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A FOLYÓ NEVE
BESZÉLGETÉS MAIA MORGENSTERNNEL

Aki látta Andrei Şerban Antik trilógiáját s
benne őt Médeiaként, vagy Pintilie híres
filmjét, A tölgyet, szintén az ő főszereplésével,
az életre szólóan megjegyezte ezt az égő
szempárt, ezt a sápadt-szép arcot, ezt a
csontosinas testet s azt az elképesztő erőt,
ami a tekintetéből, a mozdulataiból, a jelenlétéből
árad. Maia Morgenstern. Számomra ő A
Színésznő. Legalábbis az egyik. Az egyik
legnagyobb személyiség, akit valaha színpadon-
filmvásznon láthattam. Mellesleg Mészáros Márta
A hetedik szoba, illetve Szász János A Witman
fiúk című filmjében is találkozhattunk vele. Van
egy önálló estje, Georg Kaiser Ma este Lola Blau
című darabja, melyben két órán keresztül énekel,
táncol, és közben elmeséli egy zsidó színésznő
élettörténetét. Maia Morgenstern a tökéletes
felkészültség, tehát a hibátlanul működő
kiszámítottság és az adott pillanatnak
kiszolgáltatott, ártatlan jelenlét sűrű ötvözetét
teremti meg az este során. Bohóc, gyermek,
bölcs-színész. Évekkel ezelőtt, fesztiválzáró
ünnepi ajándékként láthattam már ezt az előadást
Kisvárdán, aztán láttam Maiát a tapsok után,
ahogy ült egy széken kimerülten, roncs fáradtan,
és nézett üres tekintettel a semmibe. Akkor nem
mertem megszólítani. Különben sincs mit
mondani, amikor valami pontosan olyan,
amilyennek lennie kell. 1997-ben, a győri
Mediawave-en újra itt van a román színésznő,
újra a Lola Blauval. Az előadás éjfél

körül kezdődik, most este nyolc óra van, kipihen-
ten, energiát sugározva ül velem szemben Maia
Morgenstern, bukaresti színésznő.

 Kezdett már valaha is ilyen későn elő-
adást?
 Úgy rémlik, még soha. Nem, nem emlék-

szem éjféli kezdésre.
 Hogyan szokott rákészülni az aznapi

előadásra? Van, akinek az a jó, ha kezdés előtt
esik be a színházba, van, aki jóval előbb megpró-
bál ráhangolódni a feladatára.
 A turnékon általában egész nap a helyszínen

szöszölök, legalábbis a Lola Blaunál le kell
ellenőriznem a lámpákat, a zongorát, az akuszti-
kát, egyáltalán mindent. Otthon, Bukarestben, a
helyemen két órával kezdés előtt bemegyek be-
melegíteni. Bemelegíteni a hangomat, a testemet -
és természetesem a lelkemet is. A hangomnak
és a testemnek a lehető leglazábbnak kell lennie,
hiszen a színészi munka fizikailag is veszélyes. A
lelki felkészülésről nem tudok, nem is akarok
semmit mondani, az az én dolgom. Szeretek ülni
az öltözőben, és „dolgozni" az arcomon. Magam
sminkelek, és ahogy külsőleg megcsinálom a
karaktert, úgy csúszok rá a szerepre érzelmileg,
lelkileg. Közben folyamatosan „hangolok", fontos,
hogy technikailag tökéletesen felkészült legyek,
mert csak így tud az összes energiám egy
irányba hatni. Ha nem működik jól a testem,

akkor arra külön fígyelni kell, és ez energiát von
el a szerep egészétől.
 Ideális esetben azt jelenti ez, hogy az adott

estén minden porcikájával csak a szerepre -
Médeiára, Lola Blaura, Szent Johannára, Varjá-
ra... - koncentrál, vagyis Maia Morgenstern nem
is létezik a színpadon?
 Ilyen nem történhet. Lehet, hogy csalódást

okozok most ezzel a válasszal, de ez az igazság:
hála istennek ilyen nem történhet. Maia mindig ott
van.
 A színészi mesterség megválaszolhatatlan

kérdése: ki az, aki például sír a színpadon? Kié az
a könny?
 Hm... Ki sír? Maia biztosan. Meg Lola, meg

