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alakításban? Mennyi szabadságot hagysz a
színészeknek? Kijelölöd a határokat, és ezeken
belül aztán ők kereshetik meg az utakat, vagy
nagyon határozottan ráállítod őket egy útra?

 A gondolkodó, jó színésznek óriási a sza-
badsága. Nagyon nagyra tartom a színészeket. A
színészet önálló, alkotó művészet. A szabadság
mértékét persze az anyag is meghatározza,
hiszen nem mindegy, hogy zártabb formájú és
témájú műről van-e szó, például García Lorca
Vérnászáról, vagy a hagyományos értelemben
darabnak sem nevezhető Grabbe-műről, a Tréfa,
szatíra, irónia és mélyebb értelemről, amelyben
„jellemábrázolás" egyáltalán nincs. Itt másfajta
szabadsága van a színésznek: hihetetlen lehető-
ség, hogy a kapott szilánkokból és önmagából
milyen figurát tud teremteni. Liddy baronesse-ről
például nem több, mint három információt és két
személyiségvonást lehet felfedezni a szöveg-ben,
meg azt a nagyon fontos dolgot, hogy ez a nyers
és agresszív, unatkozó nő hihetetlenül líraivá tud
válnia szerelem fuvallatára. Hogy aztán ettől
kezdve milyen lesz Liddy? Olyan, amilyen a Liddyt
játszó Tóth Ildikóban levő kérdések sorozata és
az ezekre keresett válaszsorozat. Ez nyilván
másfajta szabadság a számára, mint amikor,
mondjuk, a Vérnász Menyasszonyát kell eljátsza-
nia. Ott éppen az a feladat, hogy olyan bonyolult
és nehéz pillanatokra találjunk megoldásokat,
amelyek a jelenetekből, a megszólalásokból, a
közegből pontosan értelmezhetőek.

 Arról nem is beszélve, hogy a Tréfában
Tóth Ildikó nemcsak Liddyt játssza, hanem az
Ördög nagymamáját is. Ez nyilvánvalóan egy
egészen más szín az alakításában, hiszen a két
szerepnek nincs semmi köze egymáshoz.

 Jó lenne, ha a „színeket fest"-szerű sablo-
nok helyett egy kicsit gazdagabb szókinccsel
tudnánk a színészetről beszélni. Legalább olyan
szókinccsel kellene rendelkeznünk, mint ami-
lyennel az emberekről. A kritikának is feladata
lenne dolgozni azon, hogy kicsit mélyebben tud-
junk a színészetről gondolkodni. Nem a napilap-
kritikáról beszélek, mert az ebből a szempontból
egyáltalán nem érdekes, hanem az elemző kriti-
káról. Általában ugyanazok a sablonok térnek
vissza, és a szereppel szemben megfogalmazott
elvárások alakítják a sablonok működését. Még a
sablonok sem a szerepbeli és a színészi szemé-
lyiség találkozásáról beszélnek. Testeknek látjuk a
színészeket, akik „színeket festenek", „drámai
erővel élnek", „jellemet ábrázolnak", de azt nem
nézzük, hogyan gondolkodnak. Pedig a színész
gondolkodásmódja mélyen jellemző a művésze-
tére. Elképesztően megterhelő szellemi feladat az
övé, a kis kövek lerakásától a nagy ív átlátásáig.
Nekem az is a feladatom, hogy a különböző
gondolkodásmódokat összekovácsoljam.

- Gondolom, ez az összes közös munkátok
közül a Grabbe-darabnál lehetett a legnehezebb,

éppen az értelmezési lehetőségek sokfélesége
miatt.
 Amikor felolvastam a darabot, rémülten ül-

tünk az olvasópróbán, mert fogalmunk sem volt
róla, hogyan lehet színházat csinálni belőle. Az
világos volt, hogy tökéletes őrültséggel és a to-
tális színházra való teljes vággyal kell nekiindul-
ni, mert nincs benne semmiféle stílusegység,
vagyis a darabnak épp az eklektika a meghatáro-
zó formateremtő ereje. Az, hogy bármelyik pilla-
natban bármi megtörténhet. A lényeg csak az,
hogy azzal az őrültséggel, amelyet éppen akkor
megfelelőnek találunk a próbafolyamatban,
megfeleljünk a pillanat igazságának. Az előadás
végig a legintenzívebb pillanatnyi jelenlétet köve-
telte, de az akciók és a történések többnyire
összefüggéstelenül következtek egymás után.
Ilyen értelemben a munka nagyon-nagyon nehéz
volt, de azt hiszem, a végeredményben nagyon
sok örömük lett a színészeknek. Éppen azért,
mert ezt a másfajta szabadságot lehetett benne
kóstolgatni.
 Ezek szerint maga az előadás egyáltalán

nincs kész a fejedben a próbák kezdetén.
 Fontos, hogy amikor elkezdek dolgozni, a

lehető legteljesebb szövegelemzés birtokában
legyek, mert a legerősebb formateremtő erő a
szöveg, amellyel foglalkozom. Nyilván sokat tu-
dok arról, hogy milyenfajta előadást képzelek el,
hiszen a darab legparányibb részletéről is tudni
vélem, hogy miről szól, miért fontos, miért sze-
retem. Azt persze, hogy ki hoI jön be, és mit kell
csinálnia, nem tudom, és nem is akarom tudni.
Nagyon zavar a hagyományos kőszínházi struk-
túrában, hogy a munkafolyamatban nagyon ko-
rán meg kell tervezni a teret és a ruhát, hiszen
ilyenkor még tele vagyok kérdésekkel, nincsenek
végleges válaszaim. Ez egy mozgalmas folyamat
az emberben. Gondolkodás, nem pedig válasz-
adási kényszer. A próbafolyamat is gondolkodás.
A közös munka a legnagyobb csoda a világon.
Ebben én nyilván inspirálok és követelek egy-
szerre, mint ahogy engem is inspirálnak a színé-
szek. Mozgósítják az összes szellemi és érzéki
tartalékaikat, hogy a közös kérdésekre választ
találjunk. A legtöbb jó dolgot nem is én találom
ki, én csak a lehetőséget teremtem meg hozzá-
juk. Es nekem legalább olyan szemérmetlennek
kell lennem, mint amilyen szemérmetlenséget a
színészektől követelek, különben a dolog nem
igazságos, és nem is működik. Ha tudnám előre
a válaszokat, kit érdekelne az egész? Engem
éppen az izgat, hogy akkor így együtt mire me-
gyünk.

