
megállná a helyét, de az alkotó lelkében
másképpen van. Újabb darabokkal fele-
selek a régiekre. Ha elfogadom a tételt,
hogy én a lázadásnak egyre egyetemesebb
formáit írom meg, egészen a Deficit totális
lázadásáig, ha elfogadom, akkor azt is
mondhatom, hogy én ezt a magam
módján, a közép-európai író módján
folytattam, s megírtam sikeres
darabjaimat, sikerbe fullasztva ezt a
lázadást. Lehet, hogy ez a végpont. Lehet.
Nem tudom. Bár azt hiszem, tudnám
folytatni. Csak bírjuk tüdővel.

- Hősei az életmódjukat idejétmúltnak,
elviselhetetlennek, képmutatónak és kisszerű-
nek érzik. Cselekvésre, emberi tettre képtele-
nek, a jót feleslegesnek érzik, pótcselekvésképp

a rosszhoz folyamodnak, akár az Oszlopos
Simeon hőse; a személyiség tudatos
önpusztításához. Bevallom, nem teljesen értem
e hősöket. Nem lehet, hogy túlságosan is a
magánélet szintjén élik át a kort, a történelmet?

- Sajnálom, hogy nem érti őket, de nem
is csodálkozom rajta. A világ ma olyan
gyorsan változik, hogy az egymást követő
nemzedékek sokszor már süketek és vakok
egymás gondjaira. Nem értik, hogy mi a
történelem egymás „magánéleti szintjé"-
ben.

 Műveiben sok a visszatérő hős. Moór és

Paál a regényből került a Döglött aknákba,
de van egy Moór Jenő, mint egy távoli rokon a

Szájhősben is. Novellahős volt a Verseny-nap
majd' minden szereplője, s elbeszélésből lépett
át a Nagytakarításba a defenzív vezetés és
életelv apostola, Lovas László is. Egy témáról
szeret több bőrt is lenyúzni?

- Ez inkább technikai kérdés. Jó dara-
bot csak jó alapvázlatból lehet írni. Sok-
szor eleve úgy írok meg egy-egy novellát,
hogy érzem, ebből idővel darab, hangjáték
lesz még. Molière és Shakespeare is
vázlatokból írta a darabjait, én meg kife-
jezetten szeretek lopni magamtól; s azt
hiszem, ez még mindig a jobbik eset. Ki-
alakul a módszere az embernek, s lassan
úgy belejön, mint kiskutya az ugatásba.

 Balzac az Emberi színjátékban vagy

Zola a Rougon-Macquart-ciklusban a
visszatérő regényalakoknak komoly funkciót
szánt. Van az ismétlődő nevekben hasonló
törekvés?
 Olyasfajta, mint az említetteknél,

nincs. Ez ugyanaz a probléma, mint a
fönti. S hozzá talán még annyi: nehéz jó
nevet adni a hősöknek. Ha egyszer már
megvan, az ember nehezen változtatja
meg.

 Legújabb darabját, a József Attila
Színházban bemutatott szatirikus játékot,

a Nagytakarítást a kritika majdnem egyön-
tetűen bulvárvígjátéknak minősítette. Mi erről a
véleménye ?

- Egy jubileumi pályázatra írtam, a
színháznak megtetszett; az erényeivel
éppúgy tisztában voltunk, mint a hibáival.
Még talán azt is elismerem, hogy a
gyengéi „szembeszökőek". De nem ár-
tana, ha a kritika, amely ezt kommersznek
minősíti, meggondolná egyszer, hogy a
bulvárnak és a kommersznek
ismertetőjele-e az igazmondás? Mert lehet,
hogy a Nagytakarítás mélynek nem mély
(valószínűleg nem fenemód mély), de
igaznak igaz. S ezt érzi a közönség, ezért
tapsol estéről estére. Hogy meddig írok
így, nem tudom. Ha majd megint
felgyülemlik bennem a keserűség, s köz-
ben a műveimen felszabadultan kacagnak,
akkor majd megint másképpen írok. Nem
tudom. Nehéz így ez.

