
ideig mégiscsak lehetséges. A végén már
csak azért maradtam hatalmon, mert a két
utolsó KB-ülésen szemtől szemben ültem
olyanokkal, akik lövetni akartak a tünte-
tőkre. Már minden elő volt készítve.
 Ha Honecker egészséges, 1989 októ-

berében sor kerülhetett volna az NDK-ban
a „kínai megoldásra"?
 Nem zárnám ki. Valaki, akit régóta

ismerek, és aki jelen volt, elmesélte: a
hétfői tüntetéseket mindig videón figyel-
ték. És amikor az egyik utolsó lipcsei
tüntetés után levetítették a videofilmet,
arról tárgyaltak: mit lehet tenni ez ellen?
A hadsereg meg az állambiztonság azt
mondta: a rendelkezésükre álló techniká-
val a mozgalmat nem lehet leküzdeni;
ehhez nehéz fegyverek, bombázók, harci
helikopterek kellenének. De akkor a szov-
jet parancsnok kijelentette: ,,Még nem
tudni, hogy mi ez esetben hogyan reagál-
nánk, nem vagyok felhatalmazva, hogy
ezt előre közöljem." A szovjet hadsereg
akkor már egészen más hullámhosszon
működött, és lehet, hogy adott esetben
összeütközik az NDK erő ivel.
 Őn jelenleg párttag?
 Igen, tagja vagyok a Demokratikus

Szocializmus Pártjának, mert az a meg-
alapozott reményem, hogy ez a párt a
baloldali alternatívák minden bizonnyal
hosszadalmas és nehéz keresésének fo-
lyamatában megújulhat. Elvégre a szoci-
alizmus eszméje az emberiség történe-
tében már a legkülönfélébb nevek alatt
fellépett.

- És nem aggasztják az NDK-ban felhal-
mozódott provinciálisan nacionalista vagy
épp neonáci indulatok?
 Szerintem ez átmeneti jelenség. Az

elmúlt félévben nálunk annyi minden tör-
tént, mint máskor egész Európában száza-
dok alatt sem. Bármilyen szerepet játszot-
tunk egyénenként, mind olyan átalakulás-
nak lettünk kortársai, amelyet értelmileg
még nem dolgozhattunk fel. Szerintem a
nemzeti elem a jövőben is fontos szerepet
játszik majd, sőt, úgy vélem, hogy egy
magasan fejlett ipari társadalomban - a
nagycsalád kihalásával - a nemzeti kom-
ponens szükséges eleme az identitásnak.
Persze a nemzeti elem csak a toleranciá-
val összekapcsolva léphet fel, és baráti
kezet kell nyújtania a szomszédok felé. Ezt
viszont nem lehet döntésekkel elérni -
szervesen kell kifejlődnie.

Theater heute, 1990. július

Fordította: Szántó Judit

Az 1923-ban született Erland Josephson,
a kitűnő svéd színész, rendező és színi-
gazgató - I n g m a r Bergman utódaként
egy évtizeden át állt a stockholmi Királyi
Drámai Színház élén - világhírét a
Bergman filmjeiben (Jelenetek egy
házasságból, Fanny és Alexander)
nyújtott alakításainak köszönheti. A
kézikönyvek úgy emlegetik mint
„középkorú, neurotikus, vívódó vagy
kiégett értelmiségi típusok" eszményi
megtestesítőjét. Peter Brook legendás
Cseresznyéskert-rendezésének világ
körüli turnéján ő vette át Michel
Piccolitól Gajev szerepét.

