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Milyennek látja a magyar színház helyzetét
ma, a változás időszakában? - Ott kezdeném,
hogy 1945 óta mi a színház funkciója, illetve
milyen feladatot szán a hatalom a színháznak. Az
államosítások után a színházak számára is
kötelezővé tették, hogy közvetlen politikai fórummá
válja-nak. Ez természetesen nemcsak a műsorterv-
ben, hanem a játékmódban is megmutatkozott.
Miután a színház politikai szerepet kapott, anyagi
ellátása és a benne dolgozó népszerű művészek
díjazása is magas szintű volt. Furcsa, hogy a
nyugati sztárrendszerhez hasonló forma alakult ki
szocialista körülmények között. (Persze Nyugaton
nem központi döntések alapján lesz sztár
valakiből.) Később a politika már kevésbé
direkten volt meghatározó, sőt feltűntek olyan
színházak is, amelyek nem voltak hajlandók irá-
nyított politizálásra, a direktívák „egy az egyben"
való színházi megjelenítésére. A színház elkép-
zelt jelentősége csökkent, s vele a túlzott figye-
lem is. Néhány színházban, amelyek a politika fi-
gyelmén kívülre kerültek, olyan művészek lettek
vezetők, akik az addigitól eltérő módon kezdték a
társulatot szervezni, s a korábbiaktól eltérő szel-
lemiségű színházakat hoztak létre. Ennek az
erőteljesen meginduló mozgásnak az eredmé-
nyeként született az a két-három jelentős vidéki
társulat, amely - a magyar színház progresszív
gondolatokat is megfogalmazni képes felnőttko-
rát jelezve - már számonkérő helyzetet is tudott
teremteni. Ezek a színházi műhelyek ideológiai
viták helyszíneivé váltak. Hihetetlen belső mun-
kával és bátorsággal addig tabunak számító
darabokat, témákat állítottak színre. A politika
többnyire felháborodottan reagált ezekre, de a kez-
deti felháborodást követő viták után több eset-ben
elfogattattak ezek a kérdésfelvetések, s né-mi
tisztázódás is megkezdődött. Az állam - bár
csökkenő összeggel - továbbra is fenntartotta
színházait, de már nem finanszírozta őket olyan
szívesen, mint korábban, hiszen közvetlen politi-
kai haszna már nem származott belőlük, sőt a
hetvenes években egyes társulatok kifejezetten
ellenzéki helyzetbe kerültek. Igen progresszív
értelmiségi szerepkört vállalt tehát ebben az
idő-ben a színházak némelyike. És ezt - több ki-
emelkedő produkcióval - teljesítette is.

A kiemelt támogatás tehát megszűnt, a vezető
színészek favorizálásáról sem esett többé szó.
Egy-egy művész kiemelésére és futtatására ter-
mészetesen mindig szüksége volt a politikának,
de a korábban jellemző kiváltságos helyzet ré-
ges régen megszűnt. Ebben a morálisnak tűnő
egyenlősdiben a magyar színház kiemelkedő al-
kotóinak színházi keresete egy átlagos pedagó-
gusjövedelemnek felelt meg. Az állami vezetés
erkölcsi felmentését abból a gyakorlatból merít-
hette, hogy egyes kiemelkedő színészek és ren-

Székely Gábor (Koncz Zsuzsa felvétele)

dezők egyéb kereseti lehetőségekkel is bírtak,
„második műszakjukban" megkereshették a
pénzüket. Sajnos e kényszer szülte gyakorlat kö-
vetkeztében a színházi munka presztízse rendkí-
vül alacsony szintre zuhant vissza. Ebben az
idő-ben kezdtek el irtózatos ütemben emelkedni
az árak; a színházaknak adott támogatás csak
töredékében követte a drágulást. Az állam egy
adott pillanatban felkínálta a színházaknak,
hogy emeljék a jegyárakat, a hiányzó összeget
a nézőkre hárítva át: alakuljon ki piaci helyzet. A
döntés progresszívnek tűnt, de alapvetően
kultúra-ellenesnek bizonyult. Egyrészt mert
egyes szín-házak, anyagi biztonságuk
érdekében, még inkább csak kényelmes sikerre
törekedtek, s a korábbinál is kommerszebb
műsortervet alakítottak ki. Az érzékenység, a
gondolatgazdagság, a társadalomban való
értelmiségi létezés színházi vetületei egyre
kevesebb helyen voltak felfedezhetők. Másrészt
a közönség fizetőképessége is rendkívül
korlátozottnak bizonyult. A jegyárak gyorsan
feltornászták magukat a kritikus pontra.

