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LEVÉL KASZÁS GERGŐNEK
A MAI MAGYAR SZÍNHÁZ ÚTJAI

edves Gergő! Évek óta nagy
rokonszenvvel, kíváncsisággal és mély
bánattal figyelem - messziről - a magyar
színházat. Sajnálom, de nagyon ritkán
szeretem: általában tőlem idegennek,

megcsontosodott, fásult, nem igazán élő
világnak érzem, egyszóval: olykor jónak, olykor
rossznak, de leginkább fölöslegesnek tartom.
(Na, ezzel - félek - bele is rúgtam a han-
gyabolyba, de csak hadd csípjenek engem a
hangyakatonák!)

Pedig Pesten ismertem meg a színházat, itt
kaptam meg még gyerekkoromban a gyógyítha-
tatlan színészvírust, itt éreztem először a lámpák
melegét és a színpad porát. Még ma is, francia
életemben felcsendülnek fülemben a régi üte-
mek, ritmusok, hanghordozások emlékei. Major,
Ladányi, Bajor Gizi - mintha az én prousti
madelaine-jeim lennének. De azóta messze
sodródtam, s mint „érdeklődő, reménykedő, a
nyelvet értő idegen" jövök ide.

Az Európai Színházak Uniójának második ta-
lálkozóján tehát inkább magyar darabokat
akartam látni, semmint nagy, világszerte híres,
vándorló előadásokat. De féltem is tőlük:
nekem a mai magyar színház sokszor
nehézkes, poros, mázsákat nyomó, elavult; a
színészek nem életüket, hanem „szakmai
tudásukat" dolgozzák bele a szerepeikbe, s
kilátszik a lóláb, a rutinló lába.

Kaszás Gergő (Hamlet) és Varga Zoltán

Ahogy megjelentél, csak Téged láttalak, csak
Veled éreztem. Ott voltál, a szó mindennapi ér-
telmében mint Hamlet, mint Kaszás Gergő, de az
egzisztenciális Dasein értelmében is mint embe-
ri, testi és filozófiai provokáció. Úgy éreztem, ve-
lem, bennem élsz (és én Benned: a magam már
több mint harmincéves Hamletjével találkoztam),
nem „játszod" a szereped, itt nem „jó meg-
valósításról", „átgondolásról" van szó, hanem
ideálltál elém, ahogy, amilyen Te vagy, vagy len-
nél, ha Hamlet helyébe kerülnél.

A szöveg, ha kellett, csak úgy dőlt belőled -
halkan, mindig több fokkal a többi színész hang-
ereje alatt maradtál, valami visszafojthatatlan
belső kényszer szólt belőled. Benned semmi
„színházi", semmi fény, semmi sziporkázás nem
volt. Csak hideg tűz, jég, éles borotvapenge.
Életed is mintha egyensúlyban lenne e penge
élén.

Lehet, hogy örök Hamlet vagy (egyike a sok
Hamletnek, mindegyikmás, ezrek vannak...), de
mindenképpen egy mai Hamlet, egy városi pat-
kány. Vállaidon hordozod, bőrödbe égett, gyom-
rodba feszült mindaz, amit Ti, fiatalok, de mi,
öregek is! átélünk, kibírunk vagy nem bírunk ki a
mai nagyvárosban, a mai posztmodern
civilizációban. Amibe nevelőintézetből szökött
fogadott fiam, de előtte magam is, barátaim is
meg tanítványaim is majdnem beledöglenek, és
az is, amit - mindezek ellenére - remélünk, ami
mégis él a hamu alatt - mindezt a szemed
mélyén látom.

Úgy is mondhatnám: mintha az utcáról, az
aluljáróból, a tegnapi hard-rock koncertről jöttél
volna. Mintha akkor ámokfutó vagy drogos vált
volna belőled, ha a színház nem fogad be. Mintha
nemcsak Dániában bűzlene valami, de a mai vi-
lág egy-két kerekét itt is helyére szeretnéd lendí-
teni. És mindez (Zsámbéki dicséretére legyen
mondva) egyetlen fölösleges, külső, mai, helyi
jelkép nélkül: sem szkinhed, sem elektromos gi-
tár, sem revolver...

