
BÉRCZES LÁSZLÓ

A MŰVÉSZET NEM REJTEGETHET SEMMIT
BESZÉLGETÉS DAN MICUVAL

„Jó órában mondassék: közös nevetésünk és sírásunk
változzon nagy fehér madárrá, amely a mindenható
teremtette határtalan égbolton repül."
(Dan Micu szövege a Farsang műsorfüzetéből)

Dan Micu, a bukaresti Nottara Színház rende-
zője harmadszor vendégeskedett a veszprémi
Petőfi Színházban. 1981-ben Caragialétól a
Zűrzavaros éjszakát, 1983-ban az Ahogy tetszi-
ket rendezte, 1990 októberében pedig egy
újabb Caragiale-művet, a Farsangot vitte szín-
re. A bemutatót követő nap estéjén beszélge-
tünk a veszprémi színészházban, alkalmi tol-
mácsként Bálint Péter segít, aki nemrég még a
Sepsiszentgyörgyi Színház tagja volt, de féléve
már veszprémi színész.
 Túl vagyunk a premieren, a színészek

tovább játszanak, de a rendező már csomagol,
vége a munkának. Milyen érzés ez?
 A bemutató sikeres volt - ez jó. Azt

viszont nem tudhatom, merre, milyen irányba
mozdul majd el az előadás. Egyet tudok: kemé-
nyen, fegyelmezetten dolgoztunk. Köszönöm a
Jóistennek, hogy ez létrejöhetett. Minden elő-
adást akkora odaadással és áldozattal kell
megcsinálni, mintha azzal számolna az ember,
hogy másnap meghalhat. Vagyis a szándék
mindig ugyanaz: maradandót alkotni. Termé-
szetesen nem vagyok maradéktalanul elége-
dett, nagyon kevés időnk volt.
 Van tehát két lényeges tényező vagy in-

kább akadály: otthon, Romániában sokkal
hosszabb próbaidőszak áll a rendelkezésére,
amellett az előadásokat is nyomon követheti,
utólag javíthat rajtuk.
 Ez van. A kész előadás olyan, mint a

gyermek: vigyázni kell rá, mégis el kell engedni a
kezét. Rendezője válogatja, ki hogyan viszonyul
a premier után a produkcióhoz. Esrig például a
bemutató után „tovább rendez", két-három
héten át tovább barkácsolja az előadást.
Pintiliére ez egyáltalán nem jellemző. Mindket-
ten kiváló rendezők. Szent meggyőződésem,
hogy ez a veszprémi csapat tartani fogja a
létrehozott minőséget. Vissza fogok jönni, és
megnézem, hol tart a Farsang. De nem félek,
bízom a színészeimben.
 A gyermeknek elengedjük a kezét, de

titkon utánamegyünk, és lopva mégiscsak el-
lenőrizzük, hogyan kel át az úttesten.
 Közös ez a felelősség. A hétéves lányo-

mat (sajnos épp a Farsang miatt nem lehettem
ott az iskolakezdésénél) arra neveltem, hogy
csak a zöldnél menjen át a zebrán. De sokszor
ő figyelmeztet: „Piros, várj még!" Épp az imént
szólt a Micát játszó Esztergályos Cecília, hogy
ez meg ez még nem működik igazán az előa-
dásban. Pontosan ez nyugtat meg: a színészek
igényesek és odafigyelnek.
 Néhány évvel ezelőtt láttam az ön által

rendezett nagyszerű Karamazovokat. Az már a

Dan Micu (llovszky Béla felvétele)

sok századik előadás volt. Hogyan lehet a mi-
nőségből nem engedve életben tartani egy elő-
adást?
 Az előadás felépítése, szerkezete legyen

tökéletes. Egy lakást át lehet rendezni, de a
falait nem lehet kiemelni. Ilyen a színházi előa-
dás is. A Karamazovok esetében a csillagok
szerencsés állása úgy hozta, hogy a színészek-
kel pontosan megtaláltuk a falak helyét, és a tíz
év során - ennyi időn át játszottuk - egyetlen
téglát sem kellett máshová rakni. Segített ben-
nünket az is, hogy alkalmanként nemzetközi
fesztiválokra utaztunk az előadással, s a ráké-
szülés szinte a premier izgalmát, az életet le-
helte a produkcióba. Évente „új" bemutatót tart-
hattunk.
 Visszatérve a Farsanghoz: sokszor rende-

zett Caragialét. Természetes vonzódás ez vagy
formális feladatteljesítés - azaz egy román
rendezőnek Caragialét illik rendezni külföldön?