1989. február 24.
Tegnap érkeztem meg Moszkvába. Peter
Brook a repülőtéren várt. Azonnal eltűnt az
érzés, hogy valamilyen értelmetlen vál-
lalkozásba bonyolódtam. Brook az élettel
szembeni nyughatatlan nyitottság légkörébe
burkolja az embert, de ez a nyitottság aztán a
művészi munkán belül határozott irányt vesz.
Brook kívül-belül szüntelenül úton van. A
repülőtérről a város felé tartva a kocsiban
Sztanyiszlavszkij került szóba. Brook azt
mondja: Sztanyiszlavszkijt azonosították
azokkal a dogmákkal, amelyeket mások
állítottak köré; ő maga nagyon jól tudta,
milyen feltétlen parancs a szüntelen
változás. Peter meg-győződése, hogy
minden mozgásban van; a jelentős
művészek szerinte mind valamilyen folyamat
alkotórészei, életrehívói, felgyorsítói.

Kétórás repülőút után már más a való-
ság, és az ember mégis mindenhová ma-
gával viszi a saját valóságát. Ülök a
moszkvai Budapest Szállóban, és valójá-
ban Stockholmban vagyok. Én vagyok az
örök luxusemigráns. Már közel tizenöt
éve jövök-megyek, kelek át a határokon,
ragyogó fizetés ellenében különböző or-
szágokban és kultúrákban dolgozom, gaz-
daságilag, társadalmilag és politikailag a
nemzetközi elithez tartozom, mint rossz
nyelvismerettel bíró, zsidó származású
svéd kispolgár, aki csekély számú kifeje-
zési lehetőséget és arcjátékot, meg egy-
egy hanglejtést árusít - az emberiség ősi
tapasztalait, kombinálva némi, a mai kor
kedvében járó kacérkodással.

Erland Josephson

1989. március 6.
A Cseresznyéskertben tizennégy szerep van.
Szünet nélkül játsszuk, két és fél órán át.
Egyszer egy rögtönzési gyakorlatban azokkal
a személyekkel foglalkoztunk, akikről csak
említés történik, de a színpadon nem
jelennek meg. A darabban csak úgy
nyüzsögnek az emberek. Nagy meg-lepetés
volt mindannyiunk számára. Nem tizennégy
szerepet játszunk; a játékban valószínűtlenül
sok társadalmi szálat és kapcsolatot
szövögetünk - egy egész társadalmat építünk
fel. Bensőnkben is, a külvilág felé is
számtalan utat járunk be. Egyike ez Csehov
számos titkának, és e titkoknak az a
rendeltetésük, hogy a közönséggel együtt
napvilágra hozzuk őket.

1989. április 11.
A színészek már elég rég egyfajta tiltakozás
légkörében élnek. Tiltakozunk az igazgatók, az
intézmények, bizonyos drámák, a rendezők és
a rendezőuralom ellen. Az előadást a
rendező jegyzi, néha a dráma-íróval együtt.

Csak egyvalami ellen felejtettünk el ti l -
takozni: önmagunk ellen.

Futószalagon vetettük el és dobtuk ki a
rendezőket. Sjöberg és Bergman zseniali tása
csak arra jó, hogy önmagukat meg-
valósítsák, felszínen maradjanak, és per-

ERLAND JOSEPHSON
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sze sikereket állítsanak elő. Haszontalan-
nak nyilvánítottuk a napi üzemeléshez
nélkülözhetetlen és nemegyszer ragyogó
színházi mesterembereket, ha nem sike-
rült éhes középszerűségünket remeklés-
hez, no és persze filmfőszerephez hozzá-
segíteniök. A rendezőuralom nyomán a
felelőtlenség állapotába kerültünk.
Egyenjogúak és egyenrangúak akarunk
lenni, de a felelősség megosztásán nem
óhajtunk változtatni.

Egy öreg kabukiszínész háromszor
nézte meg a Cseresznyéskertet, és remek-
műnek tartja.