Ezzel párhuzamosan az állam, a rendszervál-
tás után még fokozottabban vonult ki a kultúrá-
ból, a színházak támogatásából is - mint mond-
ják, ideiglenesen. Ma még a színházban nem
tragikus a helyzet, de bármikor azzá válhat.
Ebben az évben valamifajta kompromisszum
született. Ha a tervezett költségvetést nem veti el
az utolsó pillanatban az országgyűlés, akkor
jövőre is a jelenlegi felállásban működőképesek
maradhat-nak a színházak. Vagyis még nem kell
egyes vidéki vagy pesti színházakat bezárni, Már
látható viszont annak a veszélye, hogy a
kulturális vezetés elsősorban a
magánvállalkozásokat igyek-

szik támogatni, arra hivatkozva, hogy ez az új
színházi forma gazdagítja a kínálatot. Ez részben
igaz is, sok kis társulat, sokféle játszási hellyel
valóban színesebbé teheti a színházi életet. De
vannak olyan színházi formák, melyek állami tá-
mogatás nélkül vagy csekély támogatással is
működőképesek. A „bulvárszínház" mint forma, a
revü, a kabaré, bizonyosfajta bábszínház is
működtethető lenne főként saját bevételeiből.
Ezzel szemben - jobb szó híján mondom - a
szintetizáló színház, az a professzionista színját-
szás, amelynek állandó társulattal, önálló épü-
lettel kell rendelkeznie, mindenütt a világon csak
erős állami támogatással tartható fent. Jegybe-
vétele működési költségeinek csupán töredékét
képes fedezni. Az államnak a kultúrából való fo-
lyamatos kivonulása következtében összeomol-
hat Magyarországon az a hagyományos színházi
struktúra, amely felépítésében, az állandó
színházak számában és elhelyezkedésében eu-
rópai rangú. Sokan irigylik is, hogy nálunk annyi
vidéki kőszínház és repertoárszínházi formában
működő állandó társulat van. És ez valóban
nagyszerű lehetőség, még akkor is, ha nem fo-
lyik mindenütt érdemi színházi munka. Vagyis
még adott a lehetőség, hogy egy-egy jeles mű-
vész odakerülésével akár egyetlen évad alatt tö-
kéletesen új minőség jöjjön létre, másfajta szín-
házcsinálás kezdődjék. Ha most nem eléggé
megfontoltan lépnek azok, akik felelősek a szín-
házakat érintő döntések meghozataláért, akkor
hosszú időre jóvátehetetlen károkat szenvedhet
a magyar színházi struktúra, és áldozatul eshet-
nek jelentős művészi alkotóközösségek is. Egy
hely, egy lehetőség megszüntetése sosem a
tegnapot minősíti, hanem a holnapot határozza
meg. Színházat ugyanis nem lehet máról holnap-
ra újraindítani. Színház és közönség egymásra
találásához, ahhoz, hogy közös nyelvet fogadja-
nak el, személyes tapasztalatom szerint, mini-
mum tíz-húsz év szükséges.

Példaértékű a kaposvári vagy a szolnoki szín-
ház története. Nem akarom részletezni, hogy
milyen helyzetben volt, milyen
közönségkapcsolatokkal rendelkezett e két
színház negyedszázad-dal ezelőtt. Kaposvárott
tragikusan rossz volt a helyzet, Szolnokon ennél
sokkal jobb. Az önmagukat pontosan definiáló,
hosszabb ideig töret-len együttműködésre képes
színházi társulatok-nak köszönhető, hogy ma az
említett két város és környékük életében a
színházak értelmiségi köz-ponttá, szellemi
találkozási hellyé váltak. Ellen-példaként jut
eszembe a kecskeméti színház el-múlt tizenöt-
húsz éve, ahol kezdetben egy vidék-szerte
ismert színidirektor, Radó Vilmos vezette a
társulatot; ő az adott kor populáris ízlését tá-
mogató sikeres színházat csinált. Nyugdíjazása
után Ruszt József igen erős művészi jelenléte
határozta meg Kecskemét színházi életét. Távo-
zása után egy neves tévérendező került a társu-
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lat élére, aki értelemszerűen nem rendelkezett
színházi gyakorlattal. Ezt Jancsóék váratlan,
rendkívül agresszív, az adott szituációban meg-
alapozatlan próbálkozása követte. Ottlétük
olyan rövid ideig tartott, hogy semmit sem igazol-
hatott. Távozásuk után ellenreakcióként egy régi
vidéki színidirektor reaktiválása következett, aki
minimálta a prózai bemutatók számát, és főleg
operettet és musicalt játszatott. El tudom képzel-
ni, hogy az elmúlt húsz évet végigkövetve milyen
véleményt alakíthat ki magának a kecskeméti