- A bemutató után is változhat az előadás?
 Vége van a próbafolyamatnak, eljutunk va-

lameddig, de nincs olyan megoldás, amellyel
lezártnak tekinthetjük a darabbal való foglalko-
zást. Az előadás a bemutatótól az utolsó előadá-
sig hihetetlenül sokat változik. Ha valami zavar,

elismerhetőek az előadásaid. Összeté-
veszthetetlen rendezői nyelven szólnak,
ráadásul a visszatérő tartalmi és formai
elemek miatt szinte magától értetődően
következik egyik a másikból. Valóban egy

tudatosan végiggondolt-végigjárt színházcsinálói
út hat állomása hat új színházi előadásod?

-Sosem gondoltam azt, hogy út van előttem.
Kérdések vannak, amelyek foglalkoztatnak. Az-
tán ezeken belül felmerülnek újabb és újabb kér-
dések, egyre kisebbek. Ha az egyik munkában
rájövök valamire, akkor nyilvánvalóan azt kezdem
el tovább keresni. De nem úgy, hogy azt
mondom: „engem mosta boldogságkeresés ér-
dekel, nézzünk egy újabb darabot, ami a boldog-
ságkeresésről szól." Egyszerűen úgy, hogy ott
ülök a Csongor és Tünde után, olvasom Szép
Ernő Patikáját, és egyszer csak azt látom, hogy
találtam egy másik magyar darabot, amely egé-
szen másképp, de ugyanazt a kérdést feszegeti.
Vörösmarty műve nyilván kozmikusabb, és tá-
gabb asszociációs lehetőségeket enged meg,
mint Szép Ernőé, aki a ladányi boldogságot ke-
resi, de akkor is. Egyébként nagyon nem szere-
tem ezt a fogalmat, hogy út. Szerintem a mi
európai gondolkodásmódunk átka, hogy azt
hisszük, elindulunk egy úton, majd valahova el-
érkezünk, és karriert meg házat építünk. Aztán
persze pánikba esünk, ha napokig-hónapokig
nem csináltunk valami nagyon fontosat, mert az
„úton" nem léptünk előre. Én nem hiszek ebben.
Azt érzem, hogy egészségtelen.
 Az „utat" nem is a karrierre, hanem a gon-

dolkodási folyamatra értettem. Egyszerűen kí-
váncsi vagyok rá, minek alapján döntesz úgy,
hogy ezt vagy azt a darabot megrendezed.
 A személyesség nagyon fontos a színház-

csinálásban. Csak olyan témával tudok foglal-
kozni, ami valami miatt személyesen érint. Amit
nagyon szeretek, vagy ami fáj (nekem is, és talán
másnak is) - a m i t fontos elmondanom a világról.
Nyilván van jobban sikerült munkám, és van
kevésbé sikerült, de úgy érzem, hogy olyan nincs,
amelyikből egyáltalán nem lehet sejteni azt, hogy
ki vagyok, és miért csináltam az elő-adást.

- Ez határozza meg egy rendező stílusát?
- Nem tudom, hogy van-e stílusom. Remélem,

hogy nincs, mert talán nem egyformák az
előadásaim. Azt különben is az utókor szokta
eldönteni, hogy kinek milyen a stílusa, de szeren-
csére a színház nem az a műfaj, amelyikről az
utókor sokat gondolkodhat. Ezt is nagyon szere-
tem a színházban. Hogy vége lesz, elmúlik. Mégis
jó lenne, ha rá lehetne ismerni az előadásaimra.
Talán a személyiségjegyeim, a világnézetem fel-
ismerhetőek belőlük - akkor is, ha rejtőzködő
szakma a rendezőé.

 Mennyiben a színész személyisége és
mennyiben a rendezőé a döntő egy-egy színészi
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vagy úgy érzem, hogy nem oldottam meg, bizony
változtatok, belepróbálok. Szerencsére ehhez
eddig mindig megvoltak a megfelelő partnereim,
akik ezt elfogadták. Mert nincs kész, mert mozog,
mert él. Évekig, sőt, gondolom, akár évtizedekig
is kísérthetnek kérdések akkor is, ha a darab
lekerül műsorról. Bármikor előfordul velem
mostanában is, hogy a Csongor és Tünde
valamelyik jelenetén tűnődöm.

 Mennyire tiszteled a szerző szövegét?
 Nagyon. De nem hiszem, hogy a színház

csak arra lenne, hogy műveket interpretáljon.
Hiszek abban, hogy a színház önálló műfaj, és
nagyon gazdagok a kifejezési eszközei: nemcsak a
nyelv, a szöveg, hanem a fény, a ritmus, a
színész személyisége, mozdulatai, mozgása, haj-
viselete, a legkisebb arcrándulása. Akkor is na-
gyon hűségesnek érzem magam azokhoz az em-
berekhez, akiknek a szövegeivel foglalkozom,
amikor éppen valamit felforgatunk. Ilyenkor
ugyanis sohasem öncélúak a szándékaink. So-
hasem az önmegvalósítás vágya vezet, hanem
az, hogy az összes felforgatótevékenységemet
annak a szolgálatába állítsam, amit a legfonto-
sabbnak tartok az adott anyagból, és ami talán
annak az embernek is nagyon fontos volt, aki a
darabot írta. Mert amellett, hogy hű vagyok a
szövegekhez, saját magamhoz és a színházhoz is
hű szeretnék lenni. Mivel nem álságos, farizeus-
hűségről van szó, beletartozik a rombolás, a
megütközés is.
 Grabbe szövegét mennyire írtad át?
 Nem írtuk át. Eletemben nem voltam annyira

