
BÉRCZES LÁSZLÓ

BŐ ESZTENDŐK
BESZÉLGETÉS VALLÓ PÉTERREL

- Kezdésként idézek egy interjúból: „Négy ren-
dezés egy évadban. Nem sok ez egy kicsit?" Ezt
1974-ben, huszonhárom évvel ezelőtt kérdezték
tőled. Mi január közepén beszélgetünk; hamaro-
san bemutatják Csáth Géza Janika című drámá-
ját, amit most rendezel. Ez ebben az évadban -
az évad közepén - a negyedik munkád. Nem sok
ez egy kicsit?

 A főiskolán Nádasdy Kálmán mindig azt
mondta, az ember negyvenéves koráig állandóan
dolgozzon. En ehhez tartottam magam, aztán
meg valahogy úgy maradtam. Ez talán alkati
kérdés.

- Milyen alkat ez?
 Ez az alkat egy szakma képviselőjéé, amely

szakma dolga olyan magas színvonalú színházi
előadások létrehozása, melyeket meg is néznek
az emberek. Pejoratívan hangzik, de nem annak
szánom: iparosok vagyunk. A főiskola után leke-
rültünk vidékre, ahol magától értetődően követ-
kezett egymás után a gyerekdarab, a zenés, a
szezonnyitó, a szezonzáró... Azok az idők nem
kedveztek az arisztokratizmusnak, különösen
nem, ha valaki beosztott rendező volt, márpedig
én világéletemben az voltam. Nos, nem is lett
belőlem arisztokrata. A sok munkának nemzedéki
oka is van. Generációm nem kevés tagjának
ahhoz, hogy egy nivellált korban megjelenjen,
feltűnjön, érvényesüljön, rendkívüli erőfeszíté-
seket kellett tennie. Ebből lett az „alkat", amelyik
akkor is megy-lohol-gürizik, amikor erre nem
kényszeríti a helyzet. Ez persze nem csak a ren-
dezőkre vonatkozik.

 Ez a „gürizéses" szemlélet nálad mikor ala-
kult ki?

- Diákkoromban. A Radnóti Miklós Gyakorló-
iskolába jártam. Szerencsém volt: osztálytársam
volt Szilágyi Ákos, El Kazovszkij, Kántor Péter,
vagy például Felcsuti Péter, aki most az Unic
Bank elnöke, Német Péter, aki sokáig a Magyar
Hírlap főszerkesztője volt... és persze főorvosok,
matematikaprofesszorok... Ez egy ilyen iskola,
ilyen osztály volt. Orosz tagozatos osztály.
Tizenkét évig jártam oda, és ezalatt kialakult köz-
tünk a versenyszellem, a jó értelemben vett harc.
Engem valami a színház felé vitt, jóllehet a csa-
ládban nem volt színházi ember, én pedig soha
nem láttam színpadot hátulról. Felvételiztem, fel-
vettek.

 Jellemző-e ugyanez az ambiciózus akarás
nemzedéked azon tagjaira, mondjuk, a szajoli
vasutasra vagy az érdi kőművesre, akik nem
voltak ilyen szerencsések, és nem jártak a Rad-
nóti orosz tagozatos osztályába?

 Volt itt egy másik szerencse is: életünk
fontos időszaka, a lelki és szellemi fejlődésünk
szempontjából meghatározó kamaszkor egybe-
esett a hatvanas évek nyitottabb szemléletével. A

kamaszos szabadságvágy egy „liberalizált" világ-
gal találkozott. Spanyol csizmában, francia új-
sággal a kézben betette lábát az országba a Nyu-
gat. Jól emlékszem, ez volt a nagy áttörés: a
hölgyek spanyol cipőt vásárolhattak, és a kaba-
rétréfákban felbukkantak olyan hősök, akik meg-
járták Párizst, szabad volt olyasmit olvasni, amit
korábban nem... Szóval illúziók és reális remé-
nyek közt nőttünk fel, olyan idők voltak ezek,
amikor érdemesnek látszott keddről szerdára,
szerdáról csütörtökre ébredni és elkezdeni a na-
pot. Értelme volt a munkának, a gürizésnek, és

szerintem ezt így élte meg a szajoli vasutas és az
érdi kőműves is. Visszatérve saját szakmámhoz:
nem lehet véletlen, hogy a magyar színházi életet
jelentősen megváltoztatta és ma is meghatározza
az a nemzedék, amelyiknek fiatalsága egybeesett
a hatvanas évek friss és relatíve szabad világával.
 Árra a nemzedékre hivatkozol, melynek tag-

jai ötven év körüliek. Te a magad negyvenhét
esztendejével örök Benjáminként hozzájuk is tar-
tozol meg nem is.
 Van itt egy kikerülhetetlen alapkérdés: kell-e

