
BÉRCZES LÁSZLÓ

VALAMI TÖRTÉNIK
BESZÉLGETÉS SZÁSZ JÁNOSSAL

- Pontban fél hétkor kinyitottad az Osiris
Könyvesbolt ajtaját, ami azt jelenti, hogy nem
késett az lntercity. A nyíregyházi színháztól ér-
keztél ugyanis, ahol A vágy villamosa felújító
próbáit vezetted, a vasúti kocsiból pedig szinte
egyenesen beléptél a SZÍNHÁZ-estre. Szóval szín-
házról szólnak mostanában a napjaid, ami nem
éppen megszokott egy filmrendező esetében.
 Ezért is izgulok most annyira. Meglepődtem,

hogy hívtatok, az imént belépve pedig megle-
pődtem, hogy ilyen sokan ülnek itt. Hülyén érzem
magam, zavarban vagyok és félek, hisz az itt ülők
mind várnak tőlem valamit, miközben az égvilá-
gon semmi különöset nem tudok mondani. Én
nem vagyok érdekes, ez az igazság.
 Akkor most szó szerint idézem egy 1994-es

mondatodat, nekem mondtad, a Magyar Napló-
ban jelent meg: „Körül vagyunk véve csupa kü-
lönös emberrel." Ezek szerint te vagy a kivétel.
 Valószínűleg így van. Szerencsére nem én

szerepelek a filmjeimben.
 De a filmjeid után igen. Korábban a Woy-

zeckkel, az idén pedig új filmeddel, a Witman
fiúkkal jártad-járod a világot, és közönségtalálko-
zók százain veszel részt. Vagyis egy ilyen nyilvá-
nos beszélgetés nagyon is megszokott számod-
ra.
 De azok a beszélgetések másról szólnak:

valójában én vagyok kíván-
csi a nézőkre. Lehet, hogy ez
szégyen, de engem nagyon
érdekel, mit gondol, mit érez a
néző a filmem után. Az után
szimatolok, eljut-e hozzá, hat-
e rá az, amit látott. A film
kapcsán sokszor egészen
másféle dolgokról beszél-nek,
olyanokról, amik nekem
eszembe sem jutottak munka
közben, de milyen jó, hogy
azok is benne vannak abban,
ami elkészült.
 Minden benne van, amit

én, a néző belelátok?
- Neked igen, hisz látod.
- Az se baj, ha olyasmit

látok, amit te nem akarsz?
 Nincs jogom azt mondani,

hogy az baj. A rendező, a
színész kiteszi magát
mindennek: a nézőnek szíve
joga bármit gondolni és érezni.
Különben is, örülhetek, ha
valami, bármi történik a
nézőtéren. Hisz annyiszor nem
történik semmi! Legalább-is
velem a legritkább esetben
történik ott valami.
 Ezek szerint elő szoktál

fordulnia nézőtéren.

- Sokat járok filmfesztiválra, ahol akár napi
négy-öt filmet megnézek. „Te filmet nézel?!" -
kérdezik általában döbbenten. Nem szokás. Úgy
értem, rendezők közt nem.
 Mi az, hogy" valami történik"?
 Érintve vagyok valamiképpen. Elgondolko-

dom, nyugtalan, ideges leszek, eszembe jutnak
fontos dolgok, például a kisgyerekem, rosszked-
vem lesz, jókedvem lesz, a lényeg az, hogy
impulzus ér. De ez nagyon ritka.
 Egyfolytában vetítésekről beszélünk. Szín-

házba jársz?
 Az utóbbi időben igen. Az idén tavasszal

olyan jó volt kiszabadulni a filmcsinálásból. A
Witman fiúkkal két évre bezárkóztam - ennyi idő
alatt készült el. Ezalatt végtelenül beszűkültem,
elbutultam. Merthogy megszűntem befogadó-nak
lenni.
 A filmcsinálás két évére bezárkózol egy bu-

rokba?
- Én inkább azt mondanám: koporsóba. Be-

fekszem, rám zárják, aztán amikor készen vagyok
a filmmel, kikopogok, és kihúznak onnan. Ez
természetesen beteg dolog.
 Az idén februárban, a Filmszemle idején

kikopogtál, de azóta is a filmmel járod a világot,
vagyis fesztiválról fesztiválra mászkálsz ezzel a
„koporsóval".

