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- Dramaturgként végeztél a
rendezel, és elég hamar uto
vetkező évadban vezető ren
kon. Egy nagy színházról k
nod, holott eddig inkább cs
csináltál, furcsákat, vadakat
gal. Hasonló a helyzet a szi
ződő Gaál Erzsébettel: az e
nyíregyházi botrányokat kö
cenben rendezett Hermeli
sem járt nagyszínpad köze
szakma jelentős része döb
kérdezi: mi lesz ebből?
 Mindenki azt mondja

Fiatal vagyok, amatőr vagy
Miért gondolom, hogy arra
én csinálok, egy egész váro
pedig az jut eszembe, hog
bíró közül tíz azt mondja,
felmerül az elfogultság vesz
bizodalmam az ügyben.
elfogultságról van szó. És
hogy amikor tökéletesen
előadások születnek szerte
nem nagyon aggódik senki
szót nem kaptam - két em
nem biztos, hogy kell jó s
akkor van vágy a nagy
megtiltják, hogy felmenje
nyilván úgy ítélték, hogy a
nem kell. Azt nem is fel
elmennék, akkor más h
goznék.
 Miért, feltételezhetnék
 Nem vagyok állat, e

hogy Genet Paravánokját a
don akarjam megcsinálni, h
ban kéne, természetesen...

- ...csak hát a realitáso
mondanak ennek...
 Persze, a nézői igény

mind politikai kérdés.
 Az politikai kérdés, ho

házban mi megy el harmincs
 Abszolút politikai kérd
 Nem arról van szó

emberek kedvet éreznek,
pedig nem érdekli őket, azt n
 Az emberek úgy járna

közértbe, és nagyon sok m
majdnem mindegy, hogy én
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- Igen, hogy ne bántsák, ne sértse semmi.
 Nagyon szeret például nagy színészt látni,

s nézni, hogy valaki milyen jól játszik.
 Ez nekem fura, nagyon fura: áll egy szí-

nész a színpadon, és pakolgatja a fájdalmát
jobbról balra, hol jól, hol rosszul, előadás meg
nincsen körülötte, és az emberek tényleg élve-
zettel nézik, hogy a színész hányféle arcát
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...
DIG OPPOZÍCIÓBAN VOLTAM
főiskolán, négy éve
lért a végzet: a kö-
dező leszel Szolno-

ell majd gondoskod-
ak stúdióelőadásokat
, vegyes visszhang-
ntén Szolnokra szer-
lőző két évadban, a
vetően - a Debre-
ntől eltekintve - ő
lében. És akkor a

benten és aggódva

: ezt nem szabad.
ok, rosszul fog állni.
a hülyeségre, amit

s kíváncsi lesz! Erről
yha tíz törvényszéki

hogy „nem", akkor
élye. Ez az egyetlen
Hogy talán valami

az azért érdekes,
érdektelen színházi
az országban, akkor
. Én viszont egy jó
ber kivételével. De

zót kapni. Bennem
-színpad után, ha
k oda. Miskolcon
mit én csinálok, az

tételezték, hogy ha
atáselemekkel dol-

?
szembe sem jutna,
miskolci nagyszínpa-
olott az Operaház-

k némiképp ellent-

, a befogadás... Ez

gy egy vidéki szín-
zor, és mi nem?
ésnek gondolom.
, hogy amire az

arra bemennek, ami
em nézik meg?
k színházba, mint a
indent végignéznek;
milyen előadást csi-

nálok - csak ne legyen nagyon különös -, a nézők
nyugodtan végigülik. Ebből a szempontból a jó
meg a pocsék között szinte nincs különbség. Ez az
önkormányzatot sem érdekli különösebben, holott
a pénz egy részét ő adja, a színház vezetőit ő neve-
zi ki. Tehát hogy ki csinálhat színházat és ki nem,
az sokkal inkább politikai, mint esztétikai kérdés.
Ami a nézői igényeket illeti, azon én rengeteget tör-
tem a fejem, főleg akkor, amikor az egyes számú
tragédiámat akartam megírni Nyíregyházán. Arra
gondoltam, hogy a Néző nevű szereplő bejön, és
abbahagyatja az előadást, „Álljanak már le! Én ki
akarok kapcsolódni!". Arra akartam rájönni, hogy
miért? Hát nem azért vett jegyet, hogy bekapcsol-
ják valamibe? Ezt nem tudtam megfejteni. Na jó,
nyilván pihenni akar. De szerintem pihenni, lábat
áztatni marha rossz. Nem feltétlenül azt akarom,
hogy a néző az agyát használja, de az jó lenne, ha
az érzékei kicsit nyitva lennének. A szeme, a füle, a
szíve... valahogy nyitva legyen, érted?