Darabjai elég komoran végződnek. A z

Eredeti helyszín rendezőasszisztense nagyobb
karrierista lesz még az elődjénél is, a

Nagytakarítás tanárnője a leleplezett szerelmi
légyott színhelyén enged férje kívánságának, a
Deficit reménytelen hőse, X a teljes
összeomlás pillanatában megmaradt élet-
erejével azt kéri barátja feleségétől, W-től:
„Plántálj belém szép csehovi álmokat, hogy a
jövő szebb legyen, humánusabb, fényesebb."

Úgy lehet, Csurka Istvántól, a drámaírótól kéri
ezt ?

- Lehet. Lehet, hogy van ilyen társa-
dalmi elvárás is. De olvassa csak el, hogy
mit válaszol W : „Nem tudok ilyen álmo-
kat beléd szuggerálni. Ebben a korban
meglátni, ami szép, ami jó, nem ez az
egyetlen lehetőségünk ?" És most sem
mondhatok mást. A happy end nem az én
műfajom. Nem ígérhetek semmit.

FÖLDES ANNA

Fejes a Vígszínházban

Beszélgetés Marton Lászlóval

Ki a felelős - a tettesen kívül - az elköve-
tett szörnyűségért? Milyen művészi ítélet
fogalmazódik meg Fejes Endre művé-ben,
és milyen állásfoglalást vár a nézőtől az
alkotó?

Harmadszor lángol fel a vita Fejes Endre
Jó estét nyár, jó estét szerelem című műve
körül. A legelső polémia, 1968-69
fordulóján, a megtörtént bűnügy alapján
írott kisregény megjelenését követte. A
másodikat a Szőnyi G. Sándor rendezé-
sében bemutatott, kirobbanó sikerű tévé-
film szította. A résztvevők akkor már
nemcsak Fejes írását, nemcsak a tévé-
filmet, de a benne feltáruló világot és
morált is vitatták, a gyilkossá torzult fő-
hős magatartásának művészi minősítését
és a műben megnyilatkozó írói ítéletet.
Legélesebben Hámos György fogalmazott
- „Egy védőbeszéd védelmében" -, aki
beletörődött abba, hogy a gyilkos
szánalmat csikart ki önmaga számára, de
vonakodott attól, hogy egyes nézőkhöz és
kritikusokhoz hasonlóan, tiszteletet
érezzen a Sötétruhás fiú iránt.

A közönség és a mű harmadik találko-
zására a Vígszínházban került sor. A
Presser Gábor zenéjével, Marton László
rendezésében bemutatott adaptáció újra
felszította a vita hamvadó parazsát. A
közönség a premier óta ostrom alatt tartja
a pénztárat, egész hó-napra előre nem
lehet jegyet szerezni. Ugyanakkor
beszéltem csalódott színház-szerető
nézőkkel, akik közül az egyik ott is hagyta
szünetben az előadást. A kritika nemcsak a
minősítésben, de már a darab közelebbi
műfaji megjelölésében sem tudott
egyetérteni. A leglelkesebb méltató jelen
idejű „sorstragédiának" érzi a
forgatókönyvet, ami másban az „ügyesen
összeszerkesztett életképek" képzetét kelti.
A nézeteknek ez a divergenciája, a
párhuzamosan megjelent kritikák soha
nem lefolytatott polémiája adta az ötletet,
hogy megkérdezzem Marton Lászlót: egy
hónappal a bemutató után mit szól
mindehhez?

- Több okból nem kezdeményeznék vitát
a kritikával. Először is, mert én a magam
részéről nem tapasztaltam semmi féle
felém sugárzó rosszindulatot, semmi



okom nincs a sértődésre. Másodszor, nem
is rokonszenves számomra a kritika
megállapításaival vitázó, védekező ren-
dező pozíciója. Szívesen belemennék
viszont néhány, az előadással kapcsolatos
elvi kérdés vitájába.