- Ez az író minden román színésznek, ren-
dezőnek próbatétel. Soha nem tudunk elsza-
kadni tőle. A román szellemi életnek két szár-
nya van: az egyik az Eminescuval, a géniusszal
jelképezett „hősies" irányzat, a másik szárny
legfontosabb képviselője Caragiale. Ő szá-
momra ugyanúgy fontos, mint Shakespeare,
Gogol vagy Dosztojevszkij.
 Caragiale nagyon szigorúan fogalmaz. Ő

nem a szárnyaló, repülni vágyó, hanem a sár-
ban bukdácsoló, bűnökkel teli emberre figyel.
Amikor vendégségbe megyünk, megpróbálunk
kiöltözni, és ott azt az arcunkat megmutatni,
amely - ha sajátunk is - leplezi otthoni gond-
jainkat, takarja gyarlóságainkat. Ön mégis újra
Caragialét, a gyarlóságokra rámutató írót hozta
ide, magyarországi vendégségbe.
 A művészet nem rejtegethet semmit. Meg

kell mutatnunk a „fekete arcunkat" is, akkor

szólíthatunk meg másokat, más népeket. A mű-
vészek soha nem rejtegették Gogolt vagy Cara-
gialét. A Karamazovokban van egy részlet, ami-
kor a főügyész - anélkül, hogy megnevezné a
szerzőt - felolvas néhány sort Gogoltól. Ez
számomra csodálatos: Dosztojevszkij idézi Go-
golt. Ha egy őrült politikus elégette volna az
egész gogoli életművet, akkor is maradt volna
számunkra tőle valami: az, amit Dosztojevszkij
felhasznált, megtartott. Minden nap meg kell
mosakodnunk, hogy a tükörbe nézhessünk,
hogy egymásra nézhessünk. Ebben segít a mű-
vész, akkor is, ha olyan szigorú, mint Caragiale.
 Az ő drámái egy bizonyos korban, egy

bizonyos város - Bukarest - külvárosában,
tipikus alakok között játszódnak. Átadható-e
mindez idegen közegben, magyar, finn vagy
éppen francia közönségnek?
 Ez a kérdés bármelyik írónál felmerülhet.

Ezért döntő a fordítás minősége. Ez nemcsak a
szavak, de a helyzetek színpadra fordítására is
vonatkozik. Kezdetben itt is, Finnországban is
nagyon féltem. De aztán fel sem merült a kér-
dés: érthető-e az előadás? Európa nem olyan
nagy, Caragiale pedig nem olyan kicsi, hogy ne
értenék egymást. Az emberek más nyelven be-
szélnek, de lelkükben hasonlítanak egymásra.
Összeérhetnek a lelkek, ha zseniális író a tol-
mács.
 Bizonyos átléphetetlen akadályok azért

maradhatnak: Csehov darabjában az olvasni
sem tudó muzsik azt mondja, hogy „merszí"; a
Farsang mocsárra épített sáros, piszkos külvá-
rosában a pacsuliszagú asszonyság így szól:
„pardon"- mindez mást jelent Párizsban, illetve
Európa keleti felén.
 Ezért olyan fontos a fordítás. Nem elég a

szó szerinti hűség. Meggyőződésem például,
hogy a szereplők nevét tiszteletben kell tartani.
A kínai nyelvben a névnek jelentése van: mada-
rat, virágot, bármit jelenthet. Ezt a fordításban
nem lehet tetszés szerint átalakítani.
Mindannyiunkat egy bizonyos névre
kereszteltek. Senkinek nincs joga ahhoz, hogy
ezt megváltoztassa.
- Egy-két évvel ezelőtt Romániában bizony sok
magyar nevet megváltoztattak.
 Ezt nem szabad. Tisztelni kell a személyi-

séget. A nevünk bennünket képvisel. Olyan ez,
mint az arcunk vagy a hangunk. Nagyon nem
szeretem, hogy szinte minden filmet szinkroni-
zálnak. A hang a színész személyiségéhez tar-
tozik.
 Bizonyos darabokat újrarendez. Ilyenkor

reprodukálja a korábbi változatot?
 Semmiképpen. De érdekes dolog, hogy

mindhárom magyarországi rendezésem első kí-
sérlet volt, tehát a Farsangot is most állítottam
először színpadra.
 Pedig az előadás befejezése számomra
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olyan volt, mintha ezt már korábban - a dikta-
túrában - rendezte volna.

- Miért?
 Váratlanul nyertesekre és vesztesekre kü-

lönül el a társaság, Nae hatalmi gőggel, szaba-
don vezényel a birkaként bólogató kórusnak.