Ahogy előttem állsz, húszéves magamat lá-
tom tükrödben, szemedben, a szád körüli kis
rándulásaidban, behorpadt arcod megfeszülé-
sében, félgesztusaidban, idegeid majdnem pat-
tanó feszültségében és hirtelen ellanyhulásá-
ban, befejezetlen mondataidban; érzem a külső
alatt a belső vihart és lázadásodat, a „délica-
tesse et fragilité juvéniles"-t, a legvadabb, elke-
seredett erőt, de a gyengeséget - és gyengéd-
séget - is.

Ahogy beszélsz, hallom gyors, pattogó vála-
szaid mögött a számtalan borgőzös, dohányfüs-
tös éjszakát budapesti-wittenbergi diáktársaid-
dal, ahol fellengzős szavakkal megváltoztattátok
a világot, ahol mindent elképzeltetek, és semmi-
ben sem tudtatok hinni. Ezzel kellett visszajön-
nöd Dánia királyi udvarába...

Ahogy előttem (anyád, mostohaapád, igaz és
hamis barátaid előtt) megjelensz, szemtelen, pi-
masz, de zseniális kamaszt látok, mintha pofon-

K
Hamlet a Kamrában? Csábított is, ijesztett is.

A szerepet még „akkor" (1956 szeptemberében)
megtanultam magyarul, s azóta is fáj, hogy ké-
sőbb soha el nem játszhattam. Láttam talán vagy
ötven nagy Hamlet-rendezést életemben, egyik
sem volt közömbös. A Katona hírneve, Zsámbéki
rendezői tehetsége, a kis pincehelyiség terem-
tette közelség a színészekkel - reményt keltő
volt. Számomra ismeretlen fiatal színész a fősze-
repben, egy hamis, csak szakmailag jó előadás
idegesítő unalma is felképzett bennem - volt mi-
től tartanom is. Úgy jöttem, hogy talán öt percig
sem maradok. A második szünetig néztem, és
valami újat láttam. Valami fontos történt velem.

Mit láttam? Egy Hamletet, Kaszás Gergőt.
Végre egy jelenlét, amely fizikailag, minden lé-
legzetvételében, minden szájrándulásában igaz
volt és itt volt, előttem, mellettem, velem, jófor-
mán megfoghattam volna. A kérdés nem az,
hogy jó Hamlet voltál-e, Gergő, hogy jó színész
vagy-e (az vagy, de kérdés, minek, kinek, milyen
színházban), biztos láttam nagyobb Hamletet,
tapasztaltabb, ismertebb színészekkel, de ez
egyáltalán nem fontos. Te - megfogtál. Megfog-
tál azzal, hogy nem játszottál, nemcsak átélted a
szerepet, hanem itt, velünk - a közönséggel -
éltél. Úgy éreztem, ez alatt a néhány óra alatt sa-
ját életedet valósítottad meg, magadat fedezted
fel, és tárod elénk. Mint a japán szamuráj, aki egy
vágással teste rejtett belsejét mutatja a világnak.
De nem véres erőszakkal, hanem csendesen,
szinte külső eszközök nélkül tetted ezt.
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ra és simogatásra egyaránt vágynál, de egyiket
sem mered kedved szerint elfogadni. Így csak
nézed a világot, szagolod a bűzét, élvezve fet-
rengsz saját keserűségedben, bár reméled,
hogy valami - szerelem? apád szelleme? mű-
vészet? - megtisztít és felemel.