 A legelső, megkerülhetetlen kérdés:
hogyan és miért született az adaptáció, a zenés
dráma gondolata? Ki volt a kezdeményező?
 Az igazság az, hogy Fejes nem sok-

kal a kisregény megírása után elkészítette
a kisregény színpadi változatát. Mindenki
elolvashatja az író 1971-es
drámakötetében. Bemutatóra azonban
különféle okokból nem került sor. Egy
évvel ezelőtt viszont már mi kerestük meg
Radnóti Zsuzsával, hogy felkérjük őt a
közös munkára. Fejes először húzódozott,
habozott, de attól kezdve, hogy igent
mondott, végig aktívan együtt dolgoztunk.
Hiszen az általunk elképzelt zenés dráma
rengeteg tömörítést, időrendi és
dramaturgiai változtatást követelt.

 A kérdés második felére még nem vála-
szolt. Ne értsen félre, én nem a produkciót
akarom megkérdőjelezni, egyszerűen érdekel,
hogy miért éppen ezen az úton indult el. Nem
félt-e a tévéváltozat sikerének árnyékától?

- A választásomnak volt egy elvi és egy
gyakorlati indítéka. A fontosabb az elvi
meggondolás. Nézetem szerint nem
vagyunk olyan gazdagok drámákban, sem
egyéb műalkotásokban, hogy olyan
könnyen lemondhatnánk, elfelejtkezhet-
nénk értékeinkről. Nem szabad belenyu-
godnunk abba, hogy egy-egy dráma hu-
szonöt-harminc előadás után a süllyesztő-
be kerüljön. Meggyőződésem, hogy idő-
ről időre szükség van az értékek felül-
vizsgálatára.

 Klasszikusokra érti ezt vagy a közel-múlt
alkotásaira?

- Természetesen mindkettőre. De hoz-
zátenném azt is, hogy az értékek bemu-
tatásának, közvetítésének is többféle le-
hetséges és jogosult útja, változata van.
Minden új megközelítésmódnak, eredeti
gondolatmenetnek teret kellene nyitnunk.
Ezért örülök annyira, valahányszor egy-
egy műről különféle előadások mondják el
a maguk véleményét.

 A z ősbemutató-kultusz kritikájára ma-
gam is több fórumon tettem kísérletet. Utoljára
a S Z Í N H Á Z hasábjain szóltunk róla...
 Értékőrző feladatainkat nem szűkí-

teném le a drámairodalomra. Én azt is
érthetetlennek érzem, hogy miért nem
szerepel (legalábbis nem tehetségéhez
méltón) a mai magyar koncertprogra-
mokban Lajta László munkássága? Vagy

itt van például Oláh Gusztáv életműve.. .
Meggyőződésem, hogy ha más országban
fejti ki korszakos jelentőségű mun-
kásságát, ma már legalább hat vaskos
monográfia, album, fotó- és dokumen-
tumgyűjtemény közvetíti a szakma fia-
talságának Oláh Gusztáv szellemi örök-
ségét. A mi főiskolásainkat legfeljebb egy-
két megőrzött operaházi díszlete és Huszár
Klára vékonyka füzete igazítaná cl, ha
egyáltalán kíváncsiak lennének arra a
művészre, akit már a harmincas évektől
kezdve Európa nagy díszlet-tervezői közé
soroltak. Nem értek egyet azokkal, akik
eleve legyintéssel zárkóznak cl a tegnap
elől. Fejes kisregényét is olyan eleven
értéknek éreztem, amelyről kár lenne
néhány esztendő elmúltával lemondani.

- Ez volt tehát az adaptáció elvi
meggondolása.

- Ami a színházi gyakorlatot illeti, több
éve próbálkozunk egy, a Vígszínház
adottságainak megfelelő zenés színházi
forma kialakításával. Különösen kezdet-
ben fejünkre olvasták, hogy idegen példák
vezetnek, hogy ez nem kísérlet, ha-nem
utánzás. Nyilván sokféle hatás ért
bennünket s ez - főleg kezdetben érződött.
De már a Képzelt riport és a Harmincéves
vagyok bemutatásakor is az foglalkoztatott,
hogy találjunk egy sajátosan magyar zenés
színházi formát. En-

Fejes Endre: Jó estét nyár, jó estét szerelem (Vígszínház). Halász Judit (Katalin ) és
Hegedüs D. Géza (Sötétruhás f iú)

nek bizonysága az is, hogy eleve le-
mondtunk a nyugati musicalek jellegzetes
látványelemeiről, a táncról, a nagy
kórusról, a hatásos belépőkről és finálék-
ról. A mi célunk egy gondolatilag értékes,
igényes, de zenés színházi nyelv és forma
kialakítása volt.

