
▲ VENDÉGJÁTÉK ▲

Ez a Bejrút-asszociáció két hangsúlyos és egy
látványos ponton tér vissza az előadásban: egy-
szer, amikor egy dulakodás során véletlenül elsül
egy pisztoly, és abban a másodpercben hatalmas
lövöldözés támad szerte a városban, jelezvén:
egyetlen lövés egy ilyen puskaporos helyen
azonnal „átrendezi" a terepet. Kommandósok-
katonák akrobatikáznak a színpadon - Nitzan
finom iróniával fűszerezi az amúgy igencsak ko-
mor ötletet, és engedi mosolyogni a nézőket a
kissé karikírozott test-test-elleni küzdelmen, a
látványos mutatványokon, mielőtt visszatereli
komédiai medrébe a játékot.

Másodszor akkor kell Bejrútra, illetve a közel-
keleti konfliktusra gondolnunk, amikor az összes
vihar csitultával a IV. Henrikből kölcsönzött
békemonológ hangzik fel. Finomabb, körmön-
fontabb utalásokhoz szokott fülünk számára ta-
lán túlzottan is egyértelműen sóvárognak a béke
után „Ephesus" lakói, nem így a Cameri Színház
művészei, akiknek hétköznapjait testközelből és
egyfolytában háború fenyegeti.

A nem hangsúlyos, de látványos emlékeztető
pedig a szögesdrót kaloda, mellyel a meghábo-
rodottnak vélt Ephesusi Antipholust zárják körül.
Mozdulni sem tud - pedig hol van ez a színpadi
drótháló tekervényességben, szögességben és
bénítóerőben ahhoz az igazihoz képest, amelyről
a rendezőnek alighanem eszébe jutott...

Az előadás tradicionális elemei közül a látvány
mellett a színészi játék a legerősebb. A héberül
nem tudó közönség számára elvész ugyan a
dialektusba rejtett megkülönböztetés (lásd erről
a rendezővel készült interjút), de a játék tempója,
délies temperamentuma, a színészek igen magas

Az izraeli Cameri Színház két esten at
szerepelt
a Vígszínházban, Shakespeare Tévedések
vígjátéka című komédiájával. A két
előadás között kerestem meg a társulat
művészeti vezetőjét - egyben a Shakespeare-
előadás rendezőjét, Omri Nitzant, és
beszélgetésünkhöz csatlakozott a színház igaz-
gatója, a gazdasági szakember Noam Semel is.

- Elégedett volt-e a vendégjátékkal?
Omri Nitzan: -Érzelmi leg igen, szakmailag

természetesen nem, hiszen az elégedettség eb-

színtű játéka elegendő kárpótlás az elkerülhetet-
len veszteségért. Elsősorban a két Dromio
szemkápráztató alakítása köti le a néző figyelmét.
A két Dromiót - egyébként aligha egyedül a
Vígszínház nézőterén - egynek (legalábbis egy
színésznek) hittem mindaddig, míg egyszerre
meg nem mutatták magukat a színpadon. Hagyo-
mányosan is ők azok, akik tempót adnak ennek
a komédiának, ebben az előadásban azonban a
tempó mellett a hangsúlyokat is ők teremtették
meg. Az ő tévesztéseik tudtak egyszerre komiku-
sak és szomorúak (ha nem is tragikusak) lenni;
az ő rohangálásaik következtében keletkezett a
legtöbb színészi ziccer, amelyet a többiek ki is
használtak. Jákob Kohen - Ephesusi Dromio - és
Rámi Baruch - Syracusai Dromio - a leghá-
lásabb szerepekben a legjobbak is voltak.

A két Antipholus kevésbé hálás; az Ephesusit
játszó Ohad Shachar plebejusabb figurát, a
Syracusait alakító Nátán Datner méltóságtelje-
sebb alakot formált szerepéből. Előbbi komikus
értetlent, utóbbi melankolikus értetlent játszott -
majdnem érthetetlen, hogy a temperamentumos,
harsány, lendületes Adriana - az Ephesusi
Antipholus felesége - hogy' nem jött rá a sze-
mélycserére... Rá is jött volna? Nem értette, de
nem bánta?... Limór Goldstein „tűzrőlpattant",
déli asszonyának természetességét, csakúgy,
mint a figura színészi kidolgozottságát emléke-
zetesnek gondolom.