hű a szöveghez, mint Grabbe Tréfa, szatíra, irónia
és mélyebb értelem című művénél.
 A fordító, Petri György azért biztosan átírta.
 Én nem nevezném átírásnak. Nagyszerű

fordítás. Szerintem nagyon sok közös vonás van
a mű szellemisége és Petri György szellemisége
között. Ez igazi nagy találkozás. Tehát nem az a
kérdés, hogy átírta vagy nem írta át, hanem hogy
mélyen és hűen tudta képviselni azt, ami neki egy
ilyen régi ember létezéséből fontos volt.
 A Csongor és Tünde kritikusai is hűtlenség-

gel vádoltak.
 Pedig ott pontosan a szöveg volt a nagy

kihívás számunkra. Vörösmartyt nem lehet mo-
dernizálni vagy magyarosítani. A versbe nem
írtunk és nem javítottunk bele sehol, sem egy
mássalhangzóba, sem egy magánhangzóba. De
világos volt az is, hogy Vörösmarty nem színházi
művet írt. Tehát ha a darabot úgy adjuk elő,
ahogy van, a nézők nem fogják megérteni, hogy
döbbenetesen fontos dolgokról szól. Nemcsak a
boldogságkeresésről, hanem az éhségről, a nyo-
morúságról, a féltékenységről, a gyilkolásról, az
öngyilkosságról, a parányi emberegészről, a ten-
gerpartélményről, a világegyetem elmúlásáról - az
egész mű önmagában is világegész. Es akkor
nincs mese, el kell kezdenünk pakolgatni azért,

- Mennyire lehet elszakadni a darabhoz kap-
csolódó hagyományoktól és elvárásoktól, ami-kor
klasszikusokat rendezel?

 Már azzal is van valami probléma, hogy
körvonalazható elvárások vannak. Az elvárások
konzervatívak, merevek, és - legalábbis az elő-
adásaim visszhangjából így tűnik - én ezeknek
általában nem felelek meg. Ez hol rossz, hol
örömmel tölt el.

 Gondolom, ha mai magyar darabokat ren-
deznél, egészen más elvárásokkal találnád ma-
gad szemben.

 Azt hiszem, mindegy, hogy klasszikusokról
vagy mai magyar darabokról van szó, a találko-
zás a fontos. Az, hogy egyes szám első személy-
ben életemben először találkozom a darabbal. Es
ezt nem veheti el tőlem senki. Mások rendezése
soha nem befolyásolt, illetve az, ha rossz elő-
adást látok, hihetetlen módon tud inspirálni arra,
hogy minél előbb találkozhassam az adott re-
mekművel: hátha én többre jutok vele. Igaz per-
sze ennek az ellenkezője is. Régi vágyam volt
például megrendezni a Csárdáskirálynőt, de az
történt, hogy Mohácsi János csinált közben be-
lőle egy olyan előadást, amelyiknek minden pil-
lanatát fontosnak, nagyszerűnek és közelinek
éreztem, úgyhogy most egy jó darabig nem fo-
gom megrendezni. Egyébként nem ismerem
eléggé a mai magyar darabokat.

- Az előadásaidból úgy tűnik, hogy ennek a
gondolkodási folyamatnak nagyon fontos része

hogy én megértsem a szöveg kéttizedét, az
előadás képviselje az egytizedét, és ha
szerencsénk van, akkor ennek körülbelül az
egytizede eljusson a nézőhöz. Ezért változtattunk
a jelenetek sorrendjén, és ezért csináltunk
jelenetet a vándoros monológból. Vörösmarty
Csongor és Tündéje nem mesejáték, hanem egy
költői beavatás-történet. Csomós Mari nem
bibircsókos boszorkány, hanem bölcs, bogaras
asszony, aki próbatételek elé állítja Csongort és
Tündét, hogy bevezesse őket az amúgy nem túl
vidám és felhőtlen életbe, de ha nem figyelik,
Mirigy fiatalnak, dizőznek képzeli magát, s
holdvilágos éjszakáról énekel, de a dalnak sem
túlzottan vidám a vége.

- Es a Patika?
- Szép Ernő Patikájában azt az el nem évülő

bűnt követtük el, hogy megfordítottunk két fel-
vonást, pontosabban a harmadik felvonást be-
ékeltük a másodikba. Szép Ernő ugyanis írt egy
csodálatos művet, amelynek a harmadik
felvonása nem jó, mert nagyon erősen tükröz egy
kor-ízlést. Szimbolizmussal teli álomvízió
majdnem az egész harmadik felvonás, ami ma, a
XX. század végén egyszerűen unalmas. Ha ott
marad, nem működik tőle a történet, lezuhan az
előadás. Ezt pedig Szép Ernő nem érdemli meg,
sőt, szerintem maga Szép Ernő is kidobná a
szemét-be ezt a felvonást. Úgy éreztük, tennünk
kell valamit, hogy mindarról szólhasson az
előadás, amiről Szép Ernő beszélni akart.
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a színházról való gondolkodás. Így vagy
úgy, de mindegyik „rákérdez" a színházi
formára, játszik a színházi szituációval.