Úgy állsz előttem, mintha nekem kellene vala-
mit csinálnom Veled: homlokon csókolni vagy
felpofozni, szeretettel együttérezni vagy igazsá-
got osztani, de mindenképpen először is elfo-
gadni, hogy Te, Hamlet, Te, Kaszás Gergő, az
vagy, aki, és mindenekelőtt el kell Téged fogad-
ni. Városi patkány, vadsuhanc, serdülő kamasz
sorsával és a világ dolgaival szemben. Tehát Ró-
lad, a színészről, rólam, a nézőről és a kettőnk
között lévő üres, de mágneses erővonalakkal
beszőtt térről van szó.

Nagy meglepetés, megrendülés és öröm volt -
és nagyon megkérdőjelezte a magyar szín-
házról alkotott summás véleményemet -, hogy
Téged így láttalak a Kamra közepén: másnak, új-
nak, a szokványos magyar színháztól teljesen
idegen jelenségnek, igaznak, úgy, ahogy én a
magam színházát megálmodtam. Emberi, szí-
nészi létemben mély, olykor már sajnos alvó ré-
tegeket érintettél, új reményt adtál.

Remélem, nem hozlak nehéz helyzetbe, nem
sértem meg a rendezőt, Zsámbékit, akit becsü-
lök, kollégáidat, akiket jó, szakmájukat kitűnően
ismerő színészeknek tartok, ha azt mondom: ne-
kem az előadás csak Te voltál. A rendezés, a
többiek, egyszerűen nem érdekeltek: színházat
„csináltak", de csak színházat, jól, de ahogy már
százszor láttam. Semmiféle veszély, semmi rizi-
kó, semmi meglepetés. A Te igazságod mellett
nem hamisnak, csak fölöslegesnek láttam min-
denki mást. Végső soron szívesebben néztem
volna meg egy Hamlet/Kaszás-monológot.
Opheliától, Claudiustól, Gertrudtól, de még a szí-
nészkirálytól sem lettem gazdagabb, másabb,
csak kulturális ismereteimmel tartottak kapcso-
latot, lelkem-testem sötét sarkaival nem folytat-
tak párbeszédet.

Három előadást láttam a Kamrában: az
Önbizalmat (Halász Péter), a Hamletet és az
Akárkit. Mindegyik jól volt „kidolgozva",
megcsinálva, de egyik sem rendített meg,
egyikről sem éreztem, hogy a Kamra közönsége,
mi, nézők és a színészek között több történne,
mint „kultúresemény". Innen indulva későbbi
találkozásunk, beszélgetésünk hatására,
elgondolkoztam ismét a magyar és az európai
színház helyzetén.

A színház - elsősorban a színész. Artaud-i
„érzelmek atlétája", emberebb és esetleg iste-
nebb, mint a többi ember, a szó, a szív legfeliz-
zóbb hordozója. De csak addig, amíg a nézőért
él, érte dolgozik. Sokszor úgy érzem, hogy a
„szakma", a mesterség, a kisiparosság megölte
az igazi színházat. Székek is kellenek, ha egyfor-
mák, olcsóbbak, esetleg jobbak, funkcionálisab-

Hamlet: Kaszás Gergő (Koncz Zsuzsa felvételei)

bak is; de ha Michelangelo csak egyforma szé-
keket ácsol össze az egész szezonban...

A Kamrában a Hamlet előtt a színészek a „né-
zőtéren", tehát előttünk ülnek. Várom, ebből
valami közelebbi kapcsolat lesz. De ahogy az
elő-adás elkezdődik, kimennek, azután már
csak a „színpadra" jönnek vissza. Jó ötlet, de
hiányzik a bátorság, a szakmai tudás és
hagyomány elleni lázadás, a kísérletező, kedv,
hogy több legyen, mint ötlet. Ugyanaz az
Akárkiben: az előadás előtt egy részeges,
piszkos, hajléktalan férfi ül mellém. Érdekes,
engem nagyon érint: hogy él, ki ő, mi az ő
világa? Alig veszem észre, hogy színész (és
milyen jó!). De szerepe néhány közbe-szólással
kifutja magát, és az előadás visszakerül a
színpad hagyományos terepére.

