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Horvai István:

„Soha nem abbahagyni"

- Mit látott?
 A Téli rege, a John Gabriel Borkman,

vala-mint A terecske kivételével mindent. Az
első kettő idején nem voltam Budapesten, a
harmadikat pedig láttam 1975-ben Varsóban.
 Hogyan sűrítené benyomásait?
 Úgy, hogy remek volt, ha persze teljes

összképet a mai európai színházról nem is adott.
Hiányzott Brook, hiányoztak a nagy németek -
Stein, Zadek, Peymann -, illetve az osztrák
színház. Ám a válogatás így is kitűnő volt, mert
nagyon sokféle és reprezentatív színházi világba
kínált betekintést.
 Viszonyította-e magában a látottakat a

magyar színház állapotához?
 Nem akarok se vizsgáztatni, se

méricskél-ni, de azért néhány tanulság
szembeszökő. Ami gesztusvilágunk például,
akár elvontan, akár naturálisan játszunk, nem
elég takarékos. Mihelyt az érzelmek
megindulnak, rendező is, színészek is a
gesztussal „segítik rá" magukat, s a fölös
számú, nem elég koncentrált gesztus révén
minden egyformán fontos és túl fontos lesz.
Ugyan-csak lemaradtunk a beszéd
kulturáltságában és persze a kivitelezés, a
díszlet, a jelmez szinte minden előadásban
tapasztalható, a nálunk oly gyakori
pongyolaságtól teljesen mentes kultúrája terén
is (bár ez persze pénzkérdés is). A magyar
színészek viszont, azt hiszem, átéltebben,
érzelmileg gazdagabban játszanak. A fesztivá-
lon igazán kiemelkedő színészt nem ismertem
meg, eltekintve Bergman hat színésznőjétől. Mi-
chel Piccolit, igaz, most nem láttam, pedig
rajongok érte. Kárpótlásul otthon megint
megnéztem magamnak videón A nagy
zabalást.
 Mit mondana az egyes előadásokról?
 Kezdjük azzal, ami kevésbé tetszett. Ilyen

volt a düsseldorfiak előadása, A szép idegen.
Persze nem hagyható említésen kívül a témavá-
lasztás hallatlan bátorsága; nem először fogott
meg a németek önmagukkal szembeni morális
könyörtelensége - más európai nép aligha ké-
pes erre az attitűdre. De hiába, se mint rendező,
se mint néző, hogy úgy mondjam, nem arra ter-
mettem, hogy lelkesedjem ezért a fajta színhá-
zért. Úgy érzem, ez a stílusa húszas években le-
csengett, a brechti tandrámák, az itt láthatónál
magasabb fokon, végképp lezárták; talán az al-
ternatívok hasznosíthatják inkább eredményeit.
Ettől függetlenül ez is roppantul precíz, kidolgo-
zott előadás volt; amit akartak, megcsinálták, s
ez mindig nagy szó.

Kevésbé tetszett a barcelonaiak Kvartettje is,
annál is kevésbé, mert a Burgtheater foyer-já-
ban, Thomas Langhoff rendezésében, pazar
előadást láttam Heiner Müller darabjából. Az
egyébként, a maga ravatalozószerű játékteré-
ben, középen a koporsóval, tragikusra hangolt
előadás volt, a Lliuréé inkább vígjátéki, s nekem
játékosabb a kelleténél. Túl sokat foglalkoztak a
stílussal, főleg az átöltözések rituáléjával, de mi-
vel a megoldás mindvégig ismétlődött, már nem
tudtak meglepni. Bár a gesztusvilág itt is mesteri
volt, mégis, ez a darab abból él, hogy el tudja-e
varázsolni az embert.

A terecskét, ahogy már mondtam, ezúttal nem
láttam. 1975-ben elkápráztatott ez a verista,
ha-vas-pocsolyás Goldoni, akkor forradalminak
éreztem; egyesek szerint mára ez a varázs né-
miképp megkopott. Nagyon tetszett viszont a
Sweeney Todd mint a halálosan profi színház is-
kolapéldája. A két főszereplőtől az epizodistákig
mesterszínészeket láttam; talán a néger fiú volt
gyengébb, s színesbőrűségét sem éreztem in-
dokoltnak. Mindenesetre a zenés színház töké-
lye volt ez - szinte bántóan tökéletes.

Igazán élveztem a románok előadását is, no-
ha ez az atelier-darab igazán nem a legjobb mű-
ve Goldoninak. Finom, meleg előadás volt, az a
fajta színház, ami hozzám különösen közel áll. A
színházi miliő esendőségét, nyomorúságát hite-
lesen s ugyanakkor hallatlan eleganciával tolmá-
csolták; a színházi életre jellemző kisszerűség
és nagylelkűség sajátos elegyét pompásan,
megrendítően adták vissza. Nagyszerű volt a
már mások által is említett „godot-szerűség:"
ahogy az ajtón beáradó fényre merednek, kívül-
ről remélve a megváltást. És aztán persze kide-
rül, hogy a színház számára nincs külső
megváltás; abból a készletből kell megoldani a
bajainkat, ami van. És ha egyéni kiugrásra nem
volt is lehetőség, kitűnő színészeket lehetett
látni. Itt is az volt a jellemző, hogy semmit sem
dimenzionáltak túl: csalhatatlanul
megmaradtak annál, amit itt csinálni kell.