 De már csak huzigálom magam után. Már
nem bújok bele, úgy értem, nem nézem a filmet.
Hisz állandóan ezt néztem, legalább hatvanszor-
hetvenszer. Az velem a probléma, hogy nagyon
hosszan vágok.

- Miért?
 Mert végtelenül bizonytalan vagyok. Létele-

mem a kétely. Állandóan kontrollra van szüksé-
gem, de azt nem fogadom el senkitől, csak ön-
magamtól. Igy hát állandóan mozizok. Néha
megmutatom másnak, aki azonnal elbizonytala-
nít, ehhez persze az is elég, ha valaki megmoccan
a nézőtéren. Nézem-nézem a már kész filmet, és
folyamatosan távolodom tőle, egészen addig,
hogy már nem is tudom megnézni. A fesztiválo-
kon öt percig vagyok ott a vetítéseken, hogy
lássam, minden rendben van-e. Mindig elcsodál-
kozom, hogy vannak emberek, akik kíváncsiak a
filmemre. Aztán elmenekülök, mert nem akarok
tanúja lenni annak, hogy elmegy akár egyetlen
néző is. Es visszajövök az utolsó tíz percre. Azt
szoktam látni, hogy a nézőtéren még ott ül min-
denki, és ennek nagyon szoktam örülni. Sikerél-
mény.

- Az említett két filmed szakmai és közönség-
siker, az Országos Színházi Találkozón A vágy
villamosa mindenféle díjakat nyert. Szóval igen
sikeres vagy. Közben attól „félsz", hogy elmen-

nek a nézők.
Mi a gyökere ennek a
félelemnek? Talán durva, amit
mondok, de mintha csak
rendezői pózról lenne szó.

- Igen, durva, amit mondasz.
Ez nem póz. En valóban félek
- a vetítésektől. A színházzal
minden másként van. Mert
nem magányos műfaj. Sokan
vagyunk a „koporsóban":
fecsegünk, kávézunk, persze
sokat dolgozunk. Együtt
vagyunk. Három nappal ezelőtt
voltam egy filmfesztiválon, az
n-ediken. Olyan volt, mint a
többi: cirkusz. Sok száz film,
sok ezer ember, többnyire
formális filmnézések, formális
ismerkedések, „nice to meet
you", névjegycsere, „majd
hívlak" - és soha az életben
nem beszélünk többet, és ezt
mindketten tudjuk. Lemegy a
filmem, azon azért izgulok és
félek, és várom, hogy jöhessek
haza. Tegnapelőtt hazajöttem,
fel-ültem a nyíregyházi
Intercityre, és alig vártam,
hogy leérjek. Beléptem a
színház-
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ba, és otthon éreztem magam. Egy színházi pró-
ba korántsem felhőtlen helyzet, teli van nyűg-
lődéssel, gyötrődéssel, akár alkalmi veszekedé-
sekkel, de megéri. Egy szó mint száz, a színházat
sokkal jobban szeretem.

- Áhítattal beszélsz a színházról, de te is, mint

a többi filmrendező, a leggyőnyörűségesebb

színházi próbát is otthagyod, ha jön a hír, a zöld
jelzés, hogy lehet forgatni.

