
mert különben nem lesz miről írniuk.
Mielőtt velem kapcsolatba került volna, a
költő sok mindenkivel találkozott, akik
gondoskodtak arról, hogy érdekes legyen
az élete, és legyen mit megírnia. Mindent
egybevéve Voznyeszenszkij megírt egy
gyönyörű poémát, amely-ben sűrített
formában meglehetősen nagy energiatöltet
volt. Apránként körüljárva a költő által
leírt, megalkotott, kificamított és
meghallott szavakat, rövidesen egy
bizonyos izgalom és homályos remény lett
úrrá rajtam és a zene-szerzőn. A
reménynek a színházban mindig
homályosnak kell lennie. Az alkotó soha
ne ismerje előre a végeredményt, ne
legyen biztos a sikerben, hiszen az igazi
alkotótevékenység végső terméke olyan
dolog, amelynek nincs megfelelője a
látható világmindenség-ben.
Természetesen ez a „maximális program".
Az alkotás során visszakozhatunk, és
visszakoznunk is kell ettől egy keveset,
majd még egy keveset, és megint, és
megint, míg lassanként el-jutunk a
„minimális programig", amely majdnem
pontos ismétlése az alkotótevékenység
előtt megfogalmazott műnek.

Kutatásaink során, természetesen, fel-
használtunk egy s más már készen álló
dolgot, de senki sem készült közülünk a
„minimális programig" visszakozni.
Voznyeszenszkij - szoros kapcsolatban a
színházzal - belekezdett a verses szín-mű
írásába, és másik tehetséges kortár-sam,
Alekszej Lvovics Ribnyikov zene-szerző
már az első verssorokat bátran és ihletetten
vizsgálgatta a zongoránál. A darab
tulajdonképpen Ribnyikov la-kásán a
zongora mellett íródott, ott bukkantam rá a
legérdekesebb rendezői s részben
dramaturgiai gondolatokra. A munka
meglehetősen hosszú ideig folyt a
zongoránál, és szokatlanul rövid ideig a
színpadon.

A repertoárunkba került új zenés darab
hosszú, sokéves előkészítő munka
eredménye volt. Ha nem is vesszük fi-
gyelembe a Szatíra Színház színpadán
szerzett zenés tapasztalatomat, a Lenini
Komszomol Színháznál végzett főrendezői
munkám első napjaitól kezdve fokozatosan
növeltem a zene szerepét és jelentőségét az
előadásokban. A lélek-tani drámák és
publicisztikus jellegű előadások mellett
tovább tanulmányoztam a zenedramaturgia
törvényeit és a drámai színházban való
alkalmazását. Ez nem véletlen szeszély
volt, objektív törvényszerűséget látok
benne, mely-nek a következő
magyarázatát adhat

nám: a zene és a színház olyan ősi elemek,
amelyek egyidőben születtek, és törté-
nelmi útjukon szorosan és sokféle módon
kapcsolódtak össze nálunk is, kül-földön
is. És feltételezem, hogy kulturális
hagyományunk egyetlen más kultúránál
sem szegényebb melódiában és
zeneiségben. Le kell hát mondani arról a
tévedésről, hogy modern zenés elő-adások
kizárólag zenés-komikus szín-házakban
jöhetnek létre. A bécsi operett
hagyományai, amelyektől ezek a szín-
házak nem tudnak megszabadulni, nem
alkalmasak a mai problematika meg-
fogalmazására. Jobban megfelel erre a
célra a modern színpad elvi alapján álló,
rugalmas drámai színház.

Hatalmas igény van a korszerű prob-
lémákat felvető zenés előadások iránt, s
nemcsak a fiatalság részéről. És nem-csak
nálunk: ezt éreztük 1983 őszén
Franciaországban is az Espace Pierre
Cardin színpadán. Reméljük, hogy kí-
sérleteink érdekelni fogják a nézőket, s
nemcsak otthon, s nemcsak Francia-
országban.

