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K R E JČA O T T H O N
Otomar Krejča cseh rendező nevét a hatvanas
években vette szárnyára a világhír; színházá-
nak, a prágai Za Branounak Csehov- és Nest-
roy-előadásait Európa-szerte a klasszikusok
legérvényesebb modern tolmácsolásaként
ünnepelték.
Az 1968. augusztusi katonai beavatkozás és
az azt követő „normalizáció" következtében
Krejča elvesztette színházát, és utazó rendező
lett Nyugat-Európában. Hírnevének köszön-
hetően bőségesen el volt látva munkával, de
igazi bázisát: társulatát és hazai közönségét
elveszítette. Odahaza az új nézői nemzedé-
keknek csak homályos elképzelése lehetett
munkásságáról, Nyugaton pedig csak egyik
tagja volt az emigráns kelet-európai művé-
szek széles táborának.
A bársony forradalom utána művész hazatért,
és ismét színháza élére állt. Prága környéki vil-
lájában nyilatkozott a zágrábi dramaturg-új-
ságírónőnek, még 1991 elején.

lőlről akarok kezdeni mindent, mégpedig
saját elhatározásomból; senki nem
kényszerít rá. Kellemes meglepetésként
ért, amikor a frissen szerveződött
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megkerestek, hiszen úgy éreztem, Prágában
már idegennek számítok. A Kommunista Párt
ideológusai feketítettek be, de a felelősség csak
félig az övék, ugyanolyan hibásak a saját
kollégáim, akik meg-alkudtak a színházi
életünkre kényszerített feltételekkel. Állandó
kapcsolatban álltam az időköz-ben felnőtt
nemzedékhez tartozó fiatalabb szín-házi
emberekkel, és nem győztem a szemükre vetni:
hogyan engedhették, hogy a cseh színház
elveszítse a hatvanas években kivívott magas
színvonalát; hogyan tűrhették, hogy a színházat
politikai kabarévá redukálják. A politikai kabaré
persze önmagában nem rossz műfaj, de ha egy
ország valamennyi színpadán ezt űzik, az a szín-
ház halálát jelenti.

 Ön tehát mára novemberi felkelés előtt is
kapcsolatot tartott az otthoni színházi emberek-
kel?

 A „bársony forradalmat" már megelőzte a
fokozatos politikai változás időszaka, bizonyos
tabuk szükségképpen eltűntek. A rendszer meg-
gyengült, és igyekezett visszahozni egyes szín-
házi embereket, együttműködésre bírni őket.
Nekem is felajánlotta a kulturális minisztérium,
hogy jöjjek haza; azt mondták, ott dolgozhatom,
ahol akarok. Az ajánlatot visszautasítottam.

 Most pedig mégis itt dolgozik. Milyen lesz
az új Krejča-színház?

 Én nem sikeres produkciókra törekszem,
hanem dolgozni akarok a színészekkel. A szín-
padi színészet különleges dolog. Nem igaz pél-
dául, hogy a filmes vagy televíziós színészet ép-
pen csak egy válfaja a színpadi színészetnek. El-
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lenkezőleg: minél markánsabban formálódnak ki
ezek a médiumok, annál nagyobb lesz a különb-
ség a színpadi színészethez képest. Las-

san fogunk dolgozni, s munkánk középpontjába
a színészi mesterség kerül.
 Ön azelőtt kísérletező rendező volt, mára,

egyesek szerint, konzervatív lett. Milyenek lesz-
nek az új Krejčarendezések?
 Külföldön azért lehettem sikeres, mert so-

ha nem törődöm á divatáramlatokkal. Én nem
alkalmazkodom, csak dolgozom a színészekkel,
nagy drámák színrevitelén. Az ötvenes évek óta
szilárdan hiszem, hogy ha a színház valóban
művészet akar lenni, nem nélkülözheti a költőt,
és mindig két szempont vezérelt: szolgálni a
költőt és figyelni a színészekre. Nagy
szövegekkel dolgozunk majd, és igyekszünk
minél mélyebben elolvasni őket, hogy felfedjük
belső rendjüket, eljussunk ama is érvényes ősi
arisztotelészi szabályokhoz. Szerencsére Karel
Kraus személyében elsőrangú dramaturggal
rendelkezünk.
 Csak klasszikusokat fognak játszani?
 Igen, Csehovot és Shakespeare-t. És sze-

retnék újra Beckettet is rendezni. Amikor Fran-
ciaországban rendeztem a Godot-t, Roger Blin,
az ősbemutató rendezője még élt, és folyton azt
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mondogatta nekem: „Túl sokat lát bele a darab-
ba. Az egész világot, az egész emberi sorsot ke-
resi benne, holott hiába keresi: ez csak egy intel-
lektuális bohózat, semmi egyéb." Ez volt a véle-
ménye Beckettnek is. Először Avignonban ren-
deztem meg a darabot, és utána még négyszer,
és mert a rendezésem realista volt, mert Godot-
ra konkrét jellemek vártak, az abszurditás még
kézzelfoghatóbbá vált. Avignonban két nyáron át
játszották az előadást, és háromezer ember ülte
végig feszült figyelemmel a pápai palota
udvarán. Utána eljátszottuk Párizsban is, az
Atelier-ben. Igazi élő színház volt.

- Mit gondol, vajon Cseh-Szlovákiában élet-
ben marad-e a színház? Az embereket csak a
politika izgatja, és a korábban zsúfolt szinházak
most üresen tátonganak...