Alighanem csodálkozna, milyen igazság-
talan vagyok az enyéimmel szemben, és
igazat is adnék neki. Felsorolnám jó néhány
igazán nagyszerű, feledhetetlen kollégá-
mat, jellemezném teljesítményeiket, el-
mondanám, mennyi fájdalom árán hódí-
tottak meg új élet- és játéktapasztalatokat.
De azt is elmondanám, mennyire nyugtala-
nít, hogy hasonlíthatatlan munkaeszkö-
zünk lassan mozdulatlanná dermed.
Ugyan, mondaná erre a kabukiszínész, hi-
szen továbbra is új tartalommal gazdagít-
hatjátok munkátokat, új variánsokkal, új
felismerésekkel. Életfogytiglanra vagyunk
ítélve - csak a néző szabad. És a kabukiszí-
nész várakozón nézne rám, mintha azt sze-
retné, hogy mondjak neki ellent, tartsak
előadást arról, milyen páratlan jelentősége
van a nyugati színház felszabadítása szem-
pontjából a kabukinak. En pedig zavartan
mormolok valamit Peter Brookról.

Nem, nem, mondja a kabukiszínész, ne
bocsátkozz kísérletekbe, ne próbálkozz az-
zal, hogy engem vagy önmagadat körül-
írd. És akkor közlöm vele, hogy én nézőim
előtt új emberi tapasztalatokat szeretnék
felszívni és formába önteni. Azt akarom,
hogy a bomba, a számítógép, az új fizika,
minden gondunk és zavarodottságunk,
minden reményünk és kibúvónk áthassa
arckifejezésemet, hangomat és mozdula-
taimat. A nagy drámaírók - Ibsen és
Shakespeare, Strindberg és Moliére, Cse-
hov és Beckett - a színjátszás kezdeteitől a
mai napig megteremtik ehhez a környeze-
tet és a lehetőséget. En nem akarok holmi
freudi családi lélekgyógyász lenni, a szá-
zadforduló kifinomult szerelmi pszicholó-
gusa. Én meg akarom újítani, meg akarom
tisztítani a tudatomat, meg akarom élni a
nagy reneszánszot, melyben művészet és
tudomány egyesül.

Hozzáteszem: néha már-már azt hi-
szem, mindez karnyújtásnyi távolságra
van tőlem. És mégis, továbbra is a családi
drámákban mozgok a legotthonosabban.

1989. április 29.
Az ember mértéke az ember. Tudta ezt
Palladio is, azért épített olyan színházakat,
ahol mindenki részese lehet egy optikai
csodának: nagyított felvételben láthatja a
színészt. A Ginza Saison-színházban a né-
zőtér egy folyosó, a színpad magasságá-
nak semmi köze a szélességéhez, a szí-
nész vagy túl közel van, vagy túl messze,
eltorzul, összetöpörödik. A színház huma-
nista üzenete az ember közelségéről és
jelenvalóságáról menthetetlenül elvész.
Ötszáz koronás belépti díj ellenében be-
csapjuk a nézőt.

E színház fókusza valahol a nézőtér
mélyén van, mi pedig a szokásos hibába
esünk: lázasan igyekszünk elérni a távolit,
mint vízbefúló a partot, úszunk, kapáló-
dzunk, üvöltünk, elhalmozzuk a nézőt
minden tőlünk telhető figyelmességgel,
verejtékezünk, csépeljük a vizet, mintha az
életünk függne tőle. Bár inkább arról pró-
bálnánk meggyőzni a nézőt, hogy mind

Peter Brook

ennek ellenére a gyújtópont mégis ott van,
ahol mi állunk, és egymással törődnénk a
lehető legintenzívebben, hogy így a nézőt
húzzuk magunkhoz. Itt vagyunk! Mi
vagyunk itt Egészen új igazságot akarunk
közölni veletek! Kicsik vagyunk, te-hát
nektek kell aktivizálódnotok, nektek kell
éberen figyelnetek, hogy jól lássatok.
Rosszul vagyunk megvilágítva, de valami
fontosat akarunk közölni veletek, ami akár
az életeteket is megváltoztathatja. Gyertek
hát közelebb hozzánk! Tudjuk, hogy a
fókusz rossz helyen van, de csodát aka-
runk művelni, gyertek, segítsetek!

