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A megálmodott színház

Beszélgetés Tompa Gáborral,
a kolozsvári Hamlet rendezőjével

- Shakespeare minden korszak „kortársa

". Mindig modern volt és modern marad. A

modernség meghatározása viszont nagyon is
problematikus. Nem gondolod?

 Shakespeare modernsége számom-
ra nagyon is nyilvánvaló. Két perdöntő
dolgot említenék. Az egyik Umberto
Ecóval szólva: ő az első igazán nagy
„nyitott„ művek megalkotója. Csaknem
minden drámája olyan struktúra, amelyet
meg kell fejteni, amely csak egyfajta
kulcsra tárul fel. Ennél is erősebb motí-
vum Shakespeare-nél a színház mint
világmodell. Világkép. A színház mint a
társadalom modellje. Ezt célozza az el-
csépelt és untig idézett shakespeare-i
közhely is: „színház az egész világ" -
amint a méla Jaques mondja az Ahogy tet-
szikben.

A nyitottság azt is jelenti, hogy a mű
nem ragad ott az egyszerű fabuláció
szintjén, nem moralizál, nem a történet
kedvéért íródik. Köztudott az is, hogy
történeteit szabadon kölcsönözte. Való-
jában ürügyek, áltörténetek.

 Tehát ne azonosítsuk a szöveget a

szerző szándékával!

 Annál kevésbé, mert bár a szöveg a
dráma alapja, a szöveg is csak a színházi
eszköztár része, akár a kellék vagy a
mimika. A drámai cselekvés magva a sza-
vak mögött van. A kulcsfontosságú kér-
dés a szereplők identitásának megfejtése.
Minden szereplő túlnő egyetlen emberi
sorson. Többet jelent, többet foglal
magában. A szövegpróbák érdemi része
annak tisztázása, hogy a szereplők nem
csupán egyéni sorsokat játszanak, hanem
egyben gazdag filozófiai jelentéssel
töltött metaforákat, szimbólumokat
képviselnek. A szimbólumoknak termé-
szetesen van egy denotatív és egy kon-
notatív rétege. A szimbólumok mindig
konkrét emberi jellemekben és sorsok-
ban fejeződnek ki. Csak a konkrétságon
át juthatunk el az általánosításig. A shakes-
peare-i jellemeket azonban sem lélekta-
nilag, sem társadalmilag nem lehet „be-
skatulyázni". Valamely rejtély, „balladai
homály" lengi körül őket. Hamlet egyik
legjellemzőbb esete ennek, de megtalál-
juk a Viharban éppúgy, mint a Mac-

bethben, a Lear királyban vagy a Szent-
ivánéji álomban. De nem szükséges pél-
dákat idézni, mert Shakespeare egész
életművének éppen ez egyik jellemző
vonása. Rengeteget hagyatkozik a néző
képzeletére, és nemcsak a szereplők iden-
titásának a megfejtésében, hanem a szín-
padi tér megformálásában is, amikor a
falat egy ember személyesíti meg, az
erdőt pedig egy tábla. Dánia a Hamlet
esetében éppoly fikció, mint az Ahogy tet-
szikben az ardennes-i erdő. Ezek meta-
forikus terek, színhelyek. Shakespeare
mintha furcsa, szokatlan mikroszkóp alá
helyezné a társadalmat. A mikroszkóp,
amelyen keresztül az emberiséget nézi: a
színház. Különös jelentése van ennek a
Hamlet esetében.

 Úgy vélem, nehézfába vágtad a
fejszédet, mert szinte példátlan eset, hogy

valaki ilyen fiatalon vállalkozzon a
Hamlet színrevitelére.
 Példátlannak alig nevezhetném.

Emlékeztesselek Dinu Cernescu tizenöt
év előtti Hamlet-előadására.
Világviszony-latban nálam fiatalabb
rendezők annak idején érdekes
úttörőmunkát végeztek Shakespeare
felfedezésében a mai közönség számára.
Patrice Chéreau-t vagy Ascher Tamást is
idézhetném.