- De?
- Sajnos... Tapasztalatok alapján

kénytelen vagyok így mondani. Mert
nálunk, ha kiírják a plakátra, hogy egy
színház újdonsága zenés darab vagy akár
zenés dráma, az előadás megítélés szem-
pontjából eleve két kategóriával lejjebb
kerül. Az alkotóknak számolni kell ezzel.

- Hirtelenjében csak egyetlen ellenpélda jut
eszembe. De talán ez is elég. Gondoljon az
Egy szerelem három éjszakájára! Ettől már
senki sem vitatja el, hogy a műfaj klasszikusa.

- Szerencsés és értékes kivételnek tar-
tom. De amikor a Képzelt riport szín-padra
került, a legtöbben szemünkre vetették,
hogy nem éri el a regény mélységét,
szépségét. Hogy mennyivel szimplább az
eredetinél. Olyan is volt, aki Déryt
hibáztatta, miért járult hozzá az
előadáshoz. Minden kritika az össze-
hasonlítás jegyében íródott, pedig mi azt
vártuk, hogy magát a színpadi alkotást
bírálják...

- Sem a kritikus, sem a néző nem vonat-



koztathat el teljesen az elsődleges műalkotás-
tól. Ez nem egyszerűen kronológia kérdése.
Hiszen ebben az esetben is a regény jelentette
a forrást, a regény kínálta a lehetőségeket.
 Tudom, hogy majdnem lehetetlent

kívánok. De szerintem az is lehetetlen,
amit tőlünk követelnek. Hogy egy más
minőségű, önálló alkotás versenyre kel-
jen, mondjuk, egy irodalmi termék mű-
vességével. Az előadásnak a maga mű-
fajában kell ugyanolyan jónak lennie,
mint az ihlető regénynek. A maga köve-
telményrendszerén belül kell önmagáért
helytállnia. Itt van például a La Mancha
lovagja, a közelmúlt egyik legnagyobb mu-
sicalsikere. Senki sem kételkedik abban,
hogy kirobbanóan jó alkotás, annak elle-
nére, hogy nem mérhető Cervanteshez.
Ritka kivétel az olyanfajta találkozás,
ahol az új mű feledteti a forrást. De azért
olyan is akad. Puccini Bohéméletének nézői
közül valószínűleg kevesen ismerik
Murger regényét.
 Miért érezte Fejes regényét vagy darab-

ját alkalmasnak az új műfaj folytatására?
 Elsősorban hőseinek jelleme és szen-

vedélye volt az, ami megragadott. Ami-
ről úgy éreztem, teljesebbé, gazdagabbá
tehetjük a muzsika által. Természetesen
azt is tudtam, hogy Fejes nyomán több-
féle zenés változat készíthető. Lehetett
volna egy brechti megoldást is keresni,
songokkal. De úgy éreztem, hogy az a
stílus túlságosan racionális lenne, Fejes
lírájától, lebegésétől idegen. Nem szeret-
tem volna megfosztani a darabot attól a
konkrét realizmustól sem, ami Fejes
minden írásában fellelhető.
 A z elvi és stílusbeli meggondolások után

kerüljünk közelebb magához a darabhoz.
 Nyilvánvaló, hogy az elsődleges és

kézenfekvő probléma: miért választotta a
Fiú az érvényesülésnek, a boldogság-

keresésnek ezt a torz útját. Miért játszotta
meg a görög diplomatát? Erről azonban
mostanában olyan sokat beszéltek és
vitatkoztak, hogy szinte minden érv és
válasz elhangzott. Éppen ezért
szívesebben szólnék arról, ami kezdettől
foglalkoztatott. A konfliktus másik olda-
láról, arról, hogy miért hittek a darab
hősnői Viktornak.