A számos izraeli új darabot is repertoárján
tartó Cameri Színház valószínűleg jól választott,
amikor Shakespeare vígjátékával indult turnéra.
Alighanem a legalkalmasabb alapanyagon mu-
tatták be, mire képesek.

ben az értelemben a dekadencia kezdete. Az el-
múlt tizenöt hónapban majdnem kétszázötven-
szer ment ez az előadás, noha otthon repertoár-
színházként működünk. Sajnos, a külföldi ven-
dégjátékok alkalmával elvész az előadásnak egy
fontos értéke: a nyelvi izgalom, érdekesség. A
héber fordítás hűséges ugyan Shakespeare szö-
vegéhez, de egyszersmind nagyon ihletett, tehet-
séges munka. A szereplők nagy része - az
„ephesusiak" - azonban orientális arab dialek-
tusban beszélnek héberül, és ennek van egy bib-

likus, archaikus karaktere. Csak Syracusai Anti-
pholus és Syracusai Dromio, valamint Aegeon és
Emilia beszél modern, „utcai" héber nyelvet. Ez
persze nem nagyon direkt és erőszakos be-
avatkozás.
 Repertoárjukon rengeteg izraeli darab sze-

repel. Ez általános gyakorlat egy repertoárszín-
ház esetében?

O. N.: - Ez a mi gyakorlatunk - kockázatos,
tudom. Tizenhét előadás van a repertoárunkon
jelenleg, ennek hetven százaléka hazai dráma.
 Van ennyi jó új izraeli darab?
0. N.: - Ha egy színház elkötelezi magát az új

izraeli dráma mellett, természetesen nem tudja,
hogy mi marad majd fenn a következő nemzedék
számára. De úgy érezzük, hogy egy folyamat
része vagyunk: energiát és pénzt kell fektetnünk
abba, hogy ezek színre kerüljenek. Ez egyfajta
hozzáállás, melynek egy idő után önmozgása
van; lehet, hogy a bemutatott darabok közül
három középszerű, kettő borzalmas, de akad
egy, amely megéri az egészet, mert az a re-
mekmű, amelyről álmodtunk.
 Gondolom, az izraeli darabok többnyire a

jelen problémáiról szólnak. S ön erre a vendég-
játékra mégis egy klasszikus darabba fogalmazta
bele aktuális problémáikat.

O. N.: - Először is: rengeteget utazunk izraeli
darabokkal is. Hogy ide miért ezzel jöttünk, azt
talán Zsámbéki Gábortól és Marton Lászlótól
kellene megkérdezni, hiszen ők látták az elő-
adást, és ezt hívták meg. De magam is úgy
gondolom, hogy egy közismert, klasszikus
darabban talán könnyebb meglátni, hogy mi ho-
gyan értelmezzük, illetve mit akarunk elmondani
általa.

-Lehetséges, hogy ez egy kifejezetten turnéra
készített előadás? Hiszen tényleg erre látszik a
legalkalmasabbnak...

0. N.: - Én elvekben és tapasztalatokban hi-
szek. Ezek egyike, hogy a legjobb mindig az, ami
az ember közvetlen környezetében, társadal-
mában bír tartalommal.
 Hogyan fogadta a Tévedések vígjátékát a

hazai közönség?
0. N.:- Énnek az előadásnak van egy népszín-

házi karaktere- ez nem ami tipikus utunk egyéb-
ként -, tehát nagyon populáris, és ugyanakkor
egyöntetűen és egyértelműen dicsérte a szakma
és a szaksajtó is.
 Ez ritka?
O. N.: - Nagyon. Kemény kritikánk van. A

színház pedig a legnépszerűbb művészeti ág Iz-
raelben: többen nézik, mintafutballt. Háromszor
annyian.

- Hány repertoárszínház van az országban? 0.
N.: - Ot nagyobb, két kisebb - a négy és fél
milliós lakosságnak. Kettő közülük Tel-Avivban

van.
 Kié a színház, és hogyan támogatja a tulaj-

donos?
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Noam Semel igazgató: - A színház két forrás-
ból kap támogatást. A városi önkormányzattól -
hiszen városi színház vagyunk - és az államtól a
kulturális és oktatási minisztériumon keresztül. A
költségvetésünk ötven százaléka származik
ebből a két forrásból. A másik fele a bevételből,
a pénztár bevételéből jön össze.