 Ennek az új színpadi látásmódnak,
amely nem irodalmat akar felmondani
vagy illusztrálni, hanem olyan élményt
akar teremteni a színpadon, amely nincs is
megírva, s a szavakat csupán eszközöknek
tekinti, van egy nagy buktatója: a hagyo-
mány. Mégpedig kétféle értelemben: egy-
részt az emberek levett kalappal beszélnek
a klasszikusokról, másrészt maga a szöveg
irodalommá válik. Ha a kritikára gondo-
lunk - nem pejoratív értelemben - gyakran
vagyunk tanúi, hogy nem színpadi látás-
móddal közelednek egy előadáshoz, ha-
nem az irodalmat kérik számon, ezért sok
esetben külsőleges és esetleges az előadás
megítélésmódja. Klasszikusok esetében a
rendező mindig kockázatot vállal. Emlék-

szem, hogy Harag György, amikor klasszi-
kusok rendezésére vállalkozott, mindig tar-
tott attól, hogy megeszika kritikusok, mert
meggyilkolja az irodalmat. Shakespeare is
tantárggyá vált, de éppen, mert tantárggyá
vált, generációk sorában kialakult egy
olyan hagyománytisztelet, amely eleve meg-
kérdőjelezi a művek »szövegen túli "megkö-
zelítését. Egyszerre kell a közönségben és a
színészekben élő beidegződésekkel meg-
küzdeni.
 Ha csak a házunk tájáról beszélünk,

valóban úgy tűnik, mintha lemaradtunk
volna arról a folyamatról, amely a világ

színpadain a látványt helyezte előtérbe.
Ennek a folyamatnak bevallott célja a
színpadi látvány színpadszerűsítése, re-
teatralizálása. Nálunk talán csak Harag
György próbálkozott színpadi látvánnyá
formálni a gondolat és érzelem szintézi-
sét. Peter Brook is nagy ellenállással
találkozott Angliában a konzervatív
szemlélet oldaláról. Miközben önmaga
meg-újítására törekedett, kénytelen volt
eltávozni Angliából, hogy másfajta
színházat hozzon létre. Ennek a
kísérletsorozatnak a kezdetét jelentette a
Lear király nálunk is bemutatott
előadása. Valószínű, hogy Brooknak
kézenfekvő lett volna a Lear király után
sorozatban gyártani a Lear király-szintű
előadásokat, de ő a saját
beidegződéseinek és eszköztárának
szüntelen megújítására törekedett. Nem
akarta önmagát ismételni. Másfajta, új,
ismeret-len színházat akart minden
előadással. Találó megfogalmazással ezt
úgy fejezte ki: „a rendező idegenvezető a
vaksötétben".

Nem kell azonban messzire kalandoz-
nunk. Még mindig nem tudatosult elég-
gé, hogy a román színjátszásban forra-
dalmi újítások mentek végbe, amelyeket
nemzetközileg is fémjelzett nevek képvi-
selnek. Gondoljunk csak arra, hogy a 67-es
BITEF nagydíját a Bukaresti Comedia
Színház Troilus és Cressida-előadása
nyer-te. Ebbe a vonulatba sorolható a
Szentivánéji álom kolozsvári vagy a
Hamlet bukaresti előadása is.

 A színházi szemiotika nyelvére lefor-
dítva az elmondottakat, talán úgy fogal-
mazhatnánk, hogy - bármilyen meghök-
kentően hangzik - az előadást ki kell
ragadni a „nyelvi mocsárból". Különös
megfogalmazás ez éppen a klasszikusok
esetében, de éppen ott fullad a legtöbb
előadás a nyelvi közegbe. Ez talán onnan
adódik, hogy a vidéki színházak kevés teret
adhatnak a kísérletezés számára. Nehezen

szakadnak el a közönség elvárásától és
befogadóképességétől.

 Szerintem a provincializmus nem
földrajzi fogalom. Mucsa lehet London-
ban is. Gondoljunk arra, hogy Grotow-
ski Lengyelország egyik kis városában
teremtette meg laboratóriumát, vagy
gondoljunk arra, hogy Újvidék - az egyik
jelentős színházi és filmfesztivál szín-
helye - éveken át Harag műhelye volt.
Minden valódi színházi kísérlet lényege:
megtalálni a színház belső, autonóm
kifejezési eszközeit. Ha nem lenne ez a
sajátosság, megszűnne maga a művészet.
Ha a színházat le tudnánk fordítani sza-
vakra, vagy más módon adhatnánk han-
got, ha a verset el tudnánk más
eszközök-



kel mondani, ha a képet el lehetne me-
sélni, akkor mindenik külön-külön, de
maga a művészet is megszűnne. Nem-
régiben egy széles érdeklődésű ismerő-
sömmel a fiatal képzőművészek kiállítá-
sának a megnyitóján vettünk részt. Isme-
rősöm azt mondta: nem értem ezt a
képet. Miről szól ez a kép? A kép lehetett
remekmű vagy giccs, én a megközelítési
módot tartottam helytelennek. Megkér-
deztem: melyik a kedvenc festményed?
Azt mondta: a Mona Lisa. Kérdeztem:
elmesélnéd, miről szól? Es ha meg tudod
mondani, akkor attól zseniális, hogy ezt
meg tudod fogalmazni.