Ehelyett szorongásból, tisztességből,
lelkiismeretességből kiugrunk magunk-bő!,
oda, ahol fókuszt sejtjük.

1989. április 3 .
Mint egy fordított távcsőben, mondja Na-
tasha Parry*, mikor szerencsétlen fóku-
szunkról beszélek vele; úgy látni bennün-
ket, mint egy fordított távcsőben.

Roppant találó hasonlat.
A színpadra lépés - az átalakulás pilla-

nata - amúgy is kényes dolog.
Tom Wilkinson földre szegezve pillan-

tását himbálja agát egy széken. Natasha
Parry krákog 's nyeldekel, anélkül, hogy
észrevenné. Stephanie Roth néha fel-
emeli a szoknyáit, és velük legyezi magát;
talán csak úgy tud kimerészkedni a szín-
padra, hajó hűvösnek érzi a fenekét.

A Cseresznyéskert III. felvonásának vé-
gén sorban álIva várjuk a színrelépést.
Legelöl Wilkinson himbálja magát, mögötte
Nussbaum beszédgyakorlatokat végez;
egészen halkan motyog egy amerikai
nyelvtörőt: remember the money, re-

member the money. Nussbaum mögött
lvanec áll: furcsán torz mozdulattal dugja
bal karját a jobb ingujjába. Őmögötte Parry
krákog s nyeldekel, Parry mögött pedig
Joseph on áll, leszegett fejjel, be-hunyt
szemmeI. Csak ő tudja, hogy épp most a
tőle telhető leggyorsabban százig számol.
Száznál aztán elkezdi elölről. És
mindebben a sok furcsaságban nincs
semmi furcsa. Mindenki magányos, min-
denki magába merül - hogy aztán fejest
ugorjon a közösségbe.

1989. május 7.
Liv Ullmann a lehető legmulatságosabb és
legkomolyabb játszótárs. Mellette az
ember közele b kerül a színészet ősforrá-
sához, a játékhoz és a rítushoz egyszerre.
Megtölti az ág út, s aztán a rémült rende-
zőnek kell a helyes irányba terelnie. Har-
minc másodperc alatt harminc Shakes-



SUMMARY

Liv Ullmann és Erland Josephson a Jelenetek
egy házasságból című Bergman-filmben

peare-drámához elegendő kifejezőerőt
termel. Gátlástalanul evez végig emberi
és szakmai tudása vizein, és mindig va-
lami új dolog születik. Itt talán szomorú-
nak kellene lennie, mondja óvatosan a
rendező. Liv lelkesen mosolyog: a fenébe
is, csak hadd lássák a fickók, hogyan tud ő
sírni. És a partnerek meg a kameraman
máris könnyben úsznak. És már kész is.
Így gondoltad? - kérdi nyugodtan, szeré-
nyen a rendezőtől. A rendező szóhoz sem
bír jutnia megrendüléstől! Nemcsak Livet
csodálja, hanem önmagát is, aki ragyogó
instrukcióival és mágneses kisugárzásá-
val Miss Ullmannt így fel tudta lazítani.

Liv pedig nagyvonalú. Egyetlen pillan-
tással - mennyezetes ágy és magas
hegy-orom legendába illő keveréke -
kifejezi mélységes háláját, amiért a nagy
ember megérintette varázspálcájával.

Liv a nagy összefüggések ábrázolására
termett. Ha középszerű anyaggal van
dolga, szétveri a középszerűség kereteit.
Soha nem közölhet eleget, hát túl sokat
közöl. Arra teremtődött, hogy mennyről
és pokolról, nappalról és éjszakáról tanús-
kodjék. És aztán, mint a nagy mesterek
művei, mindez szépen megtalálja a maga
helyét a mindennapokban.