- A mi színházainkhoz hasonlítva ez meg-
lehetősen rossz arány.

N. S.:- Igen, és csak úgy tudjuk teljesíteni, ha
sokat játszunk, ha nagyon aktívak vagyunk, és
megpróbáljuk a lehető legjobban „használni" a
művészeinket. Még a legnagyobb produkció-
inkkal is utazunk, egyik nap itt játsszuk őket,
másik nap ott - így lehetséges, hogy egy este
legalább öt vagy több előadásunk megy szerte az
országban. Kettő Tel-Avivban - egy a nagyterem-
ben (906 fő), a másika kisteremben (406 fő).

0. N.: - Néha előfordul, hogy valamelyik
előadásunkat egy teljes hétig például Jeruzsá-
lemben játsszuk...

Omri Nitzan

N. S.:- De egyetlen előadásért is odautazunk.
A bázis azonban Tel-Aviv.
 Van bérletrendszer?
N. S.:- Igen. Bérleteseink száma harmincezer. A

bérletben hét előadást adunk. Kétfajta bérlet
van: tizenkétezer a „komoly" - adott a hely és a
dátum. Tizennyolcezernek egyfajta „hitelkártyá-
ja" van, ők választják ki, hogy mit akarnak látni,
és előbb-utóbb mindent látnak, hiszen a reperto-
árról csak a bukásokat vesszük le gyorsan

- Mennyi ideig próbálnak egy darabot?
0. N.: - Attól függ. Ez a Shakespeare, ez

könnyű, ezt nem sokáig. Egy új izraeli darabot
viszont három-négy hónapig. Együtt dolgozunk
az íróval, aki jelen van a próbákon, és átírja a
darabot, ahol kell. A színészek a szakszervezeti
megállapodás értelmében nyolc órát próbálnak
egy nap, kivéve, ha este előadásuk van, akkor
csak hatot. De sokszor előfordul, hogy tíz órát is
próbálunk, mert mindenki akarja.
 Hány darabot próbálnak egyszerre?
O. N.:- Rendszerint hármat.
- Hány rendezője van a társulatnak?
0. N.: - Egy sem. De vannak olyan rendezők,

akik rendszeresen dolgoznak a társulattal, min

dig eseti szerződés alapján. Amikor a Habima
művészeti vezetője voltam, ott dolgozott két ál-
landó rendező, és elég nehéz helyzet alakult ki,
amelyben egyikünk sem volt igazán boldog. Sok-
kal jobb fenntartani a kötelezettségek nélküli,
szabad dialógust: és akkor mindenki saját akara-
tából csinálja, amit csinál.
 Hány új bemutatót tartanak egy évben?
N. S.: - Hetet.
O. N.: - Kilencet.
N. S.: - Hét nagy előadást, és még kettőt,

amelyek kísérleti jellegűek.
O. N.: - ...és néha ezek a legsikeresebbek.
N. S.: - Az utóbbi néhány évben a hét bemu-

tatóból hármat-négyet, néha ötöt is repertoáron
tudtunk tartani, mert jól mentek.
 Mennyi idő után veszik le az előadást, ha

nem megy?
N. S.: - Lejátsszuk bérletben, harminc-negy-

venszer, és aztán egy-két előadás elég. Ilyen-
formán jelenleg tíz nagy előadás, és hét kisebb
vagy egyszemélyes produkció van műsoron. Az

Noam Semel (Koncz Zsuzsa felvételei)



SUMMARY
ötvenszázalékos pénztári bevételért nagyon meg
kell küzdenünk, és sokszor a környezet, a külső
valóság, az élet is megnehezíti ezt a küzdelmet. Az
elmúlt két évben a színház közvetlen közelében
három bombamerénylet volt. A színház Tel-Aviv
kellős közepén, a Dizengoff utcában van. Most,
hogy végiggondolom, mind Omri előadásai körül
történt...