Most már közeledünk a csúcsok felé. Fan-
tasztikusak voltak a svédek. Itt érvényesült talán
a legtökéletesebben az átéltség és a pontos,
tiszta forma egysége. Megvallom, az elején még
túl hidegnek, sterilnek tűntek a szőnyegen álló
színésznők, ahogy valamiféle japán stílusba me-
revednek, s nem néznek egymásra. De ahogy a
szenvedély belső tüze feltört, miközben megma-
radtak a kifejezési eszközök minimumánál, meg-
értettem a koncepció mérnöki tökélyét, és meg-
szűnt minden rendezői kritikai kontrollom, ami
elég nagy ritkaság. Időnként még a fejhallgatói is
levettem, hogy halljam őket beszélni.

A darabot továbbra sem tartom remekműnek;
azt hiszem, ezzel így van mindenki, aki a Marat/
Sade bűvöletében él - ez csak marginális kom-
mentár az ott felvetett témákhoz. No de amit
ezek a nők tudnak! Nálunk sokkal inkább a kö-
zönségnek szokás játszani; ezek a zseniális szí-
nésznők a saját rendszerükben éltek, bezárva
saját szenvedélyeikbe. És hát az elképesztő jel-
mezek - hát ilyesmit mi nem tudhatunk...

Lehet persze az egészet esztétizálásnak
mondani, bár szerintem soha ennél nagyobb baj
ne legyen. És persze esztétikailag valóban töké-
letes volta dolog. Mint egy szobrászati vagy fes-
tészeti műalkotás, olyan magától értetődően
perfekt volt, és nyoma sem látszott rajta erőszak-
nak, holott persze egy ilyen előadást csak erő-
szakos rendező tud megcsinálni.

De hát a legnagyobb érzelmi hatást rám is,
minta legtöbb nézőre, a Gaudeamus tette. Mel-
lesleg a fogadtatás mélységesen meghatotta és
boldoggá tette a Malij társulatát; odahaza ko-
rántsem ilyen egyértelmű a siker, sok előadást
botrányok zavarnak meg, és még a fiatal kritiku-
sok is hazafiatlansággal vádolták meg őket. De
az bizonyos, hogy nekünk itt Budapesten érzel-
mileg ehhez az előadáshoz volt a legtöbb kö-
zünk, nekem pedig, aki ismerem az alkotókat és
az egész produkció genezisét, különösen sok
közöm volt hozzá. El szeretném itt mondani,
hogy Dogyin másodéves rendezőhallgatókkal és
elsőéves színészekkel kezdett dolgozni rajta, s
dolgozott két éven át, méghozzá úgy, hogy a fő-
iskola két tanszaka és minden egyéb diszcipliná-
ja is ezt a munkát szolgálta, tehát nemcsak a szí-
nészmesterség, hanem a beszéd-, az ének-, a
mozgásfoglalkozások is. Minden technikai tárgy
egy közös cél szolgálatába állt, s ez ami oktatási
rendszerünkben, ahol a technikai órák merőben
mással foglalkoznak, más-más irányba tartanak.
minta színészmesterség-oktatás, irigylésre
méltó. Egyszer nálunk is ki kéne próbálni ezt a
módszert, bár nem biztos, hogy általánosítható.

Mindenesetre itt elsöprő erejű eredményhez
vezetett. Volt egyetlen nagy téma: egy rendszer
gyötrelmes felbomlása - és erre rakódtak az im-
provizációk, amelyeket éppúgy jellemzett a káp-
rázatos technikai és hatásismeret, mint a szen-
vedély, a humor, az irónia, a kegyetlenség, a líra,
a fantázia - minden. Nem volt olyan pillanat, ami
ne tetszett volna.

Az előadás igazi csapatmunka. A nagy tehet-
ségek így is kiugrottak, a szerényebb adottságok
viszont jótékonyan elfedődtek. Az egész arról
szólt, micsoda állandó görcsben tartják ezeket
az embereket - és ezt sikerült két és fél órán át a
leghalványabb görcsösség nélkül kifejezni.

Ezek után a mi fiatal színészeinknél állt be a
görcs, az a bizonyos „Brook utáni" rezignáció:
most kell abbahagyni, mondták. Persze nincs
igazuk. Az ilyen előadás éppen azt tanítja, hogy
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nem szabad elfáradni, dolgozni kell tovább egyre
többet, lezárt értékrendszerek nélkül. Ez a lé-
nyeg: soha nem szabad abbahagyni.

Szántó Judit

Udvaros Dorottya:
„Nem tartozom a fanyalgók közé"

Madách Színház, színészbüfé, kedd, 14 óra.
Udvaros Dorottyára várok. Két próba között egy
óra szünete van. A délelőtti munka egy kicsit
elhúzódott, már csak negyvenöt perce maradt,
hogy megebédeljen, s közben kérdéseimre is
válaszoljon.

