást. Mindig meglevő lámpaláza
egyre nőtt, s szervezete
veszélyeztetése nélkül nem folytathatta
volna.
Beszélgetésünk közben az íróasztalon
tornyosuló levélrengetegből előkerül né-
hány olyan is, amely a gratuláló sorokkal
elsősorban az előadóművészt köszön-ti.
Egyiknek írója egy régi zeneakadémiai
estre emlékezik, amelyen Hámán Kató
társaságában vett részt, s ahol először
találkozott Péchy Blanka művésze- tével.
Akkor Szép Ernő szeretetét lopta
be a hallgatóság szívébe, mint ahogy ő
volt az - ezt egyébként valamennyie tudjuk
-, aki Ady Endre igazi, első tol- mácsolója
volt. Ezt bizonyítják a falon függő Ady-
kéziratokra írt dedikálások: „Péchy Blanka
asszonynak, mert úgy érzem - megérdemli!
Szeretettel Csinszka"; „Ady kongeniális
interpretálójának

Ady Lajos"; „Péchy Blankának, aki úgy
szavalt Adyt, hogy az maga is forradalom
volt. Hatvany Lajos". - Igen, Péchy Blanka
Ady-estjei nemcsak művészi, hanem
politikai fórumok is voltak; oly-annyira,
hogy az illegalitásba vonult kommunista
vezetők nem is látogathatták fellépéseit,
mert azokon köztudomásúlag ott tanyázott
a titkosrendőrség.

 Az imént a tévét említette. Ön szerint
segíti-e avagy gátolja, sőt netalán
veszélyezteti-e a televízió a színházat?
 A színházat nem lehet megsemmisí-

teni. Ideig-óráig támadhatnak verseny-
társai, de a színház örök!

 Új könyvének címe sejtet], hogy a

Kazinczy-díj megalapításával nem ért véget

Péchy Blanka nyelvművelő munkássága. A

szép magyar beszéd versenyeiben is
állandó tagja a bírálóbizottságnak. Mi
készteti erre a következetes küzdelemre?
 A meggyőződés, hogy most - amikor

milliók indulnak el nálunk a művelődés
felé, amikor szólásjogot kapott
társadalmunk valamennyi rétege - leg-
égetőbb feladataink egyike az általános
beszédkultúra megalapozása. Hogy ez
milyen nehéz feladat. - azt maguk a
nyelvtudósok látják a legtisztábban.
Megvalósítani egymaguk a legnagyobb
igyekezettel sem képesek. Társadalmi
segítség kell hozzá. Ez a tudat késztetett
engem a Kazinczy-díj megalapítására.
Példamutató beszédre akartam serkente-ni
a hivatásos beszélőket, a szép magyar
beszéd ápolására és oktatására a
pedagógusokat. Egyikük útja sem könnyű.
Titkokat rejtő ösvényen haladnak ugyanis,
hiszen a beszéd törvényeit maguk a
nyelvészek is csak keresik egye-lőre.
Történelmünk viszontagságai közepette a
fiatal magyar nyelvtudománynak
anyanyelvünk elpusztítása ellen kel-lett
hadakoznia. Háttérbe szorult az élő-beszéd
tanulmányozása. Most azonban
halaszthatatlanná vált, hogy feltárják ennek
az élőbeszédnek törvényeit. Norma kell!
De a tömegek megkérdezése nélkül nem
szabad és nem is lehet a beszéd normáját
leszögezni.
 Beszélni nehéz! című könyvemmel az

általános beszédkultúra megteremtéséhez
kívántam sok évtizednyi kutatásaimból
leszűrt adalékokkal szolgálni. Egyszerű
szavakkal, hogy mindenki megérthesse.

Lux Alfréd

Felelősen egy Csehov-
előadásért

Beszélgetés Latinovits Zoltánnal

- Legszívesebben egyszer mondanék egy
verset - és soha többet. Másként úgy
tűnik: újra meg kellene írni.

Latinovits Zoltán tehetségének minden
tartományát felderítette. Színészi jelenléte
feloldódott az életre hívott alakokban.
Teljes hűséggel vallott Ady Endre, József
Attila, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes
világáról. Két éve nem játszott színpadon.
Mendemondák keringenek végletességéről
- most nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak
ismertem meg.

A Miskolci Nemzeti Színház i975 ja-
nuárjában bemutatja Illés István rende-
zésében Csehov Sirályát. Trigorint, az írót
Latinovits Zoltán formálja meg.

 A Sirály előadását rendezők vá-

lasztják ars poeticául. Martin Esslin, a
neves angol kritikus, Csehov Hamletjének
tartja. Valóban ilyen lényeges ez a dráma

Csehov életművében?

 Kétségtelen: a Sirály főmű, és Cse-
hov legszemélyesebb alkotása. Önvallo-
más. Trigorin és Trepljov az ő kivetülései,
ahogyan a többiek is, mind, egy-egy
vonást képviselnek énjéből. Más drámái
inkább a társadalomrajzot és - kritikát
helyezik középpontba, a lírai és tragikus
felhangok mellett mindig megszólaltatva a
groteszket. A Ványa bácsi kínálta a
tragikomikus lehetőségeket. Itt kevesebb
mód nyílik arra, éppen a Sirály szubjektív
fogantatása okán, hogy groteszket
játsszam, amelyre pedig fogékonynak
érzem magam. Az amerikai drámaírás a
csehovi iskolán alap-szik. Veszprémben
úgy játszottuk a realisztikusabb Arthur
Millert, Az ügynök halálát, hogy egy
kispolgár szánalmas vergődésében
kutattuk fel ezeket a groteszk nyomokat.

 Még nem kezdődtek meg a Sirály

próbái. Milyennek látja Trigorin alak-ját

most, a tényleges felkészülés előtt?