- Azt érzékelem, hogy a néző otthonosságra
vágyik, olyan dolgokat akar látni, amiket már ismer.

Jelenet a Zalaszentivánéji álom előadásából
(Zóka Gyula felvétele)

mutatja, milyen szépen sír vagy rendül meg, és
ezt mennyire ki tudja fejezni. Holott az előadás
egészének kellene közölnie ezt velem, az
egésznek, aminek a színész csak egy része, még
ha tán a legfontosabb része is. De a nézőt nem
szabad bántani azért, mert ilyenek a
színházbajárási szokásai. A színház dolga az
lenne, hogy mutasson neki mindenfélét. Erre
aztán riasztó példákat mondanak, hogy például
Jancsóék mennyire el-ijesztették a nézőket
Kecskeméten. Én csak az utolsó előadásukat
tudtam megnézni, mert még kicsi voltam, db
Gyurkó Dr. Faustusa az egyik legszebb színház
volt, amit láttam. Azokat a riasztó példákat nem
emlegeti senki, amikor egy színház csak
operettekre áll rá. Nem az a baj, hogy azt
játssza, hanem hogy rosszul játssza, mert ezzel
is el lehet riasztani egy csomó embert. Most
nekem kell szembesülnöm ezzel a helyzet-tel, és
ez elég utálatos lesz. Eddig mindig oppozícióban
voltam, ahonnan sokkal könnyebb ugatni.
 És fogsz le rendes Marica grófnő t kiállítani

Szolnokon?
 Ez volt az első kérdés. Azonnal megszólalt

az aggódókórus, vegyem tudomásul, mondták
nekem, hogy baromságokat csinálni nem lehet.
Én egyébként tavaly Miskolcon is jelentkeztem a
Marica grófnőre, de ott szóba sem jöhetett. Sze-
rintem az operett elképesztően gazdag műfaj, és
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láttam jót is: a Mohácsi János rendezte kaposvá-
ri Csárdáskirálynőt például, amelyben erősen
gondoltak valamit a darabról, és ez a nézőtéren
senkit nem zavart. Szép ruhákban elénekelték,
eltáncolták a darabot, csak éppen mindenkinek
rettenetesen erős köze volt hozzá, vagy ha nem
volt, akkor is élvezte. Mert annál szomorúbbat

alig tudok elképzelni, mint amikor valakik fárad-
tan és unottan végigjátszanak egy előadást,
semmi örömük nincsen benne, a nézők persze
fél tizenegykor még tapsolnak, boldogok, van
nyolcvan finálé, aztán a színészek halálosan
jeges arccal jönnek ki, mert pontosan tudják,
hogy amit csináltak, az rossz volt, és csak
valamiféle automatizmus működött, amihez
nekik igen kevés közük van.

- Talán arról van szó, hogy mostanság vég-

letesen más izgatja a pályáját vagy a szakmáját
komolyan vevő színházi embert, illetve az elő-
adásra jegyet váltó fantomarcú átlagnézőt. Az a
kérdés, hol az átjárás...

 Szerintem, ha valaki nagyon akar valamit,
akkor azt az emberek megérzik, és mennek vele.
Színészek is, nézők is. Ellenpéldám: amikor Za-
laegerszegen próbáltam a Szentivánéji álmot,
akkor a próbák közben az egyik művész azt
mondta nekem: tulajdonképpen érti, mit akarok,
de ő ezt nem csinálja. Csak nem képzelem, hogy
ennyi munkát fog befektetni valamibe, ami itt
nem kell senkinek. Pesten igen, szóljak nyugod-
tan, ha valami lilát csinálok, lilára ráér, de csak
Pesten. És akkor elváltunk egymástól. Szóval
sokszor az emberek maguk nézik le a munkáju-
kat, meg azokat, akiknek csinálják. A közönség
sosem tudja lenézni azt, amit még nem látott.

 Mindaz, amit eddig elmondtál, kicsit tán
félreérthető. Mintha valamiféle színészellenes-
séget lehetne kihallani mögüle, holott te nagyon
sok energiát és érzelmet fektetsz a színészi mun-
ka kidolgozásába, és többnyire nagyon meg is
szeretnek azok, akikkel dolgozol. Miskolcon, a
színészklubban szinte sorban álltak érted az em-
berek, hogy ki beszélgessen veled.