Médeia... De nem ez a legfontosabb kérdés. Ami
igazán fontos, és amit Reinhardt annyiszor hang-
súlyoz: megtörténik-e a katarzis a nézőtéren vagy
sem? Es a színházban erre van esély, mert az
emberek együtt vannak, egy térben és időben
azzal, ami a színpadon történik. A katarzis min-
denkori esélye jelenti a színház jövőjét.
 En, a közönség-közösség egyik tagja

része-sülhetek a katarzisban. Van-e erre esélye
annak, aki velem szemben egyedül álla
színpadon?
 Természetesen. Egyrészt mert én is része

vagyok az aznap esti közösségnek, másrészt
mert közben mindenki, nem csak én a színpadon,
megéli saját magányát, egyedülvalóságát. Kisza-
badulhatnak belőlem mindenféle, máskülönben
elfojtott, negatív energiák, és átélhetek olyasmit,
amit a hétköznapokban nem merek vagy nem
tudok átélni. Megismerek, megérintek bizonyos
érzéseket, a sajátjaimat, merhetek gondolni, tenni
olyasmit, amit egyébként nem tudok merni.
 Ez történik olyankor is, amikor mások elő-

adását nézi?
 Igen. Én nagyon jó néző, jó befogadó va-

gyok. Végül is így lettem színész: gyerekként,
tinédzserként imádtam színházba járni. Ma már
persze a nézőtérről is színésznőként reagálok
mindenre, nem vagyok ártatlan, tudatlan néző.

- A végső élmény, a katarzis szempontjából
mi a különbség a megtisztuló néző és a megtisz-
tuló színész között?
 Nagyon nehéz kérdés. Az Antik trilógia jut

eszembe: három színésznő próbálta Médeiát és
három színész laszont. Hol játszottunk, hol néz-
tük a partnerünket. Szó nem volt köztünk harcról
vagy féltékenységről. Közös izgalomban együtt
hordtunk ki és szültünk meg egy „gyereket".
Emlékszem, amikor néztem a Médeiát játszó
kolléganőmet, egyszerre voltam kívülálló
szemlélő és közben az előadás része-részese.
Ez persze nagyon speciális eset, de csak még
intenzívebben megélhettem azt, ami a lényeg: a
színpad és a nézőtér között egyetlen közös
lélegzetben eltűnik a választóvonal. En, a színész
folyamatosan érzékelem - nem figyelem, de
érzékelem - a néző minden moccanását,
lélegzetvételét. Ráfe-
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szülök a figyelmére, ahogy ő az enyémre. Ezért is
gyűlölöm, amikor külföldön szinkrontolmácsolást
akarnak - lehet, hogy úgy több szót megért a néző,
csakhogy közben elveszik a közös katarzis
lehetősége. En, a színész a néző ideghúrjain
játszom, tehát a néző teljes figyelmét, oda-adását
kérem. Nélküle tehetetlen vagyok.

 Márpedig a nézői figyelemre nincsen garan-
cia. Az egyik közönség „odaadja" a figyelmét, a
másik pedig nem.

 Hát igen, előfordul elutasítás is. Én ezt ter-
mészetesen nem fogadhatom el. Meg kell küzde-
nem az aznap este adott helyzettel. Párizsban
játszottam Médeiát: az előadásban használatos
fáklyákban valami olyan vegyi anyagot használ-
tunk, amitől játék közben egyszer csak elment a
hangom. De teljesen. Ott térdepeltem, folyt a
könnyem - és nem tudtam megszólalni. Ebben a
vészhelyzetben minden energiámat összponto-
sítanom kellett, hogy megőrizzem a nézők figyel-
mét. A hangom természetesen nem jött vissza,
mégis, a hihetetlen energiakoncentráció miatt
„győzni" tudtam, és azt gondolom, ez volt életem
legerősebb színészi megnyilvánulása. Azt hi-szem,
ez a kulcsa minden alkotómunkának: az energiákat
egyetlen pontba sűríteni. Mint a vallásos
elmélyültségben. Nem vagyok vallásos, de
valahogy így képzelem a hívő embert: a gondo-
latait, az érzéseit, az energiáit, a figyelmét egy és
csakis egy fókuszba gyűjti.

 De mi ez a pont? Én, a néző? A színész
önmaga? A partner... ?

 Ez mind együtt - de ami ennél fontosabb: a
szerep. Mit akar, mit kérdez a szerep? Például
Varja a Cseresznyéskertben: férjhez menjen-e
vagy sem? Ő maga sem tudja, tehát én sem, de
minden figyelmem erre a kérdésre összpontosul.
Férjhez menni vagy nem férjhez menni? Ez a
kérdés azonos Hamletével: lenni vagy nem lenni?
Ez Varja létkérdése. Vagyis Varjaként (is) a szín-
padon magára a létezésre koncentrálok.