ahhoz hatalmi pozíció, hogy az ember viszonylag
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szabadon dolgozhasson? Vagy éppen a szabad-
ságban korlátoz a hatalom? Talán éppen az imént
említett „benjáminságom" miatt döntöttem úgy
annak idején, hogy nem akarok hatalmat. Ehhez a
mai napig tartom is magamat. Bár a Radnóti
Színházban mostanában kénytelen-kelletlen fő-
rendezői feladataim támadnak. Nekem, viszony-
lag idős embernek, aki lassan negyedszázada a
pályán van, néha „hivatalosan" is vélekednem
kell egy-egy fiatal kolléga munkájáról. Ő esetleg a
bukás szélén tántorog, és már csak egy hét van a
bemutatóig, márpedig az üzemmenet nem áll-hat
le, „the show must go on"..., szóval muszáj lenne
beleszólni-beleavatkozni
a munkájába-és ilyenkor
hihetetlenül rosszul érzem
magam. Nem szívesen
főnökösködöm, saját bőrömön
tapasztaltam, milyen az, ha más
bele akar avatkozni a munkámba.
Nekem annak idején nemigen
tudtak olyasmit mondani, amivel
egyetértettem volna. Nem mint-ha
butaságokat mondtak volna. Es
mégsem. Ilyen vagyok, csö-
könyösen ragaszkodom a hü-
lyeségeimhez, illetve alárendelt
helyzetekben nem hallom meg az
okos szavakat sem.
 Á hatalmi helyzetek ilyen

tudatos kikerülése azt jelzi, hogy
kerülöd a konfliktusokat - és az a
gyanúm, szigorú és pontos
önismeret áll egykori döntésed
mögött.
 Az önismeretről: minden

alkotómunka hátterében ott áll az
ember gyerekkora és neveltetése.
Ott húzódik egy meghatározott
környezet és annak története,
múltja. Azt tapasztaltam, hogy
életem semmilyen rezdülése,
megnyilvánulása nem volt hiteles
olyankor, amikor erről a
környezetről s benne magamról
megfeledkeztem. Akkor dolgoztam
jól, akkor fogalmaztam pontosan,
amikor a biztos tudásomra
építettem. Biztos tudásom pedig
egyvalamiről van: a saját
életemről. Ami pedig a
konfliktusok kikerülését illeti: a
színházcsináláshoz soha nem a
karrier aspektusából közeledtem.
Nem dobog gyorsabban a szívem, ha a
Vígszínház bársonyszékei közül dirigálhatom a
színészeket, mint hogyha a kamaraméretű
soproni színházban vagy a dunaújvárosi
tanácsháza kultúrtermében tehetem ugyan-ezt.
A rendezés szakma, amit szenvedélyesen
szeretek. Engem a karrier nem motivál, így aztán

elkerülnek a konfliktusok. Közben szép csende-
sen, beosztott rendezőként, mégiscsak csináltam
valamiféle karriert. Elértem, amit elérhettem,
rendben vagyok, a helyemen vagyok.
 Nem mindig volt ez így. Á kezdeti sikereket -

Veszprém, Szolnok, Vígszínház- a nyolcvanas
években tétovább, bizonytalanabb, olykor pánik-
szerűen kapkodó időszak követte. Törvényszerű
vajon az ember életében az ilyesfajta törés ahhoz,
hogy végül a „helyére" kerülhessen?
 Ma úgy látom, hogy az én apró darabokra

zúzódásom törvényszerű volt. Az mégiscsak le-
hetetlen, hogy valaki, akinek felkészültsége eny-

hén szólva hiányos, egyenes vonalban
száguldjon a karrier útján. Valami különös
véletlen folytán tizennyolc évesen felvettek a
Színművészeti Főiskolára, ahol mindenki
idősebb és tapasztaltabb volt nálam, és szinte
mindenki a magyar művészeti élet nagy
családjából származott. Végzés után pedig
különös szerencsék értek: például óriási
színészekkel dolgozhattam - attól szeren-

cse ez, hogy valamiért nem faltak fel. A benjá-
minságom miatt hagytak életben? Vagy mert
főiskolásként asszisztenskedtem a Vígben, és
Ruttkai Eva esetleg szólt Latinovitsnak, akit
Veszprémben rendeztem, hogy „ezt a gyereket
ne bántsd!"? Ugyanebben az évben Kornis Mi-
hály, aki évfolyamtársam volt, otthagyta a pályát.
Engem meg vitt az első nekifutás lendülete és sok
apró szerencse. Persze már nekifutni is csak
azért mertem, mert fogalmam sem volt, miről
van szó. Aztán egyszer csak elakadtam. Jöttek a
kallódás meglehetősen nehéz évei. De most,
hogy utána vagyok, hogy kibírtam és megmarad-
tam, már azt mondhatom, ez-

zel is szerencsém volt: nyílt és
födetlen arccal tudom vállalni
az utat, amit eddig bejártam.

 Valójában mit kellett ki-
bírni?

- A polgári létezés szét-
mállását. Belezuhantam egy
saját készítésű pokolba..., az-
tán jó volt kijönni belőle vala-
mikor a nyolcvanas évek de-
rekán. Megint csak eszembe jut
a nemzedékem: egyenes vonalú
karriertörténetet nem-igen
találsz. Tragikussá ez azoknál
vált, akiknél egybe-esett az
úgynevezett rend-szerváltás
idejével.