- Ez kényszerhelyzet. A filmet vagy elkezded
abban a pillanatban, amikor lehetőséged (pén-
zed!) van rá, vagy az a film elúszott örökre. De
én tényleg erősen kötődöm a színházhoz. A pa-
pám filmes volt, gyerekként végigültem rengeteg
forgatást. Annál unalmasabb, undokabb dolgot el
sem tudtam képzelni. Viszont világéletemben
színházi rendező akartam lenni. Otthon díszlete-
ket terveztem, azokba színházi előadásokat kép-
zeltem. Igy rendeztem meg például lbsentől a
Brand című darabot-nemigen játszották nálunk -
és Hauptmanntól a Takácsokat. Nyaranta Kazimir
Körszínházában asszisztenskedtem, minden
vasárnap a Vígszínházban bámultam az
előadásokat, a középiskola után pedig a Nemzeti
Színházhoz mentem, ahol négy évig kellékesként
dolgoztam. Néztem Marton Endre próbáit, néztem
a nagy színészeket, Bástit és a többieket. Sokat
tanultam. A Bánk bánt kellékeztem először.
Emlékszem, egy órával kezdés előtt vittem be a
színpadra a kupákat. Megszólalt valahonnan egy
dörgő hang: „Hat órakor nem kellékezünk!" Hát-
rafordultam, Básti Lajos ült ott, az ügyelő mellett,
már beöltözve békétlennek. Zsolt István volt ak-
kor a főügyelő, Horváth Dezső bácsi a főkellékes.
Klasszikus színházi alakok. Tudtak valamit, amit
ma talán már senki. Szerencsém volt, megismer-
hettem a színházat, a színészeket. Kellékesként
sok szeretetet és sok bántást is kaptam.

 Miért bántottak?
 Mert néha hibáztam. Kiderült az is, hogy

farkasvakságom van. Sötét változáskor beléptem
a színpadra, és az égvilágon semmit nem láttam.
Odabotorkáltam az asztalhoz, Kozáry Feri, a
főnököm vitte volna azt a jó irányba, én a rossz
irányba, dőltek-borultak a kupák. Sokat
ügyetlenkedtem.

 Négy éven át kellékeztél...
- ...az ötödik évben pedig Vámos László

asszisztense voltam az Operettszínházban. Fan-
tasztikus időszak!

 Kellékezés, asszisztenskedés. Szász Péter,

is-mert filmrendező fiaként sikertelen, kudarcos
időszakként is megélhetted volna ezeket az éveket.

 De nem így történt. Boldog idő volt, aminek
az vetett véget, hogy behívtak katonának. A ka-
tonaságtól egyvalami menthetett meg: ha elkez-
dek tanulni. Éppen akkor indult a főiskolán a
dramaturg szak, szóltam a papámnak, hogy se-
gítsen.

 Felvételiztél egyáltalán?

- Felvételiztem, de szerintem protekcióval vet-
tek fel.
 Keveset tudtál?

 Talán eleget tudtam, de írással soha
azelőtt nem foglalkoztam. Márpedig úgy tűnt,
ezen a szakon írni mégiscsak tudni kéne. Bár
senki nem mondta meg pontosan, mit is kellene
tanulnia egy dramaturgnak. „Tessék mondani,
mi az, hogy dramaturg?" - kérdeztük Ungvári
Tamástól, az osztályvezető tanártól. „Nem
tudom. de majd rájövünk idővel" - mondta ő. A
lényeg az, hogy a felvételi előtt nem írtam egy
sort sem.
 Ehhez képest az első filmed, a Szédülés

forgatókönyvét te magad írtad - talán ez is oka
annak, hogy az a film nem sikerült igazán.

 Mondjuk ki bátran, az a film megbukott.
Azt hittem, tudok írni - hát nem tudtam. Pedig
gyakoroltam előtte eleget: a főiskolán egyre-
másra írtuk a forgatókönyveket. Kiváló tanárok -
Gyár-fás Miklós, Poszler György, Bacsó Péter,
Nemeskürty István, Osztovits Levente -. instruk-
ciói alapján írtunk-elemeztünk, írtunk-elemez-
tünk... De én ezt egyre jobban untam, egyre
csalódottabb lettem, mert hiányzott a
próbatétel: nem tudtuk gyakorlatban kipróbálni,
ér-e bármit is az, amit leírtunk. Ezért amikor
filmrendező szak indult, átjelentkeztem oda.
Felvettek.
 Protekcióval?
 Talán nem. Bár ki tudja? De annyian azért