Az az igazi mű, függetlenül attól, hogy
milyen művészeti ágról van szó - ezt
nevezem én nyitott műnek -, amely min-
den műélvezőben megszüli a külön mű-
vet, a külön világot, a külön univerzu-
mot. Olyan közlés, amely a műélvezőre
hagyatkozik, hogy benne szülessék meg
a valódi mű. Ezért a remekművek mindig
nyitott művek. Világképük és formájuk
nem zárt, nem megoldásokat, hanem
kérdéseket tartalmaznak, asszociációkat,
képzettársításokat szülnek, és annyi mű
születik belőlük, ahány közönségük van.

 Gondolom, ideje, hogy tárgyszerűen

fogalmazzuk meg mindazt, a Hamletre
vonatkoztatva, amit a mű nyitottságáról és
a színházról mint világmodellről elmond-
hatunk.

 A Hamlet olyan próbakő minden
színházi ember életében, amely talán
egész pályáját meghatározhatja. Sehol,
Shakespeare egyetlen művében sem
fogalmazódik meg olyan élesen, hogy
színház az egész világ. A Hamlet minden
szereplője kapcsolatban áll a színházzal,
nem mint intézménnyel, hanem mint
életformával, életmodellel. A fordításnak
az eredeti szöveggel való összevetése
során kiderült, hogy árnyalatnyi
megfogalmazásbeli különbségek
lényegre ható rálátást engednek a műre.
Arany János ezt adja Hamlet szájába:
„Ildomos lesz ezen-túl furcsa álcát
öltenem"; az eredeti is ezt jelenti, csak
közvetlenebb értelme van: „Kénytelen
leszek bohócruhát ölteni." Vagyis nem
azt mondja: bolondnak fogom tettetni
magam, hanem azt, hogy ez-után
színházat fogok játszani. Ez kulcsot adhat
a mű értelmezéséhez. Ezen túlmenően
Hamlet megrendez egy előadást, Az
egérfogót, amely leleplezi a Claudiusféle
zsarnokságot. Az előadásnak társa-dalmi
funkciója is van, ugyanakkor meg-
fogalmazza Hamlet ars poeticáját. Azt,
hogy egyedül a művészet képes kimon-
dani az igazat, és tükröt tartani az emberi

természetnek. Hamlet Az egérfogó meg-
rendezésével művészetpolitikai tettet hajt
végre, ugyanakkor a kifejezési eszközök
szintjén egy avantgarde előadást is produ-
kál, és hadat üzen az álpatetikus, konzer-
vatív, hamis érzelmeket propagáló szín-
háznak, és ezt el is mondja a színészek-
nek rendezői utasítás formájában. Ham-
let apjának szelleme is egy színész, aki
átruházza Hamletre ezt a nemes hagyo-
mányt, amelynek célja a bénító zsarnok-
ság elleni harc, és ennek a folyamatnak
újabb állomása Horatio, aki ennek a
tudásnak a birtokában lesz majd a kor
krónikása. Ez a hármas metaforikusan
azt jelenti, hogy az értékeket bármilyen
áron meg kell menteni és tovább kell
adni. Az értékek elpusztíthatatlanok és
fennmaradnak. Hamlet atyja szellemé-
nek örököse, aki nem engedi Horatiót
elpusztulni, mert rá kívánja ruházni a
megmentendő értékeket. Ez lenne az
előadás egyik üzenete.
 Hamlet úgy ragadt meg a köztudat-

ban, mint a tétovázás hőse, ugyanakkor a
darab legaktívabb alakja.
 Mindkét állítás igaz. Hamlet élete