- Engem nagyon foglalkoztat a tér,
azaz abszurdum, hogy van egy épület,
ahol sorokban ülnek az emberek, három
órán keresztül néznek egy másik helyre,
ahol ide-oda mozognak más emberek, és
ez valami perverz örömet okoz a
sorokban ülőknek. Este felöltözöl, és
elmész színházba. Tudod, hogy ez azt
jelenti, hogy lefogsz ülni a tizedik sor bal
kettes székére, és három órán át
bámulni fogsz valahova. Gondolj be-le,
hogy ez milyen abszurd. Engem nagyon
izgat (hol vonz, hol taszít), és egész
életemben foglalkoztatni fog az, hogy a
színház tényleg ennyire zárt forma-e.
Miért van, hogy ennyire egy-oldalú: a
nézőtér passzív, a színpad aktív? Hol
van ennek bármilyen átjár-hatósága?
Hogyan lehet a kommunikációs határokat
tágítani? Mára nagy-színpadon is
próbálkoztam azzal, hogy beszéljünk az
emberekhez, és követeljük ki a
reakcióikat. A kecskeméti Ahogy tetszik-
ben Khell Zsolttal azt szerettük volna
megmutatni, hogy az ardennes-i erdő
maga a színház. A színház ugyanis
nekem a gondolati és érzelmi
lehetőségek ugyanolyan kincsestára,
mint amilyen hatalmas és veszélyes
szabadságterep ennek a sok
szerelmesnek az ardennes-i erdő, ahol
minden megtörténhet velük. Es
semmiféle más közeg-ben nem
képzelhető el a történetük, mint a természetben
és a színházban, azokon a helye-ken, ahová a
társadalmi szabályok nem hatolnak be.

- Ezek szerint az, hogy a Tréfában az egész Új
Színház színházi térré vált, hosszú folyamat
eredménye.

-Amikor rátaláltam a Grabbe-darabra, az első
pillanattól nyilvánvaló volt, hogy lehetetlen beül-
ni és megnézni egy helyben. Egyszerűen azért,
mert nem lehet érteni. A néző ül, és várja, hogy
elkezdődjön a hagyományos értelemben vett tör-
ténet, és rá kell jönnie, hogy nincs történet, illetve
hogy ami van, az a legkevésbé sem érdekes. Úgy
kellett küzdenünk, hogy azt a pár mondatot,
amely a történetre vonatkozik, valahogy megerő-
sítsük az előadásban. Végig kellett gondolnunk a
lehetséges befogadási formákat, hogy megta-
láljuk ehhez az anyaghoz a legmegfelelőbbet. A
XX. század végén az egyik lehetséges forma az,
hogy az előadás több helyszínen játszódik, és a
nézők gyalogolnak. Ez nem nagy találmány, több
ezer ilyen előadás készült mára világban. Azt írta
Kékesi Kun Árpád a kritikájában, hogy eredeties-

kedni akarok. Ezt én mérhetetlen ostobaságnak
tartom, hiszen nyilvánvaló, hogy az ember nem
eredeti akar lenni, hanem keresi az anyaghoz a
legmegfelelőbb formát. A Tréfában azt akartam,
hogy minél hamarabb rá lehessen jönni: nem a
történetben vannak azok a kérdések, amelyekre
oda kell figyelni.
 Ezért kezdődött kiállítással az előadás?
 Igen: a kiállítás az egyetlen olyan befogadói

forma, amelyben evidens, hogy sétálgatunk. Ott
elfogadjuk azt, hogy gyalogolnunk kell, mert a
képek nem fognak elindulni felénk, és nem fog-
nak a színpadon ugrálni. A miénk egy mozgó
kiállítás: a néző teremről teremre jár, és nézi,
hogy mi történik. Az sem véletlen, hogy élő
színészekből csináltam a kiállítást. A darab
ugyanis nagyon mélyen szól a színészetről, és
Grabbe a kezembe adta a lehetőséget, hogy vég-
re én is egy az egyben beszélhessek arról,
mennyire fontos számomra a színész munkája.
A nézők elsétálnak azok mellett a mozdulatlan
testek mellett, akik utána négy órán keresztül
teljes szellemi és fizikai koncentrációval minden
„megaláztatást" kiállnak azért, hogy a nézővel
megtörténhessen a csoda, s az emberek nem
tudják, vagy nem tudatosítják magukban, hogy a

színészet munka. Nem úgy van, hogy a
színészek hét előtt két perccel besétálnak
a színházba, és könnyedén el-játsszák az
lvanovot.

 Vagyis egyszerűen megmutattad,
hogy milyen a színház.

 Remélem. Látszott, hogy van fo-
lyosó, és az koszos, hogy van hátsó
színpad, ami lepusztult, de nagyon fé-
lelmetes, mert bármikor ránk szakad-
hatnak a fejünk fölött függő szerkeze-
tek. Ha átbotorkálunk a kellékek között,
ott a büfé, de a büféből lehet dombot
csinálni, mégpedig azért, mert körül-
belül ennyi nekünk Budapest közepén a
természet: egy darab füves domb
mindegyikünk látóhatárában, és csep-
pet sem nagyobb annál, mint amekko-
rát az Új Színház büféjében láthatunk.
Aztán van stúdióterünk - gyertek, itt
üljetek le, pihenjetek egy kicsit, de ne
reménykedjetek, mert tovább fogunk
gyalogolni: dolgozzunk, dolgozzunk,
dolgozzunk együtt. Lehet, hogy a szak-
mabeliek számára taszítónak, maga-
mutogatónak vagy esetleg unalmas-nak
tűnt az, hogy az előadás ennyire a
színházról szólt, de a nézőkben nem
csalódtam. Mindig tudtam, hogy mi
történik velük, mikor örülnek, mikor
bánatosak. Ilyen értelemben ez az elő-
adás a legnagyobb sikerélmény az éle-
temben.