 Ahogy visszaemlékszem, csaknem vala-
mennyi unióelőadáson ott volt.

 Kettőt nem láttam, a düsseldorfiak
előadását és Bergmanét. A kollégák
véleményét hallgatva úgy érzem, a németekkel
talán nem sokat vesztettem; azt viszont nagyon
sajnálom, hogy a Bergmanra nem tudtam
elmenni. Csodálom Bergmant, csodálom azt a
mágikus kapcsolatot, ami közte s a színésznői
között kialakul, s ami a De Sade márkiné
előadásfotóiból is érződik, magam pedig az egy
éve látott Peer Gynt előadásán is tapasztaltam.

 Próbál, tehát játszik. Most egy másfajta
játékot ajánlok: kérdésemre habozás nélkül
vágja rá, melyik előadást találta a legjobbnak és
melyiket a legrosszabbnak?

 A Malijét és a Bulandráét, illetve a
Piccolo Goldoniját.

 Legyünk komolyabbak, ha úgy tetszik
elemzőbbek: miért ezeket választotta?

Jelenet a Gaudeamusból

- A legnagyszerűbbnek a Malij Gaudeamusát
tartom. Nem is lehet ezt a szokásos jelzőkkel
illetni. Egészen különleges élményt nyújtott. Per-
sze nehéz is megítélni azokkal a mércékkel,
amelyekkel például a mi színházi előadásainkat
minősítik. Hiszen ez nem mindennapi előadás, a
darab is szokatlan, talán nem is darab. S főleg
nem mindennapos az a módszer, ahogy az elő-
adás létrejött. Egy osztály kétéves munkája fek-
szik ebben a produkcióban. Ahhoz a legendás
főiskolai előadáshoz tudom hasonlítani, amelyet
Horvai egyik osztálya csinált: Gáspárék, Dörne-
rék a Szentivánéji álom mesterember-jelenetei-
re időbeli korlátok nélkül improvizáltak. Az oro-
szok is így készítették el a jeleneteiket, de náluk
ezek az improvizációk egész előadássá fejlőd-
tek. Fantasztikusan összeért, kiforrott, nagyon
erős produkció!

A Bulandra Goldonija egyszerűen szép volt.
Nagyon szép. A darab, A komédiaszínház, na-
gyon nehéz, teljesen más, mint az ismert Goldo-
ni-művek. Különleges színészek játszották, s to-
rokszorító volt, ahogy a színészéletet ábrázolták.
Nagyon szeretem, ha engem a színházban le-
nyűgöznek; s amikor a színészek sorban bejön-
nek a fényfolyosóban, vagy más-más módon és
állapotban belenéznek ebbe a végtelen fényes-
ségbe, az bizony lenyűgözött.
 S miért nem tetszett A terecske?
 Nagyon vártam a Piccolo előadását, s az-

tán ahogy néztem, egyre furcsábban éreztem
magamat, egyre távolabb kerültem a darabtól is,
az előadástól is. A színpadkép, mint Strehlernél
mindig, megint csodálatos, a fények megint gyö-
nyörűek, de az egész egy régi előadás leegysze-
rűsített, kiüresedett lenyomata. Egy legenda
szertefoszlása. S ez egy kicsit fájt, mert nekem
azok a Strehler-előadások, amelyeket láthat-

tam, a szívemben őrzött nagy előadások közé
tartoznak.
 Melyek ezek az őrzött nagy előadások?
 Strehler Cseresznyéskertje és Szecsuáni-

ja, Brook Szentivánéjije, a Taganka Hamletja...
 Mi a véleménye az angol előadásokról?

Eléggé ellentmondó véleményeket lehetett róluk
hallani.
 Az RSC Téli regéjét is vártam. Szeretem a

darabot, bár tudom, hogy sokan nem tartják jó-
nak. Főiskolásként játszottam a Nemzetiben
Perditát, és ma is őrzöm magamban azt a pilla-
natot, amikor Törőcsik Mari mint Hermione felis-
meri a lányát. Ha őszinte akarok lenni, akkor el-
sősorban erre a pillanatra voltam kíváncsi, arra,
hogyan csinálják meg ezt az angolok. Hát, nem
jobban, mint Mari, nekem ma is ő a legigazibb
Hermione. Különben egy előadásban két pro-
dukciót láttam, egy unalmas, deklamáló első
rész után egy teljesen más stílusú másodikat.
Mintha nem ugyanaz a szerző írta volna a darab
két felét. A Téli rege című Shakespeare-darabot
viszont nem játszották el. Még az unalmas ré-
szekben is voltak ötletek, a Bohémia-részben
pedig egyenesen ötletparádét mutattak be. Min-
denki el volt ragadtatva, milyen szépen beszél-
nek a színészek. Lehet, hogy szentségtörés, de
vállalom: nekem egy kicsit túl szépen is, egy idő
után idegesíteni kezdett a „tökéletessége".