bővelkedik fizikai cselekvésekben. So-
roljuk csak fel: Poloniust leszúrja, fon-
dorlatos csellel szabadul meg az Ang-
liába tartó hajóról. Közrejátszik Ophelia
halálában, hogy ne említsük a Laertes-
szel vívott párbaját és a király megölését.
Mindezek azonban csak fizikai cselekvé-
sek. A cselekvés lényege Hamlet gondol-
kodásában van: gondolkodásának van cse-
lekvésereje. Gondolkodásának kell fel-
szabadulnia, hogy cselekedhessék. Ham-
let tétovázása a megértés útján halad a
cselekvésig. Ő maga mondja, hogy az
öntudat gyávát csinál belőlünk, a cselek-
vést a gondolkodás halvánnyá betegíti.
Ezt az a Hamlet mondja, aki még nem
szabadult fel gondolataiban. Még csak a
hatalom és egyén közti szakadék de-
monstrátora.
 Shakespeare gyakran játszik színhá-

zat a színházban. A Hamletben ez kulcs-
helyzetté válik.
 Ez tényleg így van, és nézd, milyen

érdekes, mennyire végigvihető ez a „sze-
repjátszás" minden szereplőn, akiket én
két nagyobb csoportba osztottam: olyan
alakokéra, akik úgy vészelik át a kort,
hogy szerepjátszásra kényszerülnek: maga
Hamlet, Polonius, Rosencrantz, Guil-
denstern meghasonlása: egyik énem az,
aki vagyok, a másika rá kényszerített sze-
rep, amelyet olyan jól játszom, hogy már
szinte azonosultam a szereppel. A másik
csoport a színészeké, akiknek életfor

mája a színház. S míg a színészek a szín-
padon tárják fel az élet igazi arcát és az élet
igazságát, a többiek az életben hordják az
álorcát. A színház Shakespeare-nél az a
színhely, ahol minden lehetséges, ahol
szellemek, boszorkányok létezhetnek.

 Az a színhely, ahol csak a lehetséges
lehetséges.

 Igen. A művészet külön valóság.
Weöres szép megfogalmazásával élve a
képzelet a legvalóságosabb, mert min-
den múló, de a képzelet végtelen. Léte-
zik, tehát reális. Hamlet atyjának szel-
leme a darab egyik kulcskérdése. Martin
Esslin, a világhírű színházesztéta mond-
ja, hogy aki megoldotta Hamlet atyjának
szellemét, az megoldotta az előadást.
Aki tudja a szellem megoldását, az meg-
fejtette az előadás titkát. Nem az a kér-
dés, hogy léteznek-e szellemek vagy
sem: túl kell lépnünk ezen a szűk azono-
sításon, a te szavaiddal, „nyelvi mocsá-
ron". A képzelet játékos elemei, mint
Puck vagy Ariel vagy a boszorkányok a
Macbethben, Shakespeare-nél éppúgy
állandóan jelen vannak, minta valóságos
jellemek. Sőt, a köztük levő kapcsolat is
valóságos, hiszen ezeket mind valóságos
emberek hordják képzeletükben. Én úgy
véltem kiolvasni, hogy Hamlet atyjának
szelleme az a művészi vagy állampolgári
öntudat, lelkiismereti parancs vagy étosz,
ami azt jelenti, hogy a művészetnek min-
dig ki kell mondania, hány óra. Nem azt
mondom, hogy az igazságot. Kevesebbel
beérem: a művészetnek a reális időt kell
kifejeznie. Annál is inkább, mert Clau-
dius zsarnokságában kizökkent az idő.
Vagyis minden természetellenessé lett.
Hamlet pedig érzékeny antennákkal jár a
világban, mint minden igazi művész, aki-
re kiszabatott, hogy helyére zökkentse az
időt. Szeretném az egész Hamletet úgy
felfogni, mint színházat, olyan színházi
előadást, ahol egyedül Hamlet azonosul
tökéletesen a szerepével, és valóságosan
meghal, míg a többiek kilépnek az elő-
adásból, és a parókával együtt szerepei-
ket is levetik. Az előadással a színház
mágikus erejét szeretném demonstrálni.
A színház mindenekelőtt konvenció.
Szeretném, ha az előadás úgy kezdődne,
hogy bejön két színész, aki majd Marcel-
lusszá és Bernardóvá lényegül át, és
leül-nek egy kis öltözőasztalkához. A
színház mágikus erejéhez tartozik az is,
hogy most itt ülök, és beszélgetek veled
az öltözőasztalkánál, de öt perccel
később képes vagyok a színpadon III.
Richárddá átlényegülni. Vagy bárki
mássá. Ülnek, és olvassák a szöveget: -
Állj! Ki vagy?