nem szerették a papámat, hogy akkor is
felvegye-

nek, ha nem felelek meg. Mindenesetre film-
rendező lettem, igaz, nincs róla diplomám. Hi-
ányzik egy művészettörténet vizsgám. Nem írtam
meg, amit meg kellett volna írnom, ellinkes-
kedtem. Szőllősi tanárnő viszont - és teljesen
igaza van - nem szereti a linkeskedést.

(Koltai Tamás közbekérdez) - Világéletedben
színházi rendező akartál lenni, mondtad az imént,
otthon színházasdit játszottál, kellékesként,
asszisztensként dolgoztál évekig - egyszerűen
nem fér a fejembe, miért nem jelentkeztél
színházrendezői szakra.

 Tulajdonképpen jelentkeztem. Huszonegy
évesen el is jutottam a harmadik fordulóig, akkor
Várkonyi Zoltán rám nézett, és azt mondta: „Ez
még túl fiatal." Szóval nem vettek fel, de ez
semmiféle törést nem okozott az életemben.
Egyrészt azért nem, mert Várkonyinak igaza volt,
másrészt mert így visszakerültem a Nemzetihez,
ahová éppen akkor jött rendezni Harag György.
Nála pedig kijárhattam egy olyan iskolát, ami felért
a főiskolával.

 A film vonalán haladva eljutottunk már
első filmedig, a Szédülésig. Nézzük a színházi

vonalat: mi volt első színpadi munkád?
 lbsentől a Kísértetek. A Szédülés kudarca

után a miskolci színházhoz menekültem. A stú-
dióban gyorsan elkészült a Kísértetek, majd két
hétre rá már kezdtem is Gozzi Szarvaskirályát a
nagyszínpadon. Jó néhány évvel később, azaz az
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idén pedig megrendeztem Nyíregyházán A vágy
villamosát. Három színházi előadás...

- ...és három film. Nem sok.
 De hát mondtam már, egy-egy film két-két

és fél évet elvesz az életemből.
 A színházban ezek szerint az is vonzó

lehet, hogy egy munka legfeljebb két hónapig
tart.
 Igy van. De vonz az is, hogy később, utólag

is bele lehet piszkálni, ha valami nem jól sikerült.
A forgatásnál minden végérvényes, nem lehet
ismételni.
 A színházban mégis több kompromisszumot

vállalsz. Tudom például, hogy A vágy villamosát
nem te választottad.
 Még forgattam, amikor jött az üzenet, ezt

kéne rendezni. En is üzentem, hogy rendben van.
Aztán véget ért a forgatás, elolvastam a darabot,
és a fejemhez kaptam: „Jézus Mária!" Aztán azt
kértem Verebes Pistától, hogy ha már választott
nekem darabot, ossza is ki a szerepeket. Végül is
ő ismeri jobban a színészeit. A filmforgatással

ellentétes helyzet: ott mindenről a „zsarnok"
rendező dönt, ő választja meg az operatőrt, a
főszereplőt, a statisztát, mindenkit. Itt viszont
kaptam egy feladatot. Igazi kihívás: adott dara-
bot, adott szereplőkkel, adott idő alatt meg kell
csinálni. Nekem ez fontos próbatétel volt. Valós,
belátható feladat. Es azt gondolom, hogy ez -
nem a sikerre, hanem a színészek
visszajelzéseire gondolok - „megéri". Ez vonz
engem annyira a színházban: a színésszel való
munka. Ez a filmben megúszható. „En most
miért nevetek?" -kérdezi a színész, és
mondhatom neki azt, hogy „azzal te ne törődj,
oda bevágok egy városképet, és te majd azon
nevetsz...". A színházban ilyen csalás
elképzelhetetlen. Éppen ez a jó: igazibb, igazabb
feladat.
 Színészek jogos és gyakori panasza ez: a

filmrendező általában nem törődik velük.
 Ez így van. Sok rendező fél a színészektől.