 Elgondolkodtató, amit mond. Az előadás
nem lehet múlt idejű, annak ma kell szólnia.
Mindenesetre Nae mögött ott a segéd, Jocó, őt
sem kell félteni. Az viszont baj, ha csak az
éneklő kórus válik nevetségessé, hiszen annak
kellene lennie a karmesternek is. Lehet, hogy
ezzel a befejezéssel még foglalkoznom kell.

 Milyen szabadon vezényel a rendező a
színházi „kórusnak"?

 Néhány évvel ezelőtt egy rendező bará-
tom idősebb kollégájával utazott együtt egy vo-
nat hálókocsi fülkéjében. A híres, idős rendező-
nek volt egy üveg whiskyje. Megitták az üveg
whiskyt, és közben egész éjjel beszélgettek. Az
idősebb rendező tanácsokat adott a fiatalnak:
„Az, aki arra tette fel az életét, hogy rendező
legyen, csak független lehet. Független a politi-
kai konjunktúrától, független a családtól, de
még a szexuális kötelezettségektől is. Gyerme-
ke se legyen, a rendező gyermekei az elöadá-
sok." Hajnalodott, a vonat közeledett az állomás
felé. Mielőtt elköszöntek, a fiatal rendező így
szólt: „Én most mit csináljak? Már nős vagyok,
és van két gyermekem!" Ennyi a történet. Én a
családom körében érzem legjobban magamat.
Megpróbálok tehát kettős életet élni. Ez persze
majdhogynem lehetetlen, hiszen nem vagyok
szabad. De egy üveg whisky nem tud változtatni
az élet tényein. Egy, az életböl kiszakított hosszú
vonatozás után kiszállunk, és
szembetalálkozunk a tényekkel.

 Ezek a tények taszítóak is tudnak lenni.
Olyannyira, hogy sokan - köztük jelentös szín-
házi rendezők - elhagyták Romániát a diktatúra
idején.

- Azért sokan maradtunk. És az eltávozottak
nagy része is visszajött.
 Ön mindenesetre maradt.
 Így van, és ezt egyáltalán nem bánom.

Igaz, talán túl gyorsan öregedtem. Mindig szük-
ség van a tanúkra. Márpedig a művész tanú, a
kor tanúja. Ez pedig végtelenül nagy felelősség.
Jelen kell lenni, otthon kell maradni. De bárhová
mentek nagy román rendezőink, ők idegenben
is románok maradtak.
 Tudomásom szerint szó volt arról, hogy

ön lesz a marosvásárhelyi színház vezetője.
 Hónapokkal ezelőtt Andrei Plesu kultusz-

miniszter javasolta, hogy legyek a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház igazgatója. A színészek
közül is sokan pártolták. Soha nem tudtam vol-
na végleg elhagyni Bukarestet, illetve a Nottara
Színházat, de be tudtam volna úgy osztani az
időmet, hogy elláthassam ezt a vezetői fel-

adatot. Engem nem a pozíció, hanem a munka
vonz. Elég sok a tapasztalatom, egy erős szín-
házi csapatot talán létre tudnék hozni, Viszont
azt éreztem, hogy a személyemet illetően nincs
egység a társulatban. Maguk sem tudják, mit is
akarnak. Igy aztán egyelőre nem vállaltam a
megbízást, de ez a döntés még nem végleges.
Vásárhely sokat jelent nekem, a főiskola elvég-
zése után ott kezdtem a pályát. Mindkét tagoza-
ton rendeztem, sok barátom van ott. Ez a drága
Harag György idején volt, ő színházat csinált
Marosvásárhelyen.

- Az egység hiánya a két tagozat szemben-
állásából következik?

- Nem, erről szó sincs. Az igaz, hogy van-
nak, akik szerint függetlenednie kellene egy-
mástól a román és a magyar tagozatnak. Csak
az a kérdés, hogyan tudnak jobban dolgozni,
mivel nyernek többet a tagozatok: ha együtt
maradnak, vagy ha elválnak. Így is, úgyis tanul-
nunk kell egymástól.
 A Farsang előadásán nekem feltűnt,

mennyit tanultak azok a színészek, akik koráb-
ban romániai magyar színházaknál játszottak.
Rajhona Ádám és Czikéli László jobban beszél-
te Caragiale nyelvét, mint a többiek.
 E két színész valóban kitűnő volt. De

példaként említhetem Esztergályos Cecíliát, aki
soha nem játszott Romániában, mégis, a tehet-
sége anyanyelvi szinten szólaltatta meg Cara-
gialét. Kilenc évvel ezelőtt a Zűrzavaros éjsza-
kában nem játszott áttelepült színész, s éppen
Erdélyben és Bukarestben volt legnagyobb si-
kere az előadásnak.