A MÉRTÉK Építészeti Stúdió Kft. és a Magyar
Napló szerkesztősége pályázatot hirdet Ör-
kény István születésének nyolcvanadik évfor-
dulója alkalmából prózaírók számára. Maxi-
mum tíz gépelt oldalas (26X60 leütés) kis-
prózákat várunk, egy pályázótól legfeljebb
hármat (lehetőleg három példányban).

A pályázaton részt vehetnek mindazok,
akiknek 1991. december 31-ig nem jelent
meg önálló kötetük. A pályázat célja a legú-
jabb prózai törekvések feltérképezése, ezért
elsősorban fiatal, pályakezdő írók
jelentkezésére számítunk.

A pályamunkákat a Magyar Napló szer-
kesztői bírálják el.

- Nehéz ezt megmondani. Ez a forradalom
utáni szakasz, amelyet most átélünk, nem ne-
vezhető tipikusn k. A közönségnek más gondjai
vannak, és a szí házi emberek helyzete is
meg-változott. Mára últban is, hiába volt a
„vasfüggöny", hiába hiá yzott a fizikai
kontaktus lehetősége, azért beár: miatt a sok
hülyeség. Most ez még sokkal kön yebbé válik,
és a színházi emberek tisztában vannak vele,
féltik is a színház jövőjét. A politikai .zínház
modellje mindenesetre kimerült. Világosan
észleltem ezt Moszkvában, ahová húszévnyi
szünet után most kétszer is el-látogattam. Ők i
nagyon rossz színházat csinál-nak.

Euromaske, Ljubljana, 1991. ősz
Fordította: Szántó Judit

A MÉRTÉK Építészeti Kft. által felajánlott
díjak: egy első díj 35 ezer Ft; egy második díj,
25 ezer Ft, egy harmadik díj, 10 ezer Ft.

A szerkesztőség a díjazott és az arra érde-
mes munkák első közlésének jogát fenntartja.
Minden beérkező kéziratot megőrzünk.

A beküldés határideje: 1992. április 5. A
kéziratokat az a alábbi címre kérjük:
Magyar Napló szerkesztősége, 1426
Budapest Pf. 108.

A borítékra kérjük ráírni: Örkény-pályázat.
Eredményhirdetés és díjátadás: a Könyv-
héten.

The issue opens with three contributions rela-
ted to Moliére's The Misanthrope, recently re-
vived in Kaposvár: András Forgách and Péter P.
Müller write about the production, Krisztina Ma-
gyar about the (almost) new translation by poet
György Petri.

Jan Kott's essay on the Ghost in Hamletintro-
duces András Forgách's review on a revival of
the play at the Chamber, small experimental
house of the Katona József Theatre.

In our column of reviews of current plays,
László Márton, Judit Csáki, Judit Szántó, Andrea
Stuber, László Zappe, Katalin Szűcs, Anna Föl-
des, István Sándor L. and Katalin Budai give their
opinions on respectively András Forgách's Vitel-

Ilus (Pécs), Tibor Wehner's and György Odze's
one-act plays (Komedium), Jean-Claude Grum-
berg's Free Zone (Katona József Theatre), three
versions of the musical Cabaret(Madách Theat-
re, Nyíregyháza, Zalaegerszeg), Ivo Bresan's
Peasant Hamlet (Kaposvár), Chekhov's The

Cherry Orchard (National Theatre), Barry Kyle's
play on poet Sylvia Plath (Budapest Chamber
Theatre), Machiavelli's La Mandragora (The
Stage) and two children's plays, The

Nutcracker (Kaposvár) and Maeterlinck's The

Blue Bird (Arany János Theatre).
The column is closed by Zsigmond Kom-

polthy's fictitious critical dialogue on Offenbach's
La Belle Héléne, revived at Szolnok.

We begin to publish the material of a two-day
encounter in 1991 between Peter Brook and
French drama teachers, under the title The De-
vil's Name is Boredom.

Theatre historian Gábor Szigethy sets (orth
his special column with a significant event of act-
ress Mária Mezei's career.

In our international column we publish Dag-
mar Ruljancic's interview with Czech director
Otomar Krejca.

Szalai Judit: Bán János
A fiatal fotóművész színészportréja lehet civil
fotó, de lehet a művész egyik szerepe is; az arc,
a bánattal átitatott tekintet, a merész képkivá-
gás a CLOWN képmását sugallja.

A MAGYAR NAPLÓ ÖRKÉNY-PÁLYÁZATA

Kedves Olvasóink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy megszületett a SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY. A
Kereskedelmi Bank Rt., a Magyar Színházművészeti Szövetség és a SZÍN-HÁZ
szerkesztősége által létrehozott alapítvány elsőc leges célja a SZÍNHÁZ című lap
folyamatos megjelentetésének biztosítása.

A SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY kuratóriumának elnöke Szigethy Miklós, a Kereskedelmi
Bank Rt. első vezérigazgató-helyettese, tagjai: Babarczy László, Géher István, Koltai
Tamás, Spiró György.

Mostantól: elsősorban a szakma, olvasóink támogatásában bízunk! Jogi és
magánszemélyek, társaságok, társulatok és egye ületek bármilyen (csekély) összegű
befizetése csatlakozást jelent alapítvá yunkhoz.

A SZÍNHÁZ Alapítvány számláját az OKHB V. ker., któber 6. u.-i fiókjában vezetik;
száma: 216-24669.

A szerkesztőség