közönség a színházról. Gondolom, valami
zavaros, kiszámíthatatlan, de semmiképpen
sem fontos dolognak tarthatja: elindulnak
törekvések, megérintenek szándékok, nem
igazolódnak el-képzelések.

 Az ön értelmezésében tehát a színház az

értelmiségiek gyűjtőhelye, szellemi központja.
Az értelmiségi magatartás a hatvanas-

hetvenes években egyértelműen a politizálást
állította a középpontba, manapság azonban
mintha az értelmiség kivonulna a politikából...
 Egyáltalán nem így érzem. Másfél eszten-

dővel ezelőtt egy diadalmasan és csillogó öntu-
dattal politizáló értelmiséggel lehetett találkozni
mindenhol, az újságokban, a megjelenő köny

vekben, televízióban, rádióban. Most egy fogcsi-

korgató, megosztott vagy mások által egyre in-

kább megosztani kívánt értelmiséget lehet látni,

de a jelenléte továbbra is meghatározó. A szín-

házi előadásokban is folytatódik a politizálás.

Természetesen nem direkt módon, hiszen a

színház másképp politizál, mint a politikusok. A

nagypolitika pártokra, pártprogramokra különül

el. A pártok alapvetően a különbözőségüket

akarják definiálni. Az utca embere számára is ez

jelenti a politikát. A művészi kifejezésnek semmi

köze sincs az effajta politizáláshoz. Szemléleté-

nek alapja nem az elkülönülés, hanem az azo-

nosságkeresés. Módszere: az elemzés, a rész-

letezés, az összefüggések keresése. Az a szán-

dék, hogy megértsük, milyen veszélyeket rejt-

hetnek egyes jelenségek, miképp működnek fo-

lyamatok. A színház akkor politizál jól, ha létezé-

sünk humánusan megélt, megszenvedett voltát

igyekszik megjeleníteni. Korábban egyszerűbb

volt az értelmiségi politizálás, hiszen csak egyet-

len fórummal kellett vitázni. Az elmúlt években -

a rendszerváltás időszakában - az értelmiségi-

ek többsége azt remélte, hogy valóban szellemi

váltásra kerül sor az országban, érzelmi gazda-

godás, jogi tisztázódás, morális tisztulás követ-

kezik. Sajnos, nem egészen így történt.

 Ugyanakkor az ön által említett

értelmiségi szemléletmóddal a színházaknak

csak kis része tud azonosulni. Az általános

kommercializálódásban színtársulatok

sokasága tagadta meg ezt a szerepet.
 Korábban is sokféleképpen fogalmazták

meg a színház feladatát. Legfeljebb az ember jó-
kedvűen körülnézhetett, és látta, hogy elképze-
léseivel, hitével nincs egyedül; másokban is ha-
sonló indulatokat látott működni. De, sajnos, ko-
rábban sem volt jellemző a magyar színművé-
szetre az, hogy vállalta volna a gondolkodás és a
végiggondolás fáradságos munkáját. De mindig
akadtak remek színházművészek, számukra ez
belső követelmény volt. Lehet, hogy most több
az ijedtség. Még több, mint korábban. Az addigi
csekély, de biztos jövedelmet a létbizonytalan-
ság váltotta fel. A színházi társadalomban is fel-
erősödött a Balassi Menyhártság. Egyes művé-
szek, akiknek korábbi előadásaiban érzékeny-
séget, tehetséget, gondolati pontosságot ta-
pasztaltam, most olyan produkciókkal állnak elő,
amelyekben az ügyesség, a kimódoltság, és saj-
nos, csak a feltétlen sikerre való törekvés a meg-
határozó. Természetesen vétkes a kor, amely a
„csak megélni, csak túlélni" üzenetét sugallja. De
nem ártatlan az sem, aki ehhez a korhoz ilyen
könnyen alkalmazkodik.

