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Itthon és idegenben

Beszélgetés Marton Lászlóval

Azok a kritikák, amelyeket az Ön néhány
hónappal ezelőtti, a helsinki Finn Nemzeti
Színházban végzett vendégrendezői munkájáról
alkalmam volt megismerni, szembetűnően
elismerőbbek, elfogulatlanabbak, mint a Nők
iskolájáról annak idején napvilágot látott
hazai bírálatok többsége. A finn kritikusok
láthatóan abból indultak ki, hogyha egyszer
megértették az Ön tragikus Molière-felfogá-sát,
akkor elfogadják, belehelyezkednek, és azon belül
értékelik a produkciót.

- Igen, azt próbálták nyomon követni,
hogy a rendezői felfogás logikus-e, és
hogy ezt a logikus felfogást mennyiben
sikerült keresztülvinnem. Hogy a színé-
szek, a tervezők, a zeneszerző és a kore-
ográfus a rendezői felfogást hogyan va-
lósították meg.

- A külföldi vendégrendezés szükségképpen
sajátos nehézségekkel jár, bár bizonyára ez is
gyakorlat dolga.

- Németországban, a Pop-fesztivállal
könnyebb helyzetben voltam, mert be-
szélek németül. Finnül ugyan nem tudok,
mégsem akartam tolmáccsal dolgoz-ni.
Arnolphe alakítójával megértettük
egymást németül, a többiekkel pedig
angolul. Néhányuknak, akik egyik nyel-
vet sem beszélték, a főszereplő tolmá-
csolt. Végül is a nyelvi akadályok a leg-
kevésbé nyugtalanítóak. Amikor meg-
kezdtem a munkát, nem emiatt voltam
elfogódott, inkább azért, mert előttem
világhírességek dolgoztak vendégként a
helsinki Nemzeti Színházban. Szorongató
érzés Clifford Williams és Tovsztonogov után
rendezni egy színházban.

- De az ilyen „társaságnak" előnyei is le-
hetnek. A színház a vendégrendezőtől nyilván
határozottan azt a különlegeset, sajátosat
várja, amiért meghívta.

- Ebből a szempontból világos volt a
helyzet, hogy úgy mondjam, „tiszta üz-
letet" kötöttünk. Ok azt kérték, hogy a
lehetőségekhez képest pontosan a víg-
színházi előadást állítsam színpadra ná-
luk.

- A z importált koncepció előtt feltehetően a
színészek is könnyebben meghajolnak .. .

- Meg kell mondanom, hogy az úgy-
nevezett színészi ellenállás fogalma náluk
ismeretlen. Mint ahogy azt sem ve-

zették be, hogy a neves színészek nem
játszanak kis szerepeket. Elképzelni is
lehetetlen, hogy a színészek százmillió
egyéb elfoglaltságához igazodjék a szín-
házi próba. A próba - Finnországban is,
csakúgy, mint Angliában, Németország-
ban és mindenhol, ahol a színház fontos -
szent és sérthetetlen. Nem egyezkednek a
szinkronnal, televízióval, rá-dióval,
filmmel. Finnországban ez azért is
érdekes kérdés, mert ugyanakkor a szí-
nészek szerződésük szerint filmezhetnek
és televíziózhatnak, de ha szerepelnek
egy darabban, akkor a próbák időtartama
alatt, vagyis délelőtt i i-től 3-ig, sem-
milyen egyéb munkát nem vállalhatnak.
Akkor sem, ha egyébként éppen napokig
nincs dolguk a próbákon. Ha mégis meg-
szegnék ezt a szabályt, automatikusan
felbomlik a szerződésük, így semmiféle
különleges fegyelmiről vagy büntetésről
nem tárgyalnak. S hozzá kell tenni, hogy
a szerep visszaadása is elképzelhetetlen.

- Egy ilyen színházban - ahol a fegyelem
eszerint magától értetődik - ismerik-e a
„rendezőcentrikus" vagy „színészcentrikus"
színház körüli vitákat?
 Ez az ellentét is csak nálunk divat

az utóbbi években, európai színházakban
egyszerűen nem téma. Finnországban
nevetnének, ha szóba hoznánk. Ez a
kérdés a polgári, sztárcentrikus színház
maradványa. Náluk mindenki előtt vilá-
gos, hogy ha egy produkciót létre akar-
nak hozni, ezt a gondolatot valakinek
képviselnie kell, s nyilván nem képvisel-
heti más, mint aki lenn ül a nézőtéren, és
onnan látja a többieket.