 Ez nagyon visszataszítónak tűnhet, ha
valaki nem ismeri a helyzetet. Mert a színészek
részéről ebben semmi udvarlás vagy
megalázkodás nem volt. Én ugyanis ott nem
voltam helyzet-ben, sem a pénzük, sem a
pályájuk nem tőlem függött. Csak a saját
rendezéseimben tudtam helyzetbe hozni őket.
Esetleg felhívhattam né-hány rendező
figyelmét, milyen jó lenne, ha őt vagy a másikat
betenné az előadásába, hogy vegyék már észre.
Ennyi. De én igazán nem tudtam segíteni rajtuk.
Ott fojtogattuk egymást, szívtuk a másik vérét, és
akkor ennek egyszer csak vége lett: akivel
dolgoztál, az megy tovább, és csinál mást.
Hiszen a színésznek mégiscsak arra kell
berendezkednie az életben, hogy jönnek-men-
nek mindenféle mániákusok, egoisták meg csa-
lók, mondanak ezt-azt, lesz egy előadás, aztán
kész, jön a következő. Észrevettem, mennyire
féltékeny vagyok erre. Miközben tudom, hogy ez
a világ rendje. Csak azzal biztathatom magam,
hogyha valami fontos, komoly dolog történt köz-
tünk, akkor az meg is őrződik.

 Meglehetős ellentmondást látok személyi-
séged szelídsége és előadásaid vadsága kö-
zött...

 Valamilyennek lenned kell ahhoz, hogy
el-fogadjanak, hogy életben maradj - és persze
nem mersz csupaszon az lenni, aki vagy. Na-
gyon sokáig nem is vágytam a rendezésre, mert
azt gondoltam: ehhez agresszió kell... és egy
ilyen úgynevezett kedves fiúban hol van
agresszió? Aztán látnom kellett, hogy
rettenetesen van. De ez az utolsó háróm-négy
év, amikor ren-

Zsótér Sándor (Koncz Zsuzsa felvétele)
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deztem - minden kudarcával és tudatlanságával
együtt - életem legszabadabb periódusa volt.
Azt csináltam, amit gondoltam, ez pedig nagyon
jó érzés. Minden előadásom rengeteg hibájáról
tudok, de nem szégyellek semmit.

 Rendezéseidben mintha mindig mindent
újra és elölről akarnál kitalálni: az egészet újra,
minden ízében. Ezek pedig meglehetősen ön-
gyilkos vállalkozások. Mintha viszolyognál attól,
amit már tudsz.

- Valóban van bennem szándék arra, hogy
ne úgy legyen, ahogy volt, és ne úgy, ahogy tu-
dom. Ez nem a másságnak valami megveszeke-
dett hajszolása, hanem az unalmas ismétlést el-
kerülni kívánó igyekezet. Tíz évig ültem rendezők
mellett, figyeltem, mint egy állat. Rendezés köz-
ben sokszor gondolkodtam azon, hogy úristen,
ebben a rossz helyzetben mit csinált volna ez
vagy az, és nem jutott eszembe. Egyszerűen ki-
mentek a fejemből azok az információk, amiket
nálam sokkal okosabb emberektől hallottam.
Vagy ott vannak valahol hátul a fejemben, de
nem segítenek, valami másnak kell működnie,
úgy érzem. Persze, megcsinálhattam volna A
kaméliás hölgyet Miskolcon, nagyszínpadon, ha
jobbra ott a kandalló, balra meg a két fotel, ame-
lyikbe rendesen le lehet ülni, rágyújtani és be-
szélgetni. Nem megy. Pedig közben vonz is,
hogy ilyesmit rendezzek egyszer. Könyörögtem
az igazgatóimnak, hogy hagyják, csináljam azt,
amit csinálok, akkor majd kedvem lesz a másfé-
léhez is. De ha megparancsolják a mit és a ho-
gyant, akkor abból csak dac lesz. Előbb-utóbb
úgyis mindenki klasszicizálódik, hogy ilyen fenn-
költen fogalmazzak, tehát elhagy, elhagy, el-
hagy. De addig csinálni kell mindenfélét, hogy le-
gyen mit elhagyni.

 Az úgynevezett „fiatal" magyar színházat
vagy irodalmat figyelvén, nekem egyre inkább
azaz érzésem, hogy nagyon zárt, személyes mi-
tológiák működnek. Magamon tapasztalom,
hogy jobbára csak a kedves ismerőseim és bará-
taim dolgait értem és szeretem, úgy ahogy, s
gondolom, baj, ha ezek a gesztusok az „idege-
nek" számára - a konvenciók hiánya miatt - nem
megfejthetők, nem hozzáférhetők.