 Eddig két dologról beszélt, ami a
színházat jó értelemben színházzá teheti: a
nagy egyéniségekről és a társulatról. Mi
szükséges ahhoz, hogy megszülessen egy
társulat?
 Hogy miképp alakul ki egy társulat? Vala-

Major Tamás Bulgakov Menekülésében
(Rendezte: Székely Gábor 1983-ban)
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minek a tagadásából jön létre. Tagadásokból és
kínálkozó helyzetekből. Vagy sikeres indulások-
ból. Remek tanárokból, akiknek még úgy tudott
fájni a szakszerűtlenség, szakrnájuk talmisága,
hogy ezt a szenvedélyt az érzékenyebb művész-
palánták nem tudják megkerülni; átveszik, át-
öröklik tőlük. Tehát számukra is fontossá lesz,
hogy ne váljék mindennapos dologgá az estén-
kénti találkozás a közönséggel, s ez hallatlanul
erős felelősségérzetet kíván a művésztől. De a
művész felelőssége az is, ha elfogadja a közép-
szert jónak, a rosszat sikeresnek.

Korábban már említettem: a társulatok szüle-
tésének olyan időszakok kedveznek, amikor
nincs túlszabályozva, túlirányítva a színházi élet,
űr keletkezik. Ilyen időkben lehet áthágni kötele-
zőnek hitt szabályokat. Ha ezeken a helyeken
egyre többen kerülnek egymás vonzásába, és
képesek mindent újragondolni, akkor új, eddig
nem ismert minőség jöhet létre. De az is kérdés,
hogy képesek-e ezt a tehetséget kikerülhetet-
lenné tenni. Ha igen, akkor jelenlétük azonnal vi-
takérdéssé válik. Vajon miért ilyenek? Miért más
a munka itt? Miért más az egymás közötti közle-
kedés? Miért nem az udvariasság nyelvén érint-
keznek egymással? Miért ilyen nyersen, céltu-
datosan beszélnek? Az első időkben a közönség
körében is többeket irritál ez a másfajta megszó-
lítás. De jó esetben, vonzó is lehet az eltérő hang-
vétel, s ha az új együttes egy idő után elkezd
szellemi erőként hatni, erősebbé válik a vonzá-
sa, minta taszítása. Vagyis megkezdődik a pub-
likum csatlakozása a színház művészeinek szel-
lemi köréhez, a társulat megtalálhatja közönsé-
gét.

 A hivatásos keretek közötti működés nem
határolja be a társulat lehetőségeit?

 Szét kell feszíteni a hivatásos kereteket!
Nagy baj, ha ezek akadályozzák a produkció lét-
rehozását. Persze a működésért felelősséget
vállaló hatóság annak örül, ha a színház szabá-
lyosan üzemel, ha nem maradnak el előadások, a
bemutatókat idejében megtartják, és legfőképpen
nincs túlköltés. Egyszóval, ha minden pro-
fesszionális módon megy. Ugyanakkor az emlí-
tett igények nyilvánvalóan összeegyeztethetet-
lenek egy élő szervezet igényeivel. Ami él, mo-
zog, egyszer tágulni akar, máskor összehúzódik.
Néha bő is neki az adott keret, máskor meg elvi-
selhetetlenül szoros. Jó esetben időnként bekö-
vetkezhet a robbanás, az addigi burok lepattan,
és más formában, más keretek között folytatód-
hat a munka. Az igazi színház az, ahol akkor kerül
a közönség elé egy produkció, ha elérte optimális
formáját; és azaz előadás, amely a létrehozók
saját belső mércéjének sem felel meg, nem kerül
közönség elé. Egyáltalán nem tartom hibának,
szakszerűtlennek, sőt, erénynek tartom, ha a
társulatban megfogalmazódik: még nem készül-
tünk el, ennél többet akarunk, halasszuk el a be-

mutatót. Nagy baj, ha az üzemszerű működés
kényszerei megelőzik a művészi minőség kizá-
rólagosságát. Semmi sem lehet fontosabb annál
a szándéknál, amelynek jegyében a színház és
közönsége esténként közös megegyezéssel ta-
lálkozni akar.