 Nem volt kockázatos ennyire a
közönség - végtére is kiszámíthatatlan -

reakcióira hagyatkozni?
 Nem reméltem, hogy ilyen nagyszabású

partnerre találok a közönségben. Mégis szo-
rongtam minden este. Hiába ment már le húsz
előadás, és derült ki réges-régen, hogy szeretik
az emberek, ugyanúgy szorongtunk a huszon-
egyedik estén is. Es minden előadáson elcsodál-
koztam, milyen hihetetlen igényük lehet az em-
bereknek arra, hogy játsszanak. Kékesi Kun
Árpád azt is írta, hogy csak beépített emberek
vettek részt a játékban, ami persze egyáltalán
nem igaz. Elég, ha arra gondolok, ami számomra
a legmegdöbbentőbb volt: az előadás tizedik per-
cében hetven ember kórusban énekelte, hogy
„Szép jó napot kívánok az osztálynak". Es attól
kezdve, hogy énekeltek, meg valaki kiment cuk-
rot adni az Iskolamesternek, folyamatosan ment
a játék, hogy mi az igaz, és mi a vicc. Megpró-
báltam becsapni a nézőket. Igen sokan elhitték
például azt, hogy a részeges jelenetben Horváth
Csaba igazi alkoholt iszik.
 Nem csoda, hiszen ott vette az unikumot az

orrunk előtt, a büfében.
- Direkt csináltuk a zűrzavart, hogy összeke-

verjük a valóságot a játékkal, és a delíriumot
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általánossá tegyük. Mivel azt hitték, hogy az uni-
kum igazi, sokan rémülten megkérdezték, hogy
hová lett az a néző, akit Mordax kivitt meggyil-
kolni. Ilyenkor mosolyogva bevallottam, hogy
azért nem vagyok vadállat, aki legyilkoltatja a
nézőközönséget, vagyis Mordax az egyetlen be-
épített embert szemelte ki. Rettenetesen izgal-
mas volt ez a játék, és nem gondoltam volna,
hogy ilyen jól végződik.

- Hadüzenet volt ez a kőszínházi formáknak?
 A kőszínházon belül az ember állandó harc-

ban áll a kőszínházi struktúrával. Ez nemes küz-
delem, mert nagyon termékenyen hat a munkára.
Tehát minden vita és bosszúság, ami abból adó-
dik, hogy nem szereted, hogy próbatábla van,
hogy tíztől kettőig kell próbálni, hogy színpad
van - az ez ellen való lázadás és dühöngés,
tagadás és a rákérdezés nagyon megtermékenyí-
tő a színházcsinálásra nézve.

- Feledteti ezeket a bosszúságokat az, hogy a
társulati létezésnek is a kőszínház a közege?
 Az, hogy bele mertem vágni a Tréfába, na-

gyon hosszú folyamat eredménye. Az első évad-
ban nem tudtuk volna megcsinálni ezt az elő-
adást, mert nem ismertük egymást, nem gondol-
koztunk még együtt színházról és színházcsiná-
lásról társulatként. Ilyen értelemben benne van a
színház összes előadása, és nem csak az én
előadásaim. Nagyon sokáig próbáltuk a Tréfát,
de ez a hosszú, majdnem három hónapos pró-
baidőszak is csak úgy lehetett elég, hogy tudtuk
egymásról, kik vagyunk. Csak a hosszú távú
közös munkában hiszek.
 Mennyire teremtett ehhez Székely Gábor

biztonságos hátteret?
 A színház egyáltalán nem biztonságos

intézmény, tele van külső és belső
veszélyforrásokkal, emberi törékenységgel,
alkotói válságokkal. Te-hát Székely Gábor nem
biztonságos hátteret teremtett, hanem meggyőző
hátteret, mert a szellemisége, a tehetsége, a
világlátása és nem utol-sósorban az etikája
meggyőző háttér és alap ahhoz, hogy ebben az
iszonyúan veszélyes közegben létezni lehessen.
Ez nem megkérdőjelezhető tény. Az lehet, hogy
nem ő a legügyesebb színházigazgató a világon,
de tőlem lehet akár a legügyetlenebb is, azt, ami
történt, igazi, rusnya rombolástörténetnek
tartom. Amikor az Új Szín-ház felé
villamosoztam reggelenként, tudtam, hogy a
létező világok legjobbikába utazom. Ezt azokon
a reggeleken is tudtam, amikor azt gondoltam,
hogy vágják le a két lábamat, ha még egyszer
beteszem ebbe az épületbe, mert éppen
iszonyúan utáltam, hogy ott kell dolgoznom, és
be kell mennem próbálni. Nekem sok ember volt
nagyon fontos ebben a közegben. Úgy is mond-
hatnám, hogy egymásnak fontosak voltunk. Nem
érzelemről beszélek elsősorban. Munkáról
beszélek. Arról, hogy éppen a harmadik év végé-
re vált a társulat alkalmas közeggé arra, hogy

tünkkel, és így minden második mondat
metaforikusan is értelmezhető lett, természete-
sen megérintett mindnyájunkat. De nagyon dol-
goztam azon, hogy ne engedjek meg semmi
direktséget az előadásban. Nyilvánvaló volt, hogy
enélkül is erről a helyzetről is fog szólni a
Koldusopera. Ez nehézségi törvény volt, nem
tudtam ellene tenni semmit. Viszont nem szeret-
tem volna a végéről elhagyni azt a dalt azért, hogy
elegánsabb legyek, mert nem akartam elegáns
lenni. Sok embert nyilván taszít, amikor ennyire
világos, hogy egy az egyben érvényes egy szen-
vedély vagy egy gondolat. Ez nagyon ijesztő,
mert nagyon nagy az ereje. Feltesszük a kérdést a
színpadon, hogy „Lássuk, van-e még morál a
világon?", és nem tudunk másra gondolni, mint
arra, hogy nincs. Tulajdonképpen bizonyos érte-
lemben még szerencsésnek is mondhatjuk ma-
gunkat, mert évekkel ezelőtt, sőt, még egy évvel
korábban sem hittem volna, hogy történhet va-
lami az életemben, ami ennyire egyértelműen
lefordítható színházra. Mert most nincs politikai
rendszer, amely ellen küzdenünk kellene, egyre
partikulárisabb lesz a színházi létezésünk. Egyre
kisebb kérdésekre próbálunk érvényes válaszo-
kat találni, és egyre kevesebb ember lesz, akit ez
egy kicsit is érdekel. Nagyon ritkán adódik olyan
pillanat, amikor tizenvalahányan ott állunk a szín-
padon, és a saját életünk tragédiáját fogalmazzuk
meg érvényes erővel, mert egybeesik azzal, amit a
színpadon meg kell fogalmaznunk. Nagyon fáj,
és nagyon sokáig nem fog elmúlni. Ez nem úgy
van, hogy véget ér az évad, és igaz, hogy ampu-
tálták a két lábamat és a két karomat, de különben