Én a magam részéről nem értek egyet
azokkal a kritikusokkal, akik a Fiú útjának
alaposabb, konkrétebb motivációját kérik
számon az előadástól. Annál kevésbé, mert
meggyőződésem, hogy ezúttal a Fiú útjának
társadalmi indítéka az érdekes, és a pszicho-
lógiai rugók legfeljebb csak jelezhetők. Hiszen a
valóságban a lányokat kevésbé vonzó külső, a
félszegség sem vezethet, illetve nem vezethetett
volna a brutális tettre, csak egy olyan-fajta,
végletes lelki aberráció, amelynek szín-padi
ábrázolása viszont alighanem elvette volna a
levegőt a darab fontosabb, társadalmi érvényű
gondolata, bírálata elől.

- Voltaképpen ugyanez a meggondolás
vezetett, amikor a koncepciót kidol-
goztuk. Nem kételkedem abban, hogy a
pszichopatológiai probléma, a valóságos
tettes ideggyógyász végezte analízise
hihetetlen érdekes és izgalmas lehet, de
bennünket nem az eset, nem a betegség,
nem is a borotvás gyilkosság, hanem a
probléma társadalmi vetülete foglalkoz-
tatott. Többen megkérdezték azt is, hogy
vajon miért nem akarja a Fiú ágyba vinni
a partnereit. Szerintem azért, mert
alapjában mesélni akar. Mesélni arról a
másik életről, amely annyira vonzza. Si-
kerének tulajdonképpen az a titka, hogy a
kiválasztott lányok is mind ugyanazt
akarják hallani. Hiszen ők ugyanúgy el-
vágyódnak a valóságból, mint a Sötét-
ruhás fiú. Aki hiába is próbálkozik a
szerepjátszás óráiban időnként egy-egy

őszinte hanggal, ténnyel - a lányok
eIhessegetik maguktól a valóságot.
 Milyen reakciókat vár el a rendező a

közönségtől?
 Azt képzeltem - és nagyjából azt is

tapasztalom -, hogy a nézők együtt-
érzéssel figyelik a Fiú útját, de ugyan-
akkor értik és érzik, hogy egy gyilkos áll
előttük. A tiszta ember brutalitása
tulajdonképpen paradoxon. Tulajdon-
ságainak ingatag egyensúlyát nagyön ne-
héz ábrázolni. Mégis csak így lehet meg-
találni, visszaadni a mű lényegét. Ra-
gaszkodtunk a darab lírájához, de érzé-
sem szerint nem tagadtuk el a figura
agresszivitását, brutalitását sem. Mert
igaz, itt egy jobb sorsra való, tehetséggel
megáldott fiúnak az élete siklik ki, de
nem valamiféle véletlen baleset révén.
Ebben a figurában már kezdettől benne
kavarog a kisebbségi érzésből fakadó
gyűlölet. Mert felébreszti ugyan a lányok-
ban a vágyat, a szerelmet, de közben
pontosan tudja, hogy a meghódítottak
nem őt, hanem azt a másikat, Viktort
szeretik. Ezért gyűlöli is őket. Ez vol-
taképpen ősi drámai téma.
 Az előadásban mégis kicsit elsikkad ez a

gyűlölet. A kisregény szövegében annyira
hangsúlyozott „kegyetlen vonás" mintha hiá-
nyozna a fiú arcáról. És ez talán nemcsak
Hegedüs D. Géza játékából, hanem a rendezői
koncepcióból is következik.
 Én úgy érzem, hogy ez a vonás jelen

van. A fodrászlányok jelenete, a Fiú
felcsattanó nevetése, a Varga Veronikával
való párharc szerintem éppen ezt a
brutalitást emeli ki. De Fejes jellem-
rajzában megjelenik a Fiú jellemének
paradoxona is. Hogy itt egy alapjában
naiv, a világ dolgaiban járatlan ember
vállalkozik a szerepjátszásra, az bukik el.
Aki valójában nem is brutalitásból, nem
haszonlesésből, kéjvágyból öl, hanem
azért, mert fél. Fél attól, hogy Karácsony
Nagy Zsuzsanna feljelenti, és ezért nem
lát más kiutat.