- Nem játszhat-e az is közre a mai magyar
színház válságában, hogy az ön által említett
robbanások nem történnek meg? Létrejöttek tár-
sulatok, amelyek egy idő után - hogy pozitívan
fogalmazzam meg - klasszicizálódnak. De nin-

csenek nagy és látványos átalakulások. Legfel-
jebb csendes kivonulások történnek, mint az ön
esetében is.

- Nemcsak ez, vagyis a robbanás, hanem az
egymásmellettiség elviselése is gazdagíthat. A
színház nem csak ezen a módon tud megújulni.
Megtörténhet, hogy korábbi értékeket nagyon
sokáig őriz egy társulat - és fontos, hogy jelen
legyenek ezek az erények, még akkor is, ha már
nem olyan csillogóak, fontosak, mint korábban.
Ez a megőrzött minőség is segítheti, hogy meg-
szülessen valami más. Az igazi tehetség felelős
önmagáért. Épp ezért rendkívül fontos, hogy ál-
landóan szembesüljön önmagával; a közönség-
gel való találkozásból ki-ki megfogalmazhatja

Máté Gábor mint Catullus a Székely Gábor
rendezte Füst Milán-drámában (1987)
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A mizantrópot 1988-ban rendezte Székely Gá-
bor. Udvaros Dorottya és Cserhalmi György a
Moliére-darabban (Ikládi László felvételei)

ítéletét: jól végzi-e munkáját vagy sem. Ez az

ítélet sokszor függetleníthető attól, hogy az

előadás sikeres-e vagy sikertelen. De időnként

elkerül-hetetlen a belső átgondolás: igaz-e, amit

a helyzetünkről megfogalmaztunk. Sajnálatos, ha

a kezdetben művészi hitek által mozgatott folya-

matok megszakadhatnak, vagy egyszerűen kar-

riertörténetekké válnak.

 Mi tarthat össze egy társulatot?
 Sok minden: az összeszokottság, az anya-

gi biztonság, az elismertség. Néha - ritkán - az
azonos ízlés, a közös munka öröme. Hosszabb
sikersorozat után egy társulat úgy meg tud erő-
södni szakmailag, hogy hosszú ideig megtá-
madhatatlannak tűnik. De csak akkor érdemes
együtt maradniuk, ha folyamatosan képesek de-
finiálni önmagukat. Ha sikereik értékét pontosan
ismerik. Ha különbséget tudnak tenni az elvég-
zett munka, a beteljesedett vágy, illetve a nép-
szerűség között. Ha ez nem történik meg, előbb-
utóbb megkezdődik a társulat felbomlása. A lé-
nyeg tehát - bár ez moralizálásnak tűnik -, hogy
csak a belső őszinteség tarthat együtt egy
társulatot. Természetesen minél meghatározóbb
helyzetben van valaki a társulatban, annál
fontosabb, hogy ezt az őszinteséget saját magára
nézve is kötelezőnek tartsa.

- Említette a társulatok születésénél a tagadást.

Az alternatív színházak esetében sokszor szóba

kerül az oppozíció fogalma. Lehet ez összetartó

erő a hivatásos társulatoknál is?
- Az alternatív színházak ereje valóban abban

rejlik, hogy pontosan tudják: valami mást
képviselnek, és különbözőségüket megpróbálják
kifejteni, kimunkálni; de a hivatásos keretek
között létrejött társulatok egy része is
eredendően a másságot képviseli, az általánosan
elfogadott stílussal, elvekkel, mércével,
munkagyakorlattal szemben.