0. N.: - Pedig nagyon rossz propaganda...
N. S.: - Két évvel ezelőtt az a bizonyos ötös

buszon történt bombarobbanás a színház bejáratá-
tól húsz méterre történt. Mi azért menekültünk meg,
mert nem kértük el a vezetőtől a visszajáró aprót.
Ha elkérjük - ott maradunk.

O. N.:- Nagyon siettem, mert két perc múlva
lett volna kilenc óra. Rohantam az irodámba,
elővettem a kulcsot - és akkor hallottam.

N. S.: - Én rohantam oda először megnézni,
hogy mi történt. Nem szeretünk erről sokat beszélni
egyébként, de mégis megtörténik, mint most is.
Mert ez is hozzátartozik a mi életünkhöz, akár az
előadások, és az, hogy játszani kell. Van erre egy
jelszavunk: „the show must go on." Amikor ez a
bizonyos robbanás történt, ott, ami színházunkban
volt az elsősegély. Kinyitottuk az összes öltözőt,
odaadtunk mindent, amink volt. Sok ezer ember jött
oda aznap, és noha láttuk, hogy a falakon még vér
van, aznap este Az öreg hölgy látogatása volt mű-
soron, és az ezerből csak ötven ember ült be a
terembe, mi mégis lejátszottuk az előadást. A másik
alkalommal a közelünkben lévő bevásárlóközpont-
ban történt a robbanás; punm volt éppen, rengeteg
gyerek volt mindenütt. Fél ötkor kezdődött volna az
előadás, ez negyed ötkor történt. Mondjuk, kétszáz
méterre a színháztól. Az összes színész elrohant,
mindenki kereste a saját gyerekét, meg az összes
többit. Én egy óra múlva találtam meg a gyerekei-
met, Omri is az ikreit. Két hete volt a legutóbbi
robbanás, két óra előtt tíz perccel, és kettőkor kezd-
tük volna az előadást. Pénteken, ismét purimkor. Én
éppen a kocsiban ültem, felhívtak, mit csináljanak.
Négyszáz ember már benn van a színházban, a
másik négyszázat nem engedik be, mert a rend-
őrség lezárta a környéket. Mondtam, kezdjünk. Ját-
szottunk.

O. N . : - Persze, ha egy színházat ez vesz
körül - márpedig mi ebben élünk -, akkor
természetes, hogy mindannyian nagyon aktívan és
elkötelezetten a békemozgalom hívei vagyunk. És
ilyenkor bizony más az akusztikája annak, ha a
színpadon játszódó előadás is a békéért
fohászkodik. Ilyenkor ez több, mint teátrális
szimbólum, fennkölt mondanivaló.

- Gondolom, ezért is népszerű a színház.

O. N.: - De ne higgye, hogy ez a bizonyos
népszínházi népszerűség élteti. Nagyon sok
előadásunk kifejezetten művészszínházi, érzékeny,
finom eszközökkel és játékkal „működő" produk-
ció.
 Olcsó a színházjegy Izraelben? Vagy luxus

színházba járni?
N. S.:- Nem, egyértelműen nem luxus. A közön-

ség nagy része valamilyen formában kedvezmé-
nyes áron kapja a jegyet. Vagy mert bérletes, vagy
mert csoportosan jönnek...
 Es a kommersz színház?
N. S.: - Izraelben az nem olyan népszerű.
 A Cameriben sem kell - éppen a bevétel

érdekében - kommersz előadást csinálniuk? Leg-
alább egy-egy musicalt néhanap?

N. S.:- A többi színház csinálja. Mi nem. Komé-
diát játszunk, musicalt nem. Ugyanis gondos szá-
molás után kiderült, hogy a musicallel nem lehet
jobban keresni.
 Itt lehet.
N. S.: - Ebből a szempontból nem lehet össze-

hasonlítani a két országot. Itt ugyanis a színház saját
színészeivel csinálja a zenés produkciókat is, ne-
künk Izraelben pedig külön kellene hívni éne-
keseket, táncosokat, sztárokat, és akkor már nem
érné meg.
 Engedik a színészeiket másutt is dolgozni?
N. S.: - A társulatban hetvenöt színész van. Ma.