- Nem úgy. Te állj, s felelj, ki vagy? stb. És
egyszer csak megszólal a zene, és megje-
lenik a szellem. A szellem megjelenése
átlényegíti őket, és megkezdődik a szín-
ház. Belépnek szerepeikbe, és elkezdődik
az igazi, deklarált színház, amely képes
illúziót kelteni és magával ragadni. Nem
véletlen, hogy Hamlet egyetlen igazi
felszabadult pillanata az, amikor a
színészekkel találkozik. A színészek és a
megrendezendő előadás gondolata való-
sággal feldobják. A színház a színházban
kell az előadás egyik csúcspontja legyen.
Itt derül ki, hogy Hamlet nem azért této-
vázik, mert gyáva, mert cselekvésképte-
len, hanem azért, mert az ő rendeltetése
nem az, hogy karddal szerezzen igazságot
- a körülmények lavinája elintézi mindazt,
ami az ő természetétől idegen. Az ő
rendeltetése megrendezni azt az előadást,
amely tükröt tart a természet-nek, s ezt be
is tölti.

 A rendező szándékát leghívebben talán
a tervezővel való beszélgetés fejezi ki.

 Meggyőződésem, hogy egyetlen ren-
dező sem indíthat el próbafolyamatot
anélkül, hogy konkrét játéktérben gon-
dolkozna. A játéktér a színpadi kifeje-
zőeszközök legfontosabbikának, a szín-
padi látványnak szerves része. Éppoly
fontos elem, mint a színész játéka. A
színpadi látvány érzelmeket és gondola-
tokat képes összefogni. A látvány a szín-
pad egyik legsajátosabb eleme. Látványon
nemcsak a szemmel érzékelhető
színpadképet értem. Látvány a színész
lelkiállapota és az audiovizuális hatások
összessége. Alkalmam volt látni egy mo-
nodrámában Minettit, aki másfél órán át
fel sem kelt egy székről, mégis lenyűgöző
volt a színpadi hatás. A színpadi látvány
minden mozzanatában jelentést hordoz.
Visszatérve a Hamlethez, Titi Ciupéval
folytatott beszélgetéseink során legfőbb
gondunk volt olyan játéktér megterem-
tése, amely metaforikus ugyan, de ne
legyen azonnal kiismerhető. Ne olyan
díszlet legyen, amely öt perc alatt elme-
séli az előadást, hanem csak folyamato-
san, az előadás fejleményeivel együtt
árulja el jelentését. Csak az előadással
együtt van jelentése. A díszlet elkészíté-
sekor három szempont került előtérbe: ne
ragaszkodjunk semmiféle történelmi
rekonstrukcióhoz; ne legyen korhű, de ne
is napjainkból való legyen; másrészt
legyen deklaráltan színházjellegű díszlet,
amelyben rendkívül fontos helyet foglal el
egy olyan színpad, ami a színpadon van.
A harmadik szempont: szubjektív,
terapeutikus teret kívántunk létre-

hozni. Olyan legyen, amilyennek Hamlet
látja Dániát: beteg és deformált. Össze-
gezve: az a színpad, amely a színpadon
van, az idők folyamán elvesztette eredeti
funkcióját. Valami mássá alakult át. Olyan
zárt teret képzeltünk el, ahonnan nincs
kiút, az egyetlen kiút a szellemé. Csak
szellem formájában lehet távozni innen.
Hangszigetelt, bélelt tér, ahol egyetlen
hang sem szivároghat át. Tele rejtett
ajtókkal, tükrökkel. Ez a tér foglalja
magában a királyi kertet is, erősen
szürrealista konkrét elemekkel. Ez a
színpad politikai cselszövések játéktere.
Igazi funkcióját csak a Hamlet által
megrendezett egérfogó által nyeri vissza.
Akkor lényegül újra vissza színházzá.
Akkor népesül be és töltődik fel élettel,
lélekkel. Ugyanakkor az a rendeltetése,
hogy homogenizálja, egy fedél alá hozza
azokat a színészeket, akik szétszóródtak,
mert a színház mint intézmény Claudius
idejében megszűnt. A színészek
kénytelenek olcsóbb, vásári munkával
megkeresni kenyerüket, akár koldulva is,
vagy mint vándorkomédiások járják az or-
szágot. Es itt bizonyosodik be, hogy ezt az
eklektikus társaságot - akik közt vannak
ripacsok, poétalelkületűek, vannak mű-
velt, vannak régivágású, kissé idejétmúlt,
de jó retorikájú színészek - az igazi, nagy
színház képes összefogni, egységessé ten-
ni, egy akarattá változtatni.