Hirtelen egy szolnoki történet jut eszembe.
Egy Shakespeare-darabot próbáltunk, rendkívül
sok munkával. Gyakorlatlanságunk abban nyil-
vánult meg, hogy sokszor csak a rendkívüli erő-
feszítés volt elég egy-egy megoldás megtalálá-
sához. Ha tehetetlennek éreztük magunkat, a
munkát próbáltuk segítségül hívni. A próbafolya-
mat során bekövetkezett egy mélypont. A fősze-
replő, aki nagy elszántsággal próbált egy jelenetet,
dühös lett magára, a világra, és váratlanul el-eredt
az orra vére. Valószínűleg a felfokozott pszichikai
és idegállapot következtében. A pró-
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bán nézőként jelen volt egy vendégművész is,

aki egy akkor párhuzamosan futó darabban ját-

szott, s mivel a kisvárosban más időtöltést nem

talált, délelőtt beült próbát nézni. Érzékelte a túl-

feszített légkört, de azt, ami később történt, már

nem tudta megérteni. A rosszullét miatt a próba

félbeszakadt. Tanácsoltuk kollégánknak, hogy

feküdjön le a színpadra, hajtsa hátra a fejét, hogy

elálljon az orrvérzés. Mi egy idő után kezdtük os-

tobának érezni a helyzetet, azt hogy egyikünk a

padlón fekszik, így hát sorra melléfeküdtünk és

fekve folytattuk a megkezdett vitát. Az orrvérzés

elállt. E rövid intermezzó után folytattuk a próbát.

Később híre jött, hogy Pesten a szakmában azt

mesélik, valami új, őrült próbamódszert vezet-

tünk be. Először üvöltöznek. aztán hosszan rela-

xálnak: lefekszenek a színpadra, érthetetlen filo-

zófiai fejtegetésekbe kezdenek. Egy alternatív

színház érdeklődött is az új módszer iránt: próba

közben, pihenésként fekvő meditáció. Jó szívvel

emlékszem erre az időszakra, amikor fantaszti-

kusan el tudtunk fáradni, ma d csendben ma-

gunkban tudtunk maradni.
 Egy-egy társulat művészeti történetét min-

denki ismerheti, hiszen az megjelenik az előadá-
sokban. De van a társulatoknak titkos emberi tör-
ténetük is?

 Egészen biztosan van, de ha megkérdez-
ne alapítótagokat egy-egy társulatból, mindenki
csak a saját titkos történetét tudná elmondani,
függetlenül attól, hogy hol volt a valódi helye az
adott társaságban. Talán érdekes lenne, ha va-
lóban végig lehetne hallgatni, ki hogyan emlék-
szik vissza, ki honnan eredezteti az eseménye-
ket, a történetet, a találkozási, az ismeretséget.
Mi tetszett meg egymásban, ki miért maradt ott,
mit akart, s ez mennyire teljesült? És mindez
mennyire változott meg menetközben? Gyanak-
szom, hogy minden visszaemlékezésből más-
más történet állna össze. Igaz , hiteles őstörténet
pedig nincs, az csak később kreálódik - leg-
többször már egy névhez kötődve, és a hozzá
való viszonyulásokról szól. Az persze affinitás
kérdése, hogy ki lesz egy társulatban a spiritusz
rektor, ki a legerősebb személyiség. Nemigen tu-
dom elmesélni egy társulat kialakulásának a tör-
ténetét. Az életemben ez - bár három színház-
ban történt - mégiscsak egyetlen töretlen ívet
alkotott - Szolnok, Nemzeti -, mindaddig, míg ott
nem hagytam a Katona József Színházat.
Egységes folyamatnak látom, folyamatos gaz-
dagodásnak, közben döbbenetesen rossz, konf-
liktusokkal terhes időszakokkal.

 Nem tudom, hogy a rendezés mint
szakma tanítható-e, de az biztosan nem
tanítható, hogy egy rendező köré miképp
szerveződik társulat.

 Tanítható bizonyos metodika, tanítható és
megkövetelhető a gondolkodás tisztasága; az,
hogy miképp vihetünk végig egy gondolatot. Ta-
nítható az igényesség, hogy az előadás jó eset-