Az angol Nemzeti Színház musicalje azért ér-
dekelt különösen, mert most én is zenés darabot
próbálok. Lenyűgözött a színészek tudása,
ahogy az énekről a beszédre váltanak, táncolnak
és játszanak a Sweeney Toddban. S milyen han-
gosításuk volt! Mindenkin két mikroport, egy se-
reg kis hangszóró szerteszét, külön keverő-
pult...! S a díszlet! Olyan egyszerűnek tűnt, s
mennyi mindent tudott!
 Két előadásról nem beszéltünk még, a bar-

celonairól meg az Odéonéról.
 A Müller-darab, a Kvartett, nekem tetszett,

s főleg tetszett az előadás. Érdekes volt. Furcsa
volt. De különösebben nem érintett meg. Az
Odéon Ibsenjéről pedig a szünetben eljöttem.
Nem értem, miért nem volt szinkrontolmács, bár
azt hiszem, ha követni lehetett volna a szöveget,
akkor sem bírtam volna ki végig: egyszerűen
unalmas volt a John Gabriel Borkman. Piccolit
elnéztem volna még sokáig, de a többiek nem ra-
gadtak meg. A második felvonás nagy magán-
száma után - amely éppúgy improvizációból
született, mint a szentpéterváriak előadása -
teljesen leült az előadás, s azon Piccoli játékai -
például a lámpának mint egy ingának a meglódí-
tása - sem segítettek. Megint lenyűgözött a
díszlet. A szakmát különben megosztotta a má-
sodik felvonás tere: az egyik táborba tartozók
szerint egy ilyen kétségtelenül impozáns, a to-
ronyszoba és a könyvtár világába egy egész uni-
verzumot sűrítő látvány nem éri meg azt a hosszú
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szünetet, ami az átálláshoz kellett. A másik tá-
bort viszont - én is ebbe tartozom - a várakozá-
sért is kárpótolta a megszületett kép.
 Összességében olyan volta fesztivál,

amilyennek elképzelte, vagy voltak
hiányérzetei?
 Olyan volt, amilyennek egy fesztiválnak

lennie kell. Tudom, vannak fanyalgók, de én ed-
dig sem fanyalogtam. Talán azért, mert szeren-
csém van, s ha nem is túl sűrűn, de külföldön is
járok színházba. S a fesztivál is abban a hitem-
ben erősített meg, hogy nálunk is vannak jó elő-
adások, és másutt sem minden előadás zseniá-
lis. Az igaz, hogy a produkciókban általában túl
sok a formalizmus, a kimódoltság, a kifinomult-
ság. Érdekes, hogy ezt abban a két előadásban
nem éreztem, amely a legjobban tetszett, s
amely Kelet-Európában született. Ezekben ér-
desebben, éppen ezért igazabbul játszottak,
mint a többi színháznál.

Tanulságos volt megfigyelni, kik hogyan dol-
goznak; el kell ismerni, hogy még azok az elő-
adások is, amelyeket kevésbé szerettem, szín-
vonalasak voltak; s jó tudni, hogy sem hasra es-
ni, sem fanyalogni nem érdemes.

Nánay István

Bálint András:
„Európa színházi fővárosa voltunk"

A Radnóti Miklós Színházban esti főpróbára ké-
szülődnek. Már a portán érezhető az ilyenkor
szokásos és természetes feszültség. Egy
csendes zugot keresünk Bálint Andrással, s
végül parányi öltözőjében kötünk ki. Miközben
az Unió Színházak Fesztiváljáról beszélgetünk,
a direktor időnként egy-egy pillanatra
megszakítja meditatív beszámolóját, s a
beszűrődő színházi zajokra, neszekre figyel.
Egyszerre van jelen a fesztivál múlt idejében s
produkciója jelen idejében.

 Ha röviden kellene megvonnod a fesztivál
mérlegét, mit hangsúlyoznál?

 Nagy dolog volt ez a fesztivál. Soha ilyen
méretű színházi eseményre még nem került sor
hazánkban. Jól volt megszervezve, s Európa
legjelentősebb, vagy mondjuk úgy, legnevesebb
színházai közül jó pár bemutatkozott.

A második megállapításom egy kicsit bennün-
ket is minősít. Ugyanis az előadásokat nézve
egyre erősödött bennem a felismerés: nem kell
szégyenkeznünk, a magyar színház felveszi a
versenyt Európa elismert színházaival. Amit lát-
tunk, az jórészt az elmúlt három-négy év újdon-
sága, s mint ilyen, példa értékű. Ha egy pártatlan
és biztos ízlésű kritikus a mi előadásaink közül
válogatná ki azokat, amelyek az elmúlt években -
műfajtól függetlenül - kiemelkedőnek számí-
tottak, nem lenne alacsonyabb színvonalú a min-
tánk, mint amit a fesztiválon Európa színházai
képviseltek. Ma már nincs akkora különbség az