- Ha már a lánynál tartunk... Karácsony
Nagy Zsuzsanna alakjának ábrázolását
illetően megoszlottak a vélemények. Én azok
közé tartoztam, akik elhibázottnak érzik
Bánsági Ildikó jelmezét, beállítását, szerep-
felfogását. Bánsági kitűnő színésznő, de az ő
Karácsony Nagy Zsuzsannája számomra
mégis túlságosan szimpla volt, túlságosan
olcsó.
 Lehet, hogy magában is Tordai Teri

egyébként kiváló alakításának az emléke
él? Mert a szöveg, Fejes Endre szövege
nagyon is konkrét társadalmi rétegre utal.
Amikor kielemeztük, sokat beszéltünk

Hegedüs D. Géza (Sötétruhás f iú) és Kútvölgyi Erzsébet (Veronika) jelenete



arról, hogy itt nem egy professzorcseme-
téről, hanem egy veszprémi orvos albér-
letbe költözött lányáról van szó, olyan
valakiről, aki feljött Pestre megcsinálni a
szerencséjét. Szalonból való a ruhája, de
otthon kacsával és tizenkét liter borral
várják az udvarlót, és a papának csak egy
használt Moszkvicsa van. Ebben a lányban
semmi nem olyan erős, mint az a vágy,
hogy kitörjön innen. Ha Karácsony Nagy
Zsuzsanna valóban olyan nagystílű nő
volna, mint amilyennek többen látni
szeretnék, akkor már az első találkozáson
átlátna a Fiún. Felismerné a kifényesedett
ruhát, leleplezné a felvett
diplomatamodort. Ha valóban rendelkezne
azokkal a kvalitásokkal, amelyeket
számonkérnek tőle, akkor bizonyára az
agya irányítaná, nem pedig a vágya. Itt
viszont még a leleplező telefon után is
belefog egy utolsó kísérletbe; Karácsony
Nagy Zsuzsanna már tudja, hogy Viktor
Edmann nem létezik, de makacs vágya
dacol a tényekkel: megpróbálja folytatni a
játékot. És minél kevesebb a reménye,
annál jobban lelepleződik az igazi énje, a
magatartását irányító számítás, a ha-
zugság.

 Ezzel ismét visszakanyarodtunk agyi/ kos
Fiú áldozatának bűnéhez.
 A törvény és az erkölcs ítélete ezen a

ponton nem fedi egymást. Mert szerelmet
hazudni sem a tételes törvények szerint,
sem a közvélemény szemében nem bűn. A
Fiút felelősségre lehet vonni azért, mert
diplomatának adja ki magát. Ez
nyilvánvaló visszaélés. A lányok, akik
érdekből szerelmet hazudnak, a családok,
amelyek mindenáron révbe akarják juttatni
a lányukat - „ártatlanok". Karácsony Nagy
Zsuzsanna abban különbözik az elődeitől,
hogy látványosabban és sikeresebben
hazudik. Az előadás során azt akartuk,
hogy ne csak a Fiú, a néző is elhiggye
kezdetben, hogy ez a lány naiv, tiszta és
szerelmes, hogy vasárnap a templomban
énekel. Bánsági ezt olyan megtévesztő
hitelességgel ábrázolta, hogy egy kolléga,
aki a próba egy szakaszát látta csak,
zavarba jött. Mentegetőzött, hogy talán ő
rosszul emlékezett a figurára, mert hiszen
ez a Karácsony Nagy Zsuzsanna egy
ártatlan leányka... Az emberek az életben
általában sokkal rafináltabban hazudnak,
mint a színpadon. De ezúttal a dráma
megkövetelte a hazugság hitelét...

- Hadd kérdezzem ezúttal a hitelességnek egy
egészen másik aspektusáról. Bizonyára olvasta,
hogy volt, aki múlt időbe tette Fejes művének
hitelességét, sőt, valamiféle „meg-

hervasztott napi aktualitást" érzett a színpadon.
- Szerintem attól, hogy valami öt, tíz

vagy hatszáz évvel ezelőtt játszódik, még
semmiképpen nem hervadt, sőt
félelmetesen időszerű is lehet. Kérdés az,
hogy a felvetett probléma és a mű válasza
hogyan él az időben. Talán mondanom
sem kell, hogy munka közben bennünk is
felötlött a gondolat, nem kellene-e át-
festeni a regény időhöz kötött utalásait, az
1600 forintos szakmunkásfizetést és a
többit... De azután arra a következtetésre
jutottunk, hogy az ilyenfajta kozmetika
csak megbontaná a mű hangulati
egységét. Ha mindenáron megpróbáljuk

áthelyezni a darabot a jelenbe, akkor már
a mű korhoz kötött, korfestő nyelvéhez is
hozzá kell nyúlni. Át kell írni a dialó-
gusokat.