- Tulajdonképpen egyfolytában a tehetségről
beszélünk, azt gondolom ugyanis, hogy a tehet-
ségnek leginkább az energiák koncentrálásához
van köze.
 Nagyon szeretem azt a szót, amelyet az

angol használ a tehetségre: „gift". Adomány,
adottság, akár azt is mondhatjuk, ajándék ez,
amelyet valaki kap, és az alkotás során szétoszt.
Ez így nagyon egyszerűen hangzik, de hosszú és
kacskaringós út vezet odáig, hogy valaki egyszer
csak képes bánni az energiáival. Tizenöt-húsz
évvel ezelőtt is teli voltam energiával, de nem
tudtam vele mit kezdeni. Gyerekként, diákként
rengeteg baj volt velem. Türelmetlenül kapkodtam
és pazaroltam az energiáimat, hiszen nem

A portrékat Járó S. Tibor készítette



SUMMARY
találtam meg azt a pontot, amelyre irányíthattam
volna őket. Nem tudtam, mit akarok. Sokat szá-
mított, amikor eldőlt, színésznő leszek, de döntő
pillanatnak az bizonyult, hogy találkoztam Andrei
Şerbannal. Addig olyan voltam, mint egy folyó -
meder nélkül. „Jó, amit csinálsz, de mindent
túljátszol" - mondta addig mindenki. Barátok
mondták, akik szerettek és segíteni akartak. Nem
értettem. Mi az, hogy „túl"? Aztán rájöttem, hogy
meg kell tanulnom irányt adni az energiáimnak.
Ehhez kellett Şerban, általa lett medre s így iránya
is annak a folyónak, amit Maia Morgensternnek
hívnak. Szerencsém volt.

- Ezek szerint van, akinek nincs szerencséje.
Azaz teli van energiával, de nem tud vele mit
kezdeni.
 Abszolút! Itt kap jelentőséget, mi történik a

mindannyiunkban meglévő negatív energiákkal.
A színpadon a méreg, a gonoszság, a gyűlölet -
és persze a szeretet is - mesébe, fikcióba, hasz-
nos és értelmes cselekvésbe oldódik. Ezért döntő
fontosságú, hogy a színész mennyire tud bánni
a testével, az érzékszerveivel, az agyával, a lelké-
vel. Elvettetett belé a mag, benne az adomány, a
„gift", rajta múlik, lesz-e abból termés és milyen.
Az ő dolga, hogy szélről, vízről, napsütésről gon-
doskodjon. A tehetség felelősség. Felelős va-
gyok. Andreitől és másoktól segítséget kaptam,
most már csak rajtam áll minden. Nem miattuk
kell előadás előtt két órával az öltözőben ülnöm
és készülnöm. Magam miatt kell, mert én így
akarom. De túl patetikusan hangzik minden, amit
mondok: nem (csak) áldozatról, hanem színészi-
emberi önzésről is szó van itt. Amikor előadás
közben „szétosztom" az energiáimat, vagyis ön-
magamat, ezáltal nem szűnök meg, sőt, önma-
gamat látom százszorosan visszacsillogni a
nézőtéren ülők szemében.
 Hát, nem lettünk kevésbé patetikusak.
- Igaz. Hiába beszélünk angolul, amely pon-

tos, de hideg és távolságtartó nyelv, én közben
románul gondolkodom, tehát ösztönösen hajla-
mos vagyok a pátoszra. Ellenpontozásként az jut
eszembe a „százszoros visszacsillogásról", hogy
kezdetben a Zsidó Színházban bizony sokszor
előfordult, hogy nemhogy százan, de tízen sem
ültek a nézőtéren. Előfordult, hogy két nézőnek
játszottunk.
 A Ma este Lola Blau is ott, abban a

színház-ban készült. Monodrámát, „önálló estet"
általá-

ban akkor szoktak választania színészek, amikor
nemigen akad egyéb munkájuk. Feltételezem,
ebben az esetben nem erről volt szó.
 Valóban nem. A darabot egy kiváló

rendező, Alexandru Dabija választotta, sőt ő
maga írta át. Ebben ugyanis mindenféle
szerepek voltak, ahogyan az egy „normális"
darabban szokott lenni. Dabija mondta, hogy
játsszam ezt az egészet egyedül. Igy lett belőle
monodráma - egy csomó jó szereppel. Es a
nézőtéren sem ketten ülnek, telt házzal ment
tegnap Marseille-ben, ma itt Győrben, általában
pedig Bukarestben.
 Tulajdonképpen melyik színház tagja?
 Három színházban játszom: a Zsidó Szín-

házban, a Bulandrában és a Nemzetiben. Holnap
az utóbbiban, A kaméliás hölgyben lépek szín-
padra. Imádom azt az előadást, pedig amikor
elkezdtük a munkát, mindenki megpróbált lebe-
szélni róla. „Partizánmunka" volt, éjszaka, haj-
nalban próbáltunk, amikor éppen szabad volt a
színpad. Egy táncos hozta az ötletet, én drama-
tizáltam a regényt, és együtt "rendeztük" ezt az
őrült előadást, amelyben van két színész, egy
táncos és egy zenész, aki csellón játszik.
Minden-ki óvott: kockázatos vakrepülés teljesen
ismeret-len és tapasztalatlan fiatalokkal bármibe
is bele-kezdeni. Hát persze hogy kockázatos. De
minden energiámmal a munkára tudtam figyelni
a díszlettől a szövegig, a jelmeztől a zenéig.
Vagyis az előadás egésze a sajátommá vált.
Meg is lett az eredménye, mert A kaméliás
hölgyóriási siker most Bukarestben.
 A „vakrepüléshez" magabiztosság kell.
 Szerintem inkább bátorság. A magabiztos-

ság sose jó. Teli vagyok kétellyel, és ha netalán-
tán mégis biztonságban érzem magam, azon
nyomban mesterséges akadályokat állítok fel. A
biztonság, a komfort a legnagyobb csapda ezen
a pályán. Márpedig az automatikusan következő
siker megtévesztheti az embert. Ugyanilyen
megtévesztőek a könnyek, amelyekről beszél-
tünk. „Rossz voltam, nem tudtam sírni!" -
mondtuk buta kezdőként a főiskolán. Mintha a
könnyek mennyiségén múlna a minőség. A leg-
több erő éppen ahhoz kell, hogy az ember
megküzdjön a könnyeivel. Hogy visszafogja a
pátoszt - ami nekünk ebben a beszélgetés-ben
nem sikerült igazán. Nem baj, ez most már így
marad.

It being October, the issue starts with the results
of this year's distribution of the critics prizes.
According to twenty-six of our theatre critics' -
who, as usual, complete their individual list of
honour with a general assessment of the past
season - the best new Hungarian play of
1996/1997 was Kornél Hamvai's Battueshooting,
the best production Tchekhov's Uncle Vanya as
directed by Péter Valló at the Radnóti Miklós
Theatre, the best performance in the
entertainment category Ferenc Lehár's The
Count of Luxemburg (directed by Tamás Ascher
at Kaposvár); Péter Haumann and Tibor Szervét
were named best actors (the latter in a sup-
porting role), Judit Csoma and Judit Schell best
actresses (the latter also in a supporting role).
Set designer of the season is Zsolt Khell,
costume designer Andrea Bartha, while the prize
for the best fringe performance and the special
prize weren't distributed for want of a convincing
majority.

Under the heading Strong Emotions Are
Needed, Katalin Róna talks to László Sinkó, a
leading actor of Budapest's New Theatre.

Theatre historian Edit Rajnai describes and
documents an interesting case of a well de-
serving private theatre owner being rather
shamelessly dispossessed alter the Communist
takeover in Hungary in the middle of the forties.

In his series presenting the century's
tendencies in theatre research and criticism,
Géza Fodor introduces and publishes three
surprisingly topical sounding essays conceived in
the twenties by German theatre esthetician and
critic Herbert Jhering.

Peter Schumann, founder and director of the
world-famous Bread and Puppet Theatre, di-
rected a highly interesting workshop for young
Hungarian theatre people at Kecskemét. János
Regős reports on the experience, while Eszter
Ábrahám talked to Schumann himself.

In another interview, this time by László Bér-
czes, we learn more about Maia Morgenstern,
famous Rumanian actress, member of Bucha-
rest's Jewish Theatre who recently gave a guest-
performance in Győr.

This month's playtext is Stations ofa Rehear-
sal Process by István Eörsi.

OSIRIS-ESTEK

PAULA COURT MARADANDÓ AGYKÁROSODÁS
A fotó Richard Foreman legutóbbi produkcióján, a Maradandó agykárosodás című előadáson
készült. Foreman a New York-i Off-Off színházak egyik meghatározó személyisége. 1968-ban
alapította és azóta vezeti Ontologikus-Hiszterikus Színház elnevezésű társulatát.
Ez a szöveg már az előző számunk ugyanezen helyén olvasható volt, de akkor ehhez az augusztusi
Fotógaléria-kép párosult, mivel - nyomdahiba miatt - szeptemberben ismét ez jelent meg. Most a
kép és aláírása összetalálkozott. A hibáért olvasóink elnézését kérjük.

Október 14-én este fél hétkor
SZÍNHÁZ-est az Osiris-klubban

(V., Veres Pálné utca 4-6.)
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