- A gondolatról, adott esetben az Ön gon-
dolatáról mégiscsak meg kell győznie a szí-
nészt.

- Természetesen. Bármiféle erőszakos
hangot, tekintélyelvet, személyi hiúságot
ellenzek a színházban, a meggyőzésben
hiszek. Mindig annak van igaza, aki az
alapgondolatot hitelesen képviseli.
 A z itthoni előadás készületei során ta-

pasztalt ellenállást a társulat részéről?
 Ellenkezőleg. Darvas Iván nyilat-

kozott is a SZÍNHÁZ 197414. számában,
és elmondta, hogy nem tud e darab sem-
miféle más értelmezésében hinni, mint
amit közösen megvalósítottunk, és az
egész társulat támogatta az elképzelése-
met.

- A finn színészek szintén meggyőződésből
fogadták el az Ön koncepcióját?
 Úgy érzem, igen. Persze, ez soha

nem úgy történik, hogy az ember el-
mondja a koncepciót, attól mindenki
hasra esik, és elkezd hinni. A dolog a

részletek kimunkálásakor dől el. Ha az
egyes jelenetek az én gondolatom érvé-
nyesítésétől meggyöngülnek, akkor a
színészek nem fognak hinni bennem, ez
természetes. De abban a pillanatban, ami-
kor a színész a színpadon jól érzi magát,
és a szituációt a gondolaton keresztül
találja meg, akkor már végigköveti, mert
észreveszi, hogy a darab részletei úgy
nyílnak meg előtte, mint a fotocellás
ajtók. Csak az első elemző próbára kér-
tem tolmácsot Helsinkiben, és egy egész
délelőtt folyamán magyaráztam a dara-
bot az én szempontomból. Próbáltam a
szövegen keresztül bizonyítani, az új
fordításra támaszkodva, amit erre az elő-
adásra készítettek egy általam küldött
német nyelvű Molière-kiadás segítségé-
vel. Ez igen fontos volt számomra, mert
néhány régi magyar fordítás pontatlan-
ságát már tapasztaltam. Darvas Iván erről
is részletesen beszélt a SZÍNHÁZ
említett számában, nem szeretném ismé-
telni. De az én elképzelésemet a Nők isko-
lájáról alapvetően meghatározza, hogy
Arnolphe számára Agnes elvesztése a
halál gondolatával egyenlő, hogy Agnes
mindössze négyéves volt, amikor Ar-
nolphe kinézte magának, s hogy maga
Arnolphe negyvenkét éves. Mindez egy-
értelműen kitűnik a francia eredetiből, a
magyarországi előadásokban mégis ha-
gyományosan aggastyánnak játszották.
 A z t akarja mondani, hogy a Nők isko-

lája finnországi tradíciója megegyezik a mi-
énkkel ?
 A kritikákból, amelyeket az én ren-

dezésem kapott, úgy tűnik, hogy a já-
tékhagyományok azonosak.
 A pesti előadást bíráló írások egyik

kulcspontja a pantomimbetétek elutasítása
volt. A pantomimokat azért bízta a Dominó-
együttesre, mert a színészek nem tudták volna
kivitelezni a koreográfiát, vagy elvi okai vol-
tak?
 Sem itthon, sem Helsinkiben nem

akartam a színészekkel táncoltatni ezeket a
betéteket. Egyébként nem jelentett volna
problémát, nem olyan nehezek ezek a
táncok, éppen azért nem, mert betétek.
Itthon azonban elkövettem azt a hibát,
hogy nem jeleztem: én a balettet nem az
előadás részének tartom, hanem
ugyanolyan járuléknak, mint amilyen
Molière idejében volt.
 Vagyis közjátéknak ?
 Úgy van, közjátéknak. Fantáziava-

riációknak a Nők iskolája témájára. Hel-
sinkiben a színlapon már ez állt: a Nők
iskolája két részben, három balettbetéttel.
Ettől tehát nyilvánvaló lett, hogy annak



a bizonyos molière-i hagyománynak a
felújításáról van szó.