- Es akkor már kő kövön nem marad az
eredetiből. Sőt, feltételezem, hogy sok vonatko-
zásban problematikusabbá válik a darab,
többféle érzékenységet is sért.

- Higgye el, hogy nem egyszerűen a
nehézségek elől hátráltunk meg, hanem
rájöttünk, hogy felesleges az ilyenfajta
toldozás. A szövegben feltüntetett vagy
jelzett dátumnak semmi köze az aktuali-
táshoz. Hiszen hány legutolsó divat sze-
rint öltöztetett szereplőtől hallunk va-
donatúj tényeket, friss kiszólásokat, és a
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„mai" darab problémája, szelleme, tech-
nikája mégis negyven ötven évvel ez-
előtti, áporodott. Fejes darabjának a hőse
és a megfogalmazott probléma viszont,
megítélésem szerint, ma is élő, létező
valóság. Sőt.. .

 Miért hallgatott el?
 Mert az jutott eszembe, hogy hiába

hadakozunk mi a továbbélő vagy újra
kialakult kispolgári tudat ellen, amíg az
embereknek ilyenek az álmai, a vágyai.
Nem túlságosan szabatos gondolat, de az
jutott eszembe, hogy a tudat „akkor lenne
valóban formálva", ha az emberek
tudatalatti vágyai is megfelelnének annak,
amit hirdetünk. És Fejes Endre nagyon
pontosan látja a különbséget.

 Voltaképpen ez a tömeges tudathasadás
kínálja a mű aktualitását . ,

(Furcsa dolog az interjú. A szabályos
kérdés-felelet játék a beszélgetésnek ezen a
tetőpontján megszakad: tényekkel és
történetekkel egymásra licitálva bizony-
gatjuk Fejes problémafelvetésének jogo-
sultságát. Ezt azonban felesleges lenne az
olvasó elé ontani, hiszen nemcsak a ren-
dezőnek és a riporternek, az előadás
nézőinek is vannak olyan ismerősei, akik
hozzámentek „egy angolhoz", akik autó-
márkákban mérik a körülöttük élők ér-
tékét.)
 Térjünk vissza egy kényes kérdésre. Nem

válaszolt arra, hogy mit jelentett önnek munka
közben a tévéfilm tegnapi konkurrenciája.

- Ha letagadnám, hogy féltem tőle,
úgysem hinné el. De azért kezdettől bíz-
tam abban, hogy a mi értelmezésünk, a
lányok drámájának előtérbe állítása sem
marad visszhangtalan. Ha sikerül olyan
problémákról szólnunk a színpadon, ami
valóban foglalkoztatja, izgatja a néző-
téren ülőket, akkor a tévéfilm emléke is
mellettünk szól. Egyébként, már szinte
készen állt a szöveg, és megvolt a szerep-
osztás is, amikor most újra megnéztem a
filmet.

- Miért olyan későn?
 Ugyanazért, amiért nem szeretem

megnézni az általam rendezett darab
idegen előadását. Azok közé tartozom,
akik félnek a külső hatástól, befolyástól,
attól, hogy egy idegen koncepció nem
ihlető, hanem gátló tényező lesz a mun-
kában. Valamiképpen manipulál. Ezért
nem olvastam el a Jó estét nyár, jó estét
szerelem korábbi változatainak kritikáit
sem.

- Elég rosszul tette. Hiszen minden vita
ötleteket, érveket ad. Ha másnak nem, advo-
catus diabolinak felhasználható.