Sweeney Todd (londoni Nemzeti Színház)

európai és a mi színházi élmezőnyünk között,
mint akkor volt, amikor Brook a Lear királlyal
vendégszerepelt nálunk. Emlékszem, akkor
még fő-iskolás voltam, az a vendégjáték az
egész szín-házi szakmát sokkolta. Most is
láttunk egy ilyen előadást, amely elérhetetlen
csúcsnak tűnik, de ez azért mégsem rendítette
meg alapjaiban szín-házi életünket, mint három
évtizeddel ezelőtt Brooké tette. Valljuk be, a
Gaudeamuson kívül nem volt más revelatív
erejű, igazán kiemelkedő előadás, de lássuk
meg azt is, hogy - mindenekelőtt a színészi
alakításokban - a magyar színház legjobb
teljesítménye egyenrangú az európai
színházéval.

 Nem túlzás ez?
 Egy cseppet sem. Ez persze nem jelenti

azt, hogy ne lennének nagyon is lényeges, mély
önelemzést is igénylő tanulságai a találkozónak.
Fenntartva, hogy a magyar színészek legjobbjai
- számuk, becslésem szerint, ötven és száz kö-
zött lehet - Európa bármely más országában is
a legkiválóbbak között lennének, tudni kell azt is,
miben gyengébbek, mint a külföldiek. Nem va-
gyunk eléggé profik például a színpadi beszéd-
ben. Az angol színészekhez viszonyítva - és ezt
mint főiskolai beszédtanár is mondom - igen
nagy a lemaradásunk a dikció kidolgozottságá-
ban, intenzitásában, pontosságában és egyálta-
lán a színpadi beszéd természetességében. S
amiben megmaradt a különbség, az a látvány
minősége.



 UNIÓFESZTIVÁL 

- Ez elsősorban pénzkérdés...
 Az is, de nem kizárólag az. Főleg a

gondolkodásbeli különbségek okozzák ami
szcenikánk elmaradottságát. Fantasztikus
díszleteket, jel-mezeket láthattunk, a világításról
nem is beszélve.
 Azt mondtad, hogy a Szentpétervári Kis-

szinház előadása elérhetetlen csúcs, a többiről
pedig - úgy tűnik - nincs túl jó véleményed.
 Először is tisztázzuk: nem láttam A

komédiaszínházat, a Kvartettet és a Sweeney
Toddot. Tehát nincs tökéletes áttekintésem a
fesztiválról. Másodszor: nem lehet egy kalap
alávenni az összes előadást.

Amit teljesen elutasítottam, az a németek
elő-adása volt. Nem azén ízlésem szerinti az a
publicisztikus, humortalan, erőszakos, csak
egyetlen tételt sulykoló színház, amit a
düsseldorfiak A szép idegen című előadásukkal
képviseltek. Az-tán nagy csalódás volt a Piccolo.
A színház nem töltött káposzta, a színházban
nem lehet büntet-lenül felmelegíteni előadásokat.
Még akkor sem, ha az eredeti hajdan
remekműnek számított. Nem ismételhető meg a
s i k e r - ez volt számom-ra a legnagyobb
tanulsága A terecskének. S ami meglepett: a
társulatban kifejezetten gyenge színészeket is
láttam. Egyik előadást sem voltam képes
végignézni.

Más minőséget képviselt az RSC. Az elmúlt
évtizedben többször is láttam a társulatot Lon-
donban és Stratfordban. Nagyon biztonságos
színház. Előadásai, ahogy Angliában mondják,
az amerikai turistáknak szóló, jól megcsinált ex-
porttermékek. A Téli rege kiemelkedett az RSC
átlagából. Az első rész még olyan volt, mint bár-
mely más RSC-előadás, a színészek szépen
deklamáltak, az egész kissé érdektelen maradt.
A második rész viszont parádés bohócéria volt.
Szép és pontos. S itt is gyönyörű díszletben ját-
szottak.

Az Odéon Ibsen-előadását csak Michel Pic-
coli miatt ültem végig. (Közbevetve: nagyképű-
ségnek, elitista gőgnek tartom, ha valaki nem já-
rul hozzá a szinkrontolmácsoláshoz. A terecské-
nél is, a John Gabriel Borkmannnál is nagyon hi-
ányzott a fordítás.) Maga az előadás felemás
volt, mert Piccoli mellett kifejezetten közepes
színészek léptek fel, emiatt felborult a darab bel-
ső egyensúlya, nem született meg a dráma. Na-
gyon igényes a látványtervezés, mégis előzetes
információimhoz képest a díszlet csalódást oko-
zott. De Piccoli óriási volt. Nagyon nagy színész.
S ez nemcsak ominózus tizenkét perces magán-
számából derül ki, hanem egész színpadi
létezéséből. Igazolva láttam annak a
színészetnek a létjogosultságát, amelyet magam
is a legjobban szeretek, s aminek a lényege a
hiteles, kevés eszközzel megvalósított, nagyon
intenzív belső jelenlét. Fantasztikus, ahogy
hosszú percekig mert háttal is játszani.