- Az egyik helsinki kritika határozottan
dicséri azt a megoldást, hogy Arnolphe fel-

akasztja magát. Nálunk ezt mint Molière-től
idegen elemet, ugyancsak támadták. A ki-
fogások lényege az volt, hogy a darab ál happy
enddel végződik, s ha már egyszer van egy ál
happy end, akkor fölösleges azt „felül-ütni" a
konkrét halállal. Ráadásul ez a be-fejezés az
eredeti szövegben sem szerepel, nem úgy, mint a
többi, kétségtelen felfedezése.

- Miután a helsinki kritikák megpró-
bálták megérteni a gondolatmenetemet, a
továbbiakban már azt vizsgálták, hogy
valóban következik-e az a darabból. És
úgy találták, hogy Arnolphe halálával is
következetes voltam a magam alátá-
masztható értelmezéséhez.

- Gondolom, erre a helsinki vendégrende-
zésre is úgy került sor, hogy valaki a színház
vezetői közül látta itt Pesten a vígszínházi
előadást. Ez pedig többé-kevésbé szerencse
dolga is. De lehetséges-e valamiféle szervezett
„kiajánlása" ez idő szerint egy-egy érdekes
rendezői produkciónak, hasonlóan a darabok-

hoz, amelyeket a Szerzői jogvédő Hivatal
rendszeresen közvetít külföldre?

- Ilyen gyakorlatról nem tudok, még-is,
a Nők iskolája már a második alkalom, a
Pop-fesztivál weimari bemutatóját is
számítva, hogy idegenben újra rendez-
hettem itthoni előadásomat. Tulajdon-
képpen a Vígszínház produkciói kerül-nek
szellemi exportra, hiszen a Finn Nemzeti
Színházban vagy a weimari Nemzeti
Színházban a vígszínházi elő-adás látható,
ami számomra is rendkívül furcsa, de
ugyanakkor jóleső érzés, mert ez olyan,
mint amikor egy magyar film vagy könyv
jelenik meg külföldön.

- Azt hiszem, elérkeztünk a „vígszínházi
stílus" kérdéséhez, illetve oda, hogy létezik-e
ezen belül valamiféle külön Marton László-
színház, ahogyan nemrég egyik kritikusa ne-

vezte a Pop-fesztivállal indult, a Harminc-
éves vagyokkal és legutóbb Az ifjú W. újabb
szenvedéseivel folytatódott bemutató-sort,
amely fiatal közönséget vonzott a patinás

intézménybe. Egyébként a Nők iskoláját nem

szokás ebben a sorban említeni.

-- Nem létezik külön Marton László-
színház, a Vígszínház létezik, melynek
négy rendezője van, és ezek mindegyike
saját stílusában dolgozik, a színház belső
törekvéseinek megfelelően. Egyébként a
Nők iskolájának közönsége túlnyomó-részt
szintén fiatal. S épp a napokban kaptam
levelet Helsinkiből, amelyben örömmel
tudósít a színház igazgatója, hogy
várakozásunknak megfelelően ott

is az ifjabb korosztályok érdeklődnek az
előadás iránt. Á finn Nemzetiben ugyanis
épp olyan gond a közönség elöregedése,
mint a mi színházunkban néhány évvel
ezelőtt. Ám tudvalevő, hogy a Vígszín-
ház ma az egyik leglátogatottabb színház
Magyaroszágon s főként a fiatalság által.

- A közönség „átrétegeződése" tehát meny-
nyiben fűződik az Ön nevéhez?

- Ez egy tudatos program eredménye,
amelyet a Vígszínház vezetősége elha-
tározott, és az természetesen egybevágott
avval a törekvésemmel, hogy a saját
nemzedékemhez próbáljak szólni. Azt
hiszem, természetes, hogy az ember
minden előadással, amit rendez, azokat a
gondolatokat próbálja kifejezni, amelyek

foglalkoztatják. S nyilvánvaló, hogy min-
denki önmagáról és saját korosztálya
dolgairól tud a legtöbbet. Ez alól én sem
vagyok kivétel. Úgy érzem, a velem
nagyjából egyidősek megértenek. Sok
minden közös bennünk, a múltunk, a
történelmi körülményeink, tehát tudunk
egymással kommunikálni. Régóta keres-
tem darabokat, amelyek erre alkalmasak,
de nem találtam. Mint ahogy eb-ben a
pillanatban sem találok. Nagyon szívesen
mondanám, hogy már a jövő évadra is
megvan az ilyen fajta darab, de nincs
meg. A z ifjú W.-t különben már három
évvel ezelőtt meg akartam rendezni,
végül helyette került sor a Nők iskolájára.

Jelenet a Nők iskolája helsinki előadásából. Marton László rendezésében



- Ebből az következik, hogy az „Ön a-
rabjának" nem kell okvetlenül mai darabnak
lennie ...
 Természetesen nem, de azt is be kell

látni, hogy a Nők iskolája mégsem szól a
mai fiatalokhoz olyan közvetlenül, mint a
Pop-fesztivál vagy Az ifjú W. Abból
különben soha nem származik semmi jó,
ha olyasmit kérnek számon egy darabon,
amire az nem alkalmas. Utalok itt a
Nagyvilág 1976. februári számában meg-
jelent Koltai Tamás-cikkre, amely le-
szögezi, hogy a Harmincéves vagyok csak
kokettál a fiatalság problémáival, míg A z
ifjú W. végiggondolja. A Harminc-éves
vagyokról többször nyilatkoztuk, hogy a
felszabadulás 3o. évfordulójára készült.
Arról szól, hogy az én nemzedékemben
hogyan él a felszabadulás emléke. Ez
volta célja, ezért jött létre. Ünnepi
műsorként készítettük, hogy a felszaba-
dulás 30. évfordulójáról megemlékezzünk,
és nem azért, hogy a fiatalság
problémáiról beszéljünk. Remélem, hogy
amikor majd ezekkel a problémákkal
foglalkozunk egy másik produkcióban,
Koltai nem fogja tőlem számon kérni,
miért nem valamelyik évfordulóról be-
szélek.

 Visszatérve a Vígszínházra, úgy véli,
sikerült kialakítania egy olyan sajátos „nem-
zedéki" játékstílust a színházon belül, amely
nemcsak esetlegesen üzemel, hanem alapja le-
het a folyamatos megújulásnak ?

- A Pop-fesztivál jelentőségét abban
látom, hogy egyfajta színházi törekvést
próbáltunk megvalósítani, melynek az a
lényege, hogy együttes, vagy ahogyan én
nevezem: önzetlen színház jöjjön létre.
Függetlenül színészi rangjától, mindenki
beleadja teljes szívét-lelkét, amikor hu-
szonötödmagával fenn van a színpadon. A
Harmincéves vagyok is ebben az irányban
próbál továbblépni. De mindez nem az én
„külön színházam" a színházban, ha-nem
igenis szorosan összefügg a Holtak
hallgatásában realizálódó színházfelfo-
gással, vagy például Horvai Csehov-elő-
adásainak hangvételével, képi világával,
tehát azzal az általános megújulással, ami
színházunkra az elmúlt években jellemző.
Nem vitás, hogy a magam részéről a mai
„nyílt" és avantgarde színházak, az
amatőregyüttesek bizonyos eredményeit
használtam fel. Félreértés ne essék: nem
amatőr színházat próbáltam csinálni, mert
szerintem alapvetően más feladata van egy
amatőr- és más egy professzionista
színháznak.
 Az ifjú W. előadásában is megnyilvánul

ez a szándék a játéktér kialakításában, a

„bemosakodás" aktusában, a lavór szerepel-
tetésében, ami a kegyetlen színház egyik szim-
bóluma, s amit On áttesz ebbe az egészen más
jellegű játékba.

- A Deutsches Theaterben naturalista
módon kezelték a darabot, minden színt
aprólékosan bedíszleteztek. Az én elgon-
dolásom az volt, hogy a munkatársak
rekonstruálják Edgár életét, ezért he-
lyeztem a játékot az építkezés helyszíné-
re, s így egységes keretbe. Ezért indítot-
tam az egészet egy munkanap befejezé-
sével, amikor a munkások tisztálkodása
egyúttal valóban az előadáshoz való „be-
mosakodás", felkészülés is, tehát kettős
jelentésű.
 Nem gondolja, hogy ezáltal viszont több

jelenetet kénytelen volt elnagyolni, hiszen a re-
alista játékmódot eleve elvetette, vagyis egyfajta
dramaturgiát egy egészen másfajta stílussal
házasított össze?
 Plenzdorf eredetileg forgatókönyvet

írt, az került színpadra, s tudott, hogy az
NDK-ban annak idején nagy vihart kavart.
De nem lehet elfeledkezni arról, hogy
hozzánk ez a darab négyéves késéssel
érkezett, s ez egy ilyen típusú darab-nál
rendkívül sokat számít, arról nem is
beszélve, hogy szókimondás dolgában
nem egy magyar dráma felülmúlta már
A z ifjú W.-t.
 De nem ennek a tizenéves nemzedéknek,

illetve a tinédzserségből éppen kinövőben levő
korosztálynak a vonatkozásában. Sok mindent
elmondtunk társadalmi kérdésekről, de nem
ebben a témában, s feltehető, hogy a kritika
ezért is volt fokozottabban számonkérő Az ifjú
W. előadásával szemben.

- Igen jó volna, ha volna ilyen saját
darabunk. Am ettől függetlenül Plenzdorf
írása nem az a naturalista színmű, amiről
beszélnek. Ebben az esetben egy
filmforgatókönyv létezett, amit először a
hallei színház vitt színpadra, és ugyanaz
az előadás került a Deutsches Theaterbe
Schönemann rendezésében, aki a maga
módján közelítette meg a feladatot. Én
csak a magam szemével tudom ezt a
darabot látni.
 A csoportjáték-technika alighanem az

egyes daraboktól függetlenül is izgatja Önt,
mint része annak az „önzetlen" színháznak,
amire törekszik.
 Igen, de ennek csak akkor van ér-

telme, ha - mint konkrétan A z ifjú W.
esetében is - a megoldás többre utal a
puszta stílusnál. Egy épülő ország, egy
épülő társadalom szembesítése saját ti-
zennyolc éveseinek konfliktusaival. Te-
hát nem arról van szó, hogy valamelyik
építkezésen, valamelyik brigádban, vala-

melyik fiú öngyilkos lett, mert erről nem
érdemes színdarabot írni. Plenzdorf tár-
sadalmi drámát akart alkotni, s én ezt a
szándékot próbáltam erősíteni. Olyan
eszközökkel is, amelyek még talán szo-
katlanok a mi közönségünknek. Ugyan-
akkor azonban valóban hűnek kell len-
nem a darabhoz is, bár ezt nem minden
kritika írta a javamra. Monológszerűen
rendeztem - állította valaki, aki nyilván
nem figyelte meg, hogy a darab
szövegének nyolcvanöt százaléka
monológ, s így, mi tagadás, a darab
monológszerű, a főhős többnyire a
közönséghez beszél - a szerző elképzelése
szerint. Ezt az el-képzelést jogomban áll
nem szeretni, de akkor mint rendező miért
választom a darabot?
 Jó, hogy a darabválasztást említi. Hol

vannak, s vannak-e egyáltalán fiatal írók, akik
a színháznak, esetleg éppen Önnek dolgoznak?
- Bereményi Géza velünk dolgozott a
Harmincéves vagyokon, és most önálló
darabot ír nekünk. Kapcsolatban vagyunk
Dobai Péterrel, de még ő sem készült el a
munkával. S én vettem fel például annak
idején a sajnálatosan megszakadt
összeköttetést Vámos Miklóssal. Egy-egy
megjelenő kötet után Radnóti Zsuzsa
megkeresi az írót, akiben drámaírói le-
hetőséget érzünk, s felkérjük az együtt-
működésre. Az illető aztán vagy megírja a
darabot, vagy nem, s ha megírta, a da-rab
vagy jó, vagy rossz, gyakorta tovább
dolgozunk rajta, de hát ez rendkívül lassú
folyamat, jó esetben is pár év kell hozzá, s
előfordul, hogy végül minden igyekezet
ellenére sem születik bemutatható mű.
Persze, naponta érkeznek postán darabok,
sajnos, ezek nem értékesek. Mégis ma
Magyaroszág világszerte arról ismert,
hogy vannak drámaírói. Legalább hat
vagy hét jelentős, élő drámaíró nevét
felsorolhatnánk, persze az idősebb
nemzedékből. Gondoljunk csak vissza a
tíz évvel ezelőtti helyzetre, amikor szín-
házainkban a hazai darabok - tisztelet a
kivételnek - többnyire muszájfeladatnak
számítottak, mindenki örült, ha húsz
előadást megértek. Azóta nemzetközi
sikerek indultak magyar színpadokról,
nem egy a Vígszínházból.
 Ezek után nyugodtan megkérdezhetem,

hogy jól érzi-e magát a Vígszínházban, op-
timálisnak érzi-e lehetőségeit, azt csinálja-e,
amihez kedve van?

- Szabadnak érzem magam a színház-
ban. Még soha nem mondták semmilyen
őrültnek tűnő tervemre, hogy felejtsem el.
A Harmincéves vagyok ebben a pillanat-



ban már realitás, de amikor előálltunk
azzal, hogy egy interjúanyagból szeret-
nénk musicalt készíteni a felszabadulás
évfordulójára, és a bemutatót nyolc hó-nap
múlva szeretném tartani, akkor mintha
csak a világ legtermészetesebb dolgáról
volna szó, azt mondták nekem, csináld
meg, egyetlen kikötés, hogy a
szövegkönyvet ekkor és ekkor tedd az
asztalra. És ettől kezdve minden segítséget
megkaptunk, anyagi értelemben is, mert
nagyon költséges előkészületeket igényelt
ez a produkció. És senki sem vehette
biztosra, hogy egyáltalán valami el-
fogadható születik. Annak idején a P o p -

fesztivál is ugyanilyen őrültségnek tűn-
hetett, rettentő drága mikrofonokat vásá-
roltunk, azért, hogy egy Déry-regényt
előadhassunk. Mindez összefügg a Víg-
színház nagy fordulatával, amelyet talán
négy vagy őt éve hajtott végre, nem tud-
nám pontosan megmondani. A színház
leszámolt a kommersszel, és társadalmi
kötelezettségeinek mind a mai napig a
lehető legtisztességesebben tesz eleget. Én
is ezért dolgozom, és az én törekvéseimet
is ezért segíti a színház.

 Ön már a főiskolán is tanít. Hogyan ke-
rült erre sor?
 Negyedéves növendék voltam, ami-

kor magánszorgalomból kezdtem
bejárogatni színészosztályokba, és
valahogy ottragadtam, dolgozgattam
velük. Később fizetés nélküli
tanársegédként tanultam tanítani. Nyolc év
után lettem adjunktus. Tulajdonképpen
mindig Várkonyi mellett dolgoztam,
újabban már egyedül is tanítok, zenés
mesterséget.

 Véleménye szerint milyen színvonalon áll
ma a főiskolai színészképzés ?

 Először is meg kell kérdezni
magunktól, milyen egy ideális
„színészfőiskola" ? Olyan, amelynek a
felvétel pillanatától a legfontosabb
pedagógiai és pszichológiai feladata a
tehetséges személyiség lehetőségeinek a
felismerése, ezeknek a lehetőségeknek a
teljes kibontása, tudatosítása, és egyúttal
annak a technikának a megtanítása,
hogyan kell ezt a személyiséget kifejezni.
Személyiség és technika egyidejű és
együttes képzése nélkül nem születhetnek
jelentős színészegyéniségek. Ebben az
irányban gyökeres változások történtek az
elmúlt években a mi főiskolánkon. Sajnos
erről a köz-vélemény nagyon keveset tud,
mert erről a mostani helyzetről komoly,
elemző értékelés még nem jelent meg,
miközben külföldi főiskolák tanárai

otthon lelkesen beszélnek arról, hogy mit
láttak az itteni órákon.

 Távol áll tőlem, hogy ezt kétségbe vonjam.
De meglehet, hogy akik a főiskolát bírálják,
nem a tanórákon, hanem a szín-padon
látottak alapján ítélnek.