Nekem hihetetlen szerencsém van azzal a bizo-
nyos nemzeti színházbeli négy évvel. Anélkül én

is félnék. Így viszont már tudok valamit a
lelkükről, sőt szeretem is
azt. A filmnél idő sincs a
„lélekre". Ha például ezt
a beszélgetést akarnánk
filmre venni, tíz percünk
len-ne rá - miközben már
másfél órája itt ülünk. A
világítással bíbelődnénk,
és mire beállíta-
nánk, besötétedne,
kezdenénk elölről, az-tán
kiderülne, hogy kevés a
nyersanyag, ilyesmik...
Mindenről szó esne, csak
a lényegről nem: arról,
hogy te és én beszélge-
tünk. Es ha én mégis azt
akarnám, hogy mi másfél
órán át beszél-
gethessünk, rögtön
megszólalna egy ember:
„Forgass csak, de holnap
már ne is gyere, mert
nem lesz nyers-anyag."

- A filmes viszont
valószínűleg a váloga-
tásnál foglalkozik sokat a
színészekkel. Mert ha jól
választ, később már nem
lesz szükség túl sok
instrukcióra. Ah-hoz
képest, hogy Nyír-
egyházán látatlanban
elfogadtad Verebes Ist

ván szereposztását, a Witman fiúk két fősze-
replőjét majd' egy évig kerested.
 De megtaláltam őket. Utána már valóban

könnyebb volt. A Woyzeck forgatásakor sem volt
mit mondanom Kovács Lajosnak. Erre a szalvé-
tára leírhatnám az összes rendezői instrukciót:
„sok, kevés, ne csinálj semmit..." - ennyit tudtam
neki mondani. Ha már megvan a színész, és
megszületik vele a munka alapfeltétele: a kapcso-
lat, könnyű a dolgom. De addig... A Csáth Géza-
történethez elkezdtük keresni a két gyereksze-
replőt. Rengeteg gyerekkel találkoztunk, értel-
messel, tehetségessel - de éreztem, valami nem
stimmel. „Milyet keressünk?" - kérdezték a
munkatársaim. Es én nem tudtam válaszolni.
Nem mondhattam, hogy szőkét, kék szeműt -
mert nem ez volt a lényeg. Végigmentünk az
összes budapesti iskolán, utaztunk mindenfelé
vidékre, legalább másfél milliót költöttünk a ke-
resésre... és nem akart felbukkanni a két fiú. Rá
kellett jönnünk, hogy nem Magyarországon kell
őket keresnünk. Illetve ki tudja, lehet, hogy ott
ültek velem szemben a villamoson, csak én nem
oda figyeltem.
 Mégis, kiket kerestél?
 Egy dolgot tudtam... nem, csak éreztem,

Csaplár Vilmos fogalmazta meg utólag, miután
megnézte a filmet: a két tizennégy év körüli gye-
rek onnan jön, abból a korból. Mint hogyha
kibújnának Csáth könyvéből. Elmentünk Erdély-
be. Soha azelőtt nem jártam ott. Már az első
utazásnál éreztem, hogy jó nyomon vagyunk. Az
itteniek, a magyarországiak szoronganak. Hato-
dik osztályosok, de már amiatt szoronganak, mi
lesz nyolcadikban, felveszik-e őket gimnáziumba,
egyetemre. Megfelelni akaró, kis felnőttek.
Erdélyben jó nyomon jártunk - vallásossággal
átitatott komolysággal, mégis ártatlan gyermek-
séggel találkoztunk-, de még mindig nem hittem a
jelöltjeinkben. Már mindenki hülyének nézett.
Aztán megértettem: hát nem azokat kell keres-
nünk, akik az újsághirdetésre jelentkeznek! Azok
között kell keresnünk, akik nem jönnek elő egy
hirdetésre. Kolozsvárott és Marosvásárhelyen
megtaláltuk őket. Ezek után éppúgy nem kellett
több instrukciót adni a két fiúnak - akik pedig
azelőtt soha nem szerepeltek még filmben -, mint
korábban Kovács Lajosnak.
 Hosszú hónapokig keresed tehát azt a két