Azon csodálkozom mindig, hogy hiába hivat-
koztok a nagy példákra: a színház égi atyjaira,
legnagyobb klasszikusaira vagy az elmúlt har

minc év nagy újítóira, elölről kezdőire: csak kül-
sőséges, felületes a jelzés, nemis kerestétek. mi
késztette őket, hogyan élték át testükben-lelkük-
ben a színház létrehozását, milyen mélyebb erők
működtek közre,

Shakespeare színészként és rendezőként (a
társulat vezető tagjaként) írta darabjait, egyene-
sen a színészek szájába. Amennyire tudjuk, a
szöveg élt, változott, a színészek hozzátették a
magukét, Willie szava nem volt szentírás. Hol
van ma az az író, aki Veletek, színészekkel, ve-
lünk nézőkkel dolgozik, s nem előttünk?

A görög színház katarzisáról beszéltél, ezt
szeretnéd megint megtalálni, Gaál Erzsi most
mutatta be Oresztészét. Érdekes, erős, élő elő-
adás. Sikerült neki az, ami itt is, Nyugaton is ne-
hezen sikerül: egy fiatal. gondolom, inkább a
szakmán kívül álló, nagy fizikai erővel, robbanó
energiával rendelkező csapatot összehozott
idősebb, ismert és mindenféle színház által dör-
zsölt színészekkel, és együtt tudtak dolgozni,
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nem egymás alatt fűrészelték az ágat. Bár sok-
ban nem értek egyet Gaál Erzsivel, de ez az az
előadás, amelyet ma itt leginkább éreztem a sa-
ját színházi családfámhoz tartozónak.

De tudod-e, hogy a görög tragédiákat nem
színészek repertoárjára írták, hanem egyszeri
előadásra, a város életének az évi nagy esemé-
nyére? Tudod-e, hogy napközben, reflektorok,
színházi trükkök segítsége nélkül, úgy játszottak,
hogy a szó uralkodott? Mikor mertek megint
olyan meztelen színházat csinálni, melyben min-
den szavatok esemény lesz, magatokat is, a né-
zőket is megbélyegző, elkötelező?

A másik végleten: mikor mertek igazán a tes-
tetekkel, a fizikai létetekkel beszélni? És főleg,
mikor keresitek az utat a néző és a színész kap-
csolatának mély, alapvető megváltoztatására?

Mi a célotok ma? Jó darabokat jó színházban
jól előadni? Elég-e ez?

Magad mondod (a Magyar Nemzetben, 1993.
november 1-jén és nekem is, személyesen), „ér-
dekel az a világ, amikor nem írott darabokból
születik meg az előadás". Ebben is közel állsz
hozzám: húszéves csapatmunkánkban kevés
volt a színdarab (Beckett, Shakespeare), és sok
a prózai szövegből készült előadás (Artaud,
Lautréamont...). Persze nem adaptációról, szín-
padra alkalmazásról van szó, hanem arról, hogy
a színész beleveti magát egy szöveg, egy szerző
világába, amíg belerészegül, belefullad, meg-
emészti, és hosszú munka után egy részét a
színpadon átadja a nézőnek. Nagy szövegekkel
ez veszélyes munka: a színész is más lesz a vé-
gére, mint aki volt.

Ezt csinálta Peter Brook a Mahábháratával,
ezt Ariane Mnouchkine sok éven át, ezt a legtöbb
amerikai alternatív színház a hatvanas években.
Ez sem törvény persze: Kantor soha le nem „írta"
előadásait, Mnouchkine utolsó három évét a gö-
rög tragédiának szentelte, nagy szövegtisztelet-
tel, talán felfedezte, hogyan lehet a huszadik
század végén feléleszteni a görög kórus emberi
mélységét.