 Lehet, hogy így van. Ezen még soha nem
gondolkodtam, mert azt hiszem, van valamiféle
sorvezető a színházi előadásokhoz. Én elmesé-
lek egy történetet, és az vagy hat a nézőre, vagy
nem. Unatkozik, sír vagy nevet. Ha engem na-
gyon bántani akarnak, akkor annyival elintéznek,
hogy csak a konvenciókat rázogatom, mintha
egy asztalterítőt akarnék lerántani. Én meg azt
gondolom, hogy nem így van. A Woyzeckbe be-
tettem a Bizottság Együttes számait, mert segí-
tettek összekötni a magam tébolyát Büchneré-
vel. Addig és azért forgatom, keverem a dolgo-
kat, amíg meg nem értem, nem pedig azért, mert

Kuna Károly és Posta Lajos a Woyzeck miskolci
előadásán (Jármay György felvétele)

modern akarok lenni. Arra még nem láttam pél-
dát, hogy színház születne, amikor valakik az
első szótól az utolsóig szépen értelmezve
végig-mondanak egy darabot. Nekem ez nem
színház, s akkor már becsületesebbnek tartom,
ha valaki valaminek egy szegmensét mutatja
meg: azt, amihez mélyen köze van. Én a
Woyzeckből harmincévesen ennyit tudtam
megérteni. Vagy ott van A kaméliás hölgy
nagyjelenete, a kurtizán és az apa találkozása,
amit mindenki a Traviátából ismer. Jön a papa,
és könyörög a nőnek, hogyne szeresse a kisfiát,
Mademoiselle Gautier meg kicsit pityereg, aztán
beleegyezik, lemond a szerelméről. Én meg
biztos voltam benne, hogy ez nem ilyen
egyszerű, és hogy ez a gyönyörű nő bizony
vágyat ébreszt ebben a vidéki nyárspolgárban.
Azt mondtam, ez is csak megtöcsköli a nőt, ez is
csak arra használja, amire mindenki, és a
jelenet így lesz hiteles. Érzéki kapcsolat születik
a színészek között, és érzéki hatást tehet a né-
zőkre is, tehát egy stilizált kefélés közepette
hangzott el az érvelés. Innentől pedig „becsava-
rodtam"; nem vágytam arra, hogy az apának na-
turális legyen a feje, így aztán rákerült egy med-
veálarc, a végén pedig - ekkor lett csak igazán
ördögi a helyzet -- a körülmények folytán nem-
csak Armand-t, hanem a nőt is Kuna Károly ját-
szotta. És akkor megszületett egy kép, amely-
ben az apa, mint egy állat, egyszerre erőszakolja
meg a saját fiát és annak szerelmét. Ezt nagyon-
erős, sűrű dolognak tartottam, rettenetesen hit-
tem benne, és azt gondoltam, hogy a színházban
az efféle dolgok jók.

 És mindeközben legjobb lelkiismerettel
állítod, hogy hűséges vagy a darab
szelleméhez?
 Persze, azt gondolom, hogy egyedül én

vagyok hűséges.
 A történet nincs elárulva, nincs ironikusan

kezelve?
- Nincs. Halálosan komolyan veszem a törté-

netet, halálosan komolyan veszem a prostitúciót.
 Hallgatlak, és eszembe jut, hogy néhány

hónapja az osztrák tévében vetítettek egy doku-
mentumfilmet Thomas Bernhardról. Valami régi
interjúban piszkálódva kérdezte a riporter, hogy
miért olyan izgatott mindig, mi ez az állandó iz-
gágaság? Bernhard pedig azt mondta, hogy
szerinte az izgalom a művészet legfontosabb
eleme.
 Igaza van.
 Mert ha őt nem izgatja, akkor kit

izgasson? A művészetnek ez az energiája.
 Tökéletesen egyetértek. Rövid pályám

alatt, mióta ezt a szomorú játékmesterséget csi-
nálom, számtalanszor próbáltak rábeszélni arra,
hogy ezt vagy azt rendezzem meg. Itta darab, itt
a szereposztás, ekkor van a bemutató, és kész,
örülj neki. De én nem tudok másképp próbát kez-
deni, csak ha abban az illúzióban élek, hogy ez
most mindenkinek a lehető legfontosabb lesz.
Mit csináljak, ha adnak egy darabot, amiről nem
jut eszembe semmi? Hogy álljak a színészek elé,
hogy figyeljetek, itt ez a dolog, összedobjuk öt
hét alatt, mindegy, majd lesz valami.
Rettenetesen félek, amikor el kell kezdeni
valamit, és meg-próbálok annyira felkészülni,
amennyire csak lehet. A színészeknek pedig
érezniük kell, hogy olyasvalamit akarok közölni,
amit csak velük tudok, érezniük kell, hogy
hihetetlenül nagy szükségem van rájuk.