gyereket, akit Csáth Géza megírt. Tennessee
Williams szereplőit, esetleg a darab szövegét is,
azokhoz a személyiségekhez igazítod, akiket
kapsz a színháztól. Kétféle eljárás.
 Így van. Mert az egyik film, a másik színház.
- A filmben - a Witman fiúkban - írsz-forgatsz

egy kezdő jelenetet az apáról, az apa haláláról,
amit nem ír meg Csáth a novellában, a színház-
ban - A vágy villamosában - levágod a darab
elejét s vele néhány szereplőt, amit-akiket a drá-
maíró megírt.
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- Itt az adaptálásról van szó. A novellát is, a
drámát is adaptálnom kell.

 Mihez?
 Magamhoz. Mi az, amit átengedek maga-

mon. Magyarul: mi az, ami érdekel, amihez kö-
zöm van.

-A vágy villamosában nem érdekel a Williams
által aprólékosan leírt amerikai közeg?

- Nem, mert nem ismerem. Nem tudok hoz-
zászólni ahhoz, milyen az a New Orleans-i fekete
nő a felső emeleten, mit jelent Kowalski lengyel-
sége ott és akkor... szóval ezek nem érdekelnek
engem.

 Ami viszont bizonyára érdekel, hiszen leg-
utóbbi három munkád közös alapmotívuma -
azonkívül, hogy v betűvel kezdődnek: Woyzeck,
Witman fiúk, A vágy villamosa...

- ...sőt most a Ványa bácsira készülök...
- ...tehát az alapmotívum: a gyilkosság. A

vágy villamosában például úgy jut be a néző a
térbe, hogy keresztül kell lépnie egy véres hullán,
Blanche egykori szerelmén.

 Blanche két veszteséget cipel végig az éle-
tén. Egyszer találkozott egy férfival s így a szere-
lemmel - ezt elveszítette. Volt családja, szülei,
testvére, és volt egy közeg, a birtok: „Belle Réve",
ami azt jelenti, „szép álom". Ezt is elveszítette. Ez
a lényeg. Arra gondoltam, ezt meg kell mutatni.
Többször felbukkan az előadásban ez a halott
férfi, és felbukkannak a kislányok is. Blanche és
Stella, abból az időből, amikor még a szép álom-
ban éltek.

 Véres hulla az előtérben, majd erős,
gyönyörű zenével megtámogatott, bájos
kislányok a múltból - hatásos, sőt hatásvadász
képek, a túlcsordulás határán. Csak a belső
kontroll segít, hogy eldöntsd, mi sok és mi elég?

- Filmezéskor konok, önfejű vagyok, nem ha-
gyok beleszólást. A színházban ennek ellenke-
zője történik: engedem, sőt kérem, hogy adott
pillanatban színészek, mások, kívülállók tanácsot
adjanak, beleszóljanak a munkába. Tulajdonkép-
pen ez az egész beszélgetés erről szól most:
miért és hogyan menekülök a filmezés magányá-
ból a közösségi létezés, a színház felé. A vágy
villamosaban megjelenik a két kislány, megszólal a
zene, és én is minden egyes alkalommal meg-
kérdezem magamtól: nem giccs ez? Ami hatásos,
az veszélyes is. A szépség például átcsúszhat
szépelgésbe. Nagyon finom, vékony, láthatatlan
határvonal van itt, és lehetséges, hogy néha
átlépem ezt a vonalat. Nem baj. Inkább vállalom
a giccs veszélyét, mint hogy lemondjak a
hatáskeltésről. Hatást vadászok. Es akkor mi van?