Holnap, úgy lehet, csak ötven. Kilencvenöt százalé-
kuk csak nálunk dolgozik. Ha a tévéhez vagy filmhez
hívják, akkor persze elengedjük őket, délelőtt vagy
pénteken, amikor nem játszunk. Tizenkét tagnak
úgynevezett örökös szerződése van. A többiek ad-
dig maradnak a színháznál, míg elégedettek a sor-
sukkal és a vezetés is velük; ez nem katolikus
házasság, el lehet válni. Természetesen nem
mindenki boldog, de igyekszünk mindenkit sokat
foglalkoztatni. Nemigen van idejük máshol dolgoz-
ni, de ha a sztárjainkat hívják máshová, és meg
tudjuk oldani, akkor persze mehetnek. Ez a színház-
nak is jó reklám.

N. S.: - A Cameri Színházat 1944-ben alapítot-
ták, közvetlenül a háború után. Ez a legrégebbi
izraeli színház; a Habima ugyan korábban is létezett,
de Moszkvából érkezett, tagjai '29-ben emigráltak.
A Camerit a Habima tagjai közül néhányan, valamint
német, magyar és mindenféle zsidók alapították,
akik elhatározták, hogy élő, mai héber nyelven fog-
nak színházat csinálni. Ezért lett kiemelkedő szerepe
a színház sorsában az izraeli drámának.

(Az interjút Csáki Judit készítette)

In his leading article - Shakespeare Puts Up With
All - editor Tamás Koltai reflects upon some
recent, sometimes highly controversial stage and
movie versions of Shakespeare's plays with the
conclusion that the Bard seems always to gain the
upperhand.

The annual event of the National Theatre
Encounter approaching, our collaborator László
Bérczes interviews this year's selectors' board,
made up of some leading theatre personalities of
the town Szeged, playing now host to the festival.
Art director János Szikora, directors Péter Telihay
and Sándor Zsótér, literary manager Zsuzsa
Faragó and actress Éva Tímár disclose their aims,
their problems and the principles that guided the
selection process.

In our column of reviews István Nánay
compares three new versions of our national
classic, Imre Madách's The Tragedy of Man at,
respectívely, Budapest's National, Debrecen and
Miskolc. He is followed by Nóra Sediánszky,
Sándor Lajos, Sándor Joób and Árpád Kékesi Kun
who review respectively Figaro's Wedding by
Beaumarchais (New Theatre), Rostand's The
Eaglet (Madách Theatre and Szeged), Zoltán
Thury's Soldiers (Győr, Theatre in the Attic) and
García Lorca's Yerma (Kecskemét). Three
contributions centre round two important revivals
of Bulgakov's The Master and Margarita: Sándor
Lajos reviews the Szeged performance, Edit V.
Gilbert the one in Pécs while Zoltán Medve A.
devotes his essay to the original novel. Two
further writings highlight some remarkable acting:
Katalin Saád saw for us Miss Julie by Strindberg
in Eger while László Bérczes expresses his
appreciation for Ágnes Kakuts, the Susaneh of
Helen Edmundson's The Clearing in Debrecen.

Színház has just initiated a special form of
reviewing "in live"; we publish now the edited text
of a discussion our collaborators had about two
new events: "Art" by Yasmina Reza at the Katona
József and László Garaczi's Stalking the Booty at
the Katona's The Chamber. This is pertinently
followed by the interview Judit Szán-tó made with
author Yasmina Reza who was present at the first
night of her play.

At our series of conversations with leading
theatre personalities at the Osiris Club László
Bérczes recently talked to designer Csaba Antal;
the text of the conversation is here to enjoy.

Finally the summing up of a guest production:
Judit Csáki reviews Shakespeare's The Comedy
of Errors as performed in Budapest by lsrael's
Cameri Theatre. She also talked to director Omri
Nitzan and manager Noam Semel.

In our supplementwe publish this time a new
play by Andor Szilágyi: The Bloody Masked Ball.

Antal Csaba: GOgol
Michel Levinas, az IRCAM Csoport tagja GOgol címmel operát írt, amelynek Mulhouse-ban,
illetve Montpellier-ben volta bemutatója 1996-ban. Ehhez az operához Antal Csaba készítette a
díszletet.