 Poklot említesz, előzőleg
pedig főiskolai hátrányos
helyzetedről beszéltél. Nem
túlzod el a nehézségeidet?
Jófajta iskolába jártál, elsőre
fel-vettek a főiskolára,
nyelveket beszélsz, értesz a
zenéhez, a
képzőművészethez... Ehhez
mégiscsak egy rendben lévő
családi háttér kellett.

 Ez igaz. En csak magán-
életi bajaimra és az életko-
romból fakadó hátrányokra
utaltam. A rendezés olyan
szakma, amelyben nem érfel-
készületlennek lenni, nem ér
műveletlennek lenni. Nos, ti-
zennyolc évesen nem lehetsz
művelt. Nem is voltam az.
Ezért is akartak kicsapni: nem

tudtam
utolérni a többieket. Egy csomó

könyvet kellett egyik napról a másikra elolvasni.
Karinthy Marcival és Ascher Tamással is egy
osztályba jártam - Tamáséknál akkora könyvtárat
láttam, hogy olyan csak a Szabó Ervinnek van. Ő
biztosan olvasta már mindazt, amiről én még
csak nem is hallottam... Igen, persze, nálunk is
volt könyvtár, de nem akkora. - Árnyalatokról
beszélsz.
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- Így van. Lényegileg valóban nem voltam
hátrányos helyzetben, a szüleim mindent meg-
tettek, hogy a nővérem is, én is értelmiségi pá-
lyára kerüljünk. Sokan jöttek nehezebb családi
körülmények közül, igaz, ők például amatőr szín-
házzal foglalkoztak, és ez, a szó mély, érzéki értel-
mében, akár nagyobb tudást jelenthetett, mint azén
könyvekből összeszedett, viszonylagos műveltsé-
gem.

II.

- Most ugrom az időben. Mindjárt bejátszok egy
részletet az egyik pesti színházi rendezésedből -
ezt hoztam el a Színházi Intézet választékából. Ha
minden munkádról lenne felvétel, te mit válasz-
tanál a főiskola utáni időszakból?

 Rögtön a diplomarendezést, Az ügynök ha-
lálát, amelyben többek között Latinovitscsal,
Cserhalmival, Meszléryvel, Dobákkal, Göndör
Klárival dolgozhattam. Aztán eszembe jut a
Kőműves Kelemen, amiről a következő SZÍN-
HÁZ-estetek vendége, Spiró Gyuri ezt írta kritiká-
jában: „Valló Péter munkájának színháztörténeti
jelentőségét az a tény sem kisebbíti, hogy ezúttal
egy rossz előadást rendezett."

 Most Nádas Péter Találkozás című
drámájából következik részlet. (...) Ebben az
előadásban kamatoztattad mindazt, amiről eddig
beszéltünk: alapos zenei és képzőművészeti
felkészültséggel, egy nagy színházi személyiség
segítségével megfogalmazhattad nemzedéked
alapkérdéseit. Az előadás mégsem aratott sikert,
a kritikusok számon kérték, amit a Nádas-
előadásokon számon szoktak kérni: a magyar
színház nem alakította ki azt a sajátos színpadi
nyelvet, amely által Nádast megszólaltathatná.

 A pályám nagyon fontos állomása ez az
előadás. Rengeteget tanultam, miközben együtt
dolgoztam Nádassal, a díszletet tervező Jová-
novics Miklóssal, a zeneszerző Vidovszky Lász-
lóval és persze a színésznővel, Ruttkai Évával.
Meghatározó próbaidőszak volt ez, noha látvá-
nyos, pozitív eredmény nem született. Bár az sem
kis eredmény, hogy akkor egy Nádas-darab szín-
padra került a Váci utcában. Sok ember sokat
előszobázott azért, hogy ne kelljen elfogadhatat-
lan kompromisszumokat kötni. Es ami a legfon-
tosabb: utolsó pillanatai voltak ezek annak a
valóságos, kézzelfogható együttműködésnek,
amelyre a magyar színház és a magyar dráma-
irodalom akkor még képes volt. Ez az együttmű-
ködés azóta megszűnt.

 Furcsa, amit mondasz, hiszen szerintem tíz-
tizenöt évvel ezelőtt sokkal nehezebben kerültek
színpadra új magyar darabok, mint most. Ha ma
ír valaki egy épkézláb darabot, azt valószínűleg
bemutatja valamelyik színház.

- Csakhogy nem írnak épkézláb darabot. És
ha még egy-két évtizedig nem írnak, akkor a

magyar színháznak befellegzett. Érvényes nem-
zeti drámairodalom nélkül nincs színházművé-
szet. Ezt komolyan gondolom.