igazán jó előadásokat csináljunk. Nagyszerű szí-
nészek, nagyszerű emberek egészen kivételes
konstellációjának tartottam. Egyáltalán nem volt
konfliktusmentes ez az időszak, ahogy nincs
konfliktusmentes házasság sem, ennyi ember
házassága hogyan lehetne konfliktusmentes?
Nyilván sokat hibáztunk, de sok dologra rá is
találtunk. Azt hiszem, nem vagyok elfogult, ha
nagyon értékesnek tartom a négy év munkáját,
akkor is, ha a végeredményben ez nem mindig
igazolódott, vagyis nem volt sikeres az összes
előadás. Azt hiszem, a közönség sokkal jobban
szerette ezt a színházat, mint ahogy azt a vádak
állították. Remélem, hogy valaha még össze fog-
nak találkozni ezek az emberek az életben. Nincs
bennem rossz érzés senkivel szemben: akik ma-
radtak, jól tették, hogy maradtak, akik elmentek,
jól tették, hogy elmentek. Igazából a veszélyhely-
zetben, a fenyegetettségben jöttünk rá saját, kö-
zös értékeinkre, és ez nagyon nagy tanulság lehet
sokunk számára.

- Hogyan éltétek meg a váltás időszakát?
-Önfegyelemmel. Próbáltuk a Koldusoperát,

alig lett kész. De azt, hogy melyik dal szól majd
az előadás végén, hogy miért tartom fontosabb-
nak a morálról szóló dalt, mint az eredeti finálét,
már az olvasópróbán elmondtam. Pedig akkor
még igen messze voltunk attól, hogy eldöntsék,
leszünk-e az Új Színházban, vagy nem leszünk.
Az előadás pontosan ugyanilyen lett volna akkor
is, ha nem így dönt a kulturális bizottság, mert a
világ akkor is ugyanilyen lenne. Az, hogy az élet
végül minket igazolt, vagyis hogy ilyen drámai
módon egybeesett a darab témája a mi helyze-
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jól vagyok, és nem veszem észre, hogy nem
tudok gyalogolni. Hát nagyon is érzem, hogy
nem tudok gyalogolni. De mivel nem vagyok
ezzel egyedül, igyekszem ezen nem nagyon
fájdalogni, hanem próbálom tudomásul venni, és
próbálok szemlélődni.
 Optimista vagy?
- Fontos, hogy történjenek velünk a dolgok.

Nem szabad eltussolni, ha fáj valami, de közben
nagyon sok mindenre rá lehet jönni magunkról
és a világról. Figyelni kell, mert az élet szép, és
tele van sok-sok energiával. Van néhány fantasz-
tikus barátom, aki mindig erőt ad, büszke va-
gyok rájuk. Es nem szabad elveszíteni a képes-
séget, hogy észrevegyük azokat a kicsi dolgo-
kat, amelyeknek lehet örülni. Ez optimizmus sze-
rinted?
 Ezért válhatnak gyakran annyira fontossá az

előadásaidban a történet szempontjából jelen-
téktelennek tűnő, kicsi dolgok is? Arra a jelenetre
gondolok például, amikor a Tréfában a Kovács
megpatkolja az Ördögöt.
 Én is szeretem. Azt erősítettük fel benne

Fazékkal, hogy ez a rossz életű és idegbeteg
Kovács abban a pillanatban, ha dolgozik, ha
szakmai problémával találja szemben magát (fel
kell tennie egy általa még sohasem látott pat-
kót), boldog lesz, nyugodt és büszke, és egy-
általán nem akad fenn azon, hogy egy embert
patkol éppen. Mert szereti a szakmá-
ját, és ért hozzá.
 A Tréfa, szatíra, irónia és mélyebb

értelem cím tekinthető egyben vala-
miféle rendezői névjegynek, rendezői
hitvallásnak? Mert bármi hangzik is el,
mindig, minden előadásban, végig ott
vannak mögötte a „mélyebb értelem" a
sorskérdések, az élet nagy problémái.

- Mindig azt hiszem, hogy ezek az
élet kis problémái. Pontosabban arról
van szó, hogy adott élethelyzetekben a
legkisebb problémák is a legfonto-
sabbakká tudnak válni. Nagyon ritka az
életben és a színházban az egyértelmű
pillanat. Szó szerint is értem: nagyon
ritkán van egy pillanatnak egyetlen
értelme. Azt mondta egy barátom, hogy
túl bonyolultan gondolkozom. Ez nekem
nagyon furcsa, mert egyáltalán nem
érzem úgy, hogy bonyolultan
gondolkoznék. Nem bonyolítok soha
egy kérdést, csak szeretném a
dolgoknak a lehető legtöbb oldalát
egyszerre megmutatni. Forró víz-hideg
víz: ez a mániám, bár-mennyire nehéz
is ezek között megtalálni a helyes
arányt. Engem az ilyen előadások
érdekelnek. Az, ami didaktikus, aminek
egyféle olvasata van,

nem. A mélyebb értelmet nem keresi az ember,
az vagy adódik, vagy nem.
 A „sokféleség" azt juttatja eszembe, hogy az

előadásaidban minden pillanatban rengetegféle
dolog történik a színpadon.
 Nagyon szeretem az olyan előadásokat, ahol

nekem mint nézőnek választanom kell. Lehet
válogatni az egyszerre történő dolgok közül, és
ha ez sikerül, iszonyúan csalogat, hogy még
egyszer megnézzem az előadást.
 Ugyanazt a dolgot is sokféle oldalról járod

körül. Rengetegféleképpen szeretnek például a
szereplők a Figaróban.
 Ott talán azt az egy dolgot valóban sikerült

megfogalmaznunk, hogy mennyiféle szerelem
van. Minden életállapotunkban más érzést hi-
szünk szerelemnek, és magunk körül is renge-
tegfajta szerelmet látunk. Ezek bizonyos érzetek-
ben hasonlítanak egymáshoz, de mindegyik egé-
szen másfajta érzés, és hihetetlenül furcsa ne-
kem, hogy csak egy szavunk van rá. Ha most
szeretek, akkor mit csináltam tavalyelőtt? Hogy
van ez az egész? Nagyon szerettem az utolsó,
kerti jelenetet, és azt a mély keserűséget, amely
eltölti a grófot, amikor felteszi magának a kér-
dést, hogy mégis miért vagyok itt, és mit akarok.
Szerettem azt a felismerését, hogy „én nem tu-
dom, mi a szerelem". A Figaróból egyébként egy
kicsit másfajta előadást szerettünk volna csinál-

ni, ezért mondom azt, hogy nem sikerült igazán
jól. Kétségtelen, hogy nagyon sok örömet okoz-
tunk vele a nézőknek, de sok-sok nagy tapsnál
évek múlva is eszembe jutottak a mostohább
gyerekeink, azok az előadások, amelyeket fonto-
sabbnak tartottam. Például az Üdlak.
 Nem lehet, hogy ott olyan új színházi

nyelven szólaltál meg, amellyel egyszerűen nem
tudott mit kezdeni a kritika?
 Egyáltalán nem a sikeresség érdekel,

hanem az elfogadás vagy nem elfogadás, de
persze nagyon foglalkoztat az a hihetetlen
ellenszenv, amelyet a szakmán belül sokakból
kiváltok. Hivatalosan is eltöltöttem négy évet a
színházi szak-mában, próbálok tisztességgel
dolgozni, és-bár hangsúlyozom: vannak
előadások, amelyeket jobbnak tartok, és
vannak, amelyeket rosszabbnak-álságos lenne
azt állítani: nem tudom, hogy értékesek. Ez
természetesen nemcsak az én érdemem, hanem
azoké az embereké is, akikkel ezeket az
előadásokat csináltam, és azé a tanáré, aki
megtanított arra, hogy a rendezés szakma. Es ha
maguk az előadások, a színházunk vagy én
magam nem is, de az ezekben részt vevő színé-
szek és tervezők igen sok elismerést kaptak.
Tudom, hogy a Tréfa, szatíra, irónia és mélyebb
értelem nagyon jól sikerült, talán fontos színházi
eseményvolt, és minden egyes percéről el tudok
számolni. Ritka állapot az ilyen. El kell gondol-

koznom azon, hogy miután január kö-
zepén megszűnt az Új Színház, engem
április végéig senki sem hívott fel,
vagyis egyetlen ember sem akadt a
magyar színházi szakmában, aki azt
szerette volna, hogy dolgozzak a szín-
házában. Ezen el kell gondolkozni,
mert azt jelenti, hogy itt valami nincs
rendben, vagy velem, vagy velük.

Nem én vagyok az egyetlen: Cserhal-
mi Györgyöt sem hívta senki, és jobb,
ha nem sorolom tovább. Aztán meg-
keresett Hegyi Árpád Jutocsa Mis-
kolcról és Csányi János a Bárkáról, de a
Bárkával már évek óta kapcsolatban
állok, és sok embert ismerek onnan.

 A Bárkán Kárpáti Péter Méhed-
nek gyümölcse című darabját rende-
zed majd...

 A Méhednek gyümölcse (új címe
Világvevő) kezd lassan olyan lenni,
mint egy kínosan hosszúra nyúló tar-
tozás. Évek óta készülök rá, hogy
megrendezzem Kárpáti Péternek ezt ,a
darabját, meg is csináltuk volna az Új
Színházban az évad végén. Attól,
hogy ilyen hosszúra nyúlik a várako-
zás, egyre jobban szorongok, hogy
tudok-e majd olyan tehetséges elő-
adást rendezni, mint amilyen tehetsé-
gesnek tartom őt magát és ezt a da-
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A portrékat Koncz Zsuzsa készítette

rabját. Vele dolgozom, amióta csak felnőttszín-
házban rendezek, és olyanná vált számomra,
mint egy pohár víz, amikor szomjas az ember. Ő a
kontrollom, az inspirátorom, a beépített embe-
rem, ő az, akit utálhatok munka közben, és ez
olyan jó. Nem nagyon hiszek ebben a foglalko-
zásban, hogy dramaturg. Nem az a fontos, hogy
a szöveget példányállapotba hozzuk, hanem az,
hogy az előkészítő munkában egy ilyen színvo-
nalon gondolkodó emberrel tudom megosztani a
gondolataimat, a kételyeimet. Ez nagy ajándék.

- Mennyire vonzó az a Bárkában, hogy a saját
generációd tagjaival közösen fogsz színházat
csinálni?

 Egyrészt jó, hogy keresik a generációjukkal
a kapcsolatot, másrészt viszont túlzónak is
tartom, mert én nem nagyon hiszek ebben a
generációs mellveregetésben. Közösen tudok
gondolkodni emberekkel, de az életkortól
teljesen függetlenül. Nem tartom generációs
kérdésnek a kapcsolatteremtést. Nem érzem
magam egy generációba tartozónak senkivel.
Egy ember vagyok: nézek a tükörbe, és nem
látok a hátam mögött másik negyvenet.

 Nem háborítja fel a szakmabelieket ez a
kívülállás?