Valamikor, rendezői pályafutásom kez-
detén azt hittem, hogy a színház merő-
ben a rendező művészete. Azóta ko-
moly változáson mentem keresztül ma-
gam is, de elsősorban színházművésze-
tünk. Megváltozott a néző ízlése és
vonzódása, fellépett a túltelítettség érzé-
se a rendezői ötletek iránt, és ugyan-
akkor makacs vonzódás a színész pszi-
chikus energiájára épülő színpadi att-
rakciók, az egyszerre igaz és lélektani-
lag kimunkált fantasztikus konstrukciók
iránt. De mindemellett nem szürkült el
a tisztán rendezői mesterség sem, sőt a
mai szcenográfia már ott tart, hogy rövi-
desen összeolvad a rendezői kultúrával.
Meggyőződésem, hogy a mai művészet-
ben, csakúgy, mint a tudományban, erő-
södik a zakosodás folyamata. A színház-
rendező éppúgy, ahogy a filmcsináló
egy szcenaristatársaságról, mind gyak-
rabban ábrándozik egy olyan rendezői
csoportról, amely közös gondolatokat
munkál ki. Túl sokat tudunk most a
színházról, és túl sokat várunk tőle.
Manapság az a tézis, hogy „a színház
kollektív művészet", úgy hiszem, külö-
nös és sokban új jelentéssel telítődik.
Ezért szeretném egyre gyakrabban, ha
személyes monológomat felváltaná a
tehetséges és megnyilvánulásukban oly
különböző színészek egyesült kórusa.
Fordította : (Szeredás Ágnes)

NÁNAY ISTVÁN

Örkény-dráma japánul

A Tóték bemutatója Tojamában

A japán színházról szólva általában a nó-
színházra, a kabukira, a bunraku
bábszínházra gondolunk, mintha a távol-
keleti országban nem is lennének modern
színházi törekvések. Holott az el-múlt száz
évben nemcsak a társadalmi és gazdasági
életben, hanem a színház világában is nagy
változások következtek be.

A múlt század nyolcvanas éveiig az
úgynevezett nyugati drámairodalom lé-
nyegében ismeretlen volt Japánban. Ez a
helyzet csak a Meidzsi-dinasztia ural-ma
alatt módosult. Ezt az időszakot az első
nyitás korának nevezik - mivel az addig
zárt katonai-feudális hatalmi rend-szer
megváltoztatása utat nyitott a viharos
gyorsaságú polgárosodásnak
amelyhez hasonló gyökeres átalakulás
 a második nyitás - a második világ-
háború utáni ipari robbanás, a gazdasági
élet modernizálódása nyomán következett
be - s teljesedett ki az úgynevezett japán
csodává.

Az első nyugati drámát, Shakespeare A

velencei kalmárját 1871-ben fordították le
japánra, majd 1885-ben mutatták be
 kabuki drámaként. Az első olyan elő-
adást, amely már szakítani próbált a
hagyományos japán színjátékformákkal,
1901-ben játszották, ez Shakespeare Julius
Caesarja volt. Két évvel később a Hamletet
és az Othellót is ilyen szellem-ben vitték
színre. A húszas években a régi színházzal
szemben megszületett és megerősödött az
új színház fogalma, és létrejöttek az
intézményei is. A modern színházi
törekvéseknek újabb impulzust adott az,
hogy Oszanai Kaoru, az első modern
színház megalapítója és társai
 tanulmányozva a moszkvai Művész
Színház munkáját - ismertté és kedveltté
tették Japánban Csehov, Gorkij s
nyomukban Ibsen, Hauptmann és mások
darabjait. Csehov azóta is az egyik leg-
többet játszott nyugati szerző a keleti
szigetországban.