A deklarált színházjelleget hangsúlyoz-
ná, hogy a sírásók - akik a szerző utasítása
szerint bohócok is, ha kell, vándorszíné-
szek vagy szemfényvesztők - egy illúzio-
nistaládával járják az országot. Ez a láda
egyben kellékes láda, a szükséges
kellékek-kel: koponya, ásó, ital, és amikor
felnyitják ezt a kellékes ládát, amely
tükrökkel van bélelve, a tükrökben egy
miniatűr temető jelenik meg. Maga a
temető is kellék. Én egy szürrealistább, de
konkrétabb díszletet képzeltem el, Ciupe
expresszionistább és elvontabb díszletre
gondolt. A két elképzelés metszéspontján
sikerült létrehozni a jelenlegi játékteret,
amely csak az előadás folyamán fedi fel
fokozatosan jelentésrétegeit. Nagyon
örvendtem, amikor az egyik színészünk
azt mondta, hogy ez a díszlet egyáltalán
nem juttatja eszébe a Hamletet. Kezdetben
fehér színből indultunk ki, majd a
fehérből fekete lett, míg végül a kettőből
kialakult a penészes szürke alapszín, ami
a kizökkent idő hangulatát hivatott
sugallni.

 Gondolom, az inspiráló játéktér nagy
segítség a rendező számára.

 Harag, Ciulei, Tocilescu, Manea -
folytathatnám a sort -, mind fontosnak
tartják ezt a kétoldalú együttműködést,

mert mindannyian a játékteret tartják a
színpadi nyelv egyik legfontosabb alap-
elemének. A színpadi látvány az, amely a
színházat megkülönbözteti a többi művé-
szettől. Ez volt Grotowski kiindulópontja
„szegény színházában", mert mindentől
meg akart szabadulni, ami nem színház.
Fordított utat kellett követnie. Maradt a
játéktér, a színész és a néző. Ez találkozik
Peter Brook „üres tér"-elvével.

 Ide kívánkozik a színházi akusztika
kérdése is. Mennyire receptív a közönség a
szokványostól eltérő, kísérleti előadások
esetén?

 A művészet és befogadója közötti
elmélyülő szakadék okai nem a művé-
szeti alkotás milyenségében keresendők.
A múlt század embere még egységében
fel tudta fogni a világot. Ez az egységes
világkép széthullott és feldarabolódott. A
relativitás elméletét sem érti meg min-
denki, és azt sem hiszem, hogy a relativi-
tás elméletének népszerűbbnek kell len-
nie. Ennek ellenére hiszek a közönség
befogadó- és megfejtőképességében. Ha
a színpad nem tarthat lépést a közönség-
gel, úgy látom, a közönség egyre inkább
hajlandó együtt lépni a színházzal. Mint
minden előadást, a Hamletet is kísérleti
előadásnak szánom. Szerintem minden
előadásnak kísérleti előadásnak kell len-
nie, olyan értelemben, hogy szüntelenül
bombáznia kell az eddig kialakult eszkö-
zeit, sablonjait. Állandó megújulásra kell
törekednie, új színpadi kifejezőeszközö-
ket kell keresnie, az illető mű és az illető
előadás művészi igazságával szoros össze-
függésben. Kísérleti előadásnak kell len-
nie olyan szempontból is, hogy minden
porcikájában korszerű előadás kell hogy
legyen. Az általánosan érvényes gondo-
latokat sajátosan, a maga eszközeivel kell
kifejeznie, úgy, ahogy csak a színház
képes ezeket megfogalmazni, összeté-
veszthetetlen, autentikus, színházi mó-
don. Egyetlen Hamlet-előadás sem állhat
a kitaposott ösvényen haladó, jól bevált
előadások sorában, mint ahogy nem vál-
hat a mű illusztrációjává sem. És én
hiszem, hogy egy igazi műalkotás, egy
remekmű mindenkihez szól, és külön-
böző szinten, a közönség minden rétegé-
ben más és más módon megszületik egy
mikroelőadás. Lehet, hogy ez mindenki-
nek mást mond, lehet, hogy mond valami
közöset is, de föltétlenül mindenkinek
mond valamit. Ilyen értelemben a Ham-
let sem lehet más, mint kísérleti előadás.

(A beszélgetés a Korunk 1987/2-es számá-
ban megjelent hosszabb interjú részlete.)