Stina Ekblad és Anita Björk a stockholmi Királyi
Drámai Színház előadásában

Bergman rendezése lenyűgözött. Milyen egy-
szerűnek tűnt a De Sade márkiné díszlete, s
mennyi műgond, pompa van benne. A jelmezek,
fantasztikusak. A színészi alakítások mindegyi-
ke remekmű. Az egész egy nagy mester keze
nyomát viseli magán.
 S az elérhetetlennek tűnő csúcs?
 A Gaudeamus csoda. Az előadás alatt

nem tudtam, mitől folyik a könnyem, a nevetéstőt
vagy a sírástól. Amikor kijöttünk a nézőtérről, ha-
tártalan boldogságot éreztem. S így voltak ezzel
mások is. Nem tudtunk hazamenni: álltunk az
előcsamokban, csapkodtuk egymás hátát, szo-
rongattuk a kollégáink kezét, és gyerekes öröm-
mel idéztük fel az előadást.

Ebben a csodában együtt volt egy főiskolai
vizsgaprodukció minden bája, lelkesedése és
tenniakarása meg a hallatlanul magas szakmai
profizmus. Tele volt szeretettel, megértéssel és
főleg érzelemmel. Ugyanakkor gyilkosan szatiri-
kus képet festett azokról a társadalmi feszültsé-
gekről, amelyeket oly jól ismerünk itt, Kelet- és
Közép-Európában. Az előadás sikerének egyik
kulcsa nyilván az a politikai aspektus, amire mi
különösen érzékenyek vagyunk. Gondolj bele,
az előadás előtt pár nappal a televízióban a
moszkvai Fehér Ház elfoglalását láthattuk, aztán
meg ezt a nagyon bonyolult képet a szovjet kato-
nákról. Azokról, akikhez negyven év tapasztala-
tai alapján igen ellentmondásos a viszonyunk.

 Az előadás formai és szakmai tökéletessé-
gén túl talán épp az lehetett a siker titka, hogy
elementáris erővel közölni akart valamit.
 Igen, ez így lehet. Érdekes, hogy a nyugati

előadásokat - még a legjobbakat is - méla
unalom lengte be. Ez a produkció pedig tele volt
élettel, gondolatokkal, sarkított állásfoglalással, s
ugyanakkor egy percre sem vált didaktikussá.
Sugárzott belőle a hit. Hit magukban, az igazuk-
ban, művészi erejükben. S a legfelemelőbb: ez a
csoda nem lefegyverzett, nem az jutott az
eszembe, hogy abba kéne hagyni a pályát, ha-
nem erőt és hitet adott: minden nehézség ellené-
re is érdemes színházat csinálni.

- Lehetséges-e nálunk ilyen előadásokat
létrehozni?
 Nem. Nem hiszem, hogy létrehozhatók a

körülmények egy ilyen munkához. Hiányzik ná-
lunk az a türelem, akarat s mindenekelőtt alázat,
ami szükséges lenne egy ehhez hasonló produk-
cióhoz. És mindig kevés az időnk! Mi defenzívá-
ban dolgozunk, hátrálunk, s úgy érezzük, nem
vagyunk elég fontosak a társadalomnak. A
szentpéterváriak, az előadásuk alapján, nem ezt
érzik.

Az uniófesztivál is segíthet abban, hogy de-
fenzívánkból kigyógyuljunk. Néhány napra Euró-
pa színházi fővárosává lettünk, ránk figyelt a fél
világ színházi közvéleménye, szembesíthettük
magunkat az európai elit színvonalával, s e
szembesülésből önérzettel kerülhettünk ki.

N. I.

Réz Pál: „Amatőrnek lenni jó"

- Az t mondja, kérdezzem meg, melyiket
kedveli jobban: a színházat vagy a filmet.
Megkérdezem.

- Válaszolok: a színházat szeretem jobban. A
mozi, ugye, több helyre viszi el az embert,
szebb képeket mutat, jobb, sokszor világhírű szí-
nészeket hoz el. A színház számomra legna-
gyobb előnye az, hogy ott, a szemem előtt, élő-
ben születik a produkció. S bennem van egy igen
utálatos várakozás, hogy történjen valami rend-
kívüli, valami váratlan - ez filmen persze nem
fordulhat elő, mert kivágják -, és akkor azt ott
kell megoldani, a szemem láttára. A színháznak
az a többlete, hogy mindig ott van benne a kiszá-
míthatatlan, hogy nincs garancia a tökélyre.
Egyébként nem hiszem, hogy ez nekem jutott
eszembe először, nyilván jókora irodalma is van.
 Szinte minden esőadáson ott ült az unió-

fesztiválon. Miért?
 Hát nem mindegyiken, csak ötöt-hatot lát-

tam. Két okot is tudok mondani; az egyik az, hogy
Zsámbéki Gábor felhívott, érdekeI-e ez engem,
küldött egy listát, aztán a jegyeket. A másik ok,



 UNIÓFESZTIVÁL 

hogy rendkívül érdekelt maga a fesztivál; ennek
is több oka van. Egyrészt az, hogy ízlésem sze-
rint konzervatív lévén, én a nem nagyon modern,
hagyományos színházat szeretem. Az én ked-
venc színházam olyan, amilyen Ascher Három
nővére vagy Zsámbéki, Székely előadásai. Vi-
szont tudom, mert külföldön is látok néha elő-
adást, hogy másmilyen színház is van. Másrészt
nyelvi indokaim voltak; két nyelvet beszélek azok
közül, amelyek itt szerepeltek, a franciát és a ro-
mánt. Kicsit értek olaszul, németül, angolul, te-
hát ha a darabot ismerem, sejtem, miről beszél-
nek.