A második világháború után a szín-házi
fejlődés is felgyorsult, a japán szín-
házművészek megismerkedtek Brecht
műveivel, a nyugat-európai és amerikai
modern színházi irányzatokkal. A japán



kortárs drámairodalomban és színház-
művészetben teret kaptak a társadalmi
kérdések, ugyanakkor a legkülönfélébb
avantgarde kísérleteket is kipróbálták.
Útkeresés állapotában van tehát a modern
japán színház, keresi sajátos arculatát,
stílusát, kifejezőeszközeit.

S közben állandóan viaskodik a ha-
gyományaival is. Ugyanis a világiroda-
lom drámatermésének, a modern szín-házi
nyelvnek a saját kultúrájukba való
integrálása sokféle nehézségbe ütközik.
Egyrészt az eltérő mentalitás, életszem-
lélet interpretálási és befogadási nehéz-
séget jelent, másrészt a hagyományos
színházi formák gyökerei, kultusza, hatása
oly erős, hogy csak nagyon nehezen tud
elszakadni a modern színház a régitől.
Márpedig a kettő kifejezésrendszere
nehezen egyeztethető össze. Még akkor is
igaz ez, ha létezik olyan világhírű színházi
együttes, amely a kettőt össze-ötvözte. A
Tadasi Szuzuki vezette, Togában működő
Szuneko Companyot Theatre (SCOT) a
kabuki színház és a modern improvizációs
technika elemeiből sajátos mozgásnyelvet
fejlesztett ki, s ennek segítségével mutatta
be például az Euripidész három
drámájából - Trójai nők, Bacchánsnők és
Klütaimnésztra - álló ciklusát. Általában
azonban a hagyományos és az új színház
nem ötvöződik, ezért a mai

nyugati drámák japán előadásai a helyi
nézőben éppen úgy hiányérzetet kelte-nek,
mint az ezeket a produkciókat megtekintő
európaiakéban, persze más-más okokból
következően. Mégis minden nehézség
ellenére erősödik Japánban az a törekvés,
hogy a klasszikus színház mellett minden
szempontból korszerű, modern színjátszás
is szülessék. Ez a folyamat nem
elsősorban a hivatásos színházak körében
bontakozik ki - nincs is sok ilyen színház -
, hanem a félhivatásos vagy amatőr
együttesekében, amelyek száma több mint
százötvenre tehető.

Ezek egyike a Tojamában működő
Bungei-za Színházi Csoport, amelyet
1947-ben Koizumi Hirosi alapított. Első
előadásaik egyike Csehov Leánykérés című
egyfelvonásosa volt, amelyet japán
környezetbe ültetve mutattak be, s máig
műsoron tartanak. Csehov-darabot más-
kor is játszottak, 1984-ben például a
Három nővérrel léptek a közönség elé.

Ez az együttes mutatott be Japánban
először magyar drámát: Örkény István
Tótékját. A darab rendezőjének Pinczés
Istvánt, a debreceni Csokonai Színház
tagját, a debreceni Színjátszó Stúdió
vezetőjét hívták meg. A Bungei-za és a
Színjátszó Stúdió között néhány éve - egy
New York-i fesztiválon való közös
szereplésük óta, amikor is mindkét

együttes a Leánykérést mutatta be - egyre
szorosabb kapcsolat alakult ki, s
kölcsönös vendégszereplések után került
sor most a vendégrendezésre.

Nyilván a személyes kapcsolatok is
hozzájárultak ahhoz, hogy a Bungei-za
vezetősége úgy döntött: magyar drámát
mutat be. Gondos kutatómunka után
választották ki Örkény István drámáját,
amelynek hazai és külföldi elő-adásairól
minden lényeges dokumentációt
beszereztek. A washingtoni Arena Stage
szövegkönyve alapján lefordíttatták a
darabot (fordító: Hirata Atszusi), sőt
neves japán szakemberekkel a drámáról
tanulmányokat írattak, és a dara-bot a
tanulmányokkal együtt kötetbe
szerkesztve kiadták. Nyolcheti próba-
időszak alatt, napi négy-kilenc órás
intenzív munkával született meg az elő-
adás.

A bemutató minden szempontból igen
jól sikerült. Pinczés nem aktualizálta, nem
tette „japánná" a drámát, úgy őrizte meg
az Örkény-mű lényegét, hogy a japán
néző számára is átélhető lett a
jellegzetesen közép-kelet-európai szem-
léletű groteszk mű.

A díszlet pontosan kifejezi a rendezői
megközelítés lényegét. Tökéletesen
kifeszített, többnyire kék fénnyel meg-
világított háttérfüggöny előtt három
sötétzöld stilizált fenyő áll, amely olyan,
mintha a híres japán papírhajtogató mű-
vészet remeke lenne. A színpad bal olda-
lán, elöl egy nálunk hajdan megszokott,
szurokkal átitatott fa villanyoszlop lát-
ható, amelyről meghajlított fémtartón egy
régi stílusú fémernyős utcai lámpa lóg, s
egy ütött-kopott zománcozott tábla egy
autóbusz rajzával. Ugyancsak a színpad
bal oldalán, hátrább található a budi,
ajtaján egy kivágott szívvel. A jobb
oldalon van a ház, amely hol olyan,
mintha egy összecsukott doboz lenne, hol
pedig olyan, mint egy össze-ragasztás
előtti papírdoboz, amely az élek mentén ki
van terítve. Az ablakok félköríves
lezárásúak, akár a magyar fal-vak
jellegzetes tornácnyílásai. Az esti órákban
és éjjel játszódó epizódokban a
háttérfüggönyön apró fények gyúl-nak, s e
csillagok a varázslatos pillanatokban
hunyorognak is. Meseillusztrációnak hat
az előadás látványvilága, s ebben a
mesevilágban zajlik le a víg-játékból a
tragédiába ívelő dráma.

A rendező a darabnak lényegében azt a
változatát játszatta, amelyet a Székely
Gábor rendezte főiskolai vizsgaelőadáson
láthattunk, azaz kimaradt a plébá-

Jelenet a Tóték tojamai előadásából



nos és Cipriani professzor második rész-
beli két hosszú jelenete, s a professzor
néhány fontos mondata átkerült a Postás
szövegébe, ezzel is erősítve a dráma egyik
kulcsfigurájának jelentőségét.

Az előadás kezdetekor ismerős ének
hangzik fel, Marlene Dietrich hangján szól
Pete Seeger Japánban is nagyon népszerű
,,Hova tűnt a sok virág" kezdetű dala. A
háttérben feltűnik a bicikliző Postás.
Kirisima Kan nem falubolondját játszik,
nem is csendes vagy dühöngő őrültet.
Szelíd, kicsit félszeg, kiábrándult, mégis
vidám ember kerekezik be piros-fehér-zöld
szalaggal körbetekert vázú bicikli-jén.
Vastag szemüveget visel, sok-sok jelvény
díszíti a sapkáját-ruháját, s felemás zoknit
hord ez a Postás, akinek ellenpontozó
funkciója van, ő az, aki egyedül látja-érzi:
mi a háború abszurd lényege. Visszafogott,
mégis nagyon erőteljes alakítást nyújt a
színész ebben a különösen hangsúlyossá tett
szerep-ben.

Az Őrnagy megérkezésének hírére indul
a vígjáték, s a fontos vendég pihenését
zavaró zajok és szagok eredetének
megkeresését és kiküszöbölésükre tett
intézkedéseket bemutató epizódok fel-
oldják a nézőtéren érezhető fegyelmezett
tartózkodást. A jelenet lezárása és a
következő rész kezdete, az átdíszletezés
közben a már hallott dal hangszeres
feldolgozása hallatszik, s a későbbiekben is
a jelenetátkötéseket a dal különböző
hangulatú és hangszerelésű variációi kí-
sérik. Az Őrnagy fogadására be is jön a
színpadra a falusi zenekar; az egyik tag
szakszofonozik, a másik kürtöl, van, aki
trombitál, más tubázik, harsonál vagy
dobol.

A fekete szemüveges Őrnagy rettegése,
Tóték értetlenkedése, a rosszkor meg-
szólaló zenekar sutasága fájdalmasan ko-
mikus, s már ekkor érződik az a furcsa
kettősség, ami az örkényi szituációkat
mindig jellemzi. Amikor az Őrnagy a
partizánveszélytől tartva „Feküdj !"-t ve-
zényel, a falu lakosai, Tóték, a Postás és
zenészek - ki azonnal, ki később, ki
értetlenül, ki jó heccet gyanítva - teljesítik a
parancsot. Az Őrnagy kétségbeesett félelme
s a falusiak reagálása között kialakul az az
érzelmi-intellektuális feszültség, amely a
groteszk lényege, s amely az előadás
további részében egyre erősebben érvé-
nyesül. Ezt a feszültséget az Őrnagy és
Tóték távozása után feloldja egy kedves
epizód, amely a Postás társadalmi meg-
ítélését is pontosan kifejezi: az Ornagyon

jól szórakozó zenészek a színpadról
távozván ráijesztenek az egyedül kushadó
Postásra. (Ez az ijesztgetős epizód
visszatér a darab második felében is,
példázva a többi hatáselem alkalmazása-
kor is tapasztalható rendezői következe-
tességet.)

Az Ornagy és Tóték kapcsolata eleinte
komótosan, majd egyre gyorsabb tempó-
ban bontakozik ki. Kado Mitszunori
Őrnagya nem démonikus figura, ugyan-
olyan kisember, mint a falusiak, csak a
háborús körülmények tették deviánssá. A
kezdetben túlzottan is magát fegyelmező
férfi fokozatosan, konok és szelíd
erőszakossággal válik despotává. A szí-
nészi alakítás alapjellemzője a robbané-
kony mozgás. Jórészt Kado dinamizmusa
határozza meg az előadás feszes ritmusát.

Ebben az előadásban Tót mindenben
ellentéte az Őrnagynak. Tanii Josio jám-
bor, kimért, nehéz felfogású, lassú em-
bernek mutatja Tótot, aki soha nem
indulatoskodik, éppen ezért válik döb-
benetessé végső tette. Sztereotip moz-
dulatai - ahogy például a sisakját újra

„Dobozolás" az Örkény-darab japán előadásában

A Tóték tojamai záróképe

meg újra a szemébe húzza -- a szerep
pontosan végiggondolt és kidolgozott
koreográfiáját mutatják. Mariska - Koi-
zumi Kuniko alakításában - egyszerre
létrehozója és áldozata a dobozolásba
torkolló groteszk szituációnak. Fia iránt
érzett szeretete vakká teszi, szinte bele-
hajszolja férjét, lányát - és saját magát - az
éjszakai munkába, amely számára is
végtelenül terhes és fárasztó. Minden
idegszálával arra vigyáz, hogy a férje és az
Őrnagy állandóan felszínre törő konf-
liktusát elsimítsa.

Az Ágikát játszó Szekii Szanae a szerep
minden apró részletét, lélektani finomságát
megmutatja, érzékenyen egyensúlyoz apja
és az Őrnagy között, világossá teszi, hogy
ennek a kislánynak az életé-ben az Őrnagy
mint férfi válik fontossá: a rendező - kissé
didaktikusan - egy fényeffektussal ki is
emeli azt a jelenetet, amelyben az Őrnagy
csókot lehel Ágika homlokára, igaz -
mintegy ellenpont-ként - ugyanakkor
felerősíti, sőt egy kicsit komikussá is teszi
Agika felkínálkozását a budijelenetben.
Ágika jellemének, apjához, illetve az
Ornagyhoz



négyszemközt
fűződő változó viszonyának pontos ki-
dolgozása megnöveli a szerep jelentőségét
- némileg a Činoherní klubbeli előadás
felfogásához hasonlóan.

Amikor a Postás az első rész végén a
Tóték fiától jövő, illetve annak hősi
haláláról hírt adó tábori lapokat rendezgeti,
s Tóték és az Őrnagy lassított és szaggatott
mozdulatokkal végzik a dobozolást, a
szobában a fehér fény vörösre vált. (A
világítás Harada Tamotszu munkája.)
Ugyanez az effektus visszatér a második
felvonás végén. Az Őrnagy elmenetele
után a család tagjai eltávolítják a szobát
elborító dobozokat, vissza-állna a régi
rend, de a kellemetlenné vált vendég
visszatér. Az előadás addig gyors tempója
lelassul, súlyos csendek szakítják meg a
párbeszédet, s a hang-súlyok, a pillantások
már sejtetik a tragédiát. A felnégyelés
mikrofon segítségével felerősített
iszonyatos fémes hangok kíséretében
történik, miközben minden vágásnál
nemcsak a szoba világítása változik
fehérről vörösre, de a háttér kékje is.
Gyönyörű és hátborzongató megoldás, bár
számomra túlzottan direkt. Az ezután
következő vacsorajelenet a mindennapos
rutincselekvések és a visszafojtott
indulatokat alig leplező tőmondatok
ellentététől nehezen elviselhető feszültségű
lesz. A Postás záró-monológja s Dietrich
visszatérő dala ehhez a szikár
fogalmazásmódhoz képest egy kicsit
melodramatikusnak hat, bár a közönség
számára a nézők reakciójából ítélve -
kellett ez az érzelmes felhangú lezárás.

A közönség rendkívül érzékenyen
követte az előadás minden fordulatát,
élvezte és értette a darab humorát, s szinte
sokkírozó erővel hatott rá a befejezés. A
hűvös és fegyelmezett japán nézők hosszú
és meleg tetszésnyilvánítással ünnepelték a
színészeket - az eddig említetteken kívül
Takao Maszumit (Gizi Gézáné), Kavaszaki
Maszahirót (Lőrincke), Murai Hirojosit
(Lajttulajdonos), Kadzsihira Jositót
(Plébános) és Hirata Jositót (Elegáns
őrnagy) -, a műszakiakat s az előadás
lebonyolítását irányító Kozava Tadahirót,
valamint a rendezőt - aki Kugo Hideóval
közösen a díszletet és a jelmezeket is
tervezte.

Ez a siker bizakodást is kelthet:
Japánban talán nem csupán egyszeri és
kivételes kulturális esemény volt egy
magyar dráma bemutatója.

MARIA MAJLAT

Beszélgetés
Harag Györggyel

„Azt hiszem, egyetlen művésznek sem
mindegy, hogy milyen környezetben
alkotja meg előadásait vagy szere-
peit."

- Szeretném ebben az interjúban felvázolni -
legalább nagy vonalakban - a rendező, a szín-
házi ember vagy a művész portréját. Ezekből a
megnevezésekből melyik áll közelebb önhöz?

- Azt hiszem, hogy elsősorban szín-házi
ember vagyok.
 Miért?
Azért, mert már pályám kezdetén, sőt

még azelőtt főleg a színház érdekelt.
Amikor tizenhat éves koromban meg-
kérdeztek, hogy mi akarok lenni, azt
válaszoltam, színházi rendező. De nem is
tudtam pontosan, hogy mit jelent ez a
mesterség. Már a főiskolán is mindig a
színház egésze érdekelt, nemcsak az én
rendezői munkám, hanem az egész kol-
lektíváé. Hogy egy példával érzékel-
tessem: 195 3-ban színész-rendező voltam
a kolozsvári Magyar Színháznál, és
tanársegéd a kolozsvári Színművészeti
Intézetben. Akkoriban természetesen
külön megfizették mindkét állást. Ugyan-
annak az évnek az őszén a főiskola frissen
végzett évfolyama engedélyt kapott, hogy
együtt maradva színházat alapítson
Nagybányán, és meghívtak, hogy legyek
az együttes főrendezője, én pedig habozás
nélkül elfogadtam a javaslatukat annak
ellenére, hogy jól fizetett állást meg lakást
hagytam ott, s mindazt, amit akkoriban
Kolozsvár kínálhatott, cserében egy
nagybányai színházi „kalandért". Azt
hiszem, egyet-len művésznek sem
mindegy, hogy milyen környezetben
alkotja meg előadásait vagy szerepeit.
Mostanában sokszor van olyan érzésem,
hogy Kolozsváron, ahol dolgozom, az
előadások többsége még a közepes szintet
sem éri el.

 Mi az oka ennek?
 Sok-sok oka van. Az általános lég-kör

sem kedvez a színháznak, meg aztán ott
van a művészi igénytelenség vagy a
gazdasági hatékonyság növelésének kö-
vetelménye, ami sok kárt okozott és okoz
általában az alkotásnak, különösképpen a
színházi alkotásnak.

- Igen, a műkedvelő mozgalmat süntelenül
ösztönzik, de úgy gondolom, a színjátszásban,
akárcsak például az orvostudo

mányban vagy a kémiában, a mesterségbeli
tudás nélkülözhetetlen. Mi a véleménye a
színház pillanatnyi szakmai színvonalára?
 Számos tehetséges ember van, de

ezeket vagy elhallgattatják, vagy a kü-
lönféle korlátozások miatt kivész belőlük
a kedv és a lendület, hiszen sem
pénzügyileg, sem erkölcsileg nem ösz-
tönzi őket semmi. Lehetőségeink sokkal
nagyobbak, mint eredményeink.

 Kérem, szóljon még néhány szót
nagybányai tapasztalatairól.. .
Gyönyörű kísérlet volt. Azt hiszem,

az eltelt évek maguk alá temették a té-
nyeket, a romániai színjátszás hihetetlenül
gazdag múltja iránti érdektelenség pedig
feledésre ítélte az akkor rendkívüli
eredményeket hozó próbálkozásokat. Így
van ez a craiovai korszakkal is,
ugyanebből az időből. Egy csoport fiatal
forradalmasította a román színjátszást. De
mintha már nem emlékeznénk az ötvenes
és főleg a hatvanas évek román
színjátszásának dicsőséges (ezt a felleng-
zős kifejezést kell használnom) idősza-
kaira, amikor a román színjátszás nem-
csak példát, hanem viszonyítási alapot is
jelentett a világ színházi mozgalmai
számára. Emlékszem, amikor a szín-
művészeti főiskolák nemzetközi kong-
resszusa volt Bukarestben, rengeteg kül-
földi vett részt, és azt sem tudták, hova
menjenek esténként, annyi érdekes elő-
adás közt válogathattak. Színművészeti
intézeteink a színészi és rendezői mes-
terség iskolapéldáival valósággal le-
nyűgözték a résztvevőket. Ez az igazság.
Ma pedig kínlódunk. Örülünk, ha a
körülmények szerencsés összejátszása
folytán egymásra talál egy rendező meg
egy színészgárda, hogy egy jobb elő-adást
összehozzanak.

 Szeretném, ha beszélne azokról a sze-
mélyiségekről és körülményekről, akik és
amelyek pályája kezdetén befolyásolták vagy
bátorították.
Eléggé bőven kitértem erre ezelőtt

néhány évvel a birlandi színházi kollok-
viumon, a rendezők és színészek egyik
találkozóján. Ott részletesen beszéltem
hitvallásomról.

 Meg is jelent valahol az a szöveg?
Nem. Végül is, azzal a fenntartással,

hogy minden egyes művész élete és pályája
különbözik a másikétól, tehát csupán
magamról, a saját színházi életemről, 1947
és 1970 közötti fejlődésem-ről beszélve,
elmondhatom, hogy jó vagy középszerű
mesterember voltam, sikerekkel, sok
közepes előadással, után-érzésekkel. Nincs
mit szépítenem, nem