- Attól tartottam, hogy az előzetes kri

tika olyan öncenzúrát alakíthat ki ben-
nem, ami a továbbiakban akadályoz a
munkában. Eddigi tapasztalataim alapján
semmitől sem félek annyira, mint ettől a
bizonyos belső, beépített féktől, az ön-
cenzúrától. Úgy éreztem, hogy minden
egyes gondolatot a műből kell kibonta-
nom.
 A műből bontotta ki az előadás egyesek

által vitatott, mások által magasztalt stílusát is.
Én úgy éreztem, hogy Fejes művétől idegen lett
volna egy ennél konkrétebb realizmus. De
sokan voltak, akik éppen ezt hiányolták.
 Ha igaznak fogadom el, hogy mai

ruhába öltözött emberek, egy színmű
szereplői, időnként elkezdenek énekelni,
akkor az előadásmód realizmusa már
eleve csak valamiféle transzponált realiz-
mus lehet.
 Ezek szerint az előadás stílusát kizárólag

a zene jelenléte határozta meg?
 Természetesen nem. Fejes szövege, a

zenétől eltekintve is költői. Kiköveteli a
rendezőtől is a lírát. Vagy itt vannak
bizonyos figurák, visszatérő mozzanatok.
Nyilvánvaló, hogy a gyümölcsárus
lányok, akik a darab elején valóban gyü-
mölcsöt árulnak, később szinte a párkák
funkcióját töltik be.

- Nem inkább az antik kórusét?
 Ebben az értelemben nincs különb-

ség. De hozzátenném, hogy a köszörűs
jelenetének is az ad értelmet, ha a néző
megborzong. Mintha a Fiú a haláltól
venné a borotvát. A regénynek ezt a rejtett
rétegét megszólaltatni az egyik leg-
izgalmasabb rendezői feladat. De ehhez
feltétlenül az kell, hogy az előadás meg-
emelje, felfelé vigye a sztorit. Valahol a
realizmus és a ballada között kerestük a
játék helyét.

- E z t a polarizációt nem érzem teljesen
meggyőzőnek. Mintha inkább a valóságból
táplálkozó mese kelne életre a színpadon. Bár
ez a meghatározás viszont a groteszk hangokat
hagyja figyelmen kívül.
 Éppen ez a komplexitás vonzott.

Akkor is, amikor a történet realista mo-
tívumai kerültek előtérbe.
 Furcsa módon - előtérbe nemigen kerül-

tek. A Fiú valóságos életéből nagyon is keveset
látunk a színpadon.

- Pontosan ugyanannyit, mint az eredeti
darabban. Ezt a szálat egy jottányit sem
rövidítettük.

- Lehet, hogy az albérletben játszódó jele-
netnek a színfalak mögé helyezése támasztja az
emberben ezt az érzést?
Nem véletlenül vittem ki a színpadról

ezt a dialógust, és nem is azért, hogy

csökkentsem a jelentőségét. Ellenkezőleg,
ezzel akartam érzékeltetni a józsefvárosi
bérházakból esténként kiáradó hang-
zavart. Az utcára hallatszó vitákat .. . Egy
nagyon gyakori, mindennapi élmény
hitelességét kerestem, és ezt akartam fel-
idézni a nézőkben is. Hasonló elgondolás
vezetett a presszóképnél: mint mikor az
életben a szomszéd asztalnál ülőknek csak
a fejét látjuk. Ezek a képek talán jelzik,
hogy változatlanul megvan bennem a
vizualitásra való törekvés. Hogy
igyekszem az egyes jeleneteket nemcsak
dramaturgiailag, de képszerűségükben is
megkomponálni. Lehet, hogy ez nem
minden esetben jön le a színpadról, de a
szándék következetes.
 Végeredményben, hogy van megelégedve

a fogadtatással ?
 Megvallom, sokkal jobban örülök,

mintha langyos közönybe fulladt volna a
bemutató. A közönség egyelőre ugyan-
olyan nagy érdeklődéssel fogadja, mint a
másik két zenés drámát. Minden este
egyformán forró a taps. Tény, hogy olya-
nok is vannak, akik visszautasítják az
előadás egész problémafelvetését, akiket
sért vagy irritál a produkció, de ezzel az
embernek számolnia kell.

Az előadás ébresztette sajtópolémia, az
egymásnak ellentmondó nézetek és
indulatok megjelenése viszont - remélem -
a produkció, a siker és az ügy hasznára
válik. Ezt a célt szolgálta ez a beszélgetés
is.