ben rendkívül részletező munka

végeredményéből szülessen meg, hogy csak

saját megszenvedett igazságunk révén nyerheti

el a végsőnek gondolt formát a játéknak az a

könnyed öröme, amelyhez a próbák végére kell

eljutnia a színész-nek. És még sok dolog

tanítható. A kis egységek kimunkálásának

szeretete, vagy az igény, hogy a színpadi

pillanatok valódiak, ne másodlagosan megéltek

legyenek. Bár nem tanítható, de képviselhető a

tanár részéről az a színházi ideál, amelyben

hisz, amely szerint rossz a most Ma-

Már nagyon régóta vártuk önt, es igazán

örülünk, hogy eljött Magyarországra. Sok

kérdést szeretnék feltenni. Elég jól

ismerem önt ahhoz, hogy tudjam, nem kedveli

a konvencionális tévéinterjúkat, ahogy a

konvencionális színházat sem. Egyszer azt

mondta nekem, talán az édesanyámról kellene

beszélgetnünk, hogy kapcsolat alakuljon ki kö-

zöttünk. Úgy vélem, a játszók és a nézők közötti

kapcsolat az ön alapvető, mágikus eszméje a

színházról. Hogyan jöhet létre és maradhat ele-

ven eZ a kapcsolat a színházi előadás során?
- Azt hiszem, az emberi életben mindent az

akarat motivál. Ha vágyakozunk valamire, ha va-
lamit agyon erősen akarunk, akkor megtaláljuk a
hozzá vezető utat. Ha valaki, aki a színházban
dolgozik - rendező, színész vagy szerző - úgy
érzi, hogy számára a legfontosabb egy olyan
folyamat részévé válni, amely közelebb hozza őt
a többi emberhez. akkor megtalálja az ehhez
vezető utat. Ha nincs meg ez a vágy, akkor nem
érdemes elméletet gyártani róla.

- Egyszer azt mondta, hogy a színésznek
látnia kell a nézőtéren ülő néző arcát. Gondolom,
erre a kontaktus miatt van szükség. De hogyan
valósulhat ez meg a világon szerteszét található
nagy méretű színházépületek és nézőterek
viszonylatában?

- A színházban dolgozók tudják, hogy a szín-
házi találkozás egy vízió mint eszmény és az
eszményeket leromboló praktikus világ között.
Mindig ennek a két merőben különböző szintnek
a találkozásáról van szó. Senki sem dolgozhat a

gyarországon leginkább általános, illusztrált

színjátszás, hogy elfogadhatatlan az a színház,

amely három órában - pedig ez sűrített idő -

sem tud annyi gondolatot, tapasztalatot felmu-

tatni, sem annyi érdekességet adni, mint

amennyivel az ember, ha nézelődik az utcán,

egy óra alatt találkozhat. Es tanítani azzal is

lehet, ha a tanár vállalja mindazt, amiben hisz, és

fontosnak tart, felkínálva ezzel, hogy a

tanítványok mindezt vitaanyagnak tekintsék,

elvessék, meghaladják: ez a dolgok rendje.

színházban kizárólag idealistaként, álmodozó-
ként vagy prófétaként, mivel a színház mester-
embert igényeI. Másrészről az, aki a szó szoros
értelmében materialistaként dolgozik, nem csi-
nálhat igazi színházat, mert bár a tárgyakat meg-
alkotja, ezek nem tükrözik azt az eszmét, amely a
tárgyaknak lelket ad. Éppen ezért minden szín-
házi kérdés részben az eszméhez, részben a
gyakorlathoz kapcsolódik. Ideális esetben a szí-
nésznek a lehető legközvetlenebb kapcsolatban
kell lennie a közönséggel. Én most egy olyan te-
levíziós közönségnek beszélek, amelyet nem is
ismerek, de szerencsére itt van ön, aki
kapcsolatot teremt közöttem és a láthatatlan
emberek között. Azzal, hogy a szemébe nézek,
és látom, hogy éppen elmosolyodik, valami élő
jön létre köztünk, ami mindkettőnknek segít, és
természetesebbé teszi a kapcsolatunkat,
ellentétben azzal, mintha, mondjuk, úgy ülnék itta
kamerával szemben, mint egy politikus, aki
oktató módon előadja a népnek szánt üzenetét.
Ez a kapcsolat - emberi. Az ideális színházi
kapcsolatban nincs túl sok ember, de túl kevés
sem; éppen annyian vannak, hogy a közönség
körbe foghassa a színészeket, és „érezze" őket.
Ekkor merülnek fel a praktikus kérdések.
Gyakorlati okokból sokszor olyan épületekben
kell színházat csinálni, ahol a nézőtér túl nagy,
nem jól hallani, rossz az akusztika. Ekkor van
szükség arra a mindent el-söprő akaratra,
amelyről beszéltem, amelynek segítségével
megtalálhatjuk az akadályok leküzdésének
praktikus módját. Mi például, amikor
vendégjátékra megyünk, tapasztalatainknak
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