- Az azért nem mindegy, hol és kitől tanulunk.
Mondom ezt azért is, mert úgy tudom, tanítani
foga bukaresti színművészeti főiskolán. Az
utóbbi időben nemcsak a magyar, de a román
színházak is utánpótlásgondokkal küsz-ködnek.
Várható-e változás?
 Ez a gond remélhetőleg megoldódik, hi-

szen több hallgatót tudunk felvenni, mint koráb-
ban, a tanári gárda pedig kiváló. Én még csak
most kezdek tanítani, nincs tehát tapasztala-
tom. Nem tudom még, mennyi időt érdemes a
diákokkal az osztályteremben eltölteni, de az az
érzésem, ki kell nyitni az iskola kapuit, és a
hallgatókat a színház, a színpad közelébe kell
engedni.

- Az a tény, hogy vállalta a tanítást, azt jelzi,
ön szerint tanítható a rendezés.
 A szakma szelleméből át lehet adni vala-

mit. Biztos vagyok abban, hogy ennek a mes-
terségnek nincsenek rögzített szabályai.
Alapelvek vannak. A tanár és a diák személyi-
sége a döntő. A tehetséget lehet fejleszteni, de
tehetség nélkül senkiből nem lehet művész.
Olyan ez, mintha két ember erősen kifeszítve
tartana egy kötelet, amin a harmadik végig-
megy. Erő kell hozzá és baráti egymásra figye

lés. Ez az alap - de a tánc a kötélen ezután
következik. Egyedül kell végigmenni.
 A jó tanár azokat a kapukat nyitja ki,

amelyeken előbújhat saját személyiségünk. Ta-
nárainak segítségével - Esrigtől,
Penciulescutól - megtanulhatta, ki is az a Dan
Micu.
 Ez igaz, de Dan Micu nem a semmiből

született. Szülei, ősei, gyökerei vannak. Az bi-
zonyos, hogy nincs két egyforma - jó! - ren-
dező.
 A főiskola nyitottabbá vált, a nagy rende-

zők többsége visszatért, egyáltalán, a színház
szabadabb lett. De könnyebb-e a dolga, mint
volt a diktatúra éveiben?

- Nemrég újraolvastam Montesquieu leveleit.
Ázsiáról gondolkodva írja, hogy ott nem értik és
nem is fogják érteni a szót: köztársaság. Nem
ismerik a szót: demokrácia. Ázsia mégis
nagyszerű értékekkel gazdagította a világ kultú-
ráját. Nem biztos tehát, hogy a szabadság fele-
meli majd a román színjátszást. Nem szabad
semmit siettetni. Őriznünk kell a diktatúra idején
- azzal szemben - létrehozott értékeinket.
Félek attól, hogy a kommersz kiszorítja majd a
kultúrát.
 Utolsó kérdésem korántsem formális, hi-

szen tudhatjuk, milyen időket éltünk meg koráb-
bi és mostani magyarországi rendezései között:
Kell-e újabb kilenc évet várnunk, míg újra ren-
dez nálunk?
 Remélem, nem. De itt nemcsak rólam van

szó. Nagyon fontos az együttműködés. Jó len-
ne, ha például magyar rendezők jönnének hoz-
zánk, akár a Nottara Színházba, akár más ro-
mániai színházakba.
 Akkor talán gyakoribbak lennének a teg-

napihoz hasonló szép esték, amikor a bemutató
utáni ünnepléskor Dan Micu, román rendező,
Anca Peslaru, román díszlettervező, a magyar
színészek és a közönség egymás kezét fogva,
közös boldogságban repültek, mint az a bizo-
nyos nagy fehér madár.
 Egyre több ilyen közös pillanat kell. De

ezek csak akkor születnek meg, ha egymás felé
fordítjuk arcunkat, és tekintetünkben ott a bi-
zalom.

70 éves korában elhunyt Friedrich Dürrenmatt,
a háború utáni, német nyelvű drámairodalom
kiemelkedő alakja, aki egy svájci lel-kész
fiaként 1921. január 5-én született. Szín-
műveiben számos formai eszközt kölcsönzött
az epikus színháztól (elsősorban Brechttől), de
az abszurd iránt is fogékony volt. Kedvelte a
parabolikus formát. Legismertebb drámái: A
nagy Romulus (1950), Az öreg hölgy látogatá-
sa (1959), A fizikusok (1965), Play Strinberg
(1969).


