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PÉLDÁNY ÉS CERUZA
BESZÉLGETÉS MOHÁCSI JÁNOSSAL

gy hónappal ezelőtt Szász János volt a
SZÍNHÁZ-est vendége. Már másfél órája
beszélgettünk, és akkor derült ki, hogy ő,
aki elsősorban filmjeiről híres - igaz, a
legutóbbi Országos Színházi Találkozón

mindenféle díjakat nyert A vágy villamosával-,
világéletében színházi rendező akart lenni. Egy-
szer jelentkezett is a főiskolára, csak éppen nem
felelt meg a felvételin. Te, aki számos fontos és
kiváló előadást rendeztél már Kaposváron - töb-
bek között a Tévedések végjátékát, A kávéházat, a
Csárdáskirálynőt, az lstenítéletet, Tom Paine-t -,
szintén sikertelenül próbálkoztál a főiskolán.
Szásznak azt mondták, „túl fiatal még". Neked
mivel indokolták az elutasítást?

- Először is én nem egyszer jelentkeztem,
hanem rengetegszer. Legalább nyolcszor. Hol
rendezőnek, hol dramaturgnak, hol tévé-
rendezőnek. Először tényleg pocsékul szerepel-
tem, én sem vettem volna fel magamat. A

későbbi felvételiken viszont már megfeleltem.
Szerintem. De valahogy nem kellettem.
 Miért?
 Nem tudom. Mástól hallottam vissza

olyasmit, hogy „kellemetlen tehetség vagyok". De
hogy ez mit jelent? Fogalmam sincs. Mindig
ugyanazt a tesztet kellett kitölteni, így aztán ez
általában sikerült, aztán jöttek a személyes
találkozások, azokra nem túl szívesen
emlékszem. Hagyjuk is, rég volt. En magamat
kellemes és összeférhető embernek gondolom, és
ahogy telik velem az idő, a próbákon sem
ordibálok többet, mint bármelyik úgynevezett „kel-
lemetlen tehetség".
 Kellemetlennek legfeljebb a drámaírók ne-

vezhetnének, mert velük igencsak elbánsz. Más
kérdés, hogy élő szerzők szövegeihez nemigen
nyúlsz. Valahogy vonzódsz a klasszikusokhoz,
talán mert azok nem szólnak vissza.
 Számomra egyetlen darab szövege sem

szentírás. De amikor leemelem a könyvet a polc

ról, akkor nem az az elsődleges szándékom, hogy
mindenáron átírjam a világirodalmat.

 De azért átírod. Beszéljünk egy kicsit arról a
folyamatról, ami akkor kezdődik, amikor leemeled
a könyvet a polcról, és befejeződik, amikor az
eredeti szöveghez többé-kevésbé - nemritkán
kevésbé - hasonló mondatok elhangoznak a
színpadról.

 Először is ez a folyamat igen hosszú. Én
nem tudom azt megcsinálni, amit egyesek-
bizonyára kellemesen tehetségesen -
megtesznek: hónuk alá csapják a példányt, és az
olvasópróbán nyitják ki először. Es persze
szöveghűek, hisz idejük sincs kézbe venni a
ceruzát.

 Te mikor veszed kézbe a ceruzát?
 Amint kinyitom a példányt.
 Tehát eleve tudod, hogy szükség lesz az

átírásra.
 Azt azért ne gondold már, hogy véletlenül

kerül kezembe az a példány! Amikor például
legutóbb a Bolha a fülben-t rendeztem, tudtam jó
előre, hogy egy bohózatot szeretnék megcsinálni-
merthogy még soha nem csináltam ilyes-mit.
Tehát már tudtam, mire kell majd a ceruza.

 Mire kell a ceruza?
 Most viccelsz? A ceruzával általában két

dolgot lehet csinálni: mondatot lehet kihúzni és
mondatot lehet beírni. Én is ezt teszem.

 Nézzük az utóbbit kicserélheted az író neked
nem tetsző mondatait, vagy széljegyzeteket, ön-
magadnak szóló „instrukciókat" firkálhatsz a
margóra (mondjuk: „Jean balról belép'), ami
később esetleg segít a rendezésnél.

 Az utóbbinak semmi értelme. Az ilyesmi
csak munka közben derül ki. A próba előre kiszá-
míthatatlan variációi közben derülhet ki, mi tör-
ténik azzal a bizonyos Jeannal - belép-e balról,
vagy a ceruzát esetleg arra kell használni, hogy
kihúzzuk őt a darabból. Tehát kérdésedre vála-
szolva: a ceruzával az író szövegét bántom, azt
pedig, ami a rendezésre vonatkozik, nem kell
felírnom, mert megjegyzem. Egy dolgot viszont
tisztázzunk: nem arról beszélek, hogy ez az egyet-
len járható út. Arról beszélek, hogy én így tudok
dolgozni. Arról beszélek, hogy az a szöveg, amelyet
valaki valamikor leírt és színpadra szánt, pontosan
abban a formájában egy mostani, egyszeri és meg-
ismételhetetlen előadásban szó szerint nem han-
gozhat el. De azon az egyetlen fénymásolaton
kívül, amelyet én a ceruzámmal szétcincálok,
több kárt nem teszek a Műben. A többi, „szöveg-
hű" példány ott marad érintetlenül a polcokon.

 Az átírás gesztusát az utóbbi időben
különböző színházi lapokban csontig rágtuk már.
Értelmetlenség tehát most arról beszélgetnünk,
„szabad-e átírni". Engem az az automatizmus
izgat veled kapcsolatban, amivel ahhoz a bizo-
nyos fénymásolathoz magától értetődően hozzá-
tartozik a ceruza. Eleve tudod, hogy nem jó az
eredeti mű?
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 Értsd meg, nem
erről van szó. Amikor én
elkezdem a munkát, arra
a hatszáz emberre
gondolok, aki beül majd a
színházba. Hogy ez a
hatszáz ember „vegye az
adást", erős, nagyon erős
hatásokkal kell dolgozni.
Ilyenkor derül ki
számomra, hogy az írók -
vagy a fordítók-
túlságosan „szelídek".
Ezért is szoktam a
nyersfordítást használni.
s gondolnom kell azokra
a színészekre is, akikkel
általában dolgozni szok-
tam. Azoknak a mon-
datoknak kell elhan-
gozniuk, amelyek tőlük a
leghitelesebbek.

 Nálad
tulajdonképpen három
fázisból álla végleges
szöveg kialakulása: az
első az, amit a szerző -
Katona, Shakespeare,
Schiller stb. - valaha
megírt; a második, amit te
a példányodba beleírsz-
átírsz; a harmadik, nem
jelentéktelen szöveg-
mennyiség pedig az, ami
a próbákon kerül a
papírra. Mi ezek aránya?

 Nagyon különböző.
Feydeau szövegének legalább hetven százaléka
megmaradt. A Tom Paine esetében viszont
körülbelül kilencven a tízhez arányban a társulat
győzött Fosterrel szemben.

 Ezek az arányok írói minőségekről
szólnak?

 Nem. De Feydeau profi mester, akit nem
érdemes, nem is lehet alapvetően átírni. A Tom
Paine viszont nyitott és szabad írás. Éppen az a
feladat, hogy a próbákon szülessen meg a szö-
veg. Az az igazság, hogy a próbák kezdetén
szinte példányom sem volt.

 De ha „kilencven a tízhez arányban
győzedelmeskedsz", akkor nem jut eszedbe,
hogy ezt az arányt száz százalékra kellene vál-
toztatni? Magyarul: miért nem írsz te magad
darabot?

 Gondoltam már erre, de komolyan mégsem
foglalkoztam a dologgal, ugyanis ezeknek az
íróknak általában sokkal jobb alapötleteik van-
nak. Minek erőlködjek, ha ők ezeket felkínálják?
Különben is, ez félig-meddig csak hiúsági kér-

dés. A Tom Paine-nél végül is darabot írtunk, író
volt az egész társulat is. Ki tudja már, melyik
mondat kitől származott? De hát nem mindegy?
 Még mindig a ceruzánál és a példánynál

tartunk, mégpedig az utolsó előtti lépésnél: a
próbákon a színészek mindenféle szavakat, mon-
datokat találnak ki-kiabálnak be, és ezek egy
része beépül az előadásba. Hogyan rögzítitek,
illetve hogyan szelektáljátok ezeket?
 Próbálkoztunk mi már mindennel: magnó-

val, videóval, de a legjobb módszernek mégis az
bizonyult, hogy szegény, boldogtalan Csorba
Mari, a súgónk megpróbál gyorsan felírni min-
dent, ami az adott pillanatban használhatónak
látszik. Ez nem olyan egyszerű, mert mi itt most
kettesben kellemesen csevegünk - d e gondold
el, amikor húsz színész egyszerre üvöltözik, és
persze védi a saját ötletét.
 Utolsó előtti lépést említettem, de az az

igazság, hogy az utolsó lépést, vagyis a próbák
önfeledtségében és pillanatnyi boldogságában
elhangzó, akkor éppen zseniálisnak tetsző ötle-
tek utólagos szigorú megrostálását, tehát a kí-
méletlen húzást el szoktad-szoktátok mulasztani.

Tőmondatban fogal-
mazva: túl hosszúak az
előadásaid.

 Ezt sokan sokszor
mondják, úgy-hogy el
kell hinnem. Igen,
hosszúak az
előadásaim. Viszont a
nézők nem szoktak el-
menni. Igy aztán azt
gondolom, az a „túl
hosszú" előadás, legyen
akár csak fél-órás, amit
nem néznek végig a
nézők.

 Rendezéseid első
része általában sűrűbb,

izgalmasabb.
Természetes tehát,
hogy benn marad a
néző. Utána viszont már
ciki kimenni.
- Soha nem ciki ki-

menni. Mindenkit bá-
torítanék, hogy menjen ki
az előadásról, ha nem
szereti azt. A „sűrű" első
részről pedig csak annyit,
hogy a Tom Paine első
része eredetileg ötórás
volt. Szóval ha vérző szív-
vel is, de igenis húzunk a
szövegből.

 Csak hogy ne
értsd félre: én a Tom
Paine-t a tavalyi évad
egyik legjobb előadásának

tartom. De ha ideadtad volna a szöveget, simán
ki tudtam volna húzni belőle negyven percet- és
még a szívem sem vérzett volna.
 Én is ki tudok húzni bármiből negyven per-

cet. s most, hogy videón újra megnéztem a Tom
Paine-t, láttam, hogy tíz percet valóban ki kellene
vágni belőle. Annál több viszont már rosszul-
esne. Olyasmit meg minek csináljon az ember,
ami neki rosszulesik?

-Még utoljára az időtartamnál maradva: Kapos-
vár előtt, tehát az úgynevezett amatőridőszakodban
volt neked egy Ármány és szerelem-rendezésed,
ami mindössze másfél (!) óráig tartott.

- Ezek a klasszikus tanulóévek voltak: megta-
nulni, hogyan közlekedik, beszél, szeret, gyűlöl
két vagy több ember a színpadon. Sok mindent
nem tudtunk még megoldani, ezért lett ilyen rövid
az előadás.
 Az egykori megoldatlanságok miatti hiány-

érzet volt az, ami miatt később Kaposvárott újra
megrendezted a darabot?

- Nem, dehogy. Egyszerűen annyira megijed-
tem, amikor Babarczy azt mondta, rendezzek a
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nagyszínpadon, hogy nem mertem olyasmihez
nyúlni, amit korábban még nem csináltam. Nem volt
jó ötlet.
 Miért?
 Mert túlságosan kötődtem ahhoz az előző ren-

dezéshez, és azokba az egykori megoldásaimba
kapaszkodtam, amelyek valójában már nem illettek
az új előadásba. Mindenesetre tanulságos munka
volt.
 Ezekalegelsőelőadásoktehátegyfőiskola-

pótlótanulási folyamatrészei.
 Minden előadásnak egy tanulási folyamat ré-

szének kell lennie. Ha nem az, akkor az előadás is
rosszabbul sikerül.
 De azmégiscsak a szakma utólagos elsajátítá-

sának egy-egy állomása, hogy a színházcsinálás
újabb és újabb területeire kalandozol. Legutóbb bo-
hózatot rendeztél, mert „még olyat nem csináltál",
korábban operettet, a Csárdáskirálynőt állítottad
színpadra, még korábban mesedarabbal próbálkoz-
tál. Tudom, ezek a jól működő vidéki színház termé-
szetesvelejárói,muszájfeladatok...

- ... Csak a mesedarab volt az. Na, az
botrányosan rosszul is sikerült.
 Az előadásaid egyébként is - magyar viszony-

latban - kicsit mindig „botrányosak". Idézőjelbe te-
szem a szót, mert inkább csak arról van szó, hogy
támadkörülöttükegykiszűr,balhé.Gondolokrögtön
a bemutatkozásodra, a Bánk bán stúdióváltozatára.
Vágyodteeztabalhét?
 Nem vágyom. Egyszerűen arra vágyom, hogy

az előadásaim erősek, hatásosak legyenek. A Bánk
bánnál sem volt más vágyam. Nem az volta célom,
hogy feljelentsenek a pártbizottságon.
 Miért, feljelentettek?
 Állítólag igen. De ez olyan mindegy ma már.
- Én azért elhoztam egy kritikarészletet 1985-ből,

felolvasok belőle néhány sort „...így, látatlanul is
felháborít, amit Kaposváron a Bánk bánnal csináltak.
EnKatonanemzeti drámájátúgy szeretem,ahogyan
ő azt megírta. Meggyőződésem, hogy tiltakoznunk
kell a magyar drámairodalom nemes értékeinek
mindenilyenjellegűadaptálásaellen..."Azilletőnem

látta az előadást, mégis azért idéztem, mert fel-
háborodásával nem volt egyedül: folyamatos ivás,
erőszak, szeretkezés - ez (is) ment három órán át, és
ezsokakatsértett.

 Senkit nem akartam sérteni. A Bánk bánban
folyamatos ivászat, erőszakoskodás - gyilkosságok! -
, sőt szeretkezések is vannak. Aki ezeket kihagyja,
az „Katona nemzeti drámáját" nem úgy csinálja meg,
„ahogyan ő azt megírta".

 Későbbi rendezéseidben is sok az erőszakos
cselekedet, egyáltalán, a cselekedet. Vonzódsz a
történéshezakkor,amikorCsehovésBeckettutánazt
szoktuk meg a színpadról, hogy az emberek csak
beszélnek, beszélnek, akarnak is talán valamit, de
tenni nem tesznek semmit. Nálad még Goldoni
fecsegősKávéháza iscsupatörténésvolt.

 Á, dehogy. Alig történt ott valami. Az igaz,
hogy a lényeg mégiscsak az volt, hogy egy álmos,
unalmas kávézgatás hogyan fordul át észrevétlen és
tulajdonképpen érthetetlen módon valami elképesztő
felfordulásba. De háta saját mindennapjaink is
ilyenek: kávézgatunk, aztán egyszer csak megcsa-
lunk, tönkreteszünk valakit. Az is igaz, hogy huszon-
öt-harminc ember létezik egyszerre a színpadon. Ok,
ha nem ragasztom le őket, akkor jönnek-mennek, és
abból mindig bonyodalom támad. De hát ez így igaz
Minek mesterkedjek azon, hogy valami nem igaz
történjen, illetve netörténjenaszínpadon?

 De néha igencsak kockázatos dolgok
történnek. Nézzünk meg egy bejátszást a Tévedések
vég-játékából, amiben az Antipholust játszó Gyuricza
István három méter magasból egy kardot dob a
földön fekvő Karácsony Tamás felé, aki az utolsó
pillanatban körülbelül harminc centit odébb gurul, és a
kard beleáll a padlóba. Ha Karácsony késik, ha
Gyuricza rosszul céloz, akkor nagy baj történhet.
Próbán is, előadásokon is többször láttam ezt a
jelenetet, mindig sikerült. Mégis, nem túl nagy a
kockázat?

- Nem. Ha a fiúk pontosan begyakorolják, akkor ez
mindig ugyanígy működik. Különben is, egy jó
előadásban minden pillanatnak legalább ekkora tét-
tel kell bírnia.

- Azt mondtad az imént „huszonöt-harminc ember
egyszerre létezik a színpadon. "Erről az jut eszem-be,
hogy eddigi, ha jól utánaszámoltam, tizenhárom
rendezésednek igazi közös pontja, „mohácsis" jelleg-
zetessége nem az, amiről eddig beszélgettünk, és
amimégiscsakafelszínheztartozik,azaz„átírás
„erőszakoscselekedetek"stb.,hanemaz,hogytéged,
számomranagyonvonzóplebejusattitűdből, a tömeg
érdekel. Megkockáztatom: a nép. Mindenki hős - és
senki sem az. Még ha van is megírt főhős,
címszereplő, például Bánk, Milton, Paine, nem(csak)
rólukszólazelőadás.

- Ennek van egy igen egyszerű, prózai oka: na-
gyon nem szeretem, amikor az úgynevezett statisz-
ták nem részei-részesei az előadásnak. Emiatt szinte
kényszeresen mindenfélét kitalálok - de azt vettem
észre, hogy nekik is jobb, ha tényleges feladatuk van,
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mintha csak támasztják a falat, vagy éppen be sem
jönnek a színre. Másként fogalmazok: aki-nek nincs
dolga a színpadon, annak nincs is ott helye. Ha
például báljelenet van a Csárdáskirálynőben, akkor
ott bálnak kell lennie. Egy bálban pedig sokan
szoktak lenni. s ha ebbe a bálba egy ordenáré nagy
botrányt képzel az író, akkor ordenáré nagy botrányt
kell csinálni. Lehet persze úgy csinál-ni, „mintha", de
az már csak „színház", „színjáték", amit meg nem
szeretek. Ez történt velem külön-ben a
Vígszínházban, amikor a Mágnás Miskát
rendeztem. Nem voltam képes megmozdítani a
„tömeget".

 Megtörténik viszont, hogy nem írnak tömeget,
és te mégis tömeget hozol be a színpadra. Vagyis
nehezíted a helyzetedet. Ilyen előadás volt A kávé-
ház és az Istenítélet.

- Nézzük a Miller-darabot: az író nem hozza be a
falu közösségét, noha szükség lenne rá. Megértem
őt, rettenetesen macerás kitalálni és beszéltetni öt-
ven karaktert. De biztosan tudtam, hogy be kell
jönniük, és hozzá kell szólniuk az ügyhöz. Be is
jöttek, és hozzá is szóltak.

 A boldogtalan súgó pedig jegyzetelt.
 Hát igen. s jegyzetelt A kávéházban is, mert az

nem igaz, hogyha beülsz egy presszóba, és eltöltesz
ott akár csak egy negyedórát, akkor nem magával a
sűrű élettel találkozol. Az pedig sok embert jelent,
aki mind-mind odacipeli neked a maga kis életét.
Ezzel nehezítem is, de könnyítem is a magam dolgát.

- Hogyan könnyíted?
- ... Nem is tudom. Talán mert olyan jó érzés az

nekem, hogy olyan sokan vannak ott, és mindenki
mondja a maga igazát, és akkor olyan sok igazság
hangzik el egyszerre.

 Ezek pedig bekerülnek a példányba, ami ezek
szerint jobb, mint az, amit hónapokkal előbb leemel-
tél a polcról.

 Dehogy jobb! Egyszóval nem mondtam, hogy
jobb! De ott, akkor, abban a színházban, azokkal a
színészekkel, közelebb áll a valósághoz, mint amit
az író, aki bennünket nem is ismert, megírt. Brecht
nem tud eljönni Nyíregyházára és meg-nézni a helyi
viszonyokat, és az a negyven-ötven év sem feszül
benne, ami bennem és mindenkiben feszül, aki
részese az előadásnak. De a mi A kávé-ház-
szövegünk már hogy lenne jobb, mint a Goldonié?!
Sőt, mondjuk ki nyíltan, a mienk amúgy érvénytelen
és olvashatatlan.

 Azt mondod ezzel, hogy A kávéház
rendezésekor többet kell tudnod az
ezerkilencszázkilencvenes évek Kaposvárjáról, mint,
mondjuk, a Goldoni által használt, egyben éppen
bomlasztott commedia dell'artéról?

 Igen, ezt mondom. Nem műelemzést akarok
én csinálni, hanem egy izgalmas előadást. Más
vágyam nekem nemigen van.

 De a megszülető izgalmas előadásod
legfeljebb ha harmincszor megy egy vidéki
színházban. Az eddig felsorolt előadások Pesten
még ma is mind műsoron lennének.

- Bár harmincszor mennének! Az lstenítélet
tizenkilencszer ment. Majd megbolondultam, amikor
elbontották a díszletét. De az az előadás csak ott
születhetett meg. Ez egy ilyen csapda. A Mágnás
Miskát Pesten csináltam...

-...de már nincs műsoron.
 Hát ez az! Mert rossz lett!
- Miért?
 Máig sem tudom. Illetve tudok egy-két okot, de

azokról ne beszéljünk. Egy biztos: gyengének bizo-
nyultam. Próbáltam én bevonni az embereket, az
úgynevezett statisztériát, ajándékoztam nekik a
jobbnál jobb mondatokat, de ők csak csodálkoztak.
Es hallgattak. Az egyik színész aztán megsúgta:
„Ezek-nek nem kell, ezek nem tudják ezt
elmondani!" De akárhogyan magyarázom is a
bizonyítványomat, a lényeg mégiscsak az, hogy ez
egy rendes, letagad-hatatlan kudarc volt.
 E kudarc miatt most elkanyarodtunk az

alapkérdéstől: az előadásaidból hiányoznak a
hősök.
 Szerintem az előadásaimból nem hiányoznak

a hősök. Az Istenítélet másról sem szól, mint a

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette

hősiességről. Csakhogy a hősiesség nem olyan
egyszerű dolog, mint ahogy azt a nagybetűs Hősök
elképzelik. Hősiesebb történetet el sem tudok
képzelni, mint a Szigorúan ellenőrzött vonatok. Hát
nem az a hősiesség, amikor valaki, ki tudja miért és
hogyan, egyszer csak egy pillanatra meghaladja
önmagát, és több lesz, mint amire látszólag
rendeltetve volt?
 Azt hiszem, igazad van, módosítok háta fogal-

mazásomon: a hőseid mindig a közegükben jelen-
nek meg, beleágyazódnak, szinte elvesznek benne.

- Mert nincs külön hős, főszereplő, elöl, középen
és nincs külön hátul egy közeg, amit bizonyos szín-
házakban statisztériának neveznek.
 Ezt egyszer valahogy úgy mondtad nekem,

hogy a lelethez hozzátartozik a föld is, amelyben
találták. Ezért lesz például' egy operett címe nálad:
Csárdáskirálynő -1916. Es már megint az átírásnál, a
„balhénál" járunk: az orfeumban felbukkan például



SUMMARY

a tökrészeg Ady Endre, a harmadik felvonásban -
Fiuméban! - hajóavató ünnepi verset szaval egy
Csermanek János nevű kisfiú. Mindez zavar-hatja
azokat, akik „Honthy Hannán" nőttek fel.
 A darabot valahogy tisztességesen be kellett

fejezni. Márpedig a Csárdáskirálynő egyik változatá-
ban sincs elfogadható befejezés. A kollégák mond-
ták, hogy az operettekben általában nem foglalkoztak
mára harmadik felvonással, abba már nem írtak új
számot, azt csak úgy odadobták. Fiumét különben
Khell Zsoltnak köszönhetem, ő nem akarta, szeren-
csére, hogy a szokásos, unalmas hotel vagy
fürdőhely legyen a helyszín. Ebből aztán már jött a
hajóavatás, Horthy, a Monarchia s a többi. Es jött az
az ebből a szempontból szerencsés véletlen, hogy
Csermanek Jánoska is Fiuméban született. Szóval
lett végül egy talán nem rossz harmadik felvonás.

-Újra idézek egy újságcikkből: „El akarták lopni a
Csárdáskirálynő című operett meséjét..."

 Semmi baj, ennek az embernek nem tetszett
az előadás. De az is igaz, hogy volt, aki megállított
az utcán, és gratulált, hogy végre megtaláltam a
Csárdáskirálynő eredeti, hiteles változatát.

 Nyilván nem így van, de a lényeg az, hogy
remek és bátor előadás született. A bátorságod nem
abból az ártatlanságból következik, hogy nem
épültekbe a meghatározó és a fantáziádat akár meg
is kötő emlékek? Tudomásom szerint nem túl sokat
jársz színházba.

- A bátorsághoz nem tudok hozzászólni, az vi-
szont való igaz, hogy ritkán megyek színházba. Nem
tudom, miért van ez így. Nem olcsó mulatság persze
Kaposvárról színházba feljárni, de tény, hogy egy
koncertre biztosan hamarabb feljövök Pestre. Az is
igaz viszont, hogy még a legjobb színházi produkci-
óban is trégereket látok, meg díszítőket, meg fény-
technikát. Akkor is, ha nem akarom. Szakmai
ártalom.

 Mi volta legnagyobb színházi élményed?
- ... Erre nem tudok válaszolni. Ami meghatározó

volt, az az Ascher-féle János vitéz. Az nagyon fontos
volt az életemben. Sokkal fontosabb, mint a híres
Marat-előadás.

 Miért?
 Talán a mese miatt. Szeretem, ha valamit

elmesélnek, vagy ha én elmesélhetem. Szóval a
történetek vonzanak.

- Hogy fogsz akkor színháztörténeti kalandozá-
said során, Katona, Shakespeare, Schiller,
Dürrenmatt, Foster, Feydeau és mások után eljutni
korunk nagy klasszikusaihoz, akiknél - beszéltünk
már róla - mintha hiányozna a történet? Mi lesz
Beckettel?

 Szerintem semmi. Biztosan bennem van a
hiba, de Beckettet nem szeretem. Ascher remek
Godot-előadása sem érdekelt igazán. Az izgat, hogy
a szín-padon minél bonyolultabb történéseket
hozhassunk ki a szövegből. Ahogyan az a Tom
Paine esetében történt. Beckett szövege ezt
számomra nem kínálja. De mondom, bennem van a
hiba.

- Nem az a baj, hogy Beckettnél nagyon nehéz
hozzányúlni a szöveghez?

- Dehogyis! Ha akarod, nekiugrom, és azonnal
átírom Beckettet is. Annál is inkább, mivel a nyelve-
zete nagyon közel áll hozzám. De hát mit csináljak,
sokkal jobban izgat az a fajta színházcsinálás, amit a
Paine-ben kipróbáltunk. Milyen jó lenne egyszer úgy
elkezdeni egy próbafolyamatot, hogy egyáltalán
nincs semmiféle példányunk, csak a témát tudjuk,
azt, hogy miről-kiről akarunk mesélni. Például
valakiről a magyar történelemből, akihez mégiscsak
sokkal több közünk van, mint egy Thomas Paine
nevű ismeretlenhez! Vagy amit valaki nemrég aján-
lott: elmesélni a cigányság történetét. Hosszú távon
ezek izgatnak.
 Es rövid távon?
- Az a két munka, amit ebben az évadban kell

megcsinálnom. Előbbre tartok azzal, amit az évad
végén Nyíregyházán rendezek: ez a Kaukázusi kréta-
kör. Úgy érzem, jelentősen eltérek majd a brechti
történettől. Izgat a kerettörténet, miért akarnak kol-
hozok előadni egy színházi produkciót, az is nagyon
érdekes, hogyan vész össze közvetlenül a világhá-
ború után egy grúz és egy örmény falu, és én persze
nem akarom letenni a garast, kié legyen a gyerek.
Hiszen már régen rossz minden, amikor a vita
elkezdődik. Szóval ezzel a munkával jól állok.
 De előbb még Kaposvárott kell dolgoznod.
 Bulgakov darabját, az Iván, a rettentőt rende-

zem. Most, amikor október közepén beszélgetünk,
még mindig csak az olvasásnál tartok. Úgy értem, a
ceruzát a kezembe se vettem. A végén még az is
lehet, hogy ez egy teljesen formabontó történet lesz,
és csak Bulgakov szövege hangzik el a színpadról.
Érdekes lenne.

DRÁMAPÁLYÁZAT

A magyar színjátszás „téres hazában" első
kőszínháza, a Miskolci Nemzeti Színház megnyitá-
sának 175. évfordulója alkalmából

drámapályázatot
hirdet. Pályázni lehet bármilyen prózai vagy zenés
művel, amely tematikusan az évfordulóhoz
kapcsolódik.
A pályaművek beadási határideje: 1998. április 30.
A pályaműveket a Miskolci Nemzeti Színház titkár-
ságának címére (postacím: 3501 Miskolc, Pf. 113)
kérjük beküldeni.

Az első díj 500 ezer Ft
A második díj 300 ezer Ft
A harmadik díj 200 ezer Ft

A kiírók fenntartják a jogot a díjkategóriák össze-
vonására, illetve arra érdemes munka hiányában a
díj visszatartására.
A pályázatokat neves színházi szakemberekből álló
zsűri (kuratórium) bírálja el.
Az eredményhirdetés időpontja: 1998. május 31.

The construction of Hungary's new National Theatre
with its opening envisaged for the year 2000 being
the order of the day, we devote a large part of the
present issue to sorne dimensions of this
multilayered topic. Editor Tamás Koltai's leading
article heads the compilation; he expresses the view
that the idea of the National Theatre stands for more
than just itself and should also involve new
tendencies of thinking for Hungarian theatre art in
general.
Concerning the National to be, vice-editor István
Nánay talked to Bálint Magyar, Minister for Cultural
and Educational Affairs about the official plans and
his personal views connected with the project and to
Miklós Ölveczky, Hungarian-born architect living in
Norway about the ideal architectural conditions for
such an institution. As the competition put up for the
planning of the building was won by Ferenc Bán and
his team, we also publish the evaluation the jury - of
which Mr. Ölveczky was a member - gave of their
contribution.
Since the occasion favours also some sort of a
glance backward, we evoke a recent and particularly
turbulent phase of the National: the period between
1978 and 1982, when a highly interesting and much
discussed experiment of artistic renewal was
attempted. We publish two projects issued by the
then newly appointed managing team, the text of a
rather stormy discussion of the first project and the
official evaluation of the then operating Theatre
Department of the Ministry.
Reviews of the month are signed by Árpád Kékesi
Kun (Shakespeare: Much Ado About Nothing- Sze-
ged), Judit Csáki (Shakespeare: The Merchant of
Venice - Szolnok), István L. Sándor (revivals of
Shakespeare's Richard lll, at the Budapest Chamber
Theatre, at Szeged and at Zsámbék), Tamás Liszka
(a condensed adaptation of Shakespeare's chronicle
plays by Csaba Kiss at Budapest's new venue, The
Bark), Zoltán András Bán (Péter Kárpáti's Gala
Performance, also at the Bark), Máté Gáspár (Pál
Békés: Celler Play) and Gabriella Kiss (Gerhart
Hauptmann: Waggoner Henschel - The Chamber).
In the series of talks with interesting theatre
personalities at the Club Osiris, László Bérczes
invited this time János Mohácsi, brilliant and
controversial director of the Kaposvár theatre; the
reader is offered the edited version of their con-
versation.
Playtext of the month is La Bête by USA playwright
David Hirson, in the translation of Géza Bodolay.

Koncz Zsuzsa: Székek
A Kolozsvári Magyar Színház mutatta be
Ionesco Székek című darabját. Az előadást Vlad
Mugur rendezte, a két főszerepet Bíró József és
Stíef Magda játssza. A kiváló előadás Budapes-
ten is látható volt a Bárka Színházban három
napon át aratott nagy sikert.