 Figyelj, muszáj erre mondanom valamit.
Botrányosan rosszul érzem magam a színházi
szakmai közegben, mert botrányosan álságos-
nak, hatalomkijelölőnek és erkölcstelennek lá-
tom, és ez valóban teljesen független attól, ami
az Új Színház körül történt. Nem beszélnek tisz-
tán az emberek, és nem mondanak igazat egy-
másnak. Nem nézik egymás előadásait, vagy ha
nézik, akkor gyűlölik őket, és nagyon örülnek
egymás kudarcainak. Ennek talán az a gyökere,
hogy a színházi szakma egyáltalán nem tudja
saját magát szakmaként definiálni. Ez egy olajos,
maszatos, önmegvalósító, furcsa közeg, de az,
hogy mi a színházcsinálás, és ennek melyek a
szakmai kritériumai, melyek azok az elengedhe-
tetlen, minimális ismérvek, amelyek a színházat
színházzá teszik, azt nem nagyon tudjuk.

 A színházon kívüli közeg nem ugyanilyen
maszatos?

 Évről évre rosszabb a közérzetem, és nem-
csak a színházi közegben érzem rosszul maga-
mat, hanem a közértben is. Az nem lehet, hogy
az ember reggel féljen tíz deka párizsit kérni, mert
ideges a néni, hogy miért csak tíz dekát kérek.
Hát azért, mert éppen nincs pénzem, csókolom,
de még mindig több pénzem van, mint azoknak,
akik öt deka párizsiért állnak sorba. Szerintem
egész egyszerűen alpári országban élünk, ahol ki
se látszunk a politikai játszmákból, s ahol ostoba
emberek ülnek a döntéshozatali fórumokon, és

ahol nagyon sok ügyes ember megtalálja a maga
érvényesülési lehetőségeit. Én erre nem vagyok
alkalmas, és nem is szeretnék ilyenné válni.
 Ha ezt az előadásaidra visszafordítom: a

Koldusopera is éppen erről szól. A pénz
mindenhatóságáról, a kapcsolatok kiürüléséről...

- Hát igen, és hogy van egy ember ebben a
történetben, aki nem találja a helyét ebben a
világban. Őt hívják úgy, hogy Bicska Maxi, az én
előadásomban - illetve Vas István fordításában -
Penge Mackie. Alig szól, a saját esküvőjén is
rosszul érzi magát, ahonnan lehet, menekül. Mé-
száros Tamás azt írta a kritikájában, hogy nem
vettem észre azt az alapvető dramaturgiai
mozgatóerőt, amelyet Bicska Maxi személye
jelent, hiszen ő viszi előre az eseményeket.
Megint csak ámulva álltam egy felkészült és
általam nagyra becsült kritikus írása előtt,
hiszen Mackie nem-hogy nem mozdít előre
semmit, hanem éppen eIlenkezőleg: mindent
hátráltat azért, hogy eljusson addig a helyig,
amelyet úgy hívnak, hogy végítélet. Egyetlen
mozgatóerő van a történet-ben: Peachum, aki
meg tudja lovagolni ezt a hely-etet, és akit motivál
az, hogy tönkretegye és eltegye Iáb alól azt az
embert, aki zavarja az érdekköreit. Egyébként
Brechttel sok dolgunk lenne még, talán a
legmegkövültebb elvárások őt övezik.
 Nem csak az új színházi történések miatt

aktuális ma Magyarországon a Koldusopera...
 A legeslegjobban azt szeretném, ha nem

kellene ebben az országban élnem. Ezt évekkel
ezelőtt nem gondoltam volna magamról, mert
mindig úgy éreztem, hogy nekem itt van minden
gyökerem, és itt kell élnem. Most jó lenne nem
ide tartozni. De nem lehet nem ide tartozni, mert
csak magyar nyelven akarok színházat csinálni. A
kulturális gyökereim mindenképpen itt vannak,
hazugság lenne azt mondani, hogy európaiak,
internacionálisak, mert nem így van. Ez most

nagyon nagy ellentmondás az életemben. Az
sem biztos, hogy színházat kellene csinálnom.
De nehogy azt hidd, hogy reggeltől estig ezen
vekengek.
 Mert optimista vagy...
 Egy biztos: megvan bennem a képesség

arra, hogy lezárjam magam körül mindazt, ami
zavar. A silányság például nagyon zavar, az ízlés-
telenség még jobban zavar. A számomra fontos
alapértékek egyáltalán nem változnak bennem.
Rettenetesen fontos, hogy pontosan tudjam ma-
gamban, mélyen, hogy melyek a támasztékaim.
Alapérték a tolerancia. Nem bírok elviselni sem-
miféle megkülönböztetést. Hiszek a szeretet ere-
jében, abban, hogy van szeretetenergia. Az önis-
meret nagyon fontos. A színházcsinálásban is.
Es azt is fontos tudni róla, hogy állandóan válto-
zik. Nem tudtam ezelőtt tíz évvel, hogy milyen
lesz majd harmincnégy évesnek lenni, és most
sem tudom, hogy milyen lesz majd ötvennek.
Nincs befejezett önismeret, mert a történések
nagyon meghatározzák a személyiségünket. Es
mégis kellenek a belső bizonyosságok, a meg-
nyugvások az ember életében. Ezeket keresni
kell. Élni, az munka. Hogy mit értünk meg ma-
gunkból, hogy egy nap mit rontunk el, ötszáz
dolgot, hogy ebből másnapra mi jut eszünkbe,
és mit sikerül mégis megoldanunk, az iszonyú
munka. Dolgozás. Szerintem mindenki dolgozik,
a munkanélküli is dolgozik. Ezért nem érdekes az
út meg a karrier. Es mégsem lehet csak zaklatód-
ni. Gyönyörűek azok a kis homokpartok, ahol egy
pillanatra kitisztulnak a dolgok, és átfut az embe-
ren, hogy most ért valamit. Es amikor egészen
tisztán megjelenik előttünk egy nagyobb gondo-
lat, nagyon picinek érezzük magunkat. Az ilyen
pillanatok segítenek a túlélésben.

Az interjú 1998. július 16-án készült.