1989. május 13.
A Cseresznyéskert mindvégig dialógus.
Minden egyes szót nemcsak az határoz
meg, aki mondja, hanem az is, akihez
intézik. Az egész darabban voltaképpen
csak két monológ van; mindkettőt az öreg

Firsz adja elő. Az első végtelenül rövid -
válasz egy nem létező személy el nem
hangzott kérdésére. A darab elején be-
szél, a „tegnapelőttről". A második mo-
nológ a darab végén van, Firsz egyedül
van, bezárva, a halál küszöbén. Utolsó
komédiájában Csehovnak volt rá ereje és
pátosza, hogy kimondja: a monológok
csak süketeknek és haldoklóknak valók.

Theater heute, 1989. április
Fordította: Szántó Judit

Peter Brook felesége; Ranyevszkaja alakítója a Cseresznyés-

kertben

Schwanner Endre: Jago és Othello

Schwanner Endre negyven éve fotó-
zik. Sokműfajú művész, egyetlen stí-

lus, tematika vagy irányzat mellett
sem kötelezte el magát. Nem hivatá-

sos színházi fotós, riporter. „Csu-
pán" szenvedélye a színház és a jazz
fotózása. Hűséges természetű, húsz
éve szinte kizárólag a Madách Szín-
ház előadásait örökíti meg, s a dara-

bok mondandóját és hangulatát
együtt igyekszik rögzíteni. Ez a képe

Huszti Pétert és Bessenyei Ferencet a
színház 1973-as Othellójában ábrá-
zolja, megragadva azt a pillanatot,
amikor a két ellentétes szándékú

figurának más-más indítékú, de
azonos intenzitású fájdalma, kínja

egyetlen gesztusba sűrűsödik.

The biggest group of writings in this issue
is devoted to the grave structural and
financial problems of Hungarian theatre, a
question the topicality of which is in-
creased by the election of new local aut-
horities in Öctober 1990. The various
contributions to this chapter titled To Be
or To Change include among others five
interviews: Judit Csáki talked with István
Szabó, Head of the Theatre Department of
the Ministry for Culture, Judit Szántó with
Imre Csiszár, managing director of the
National Theatre, László Bérczes with
Imre Kerényi, managing director of the
Madách Theatre, István Nánay with
László Gall, managing director of Eger's
Gárdonyi Géza Theatre and Judit Csáki
this time with Gyula Bodrogi, managing
director of the Gaiety Theatre.

The Lessons of an Anniversary is the
title of a commemorative article by György
Székely about Debrecen's theatre
celebrating its 125

th
anniversary.

In our column of criticism we publish
reviews about three Hungarian produc-
tions. Tamás Tarján saw for us György
Spíró's Stone-Breakers at Kőszeg, Judit
Szántó reviews G. B. Shaw's Pygmalion at
the Radnóti Miklós Theatre and István
Sándor L. writes about the new prog-
ramme-New Songs-of singer and actor
Tamás Cseh at the Katona József Theatre.

Two other reviews-István Nánay's Gorky
and Madách and László Bérczes's The
Loss of Words-cover Hungarianspeaking
productions in Rumania.

In A Happy Tango our columnist Gábor
Szigethy writes about the one-time per-
formance of Mrozek's Tango at the Pest
Theatre with the acting of Éva Ruttkai in
its centre.

Two of our contributors report on pro-
ductions seen abroad: László Upor-An
Argentinian in Paris-visited several theat-
res in Paris and Géza Hizsnyan-Have/
FreelyDone-saw two plays bythe author-
president in Prague.

We Became Stalinísts is an interview
with Hans-Joachim Hoffmann,former Mi-
nister for Culture to the former GDR,
originally published in the German review
Theater heute. Also from this review we
took over Fragments of a Diary by
Swedish actor Erland Josephson.

Finally we publish a project for restruc-
turing the Hungarian Association of The-
atre Art and an introduction to The His-
toryofHungarian Theatre Art, a reference
book being actually in preparation.