 Nem kellett tolmácsgép?
 Mindig levettem, még a svédeknél is,

pedig svédül egy kukkot sem tudok. Utálom a
tolmács-gépet, viszont nagyon élveztem azt a
gyönyörű svéd nyelvet, amit ennyi ideig még
sosem hallottam. Ott arra voltam kíváncsi, hogy
ha nem ismerem a darabot - mert nem ismertem
a De Sade márkinét -, mennyit értek meg a
játékból, a gesztusokból. De nincsenek itt
általános törvények, csak konkrét tapasztalatok.
A Téli regét - amiről tudtam, hogy nem fogom
megérteni, mert annyira nem beszélek angolul -
előtte elolvastam magyarul. Oroszul egy szót
sem tudok, de ott szükség sem volt rá.

 Ennek az előadásnak volt talán a legna-
gyobb sikere...

 Mert kategóriákkal jobb volt, mint bárme-
lyik. A szentpéterváriak előadása nekem arra
volt példa, hogy valami a saját esztétikám ellené-
ben is meggyőzhet, legyőzhet, hiszen én nem az
ilyen típusú színházat szeretem, ahogy az előbb
említettem. Szóval nem az ilyen totális, gesamt-
kunstos, kicsit elidegenített, ugyanakkor eléggé
agresszív színházat - de hát ez az előadás le-
vett a lábamról. És van egy gyanúm: amikor egy
olyan mű tetszik nekem, amelynek nem szabad-

na tetszenie az én esztétikai normáim szerint,
akkor az valószínűleg nagyon nagy produkció.
Ha a saját ízlésem szerint tetszik valami, akkor
még az is lehet, hogy nem olyan jó, csak közel áll
hozzám, ahhoz, amit szeretek. De ha nekem egy
szőke nő tetszik, akkor az biztosan gyönyörű.

 Ha ilyesmit lát, ami ennyire tetszik és hat
magára, nem szokta hasonlítani itthoni színházi
élményeihez?

 Nem. Nem tudok én akkor semmire se
gondolni. Én igazi közönség vagyok.

 És később?

 Akkor már igen, már csak azért is, mert
amikor jöttem kifelé a színházból, találkoztam
néhány színész barátommal. Sírtak és nevettek,
és egyikük azt mondta, hogy „hát mi letehetjük a
vakolókanalat, ez valami egészen más". Akkor
én is elgondolkodtam ezen. Viszont hadd mond-
jam el magának, mert ide tartozik, amit valaki
mesélt nekem. A Téli regében a Perditát játszó
fiatal angol színésznő egy szabad estéjén meg-

nézte a Három nővért, és annyira tetszett neki,
hogy azt mondta, ennek hatására a következő
előadáson másként játszotta Perditát. Szóval ki-
sebbrendűségi érzésnek azért nincs helye.

De hát van olyan, amikor az ember néz egy
előadást, és eláll a lélegzete, sírni vagy nevetni
volna kedve; szóval amikor „eljön az isten." Elég
sok ilyen pillanatom volt már a magyar színház-
ban, egyébként...
 Mostanában?
 Inkább régebben. Tizenéves koromban

mindig azt kértem jutalmul a szüleimtől, hogy
hozzanak el Pestre, színházba. Akkoriban a Ma-
dách volta divatos színház. Ilyen kitüntetett
pillanataim voltak Pirandello IV. Henrikjében,
Várkonyi játszotta akkor, a negyvenes években;
vagy ilyen volt a A képzelt betegnek egy szintén
Várkonyi-féle előadása, vagy Gobbival a Sasfiók,
a Karnyóné - ezzel az előadással lenn voltak
Nagyváradon. De később is volt ilyen, az utóbbi
években főleg a Katona előadásain, a Cseho-
voknál; vagy még a Nemzetiben a Székely ren-
dezte Danton halála; vagy a legszebb előadás,
amit életemben láttam, Ács János Marat/Sade-

ja - ez utóbbihoz hasonlít még leginkább ez a
szentpétervári előadás, ha hasonlítható egyálta-
lán. Az a pillanat, amikor a csúnya, kövér lány a
francia sanzonra táncolni kezd, olyan volt, hogy
könnyes lett a szemem. És természetes, hogy ez
az előadás nem az orosz lélekről szólt, ahogy
mondják, hanem magáról meg rólam, hiszen én
azon nem tudok sírni, hogy az oroszokat börtön-
be zárják. Sírni azon tudok, hogy engem is bör-
tönbe zárhatnak.
 Mit tetszett még?
 A Bulandra Színház Goldoni-előadása.