Te is és én is úgy éreztük, hogy az Európai
Színházak Uniójának találkozóján a legfonto-
sabb esemény a Malij Tyeatr Gaudeamusa volt.
Nem a leghíresebb, nem a legtökéletesebben
megvalósított előadás, nem a legjobb szöveg, de
életbevágóan fontos volt a húszegynéhány szí-
nésznek ezt, ma megcsinálnia és nekünk elmon-
dania. Nyilvánvaló, hogy egymással való kap-
csolatuk, a színház szerepe életükben, életmód-
juk, minden más volt, minta Tiéd, a magyar szí-
nészeké. Erezni is az izzadtságszagot, a ke-
mény fizikai elkötelezettséget, a hosszú edzést,
az elfogadott, állandó veszélyhelyzetet. Ők me-
zei patkányok, izmos, kiéhezett, könnyen hara-
pók, hó alatt is megélők.

Mezei patkányt sohasem láttam pesti színpa-
don. Azt mondod, Gergő, szereted a lovakat.

Örülök neki, de Rajtad sem, Hamleteden sem
éreztem. Jó lenne egyszer nagy erdők-mezők le-
vegője, hegyek szele, napfény vagy vihar, gom-
ba és friss lótrágya szaga is a színpadon. Ez nem
folklór, nemzeti parasztság, hanem színház és
természet, a Kozmosz egyetemes összefüggé-
se. A színház szerepe a tudatalatti legsötétebb
sarkától a nagyvilág legtávolabbi csillaghalma-
záig - minden, ami az embert a mindenséggel
összekapcsolja. Régóta mondom, hogy a szí-
nész szakma szerint őrült, a világ minden baját a
vállán hordozza (ezt éreztem nálad olykor Ham-
letedben). De a világ minden egészségét, örö-
mét, zenéjét is magáévá kell tennie. (Persze nem
pirospozsgás arcokra, feszülő izmokra és har-
sány, agyaros kacagásra gondolok.)

Azt mondod, Hamlet szerepéhez úgy kezdtél,
hogy életet, lakást változtattál, kilókat fogytál. Ez
szép, komoly, felelősségteljes lépés, tetszett is.
Csak később gondoltam: a hatvanas évek avant-
gárd színházának legjobb színészei, Ciestak.
Grotowski, de a fiatal Barrault és a régi öreg ja-
pán színészek is meg tudták volna ezt csinálni-
máshogy is: mint talán az indiai jógik, szemünk
láttára híztak-fogytak, változtatták volna súlyu-
kat, erejüket, egész megjelenésüket. Hallgasd
meg jól, mit is mondasz mint Hamlet a színészki-
rálynak a nagy színészmonológ elején:

...Iám, e színész,
Csak költeményben, álom-indulatban,
Egy eszmeképhez úgy hozzátöri
Lelkét, hogy arca elsápad belé,
Könny űl szemében, rémület vonásin,
A hangja megtörik, s egész valója
Kiséri képzetét?

Figyelj saját szavaidra...
Sok mindent mondanék még a magyar szín-

házról, meg arról, hogy merre jár (szerintem,
hogy posványosodik el) az európai színház, arról
is, hogy milyen színház az, amelyért még ma is
tudnék harcolni-küzdeni. Ahogy hallgattalak,
mintha magamat hallottam volna huszonöt éve:
ez nagyon jólesett. Van még parázs az „iszap
alatt, a mocsár fenekén".

Egy dolog nagyon elgondolkoztatott. Mondod,
barátaiddal, néhány fiatal színésszel, magatok,
egyedül, megpróbáltok eljutni olyan ma-
gasságokba, ahol jól éreznéd magad, hol jól léle-
geznél. Aláírom, igazolom: mindegy, hogy új
vagy már egyszer járt az út, minden generáció-
nak, minden embernek magának kell újra felfe-
deznie a világot, megépítenie saját magát. Azt is
mondod (gondolom, nem rólam beszéltél), hogy
ezt az öreg mesterek nélkül próbáljátok. Ez is
igaz, ez is kell. De két kérdésem marad.

Az első: mekkora a veszélye annak, hogy a
mai színházi struktúra eloltja a tüzet, belétek
fojt-ja az energiát, kiszárítja a lelketeket? Mit
jelent ma az állandó társulat, a repertoár, az,
hogy egy-szerre tíz darabot játszol, s még
többet pró

bálsz? Kevés a lehetősége annak, hogy
messzebbről, magasabbról lásd munkádat.
Tudom, nehéz kérdés a színház ujjászervezése
anyagi, megélhetési problémák között, ebben a
keserű világban. De hiszem, ideje, hogy Ti, fiatal
színészek (és az idősebbek, a tapasztaltabbak)
együtt gondolkodjatok, határozzátok el, milyen
legyen a jövő magyar színháza. Itt a filozófia, a
művészeti alkotás és a mindennapi működés
megszervezése teljesen összefonódik.
Tudjátok-e, hogy Brook, Mnouchkine színészei
soha egyszerre több munkát nem vállalnak:
amíg egy alkotó folyamatban vannak, csak
abban élnek? Ezért persze küzdenek is,
áldozatokat hoznak.

A második kérdés: mire kellhet öreg mester?
Persze arra, hogy tapasztalatát, összerablott
kincseit átadja. A jó színész mindig tolvaj, mindig
lop: az életből, könyveiből, mestereitől. De hoz-
záteszem, hogy a színház élőlény, emberi ter-
mészete van: serdül, nő, fejlődik. Ehhez hozzá
tartozik, hogy mint minden emberfiának, át kell
vergődnie az összes gyermekbetegségen. Ka-
maszkrízisen. Ötven évig a magyar színház ki
akarta kerülni az összes kísérletet, próbálkozást,
ami az európai színház e századi növekedésé-
nek alapja. Ha mindez eljutott is, csak mint kurió-
zum, látványos furcsaság vagy szakmán kívüli
esemény. Utcaszínház, rögtönző, improvizációs
színház, a közönség százféle provokálása, be-
vonása, színpadra vitele, a színész a maga sze-
repét, életét, énjét a színpadra dobja, ott éli, szín-
ház a romok között, háztetőn vagy pályaudva-
ron, áruházban vagy kirakatban - mindebben
sok a zsákutca, olyan újdonságok, amelyek
megszületésük után hamar elavulnak. De úgy hi-
szem, egy igazi színésznek, mielőtt a szakma ru-
tinjára adja magát, mindezen át kell vergődnie:
ez képezi, erősíti, mélyíti érzékenységét, vasta-
gítja bőrét. Legalább erre jó - és kell - az öreg
mester, hogy néhány tucat kísérlet keretében vi-
gyen át, mint Kharón a Hádeszen, a század szín-
házának leülepedett labirintusán.

Ha ma nem is haldoklik, de állóvízzé válik a
színház. Nem nagy színész, nem új darab, nemis
forradalom kell ahhoz, hogy megint feléledjen,
újra éljen. Hanem hogy a szakma a saját sátrát
felállítsa, felrázza önmagát, kiszabaduljon a zárt
keretekből és végre embert-világot felfedező,
sorsdöntő helyet csináljon ismét a színpadból.
Ez nem technika, nem pénz kérdése. A
televízióval, a filmmel saját területükön úgysem
versenyezhet. Ehhez színész kell, bátorság.

Remélem, Gergő, útjaink még találkoznak.
Addig is, minden jót!

Budapest, 1993. október-november

Georges BAAL - színházi szakkritikus, a CNRS színházelméleti kuta-
tója, a párizsi egyetem tanára, színész és rendező, a Nemzetközi Szín-
házkutatás (Oxford-London) című folyóirat állandó munkatársa.
Gyakran jár Budapesten, utoljára az Európai Színházak Uniójának má-
sodik találkozóján járt itt. A mellékelt írás ez alkalomból megfogalmazott
gondolatait tartalmazza nyílt levél formájában.