- Olvasol még olyan érdeklődéssel, mint tetted
azt tíz-tizenöt évvel ezelőtt? Azért is kérdezem ezt,
mert sokan ma is abból élnek-élünk, amit egy-két
évtizeddel ezelőtt olvastunk.
 Olvasok. Aki annyit dolgozik, mint én, az

nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy
ne olvasson.
 De mikor, ha állandóan rendezel?
 Mindig, folyamatosan. Egyetlen megoldás

van: amint megkapsz egy darabot, azon nyom-
ban olvasd el, különben örökre félrerakod. Ez
megint összefügg azzal, amit erről a szakmáról
gondolok: színészben és repertoárban kell gon-
dolkodni, ez egy ilyen „iparág". Van, mondjuk,
egy kiemelkedő színész vagy színésznő, akire ki
kell találni egy előadást - a Radnótiban így volt
ez évekig Takács Katival vagy mostanában Kulka
Jánossal.
 Az utóbbi játssza a Ványa bácsi

címszerepét. Ez az előadás, véleményem szerint,
az idei évad egyik eseménye - ugyanakkor ezzel
majdhogy-nem egy időben színpadra állítottad
egy másik orosz szerző művét, Tolsztoj Háború
és békéjét a Vígszínházban. Regényadaptáció
ezerkétszáz embernek a Körúton - előre tudni
lehetett, hogy olyan kompromisszumokat kell
majd kötnöd, amelyek eleve kétségbe vonják a
vállalkozás értelmét.
 Azt gondolom, minden országnak rendel-

keznie kell egy reprezentatív, nagy színházzal.
Magyarországon ez a Vígszínház. Kell, hogy lé-
tezzen nagy tömegeket közös gondolkodásra hí-
vó színházi forma. Ennek teljes feladása a szín-
házművészet kihátrálása, kézfeltartása lenne. Ez
megengedhetetlen. Ha tehát valakit felkérnek itt
egy munkára, vagyis arra, hogy ezt a kihátrálást
megpróbálja megakadályozni, annak kötelessé-
ge vállalni a kihívást. Es nincs igazad, nem lehet
előre tudni a Háború és békéről, milyen lesz a
végeredmény. Soha semmit nem lehet előre tud-
ni. Bizonyos slágerdarabokról sem lehetett tudni
az elmúlt években, hogy a Vígben mégsem lesz-
nek sikeresek. Igy jött a gondolat: próbálkozzunk
egy klasszikus regény színpadi adaptációjával.
Egy biztos, a kritika akár jogos fanyalgása elle-
nére az előadás sikerrel megy, estéről estére
összegyűlik ezerkétszáz ember a nézőtéren.
Vagyis valamelyest érvényes választ tudtunk ad-
ni a mai színházművészet egyik legégetőbb kér-
désére: hogyan lehet megszólalni egy ekkora
térben? Bizonyos értelmiségi aspektusból azt
lehet mondani. hogy ilyenfajta mamutszínházra
most nincs szükség. En mégis azt mondom, meg
kell próbálni, amíg egy ünnepi estén ott nem
állunk a Vígszínházban, hogy együtt örüljünk
ezerkétszáz emberrel egy nagy előadásnak. Azén
generációm ezt a nosztalgiáját már nem veszíti

el. Ilyen nosztalgiám van a hetvenes évek „jól
beszélő" színháza iránt is.
 Lehetséges, hogy a „jól beszélő" színház

elhalása nem beszédtechnikai kérdés, hanem a
játékstílus megváltozásából fakad?

- Nem hiszem. Bár abban igazad lehet, hogy a
hetvenes évekbeli előadásokat esetleg ma nem
fogadnám el. A színház lehorgonyoz a pillanat-
ban, és utána érvénytelenné válik. Interferencia
a korral - ez a jó színház. Egyszer csak megszólal
majd a Vígben egy előadás, amelyik azonos a
korral, a pillanattal. Mindegy, ki hozza létre, az a
lényeg, hogy létrejön. Muszáj ebben bízni, mert
különben azt kell mondanunk, zárják be, vagy
játsszon csak musicalokat. Hátha mégsem lesz
így, hátha mégis kialakul újra az a polgári réteg,
amelyik igényes prózai előadás esetén is megtölti
egy nagyszínház nézőterét. De addig is jelen
kell ott lenni, s ez még mindig könnyebb, mint
egy esetleges kiűzetés után visszakéredzkedni.

III.

- Á Ványa bácsit megrendeznéd a Vígszínház-
ban?
 Most, hogy a Ványa bácsi kapcsán „divatba

jöttem", meg szokták ezt kérdezni tőlem. A vála-
szom nyilvánvaló: nem. De szerintem más sem
tenné. Vizsgáljuk meg egy kicsit a darabot: van
egy Csehov nevű szerző, aki átírja egyik színda-
rabját, A Manót, mégpedig akkor, amikor a kör-
nyezetében két hozzá nagyon közel álló ember
meghal tüdővészben, és ő maga is - aki külön-
ben orvos - tüdőbeteg. Ebben a helyzetben az
ember meglehetősen sajátosan látja a világot,
nem véletlen, hogy a drámában kudarcok töme-
gével állunk szemben. A darab minden szereplője
életének mélyen válságos pillanatait éli. Ezek a
pillanatok végtelenítődnek a történetben, mert
mindegyikük a végérvényes kudarc felé veszi az
irányt. Mindezt egy súlyos beteg orvos írja, aki
egyszerre rendelkezik a kívülállás szigorával és a
megértő részvéttel. Ez a finom, kényes egyensúly
ma ezerkétszáz néző számára nem tartható fenn.
Az előadás pillanatokon belül elbillenhet a
szentimentalizmus vagy a hatástalan
közömbösség irányába - az aranystukkós miliő, a
beláthatatlan tágasság vagy éppen az ezerkét-
száz néző különböző kulturális háttere miatt. Az
elrontott életek egyszerű és primer közlése-meg-
mutatása itt most lehetetlen. Az elrontott életek
gyökerét mi ugyanis nem kívül keressük, mint
tette azt egy másfajta közegben Horvai István
híres, nagyszínházi előadása. Nála Ványa tragé-
diája erősebb hangsúlyt kapott, a közönség
ennek nyomán haladva körülbelül ugyanazt gon-
dolhatta. De tudom, mert megkérdeztem, ma
Horvai sem rendezné meg a Ványa bácsit a
Vígben.
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- Nálad a szereposztás első látásra furcsának
tűnhet (igaz, az előadás tökéletesen igazolja dön-
tésedet): Ványa bácsiról azt tudjuk, hogy egész
életében vidéken, a világ végén élt, és a földdel, a
gazdasággal foglalkozott. Á Radnóti színpadán
viszont egy kifinomult, túlérzékeny gyereket, ba-
bát, bohócot - Kulka János - látunk. Asztrov, a
barát, orvos, a környéken az egyetlen „értelmi-
ségi". Ehhez képest megjelenik egy harcsabajszú
magyar gazda - Szervét Tibor - a századforduló
idejéből.

- A negyvenhét éves(!) Ványa szerelmi
életéről az égvilágon semmit nem tudunk -
kivéve azt, hogy tíz évvel ezelőtt el kellett volna
vennie egy nőt, aki most megjelent a házban. Ez
azért gyanús. Hasonlóképpen gyanús szegény
Csehov is, akinek szerelmi életéről annyit
tudunk, hogy

Olga Knyipperrel kialakult kapcsolata előtt tíz
évvel mintha lett volna valami kalandja egy másik
színésznővel - de ez esetleg csak színházi plety-
ka. Látunk még egy anyát, aki uralkodik fiúgyer-
meke felett. Ugyanezt látjuk Csehovnál is, neki
ráadásul van egy cudar húgocskája is, a későbbi
Csehov-múzeum igazgatója. Arról kell az ember-
nek beszélnie, írnia, rendeznie, amit ismer. Cse-
hov a családról ír. Belép ebbe a családba egy
„démoni" nő, aki máskülönben zenetanárnő.
Nézzünk csak szét a Liszt Ferenc téren, a konzer-
vatórium körül: állig begombolt kislányok, a na-
gyobbak brossal, igyekeznek az iskolába, ők
lesz-nek majd a jövő zongoratanárnői... Na,
igen, Jelena véletlenül nagyon szép - de hogy ő
lenne a femme fatale? Akkor miért nem sodorja
el a szerelem? A femme fatale-okat el szokta
sodorni.

Az Asztrov nevű orvos pedig arra a megjegyzés-
re, hogy „maga mégiscsak orvos", ennyit kérdez:
„Ki tudja, mi az igazi hivatásunk?!" Es az erdőkről
kezd beszélni. A nőkhöz pedig egyértelműen nyers
és brutális, de legalábbis férfias és egészséges a
viszonya. Szerebrjakovot ideszámítva - de talán
még a szerencsétlen Tyelegin is említendő - a
darab minden férfi szereplőjében van valami
Csehovból. Amikor az öreg professzor arról be-
szél, milyen szörnyen érzi magát vidéken, elzárva
a kulturált emberek társaságától, akkor Csehovot
halljuk, akinek a beteg tüdeje miatt állandóan
vidékre kellett „deportáltatnia" magát. En tehát
csak megpróbáltam komolyan venni és alaposan
elemezni Csehov minden sorát. Ez nem több,
mint a partitúra pontos levezénylése. De ehhez
azért meg kell érteni a szöveget. Ezért is fordította
újra a drámát Morcsányi Géza. Háy Gyula és
Makai Imre fordítása is pontos. Volt. De az apró-
ságoknak, a nüanszoknak is mai nyelven kell meg-
szólalniuk. Ugyanez volt a Háztűznézővel két évvel
ezelőtt. Ezek kortárs drámák, akkor játszódnak,
amikor íródtak. Tudósok azt mondják, hogy ezek-
nek a szövegeknek nyolc év az elévülési idejük.
Vagyis nyolcévenként új Csehovjainknak,
Ibsenjeinknek, Strindbergjeinknek kellene
születniük.

- Mondhatná ezt Csehovról egy orosz rendező is?
 Az anyanyelvünkkel sajátos viszonyban va-

gyunk. Neveltetésünk, iskolázottságunk folytán
cipeljük magunkkal, és akkor is a sajátunknak
érezzük, ha a szóhasználat régies. Nem jut
eszünkbe Arany János őszikéiről vagy Petőfi
verseiről azt mondani, hogy avíttasak, miközben
Arany vagy Petőfi Shakespeare-fordításait adott
esetben korszerűtlennek érezzük. Az orosz néző
nem áll idegenül egy Csehov-szöveggel szem-
ben, és ugyanez vonatkozik ránk, ha Molnár,
Mikszáth vagy Szomory szövegével találkozunk.
Anyanyelvünknek több rétegét tudjuk sajátunknak
érezni-érteni, mint amikor egy, az eredetihez
mégiscsak igazodni akaró fordítással van
dolgunk.
 Ti mindenesetre azzal is igazodtok az erede-

tihez, hogy négy felvonásban játsszátok a dara-
bot. Ez a tény, ismerve mai színházba járási
szokásainkat - például a néző fáradtságát, türel-
metlenségét -, meglehetősen kockázatosnak tű-
nik.
 Tudom, hogy a Ványa bácsi apropóján ke-

rültem a SZÍNHÁZ-estek illusztris vendégeinek
sorába, mégis vissza kell mennem néhány évet
az időben. A Ványa bácsi ugyanis a Radnóti
Színházban végbemenő, tudatos színházcsinálási
folyamat egyik állomása. Alkalmi balsikerek
ellenére kitartottunk - a többes számot elsősor-
ban a színház alakításában meghatározó szere-
pet játszó Bálint András miatt használom - egy
sajátos „radnótis" hang mellett. Ez a hang első-
sorban a korántsem látványos, rám egyre jel-
lemzőbb, pepecselő, pilinckázó, aprólékos mun-
kálkodás által szólal meg. Ennek alapja az a mi-
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nuciózusan alapos elemzés, amely a konok szi-
gor és a jóindulatú megértés mentén működik.
Sok munka készült így; ezek engedték meg, hogy
„kockáztassunk" a Ványa bácsival. Mellesleg
csak a kor botrányosan sürgető parancsa kény-
szeríthetne arra, hogy ne tartsam be Csehov
szüneteit. Megtörténhetne, hogy az első huszon-
négy perc után a nézők csalódottan elindulnak a
ruhatárhoz. De ettől én éppen az elmúlt évek során
kialakult radnótis közönség miatt nem féltem. Az
igaz, hogy amikor az Új Színház elvitt tőlünk sok
fontos színészt, bizony megriadtunk. De valahogy
talpra álltunk, ennek bizonyítéka a Háztűznéző
vagy a Gothár-féle Nem félünk a farkastól.

-Bizonyítéka Ványa bácsi is, amiből egy rövid
bejátszás következik. (...) A harmadik felvonás
híres pillanatát láttuk, amikor is Asztrov a tiltako-
zó-felkínálkozó Jelenát öleli, miközben Ványa bá-
csi érkezik az őszirózsacsokorral. Ez a csokor
nekem inkább krizantémnak tűnt. Azért említem
meg ezt az apróságot, mert egy ilyen végtelenül
pontosan kidolgozott, hangsúlyozom: kiváló elő-
adásban a legkisebb „piszok" is feltűnő. Ilyenek
számomra a sarokban elbújtatott, mégis árulko-

dó, festett mű fahasábok, a hangfelvételről beját-
szott „baromfiudvar" vagy a szintén magnóról
megoldott „gitározás", amikor a zenész, Tyelegin
mindig félrehúzódik, és hátat fordít a nézőnek...

- Nézzük sorban! A fahasábok: hiba. Az igazi-
akat elmérte a gyártó. Már rég ki kellett volna
cserélnünk a festetteket, de a színház sürgető, új
feladatai bedarálták a szándékot. A tyúkok: ez a
valaha elegáns, huszonhét szobás ház igen rossz
állapotban van, a tyúkok itt mászkálnak szinte az
emberek lába alatt. Elő tyúkokkal egy réges-régi
Páskándi-rendezésem óta nem próbálkozom.
Azok a tyúkok ugyanis kimászkáltak a nézők
közé, és az előadás elkezdett róluk szólni. A
Radnótira nem hoztam be őket, ugyanakkor
szükségem volt rájuk. Ez tehát kompromisszum.
Az őszirózsa: a Farkasréti temető közelében la-
kom, leellenőriztem, az előadásban igazi őszi-
rózsa van, legalábbis azt mondják. Tyelegin
gitározása: ...hát, igen. Azt gondolom, Kocsó
Gábor nagyszerűen játssza ezt a szerepet, az
viszont tény, hogy semmiféle zenei érzékkel nem
rendelkezik. Próbálkozott ő, de nem ment.
Tyelegin tehát magnóról gitározik. Van még az
előadásban

néhány „piszkos" részlet, de igyekszem ezeket
kijavítani, szóval pepecselek tovább. A darabkez-
dés sutaságait viszont nem tudom megoldani. A
szerző szerint Ványa éppen álmából ébred, aztán
pillanatokon belül elmond egy hosszú, világot
ócsárló monológot. Az egész „only for infor-
mation not for proclamation" - szóval oldalakon
keresztül informál: ki kicsoda, hogy kerül ide, mit
csinál. Ezzel a résszel nem vagyok kibékülve. A
felelősség egy részét szegény Csehovra szoktam
testálni. De nem is bánom, hogy vannak ezek a
hibák, mert legalább néha beleütögetik az orro-
mat. Vagy én magam ütögetem bele: lemegy
szépen az első három felvonás, elégedetten
hátradőlök, és akkor meglátom azokat a fránya
fahasábokat. És a következő munkánál talán nem
bízom el magam.

- Volt korábban két, szinte elnyelt félmonda-
tod, amelyek, én legalábbis úgy éreztem, enyhe
megbántottságot, halvány karcolást sejtettek:

.. most, hogy divatban vagyok", illetve ,,...tu-
dom, a Ványa bácsi apropóján kerültem az il-
lusztris meghívottak közé...".

- ...Nem, karcolás talán nincs mögötte. Akkor
miről is lehet szó? Az ember igyekszik, tegyük
fel, szorgalmas, felkészült, fegyelmezett, és
mégis, valamilyen titokzatos okból megszűnik az
interferencia közte és a kor között. Most, ki tudja,
miért, mintha létrejött volna ez az interferencia -
erre vonatkozott az a megjegyzés, hogy „divat-
ban vagyok". De nem tagadom, volta félmonda-
taim mögött bizonyos malícia is. Aprólékos em-
berábrázolás itt és mosta néző orra előtt-én ezt
csinálom, és ezzel elég nehéz divatban lenni,
hiszen általában ezt értjük színházon. Ami ettől
eltér, az a különös, a furcsa, azzal lehet tehát a
figyelem középpontjába kerülni. En ezt a pilinc-
kázós munkálkodást Füst Milán Árvák című drá-
májánál kezdtem el, és akkor egy kicsit valóban
megkarcolódtam. Egy korántsem klasszikus
szöveget sikerült eljuttatnom a nézőkhöz - ám
ezt a kritika nemigen értékelte. Akkor még túlsá-
gosan önérzetes voltam, így hát megkarcolód-
tam. De ez rég volt. Megpróbálok ugyanolyan
szigorú szakszerűséggel pepecselni tovább.
Nem akarom sajnáltatni a színházcsinálókat, de
hidd el, iszonyú nehéz érvényes színielőadást
létrehozni. Kinn, az „életben" árad az információ,
a hír, egyre durvább és brutálisabb minden meg-
nyilvánulás, és ehhez képest eltörpülni látszanak
az olyan kérdések, hogy mondjuk Barta Lajos
Szerelem vagy' Anton Pavlovics Csehov Ványa
bácsi című művében ki kit szeret és kit nem
szeret, és mikortól igen, és mikortól nem... Az-
tán ha az előadás mégis működni kezd, akkor
kiderül, hogy az embereket a lelkük mélyén még-

A portékat Koncz Zsuzsa készítette
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iscsak ezek a kérdések foglalkoztatják. Ilyenkor
ünnep egy-egy színházi este, boldogok a színé-
szek, az vagyok magam is. Nem lehetek tehát
megbántott, mert nincs rá okom. Számos pálya-
társammal ellentében nem érzem magam üldö-
zöttnek, áldozatnak. Általában jó helyzetben dol-
gozhattam, s dolgozom most is, nem is keveset.

- Sőt sokat. A beszélgetés elején tisztáztuk,
hogy már februárban elkészülsz a „szokásos" évi
négy munkával. Mi lesz utána? Előtted ásít üre-
sen az évad második fele?

- Ettől nem félek. Már csak azért sem, mert az
az érzésem, hogy a „színészek kedvéért" a Rad-
nóti is előbb-utóbb be fog mutatni egy zenés
darabot. Az események hátterében az Éjszaka
című televíziós műsor áll, amelybe minket vala-
hogy beimádkoztak. Ebben a műsorban minden
színész énekelt, táncolt... Schell Juditról például,
aki különben nagyszerű Szonya, kiderült, hogy
annak idején táncos fenomén volt Debrecenben,
egyáltalán, mindenkiről kiderült valami hasonló.
Magukban pedig olyasmit gondolhatnak, hogy „na,
jó, eljátsszuk a Ványa bácsit, ha már egyszer ez a
színház passziója, de igazából, lelkünk mélyén egy
rissz-rossz musicalra vágyunk, mert azért az az
igazi". Ezt meglehetős iróniával mondom, de a
lényeg mégiscsak az, hogy mindannyiukon látszott
a dalos-táncos darab utáni gyermeki sóvárgás. Ha
pedig lesz ilyen darab a Radnótiban, az az én
reszortom lesz. És jön a szörnyű feladat: a
következő évad kitalálása. Amikor az ember
viszonylag jó passzban van, akkor folyton attól
retteg, hogy a hét bő esztendő véget ér...

- ... 1989 óta vagy a Radnótiban.
- Bizony! Akkor volt a Nóra. Szóval úgy kell

kitalálni a következő, nyolcadik évadot, hogy ne
akkor kezdődjön el a hét szűk esztendő. De hátha
nem is törvényszerű, hogy elkezdődjön...

Találkozásunkkor csak rövid idő telt el Az

üvegcipő pécsi premierje óta, amelyet
Balikó Tamás rendezőként jegyzett; s még
két hónapja sincs, hogy a Ju l ius Caesar

előadásában Antoniusként láttam, amint
megfordítja a rómaiak gondolkodását. Molnár
Ferenc, Shakespeare s mellettük majd a többiek,
Heltaitól Bulgakovig: ők a Pécsi Nemzeti Színház
idei évadjának írói. Rendezés és színjátszás: egy
művészpálya legújabb állomásai.
 Innen nézve vajon hogy látja a maga és

színháza helyét, helyzetét az igazgató, Balikó
Tamás?
 Azt szokták mondani, színésszé nem lesz az

ember, színésznek születni kell. Színházveze-
tőnek viszont senki sem születik, csak azzá lesz.
Ezen belül is két lehetőség van: a kinevezés és a
pályázat. En pályáztam, s így kaptam meg négy
éve a pécsi igazgatói posztot. S amikor az ember
hozzákezd a munkához, el kell döntenie: akar-e,
képes-e együtt dolgozni azokkal az emberekkel,
akik már régebben itt vannak, és lassan alakítja a
maga ízlése szerint a csapatot, avagy tabula
rasával indul, s megpróbálja már első lépésre
lecserélni a társulatot. Másként kifejezve: bízik-e
benne, hogy revolúció helyett evolúcióval is
eredményt lehet elérni, avagy fejjel megy a fal-
nak. En az evolúciót választottam, arra gondolva,
hogy az idő úgyis megoldja majd a szükségszerű
mozgást.
 Belső döntés határozta meg, mit kell tennie,

vagy inkább meg volt kötve a keze?
- Magam döntöttem így. De azért hozzá kell

tennem: túl a morális döntésen - amelynek a
lényege az volt, hogy nem vállalhatom, hogy az
utcára tegyek egy társulatot anélkül, hogy kipró-
bálnám, miként tudunk együtt dolgozni -, nem is
nagyon választhattam, hiszen április végén, a
szerződtetések befejezése után kaptam meg a
kinevezésem.

- Ismerhette a társulatot, hiszen néhány évvel
korábban már dolgozott Pécsett.
Nyolc-tíz évvel ezelőtt. És két éve vendég-

ként rendeztem a Száll a kakukk előadását. A
csapat legföljebb nyomaiban volt ugyanaz. De
biztos vagyok benne, hogy gyakorlati kipróbálás
nélkül nem lehet sem igent, sem nemet mondani
egy társulatra.
 Azóta megváltozott az együttes

összetétele?

 Minden évadban változott egy picit. Tavaly
volt az első olyan szezon, amikor senki sem akart
elmenni. Valahányszor elkezdődnek a szerződ-
tetések, minden színésszel és rendezővel le-
ülünk, hogy megbeszéljük, hogyan látjuk egy-más
munkáját, tudunk-e tovább együtt dolgozni, vagy
megválunk egymástól. Tavaly történt meg először,
hogy senki sem mondta: elég volt, másutt keres
színházat. Azt hiszem, ehhez az is hozzájárult,
hogy az évad jól sikerült, s megvolt a remény,
hogy akár még jobb évad is következhet.
 A Pécsi Nemzeti Színház „mindenevő", a

színjátszás műfajának valamennyi típusát vállal-
nia kell.
 Mint a megye egyetlen kőszínházának a

népszínházi hagyományokat kell követnünk. Nem
válogathatunk, minden nézői igényt és íz-lést ki
kell elégítenünk, persze tehetségünk szerint a
műfaj lehető legjobb színvonalán. Éppen ezért
csakis az előadás színvonala minősíthet.
 Miközben arról beszélünk, hogy a Pécsi

Nemzeti Színház a megye egyetlen kőszínháza,
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Harmadik
Színház jelenlétét. Befolyásolja-e létezése a
Nemzeti Színház életét, vagy csak egyszerűen
megférnek egymás mellett?
 Biztosan tudomásul kell vennünk a Harma-

dik Színházat, már csak azért is, mert a mi színé-
szeink játszanak ott is, vendégként, és ez nagyon
jó, hiszen egyébként Pécsett nincs más vendég-
szereplési lehetőség. S ez máris meghatározza a
jelenlétet, a színészi játék azonosságát, illetve
különbségét. Mert az is természetes, hogy a
Harmadik Színház legtöbbször olyan előadásokat
tűz műsorára, amilyenekre nálunk legföljebb a
stúdióban van lehetőség, valamint gyerekdara-
bokat, amelyek szintén hiányoznak a Nemzeti
Színház repertoárjáról, hiszen nálunk a gyere-
kekkel a Bóbita Bábszínpad „foglalkozik". S ha
mára Harmadik Színházról szólunk, el kell mon-
danom, hogy a Pécsi Nemzeti Színháznak na-
gyon jó a kapcsolata a horvát színházzal is.
 Lassan eltelik a pályázatban meghatározott

periódus.
 Hogy mi lesz ezután? Nem titok, hogy ma-

gánéletemben sok gondot okoz a pécsi élet,
ugyanakkora színház nagyon fontos számomra.
Végül is tettem egy szándéknyilatkozatot, misze-
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