Őket sokszor láttam, románul értek, ezért is él-
veztem. A vacsorajelenet volt az előadás csúcs-
pontja. A dráma, persze, nem túl súlyos. Kit érde-
kel ma, hogy az olasz színház mikor tért át a com-
media dell'artéról a jellemábrázolásra? De az,
hogy kivénhedt, szerencsétlen, talán tehetsé-
ges, talán tehetségtelen emberek próbálnak mű-
vészetet létrehozni, kínlódnak vele, és az egész
mögött ott az egzisztencia, a zabálás és a zabá-
lás hiánya, amiben én a mai Romániát is ott érez-
tem, a fűtetlen szobákat, a sorbanállást a boltok
előtt; és a mi életünket is, amelyben szintén ott
vannak-lehetnek ezek az elemek - összessé-
gében tehát ez is oda futott ki, ami engem foglal-
koztat. Nagyszerű színészek voltak benne, re-
mek ötletek - a galambok például. Darab nem
volt, az igaz, de hát az oroszoknál se nagyon volt.
A színháznak ez is azén esztétikámmal szembe-
szegülő aljassága, hogy még darab se kell. Vala-
mit ki kell találni, és ha ez a valami meggyőz en-
gem, akkor rendben van. És ha hat rám, akkor nem
csinálok úgy, mintha nem hatna, pusztán azért,
mert „papírforma" szerint nem volna szabad hat-
nia. Fordítva is igaz ez: például Michel Piccoli

John Gabriel Borkmanja nagy színészi alakítás,
Ibsen, gyönyörű díszlet, gyönyörű francia dikció -
és mégis untam. Noha Piccolit szeretem a kri-
mikből, noha francia szakos vagyok, Ibsent is
szeretem, tehát minden együtt volt ahhoz, hogy
nekem ez tessék. Öregemberről szól, aki ponto-
san úgy rakosgatott ott a szobájában - ez volt a
legjobb rész, persze -, ahogy én rakosgatok,
szöszmötölök, értelmetlenül, és mégis... hosszú
volt, fárasztó, nem hatott rám, nem szólt olyasmi-
ről, ami igazán érdekelt volna. Pedig valójában
ez lenne az én színházam.
 Mit látott még?
 Az Angol Nemzeti Színházat, a Sweeney

Toddot. Őszintén szólva azt is untam, még legin-
kább a morbid részeket kedveltem. És láttam a
Bergman-rendezést is.
 Tetszett?
 Az se igazán. Pedig Bergman filmjeit na-

gyon szeretem, annak ellenére, hogy a problé-
mái nem az én problémáim, engem ez a családi
gyűlölködés nem érintett meg, szerencsém volt;
ez az egész protestáns bűntudattéboly idegen
tőlem, a filmjeit mégis nagyon szeretem. Én
Sade-dal furcsán vagyok, sokat olvastam tőle,
mert szerettem volna megérteni, hogy miért tart-
ják olyan nagyra, de többnyire untam. A perverzi-
ók leírása nem szórakoztat, bármilyen remek a
stílusa. Tehát eleve ellenszenves a Sade-prob-
lematika. A másik pedig az, hogy ez egy Mishi-
ma-darab, és az egész kicsit japánosan volt
megcsinálva. Láttam én Párizsban japán színhá-
zat, kabukit meg nót - az is idegen tőlem. Re-
mek színészek voltak, nem is tudnám megmon-
dani, melyik a legjobb, csodálatos ruhák; haj-
szálnyi elmozdulások, fagyott, fagyasztott, foj-
tott érzelmek - s ez valahogy engem is megfa-
gyasztott. De lehet, hogy az előítéleteim befolyá-
solnak; itt találkozott Sade, Mishima, Bergman,
lehet, hogy ez volt sok. De a svéd nyelvet nagyon
élveztem.
 Miért nem ír soha színházról?

 Egyrészt azért, mert nem értek hozzá, nem
tudom megítélni, hogy valami dramaturgiailag
miért van jól vagy rosszul megcsinálva. Másrészt
a színház nekem az életem része, emlékeim
vannak róla, nemcsak az előadásokról, hanem
magáról a színházbajárásról is. Évtizedekig járni
ugyanabba a színházba. ugyanazzal az ember-
rel, utána meginni az Annában egy kávét vagy
egy konyakot, ez már rituálé, ami részben füg-
getlen a színháztól, részben persze nem az.
Fenn akarom tartani magamnak azt a jogot,
hogy miközben nézem az előadást, ne kelljen
azon gondolkodnom, hogy mi róla a
véleményem. Mert akkor vége az élvezetnek és
a műnek is. Én úgy ülök be a színházba, hogy azt
érzek és gondolok, amit akarok. Amatőrnek
lenni jó. Iroda-lomban sajnos már nem vagyok
az.

Csáki Judit