 A hatás vadászatakor nagyon sokat bízol a
zenére.

 A Woyzeckben negyvenhárom perc, a
Witman fiúkban harminc perc zene van. Igen,
ezzel, ezzel is, hatást vadászok. Mi másért rendez
az ember filmet vagy színházi előadást?! Hatást

akar elérni. Ezért megyek
vissza az utolsó öt percre
izgatottan: látok-e valamit a
nézők arcán, sírást, nevetést,
valamilyen hatást. A zene
pedig a hatásvadászat
eszköze. Közben persze
eszembe jutnak Bresson
filmjei. Nála egy csepp zene
nincs - mégis hatásos. En
egyelőre sok zenét
használok. A vágy villamo-
sában megszólal Balanescu,
amerikai slágerek, Bachtól a
Máté-passió és ami a
legfontosabb: Richard
Strauss. Az egész darabot
innen fejtettem meg:
Blanche-ra ráadják a
kényszerzubbonyt, és
megszólal egy Richard
Strauss-dal. Ennyit biztosan
tudtam az előadásból, amikor
elolvastam a dara-bot.
 Azt is tudtad, hogy a

befejező képben a megkö-
tözött Blanche a fogával ki-
nyitja a retiküljét, abból ki-
esik egy pisztoly... Ten-
nessee Williams nem ír
ilyesmiről.

- Hallgattam a zenét, és ezt
a képet láttam. A zene sokat
segít nekem. Ha majd igazán
„nagy rendező" leszek,
operát szeret-
nék rendezni. Halálkomolyan.
Azt is tudom vi- szont, hogy
néha túl sok mindent akarok
a zene által megoldani. Abba kapaszkodom,
és ez nem mindig jó. Nem véletlenül
említettem Bressont. „Ha majd igazán »nagy
rendező» leszek", szeretnék minden hatáskeltő
eszköz nélkül, Bresson-módra filmet-színházat
rendezni.

 Hiba lenne, ha nyíregyházi rendezésed
sajátosságait csak ezekben a viszonylag
könnyen megragadható-megfogalmazható
eszközökben -szövegváltoztatások,
zenehasználat... -keresnénk.
Leglényegesebbnek azokat az árnyalatokat
tartom, amelyek által - miközben megőrzöd
Williams szellemiségét - nem a megszokott,
szinte sablonos williamsi figurákkal
találkozunk a színpadon. Csoma Judit
Blanche-a például erőteljesebb, határozottabb,
karcosabb, lepusztultságát sokkal
keményebben vállaló személyiség, Megyeri
Zoltán Stanleyje pedig gyámoltalanabb,
kisfiúsabb férfi, mint amit megszoktunk. Itt
valószínűleg nem „koncepcióról" van szó,
hanem arról, hogy sokat bíztál a színész
személyiségére.

- Ez igaz, de ez mégsem a könnyebbik út. Itt
ugyanis arra sZámít az ember, hogy a színész,
úgymond, őszinte lesz, többet kiad önmagából.
„Légy egyszerű!" - ez a jelszó, és ezt kiadni
könnyű. De ide el kell jutni. Ezek a színészek
szerintem el is jutottak. De hogy hogyan? Hogy
mi a „módszer" - azt nem tudom. Figyelni kell,
lesni, leselkedni a színpadon, a klubban, az ut-
cán, meglátni azt. mondjuk, hogy Megyeri Zoli
robusztussága mögött valóban ott bújik ez a
kisfiú. De nélküle ezt nem tudom megmutatni.
Illetve ő mutatja ezt meg, és csak segítek ebben,
ha tudok. Hogy ne bújjon mindeféle rutin és
technika mögé. Ahogyan én sem szeretnék ezek
mögé bújni.

- Ezért akarsz operát, illetve Bresson-féle „ze-
nétlen" filmet rendezni.
- Fogok is, egyszer majd.

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette


