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Egy(-)személyes színház

Beszélgetés Jozef van den Berggel

Októberben, a Holland Művészeti Hetek
keretében lépett fel hazánkban Jozef van
den Berg, aki évek óta járja Hollandiát és a
világot egyszemélyes műsoraival. Mint
valami mágus, elvarázsolja közönségét, és a
felnőttek meg a gyerekek egyaránt önfeledt
játszótársaivá válnak. Bábozik, játszik,
átváltozik egyik szerepéből a másikba, de
mindenekelőtt különös párbeszédet folytat
a közönségével. Magyarországi műso-
rainak tolmács-közreműködőjeként mó-
domban volt beszélgetni vele.

 Műsorában a legszembeötlőbb a műfa-
jok keveredése. Hogy jött létre ez a színját-
szási forma? Hogy kezdett játszani?
 Bár nincs művész a családban, és

elhatározásomat apám ellenezte, már elég
korán tudtam, hogy színész akarok lenni.
Beiratkoztam a színiiskolába, de másfél év
után otthagytam. Biztattak, jók voltak az
eredményeim, de éreztem, hogy ez nem
nekem való. Nagyon zavart, hogy folyton
előírják, mit és hogyan kell csinálnom.
Elkezdtem egyedül, önállóan játszani, de
csak báboztam. Volt egy lovas kocsim,
azzal jártam az országot, megálltam vala-
hol, és báboztam. Felnőtteknek is, gyere-
keknek is. Egyszer aztán - anélkül, hogy
előre felkészültem volna erre - fogtam
magam, és az előadás közepén elhúztam a
függönyt. Szükségét éreztem, hogy meg-
mutassam magam, hogy engem is lássa-
nak, amint beszélek és mozgatom a bábu-
kat. A következő lépés az volt, hogy szól-
tam is hozzájuk. Egyre nagyobb sikerem
lett, túladtam a lovas kocsin, kőszínházak-
ban léptem fel, mindig ott, ahová hívtak.

 Miért akarta, hogy lássák?
 Meg akartam mutatni magam, hogy

nem akárki vagyok a háttérben. En vagyok
ott az egyetlen, aki felelős azért, ami törté-
nik; ha én abbahagyom, kész, vége; meg én
is találtam ki mindent.
 Soha nem érezte szükségét, hogy

másokkal együtt lépjen föl?
- Nem. Soha.
- Nem zavarta vagy nem jelentett hátrányt

az, hogy autodidaktaként kezdte?
Nem, de sosem lehet tudni, még elő-

fordulhat. En mindent egyedül csinálok,
tanárok, iskolák nem érdekelnek. A tudás
magától is jön, sok mindenre rájövünk
magunktól is.

 Hogyan készülnek az előadások?
Ha látok, hallok vagy olvasok valamit,

ami megfog, elraktározom magamban.
Nagyon sokat gondolkodom, rakosgatom

az elemeket, aztán kialakul. Míg az egyik
műsoromat játszom, tervezem a követke-
zőt. Mindig magammal viszem például a
készülő műsor díszletének makettjét, fel-
állítom az öltözőmben, és beszélgetek róla a
díszletezővel, a titkárommal és a világosí-
tóval, akik mindig elkísérnek.

 Kap állami támogatást?

Nagyon keveset, és csak két éve.
 Társai a próbákon is segítik?
Nem. Egyáltalán nem próbálok. A

műsort előre soha senkinek nem mutatom
meg. Rögtön a közönségnek játszom.
Viszont nagyon sokat beszélek róla min-
denkinek. Még felületes ismerősöknek is
pontosan próbálom elmesélni, ezzel ellen-
őrzöm, hogy kész vagyok-e.

 Es a kritikát hogyan fogadja?
Előadás után érdekel, mit gondolnak

róla, de talán nem jobban, mint más
művészt.

 Egy-egy darabot mennyi ideig tart mű-
soron?
 Párhuzamosan most három felnőtt-és

két gyermekelőadást játszom. Évente
körülbelül kétszázszor lépek fel otthon és
külföldön. Az Anyó és a bolond című elő-
adás például - amit a magyarok is láthattak -
már hatéves. Nagyon szeretem. 1980 óta
megváltozott a darabban egy-két dolog,
sohasem játszom egészen ugyanúgy, de azt
hiszem, mindig fogom tudni játszani.

 A gyerekelőadások tulajdonképpen
kísérőműsorok?
Kezdettől fogva akartam gyerekeknek

játszani, de nem kizárólag nekik. Nem a
siker miatt készülnek gyerekelőadások
(hollandul: családi előadások), hiszen a fel-
nőttelőadásokkal is elég sikerem lenne.
Mind a kettőt nagyon fontosnak tartom.
Először mindig a felnőttváltozat készül el,
azután ugyanazok között a díszletek között
a gyerekeknek szánt. Célom van vele. Azt
akarom, hogy élvezzék a gyerekek, de ne
csak szórakozzanak. Ez nem valami
didaktikus elképzelést jelent - persze, nem
baj, ha tanulnak is belőle -, hanem
bevonom őket az előadásba. Együtt
csináljuk, együtt játszunk; legyenek teljes
mértékig részesei a játéknak, komolyan is.
Nem akarom, hogy féljenek tőlem, de
kemény vagyok velük, mégis bíznak
bennem. Azt akarom, hogy hatással legyen
rájuk az, ami ott történik.

- A játékban lényeges, hogy ön holland?
 Az vagyok, de azt hiszem, ez nem

fontos.
- És mit tart fontosnak?
 Törekszem arra, hogy célom legyen,

hogy ne veszítsem el magam. Mondják,
hogy Jozef van den Berg színháza végre
nem cinikus, mégis kemény, mint sok hol-
land. Szerintem az élet eseményeit el kell
tudni viselni, ebben pedig a cinizmus nem
segít, mert ez csak egyfajta menekülés,

megkerülése az igazi válaszoknak. Az
egészséges cinizmust egyébként szeretem,
mert lehet kritikus vagy kifejezheti a dol-
gok viszonylagosságát. De az igazán fontos
dolgokban sohasem szabad cinikusnak
lenni. Ilyen fontos dolog maga az élet, mert
a halálról szól. A halál emeli az élet értékét.
De ha a halálnak minden pillanatban tuda-
tában lennénk, nem tudnánk élni. Az egy-
szeriség, a végesség mégis kísér bennün-
ket. Az életünket meghatározza, hogy meg
kell halnunk. Vannak, akik pesszimistának
tartanak, mert a darabomban meghal a
főszereplő fiatalember. Nem vagyok az. Itt
a halál nem valami értelemmel nem felfog-
ható esemény, hanem olyan „eszköz", ami
az élet fontosságát hangsúlyozza. Es fon-
tos az ember, mert megszületik, értelmes
és értelmetlen gondolatai lesznek, változik,
de ő maga érték marad. Úgy gondolom,
ezért nem mindegy, hogy mi történik a
színpadon. Különben a politika és az
ideológiák nem érdekelnek.
 A darabok témájában mindez hogyan

fejeződik ki?
 A lényeg mindig ugyanaz. Hogy az

emberek csak akkor találkozhatnak, ha
nincsenek előítéleteik, ha egyenlőknek te-
kintik egymást.

- A nézőkkel való intenzív kapcsolatának
az a kockázata, hogy ez a gondolat elvész,
nem születik meg.
 Akkor jó az előadás, ha nem tökéletes,

ha bennem valami megmozdul, ha nem
rutinból csinálom. Sokszor nem megy, a
közönség is érzi, mást vált ki belőlük, mint
amit várok, de ez engem továbbhajt. A jó elő-
adás engem is inspirál, kölcsönös az öröm.
Mindig van bennem valami bizonytalanság,
de ettől él az előadás. Én nem tudom mindig
ugyanazt játszani. Ha együtt csináljuk, él-
mény az embereknek, nemcsak szép. Az s
mód, ahogy előadok, néha fontosabb, mim
amit mondok, persze mindig megprób, lok
mondani is valamit.
 Mika benyomásai a magyar

közönségről:'
 Nagyon jólesett, hogy szívesen fogad-

tak. Talán az egy kicsit szokatlan volt, hogy
az előadás közben visszafogottabban rea-
gálnak, a végén viszont - váratlanul -
nagyon nagy a lelkesedés, és ütemesen,
egyszerre tapsolnak. Kár, hogy nem be-
szélgethettem több magyar nézővel.
 Hallottam, sokan mondták az elő-

adásai után: ez az ember nagyon kedves,
szeretetre méltó lehet a magánéletben is.

- Az életben nem olyan vagyok, mint a
színpadon. Nem akarok szeretetre méltó-
nak látszani. De vigyázok, nehogy meg-
bántsam az embereket, nevetségessé tenni
sem akarom őket sem a színpadon, sem az
életben. Régebben élesebben reagáltam a
közönségre, néha cinikusan vagy agresszí-
van, de nem akartam őket soha öncélúan
sokkolni.