- Nem nagyon tudok olyan egyetem-ről
vagy főiskoláról, amelynek befejezése
után az illető tökéletes befejezett mestere
szakmájának. Talán a végzett medikus-
nak nincs jó néhány évre szüksége az
orvosi pályán, vagy a kezdő mérnöknek a
műszakin, hogy hivatásának minden titkát
elsajátítsa? És még egy álláspont, amellyel
vitatkoznék; azzal, amely általánosít, és
feltételezi, hogy általában létezik „jó
beszéd" és „jó mozgás". Az én
véleményem szerint az ideális színész nem
azonos egy „táncos rádióbemondóval".
Azaz, ha valaki tökéletesen beszél és
mozog, az még nem jelenti feltétlenül azt,
hogy az illetőben színészi tehetség is van.
Ugyanakkor elképzelhető és igen gyakori,
hogy egy rendkívül tehetséges színész,
meglevő fiziológiai adottságai miatt soha
nem fogja a mesterség technikáját
tökéletesen elsajátítani. Ennek ellenére a
személyiségükben rejlő plusz miatt kitűnő
színészek. Vagy egy másik példa.
Könnyen leírják valakiről egy adott
produkcióban, hogy nem tud mozogni.
Holott talán nem a mozgásával, hanem a
színpadi közérzetével van baj. A mozgás
ugyanis elsősorban ennek a függvénye. A
közérzetért pedig nem biztos, hogy a
színész a felelős, noha kétségtelenül őt
látjuk, amint nem tud balról jobbra
átmenni a színpadon.

- Maradjunk hát a közérzetnél. Nem a
színész, hanem az Ön rendezői közérzeténél;
és megkérdezem: mostanában, amikor jó
néhány vidéki színház élére Önnel egyidős, sőt
fiatalabb rendezők kerültek, nem bánja-e már,
hogy annak idején Pestet választotta?

 Határozott nemmel felelek. Még
sokáig csak rendezni akarok, nem fő-
rendezni vagy igazgatni.

Felállít magának valamiféle ütemtervet?
Mi az, amit a közeljövőben szeretne rendez-ni;
mi az, amit még korainak tart.

- Évek óta foglalkoztat a Csongor és
Tünde. Konkrét elképzelésem, szerep-
osztásom van róla. Mégis félek, hogy nem
tudom megcsinálni. Amikor az ember
valamit igazán szeretne, amikor a lelke
van rajta, akkor a legkönnyebb
melléfogni. Vannak írói világok, ame-

lyeket ebben a pillanatban messze érzek
magamtól, és nem érdekelnek, de azt
hiszem, ez változik majd a korral. A másik
lényeges dolog, hogy én még tanulni is
akarok. Bár gondolom, hogy a
produktivitás és a tanulás a mi szak-
mánkban mindig összefügg, én mégis
kezdő rendezőnek tartom magam. Ez
valójában pszichikai kérdés, nem szerény-
kedés. Néha megdöbbenek azon, hogy
valaki kilép a főiskoláról és kijelenti, hogy
holnap megrendezem a Hamletet, a z

Othellót, a Romeo és Júliát, a Három nővért.
És irigylem is tőle ezt a merészséget.
Bennem minden darab első ren-
delkezőpróbája előtt felötlik, hogy talán le
se tudom rendelkezni. Hogy el se tudom
majd dadogni a színészeknek, hogy mit
szeretnék. Ezt éreztem Helsinkiben és
Weimarban is, pedig már rendeztem a
darabokat. Örök kétely él bennem, hogy el
fogják-e hinni nekem, ez így lesz jó,
ennek így kell történnie? S a bemutató
után : igazán végiggondoltam-e, igazán
százszor kontrolláltam-e magamban, amit
csináltam? Hátha nem voltam elég alapos
és valahol elvétettem. Persze, lehet, hogy
mindenki így van ezzel, csak nem vallja
be.

HOZZÁSZOLÁS

„A Harmincéves v a g yo k r ó l többször nyi-

latkoztuk, hogy a felszabadulás 3o. égfor-

dulójára készült ... Ünnepi műsorként ké-

szítettük, hogy a felszabadulás 3 o. évfor-

dulójáról megemlékezzünk, és nem azért, hogy a

fiatalság problémáiról beszéljünk" - mond-ja

Marton László, meglepő' indulattal védve

ellenem egy szűkebb és szegényebb rendezői

elgondolást, mint amit az előadás mutat.

Sajnálom, hogy leértékeli a saját produkcióját.

Ha a Harmincéves vagyok nem lett volna

más, csak ünnepi műsor, ez alaposan le-

szállítaná színházi értékét, és aligha szerepelne

még ma is a Vígszínház műsorán. Ebből

következően megígérhetem Martonnak, hogy az

évfordulókat sohasem fogom számon kérni tőle,

mivel úgy vélem, nem tartoznak a színház

tárgykörébe. (K. T.)


