
gó után ledarálták szerepüket. Csakhogy a
magyar színész rendkívül tehetséges,
ennélfogva láttam én idehaza akkor is
lenyűgöző alakításokat, viszont az
együttes játékából hiányzott a

megalapozottság.

 Mint előadóművész, mit tart a
pódium és a színpad közötti
leglényegesebb különbségnek?

 A leglényegesebb különbség, hogy a
színészt keret fogja körül. Benne él a darab
cselekményében. Segíti partner, díszlet,
jelmez, kellék, a színpadtér, melyben
mozoghat, s nem utolsósorban a
biztonságot jelentő tudat, hogy ott a súgó.
ha rászorul.

 A pódiumon mozdulatlanul áll egy-
szál maga az árva előadó. (Ha ugyan nem
üli körül közönség, ami a teljes magánynál
is rosszabb.) Nem segíti senki, semmi. Neki
magának kell megszereznie és lekötnie a
hallgatóság figyelmét, hangulatot teremteni
és fölhevíteni a szíveket. Mindezt többnyire
néhány perces versek keretén belül.
Kegyetlen hely a pódium. Sok nagy
színészünk pellengérnek tartotta, s rá nem
lépett semmi pénzért. A jó előadóművész
színésznek is jó, a gyenge - vagy éppen
rossz - nem jó színésznek som.

 Hibás elvnek tartom, hogy férfiköltők
verseit csaknem kizárólag férfiakkal
mondatják a rádióban és a tévében. Fáj-
lalom a nők háttérbe szorítását annál is
inkább, mert van közöttük néhány kiváló, s
akadna több is, ha foglalkoztatnák őket.

*

Péchy Blanka 1959-ben hagyta abba a
versmondást. Mindig meglevő lámpaláza
egyre nőtt, s szervezete
veszélyeztetése nélkül nem folytathatta
volna.
Beszélgetésünk közben az íróasztalon
tornyosuló levélrengetegből előkerül né-
hány olyan is, amely a gratuláló sorokkal
elsősorban az előadóművészt köszön-ti.
Egyiknek írója egy régi zeneakadémiai
estre emlékezik, amelyen Hámán Kató
társaságában vett részt, s ahol először
találkozott Péchy Blanka művésze- tével.
Akkor Szép Ernő szeretetét lopta
be a hallgatóság szívébe, mint ahogy ő
volt az - ezt egyébként valamennyie tudjuk
-, aki Ady Endre igazi, első tol- mácsolója
volt. Ezt bizonyítják a falon függő Ady-
kéziratokra írt dedikálások: „Péchy Blanka
asszonynak, mert úgy érzem - megérdemli!
Szeretettel Csinszka"; „Ady kongeniális
interpretálójának

Ady Lajos"; „Péchy Blankának, aki úgy
szavalt Adyt, hogy az maga is forradalom
volt. Hatvany Lajos". - Igen, Péchy Blanka
Ady-estjei nemcsak művészi, hanem
politikai fórumok is voltak; oly-annyira,
hogy az illegalitásba vonult kommunista
vezetők nem is látogathatták fellépéseit,
mert azokon köztudomásúlag ott tanyázott
a titkosrendőrség.

 Az imént a tévét említette. Ön szerint
segíti-e avagy gátolja, sőt netalán
veszélyezteti-e a televízió a színházat?
 A színházat nem lehet megsemmisí-

teni. Ideig-óráig támadhatnak verseny-
társai, de a színház örök!

 Új könyvének címe sejtet], hogy a

Kazinczy-díj megalapításával nem ért véget

Péchy Blanka nyelvművelő munkássága. A

szép magyar beszéd versenyeiben is
állandó tagja a bírálóbizottságnak. Mi
készteti erre a következetes küzdelemre?
 A meggyőződés, hogy most - amikor

milliók indulnak el nálunk a művelődés
felé, amikor szólásjogot kapott
társadalmunk valamennyi rétege - leg-
égetőbb feladataink egyike az általános
beszédkultúra megalapozása. Hogy ez
milyen nehéz feladat. - azt maguk a
nyelvtudósok látják a legtisztábban.
Megvalósítani egymaguk a legnagyobb
igyekezettel sem képesek. Társadalmi
segítség kell hozzá. Ez a tudat késztetett
engem a Kazinczy-díj megalapítására.
Példamutató beszédre akartam serkente-ni
a hivatásos beszélőket, a szép magyar
beszéd ápolására és oktatására a
pedagógusokat. Egyikük útja sem könnyű.
Titkokat rejtő ösvényen haladnak ugyanis,
hiszen a beszéd törvényeit maguk a
nyelvészek is csak keresik egye-lőre.
Történelmünk viszontagságai közepette a
fiatal magyar nyelvtudománynak
anyanyelvünk elpusztítása ellen kel-lett
hadakoznia. Háttérbe szorult az élő-beszéd
tanulmányozása. Most azonban
halaszthatatlanná vált, hogy feltárják ennek
az élőbeszédnek törvényeit. Norma kell!
De a tömegek megkérdezése nélkül nem
szabad és nem is lehet a beszéd normáját
leszögezni.
 Beszélni nehéz! című könyvemmel az

általános beszédkultúra megteremtéséhez
kívántam sok évtizednyi kutatásaimból
leszűrt adalékokkal szolgálni. Egyszerű
szavakkal, hogy mindenki megérthesse.

Lux Alfréd

Felelősen egy Csehov-
előadásért

Beszélgetés Latinovits Zoltánnal

- Legszívesebben egyszer mondanék egy
verset - és soha többet. Másként úgy
tűnik: újra meg kellene írni.

Latinovits Zoltán tehetségének minden
tartományát felderítette. Színészi jelenléte
feloldódott az életre hívott alakokban.
Teljes hűséggel vallott Ady Endre, József
Attila, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes
világáról. Két éve nem játszott színpadon.
Mendemondák keringenek végletességéről
- most nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak
ismertem meg.

A Miskolci Nemzeti Színház i975 ja-
nuárjában bemutatja Illés István rende-
zésében Csehov Sirályát. Trigorint, az írót
Latinovits Zoltán formálja meg.

 A Sirály előadását rendezők vá-

lasztják ars poeticául. Martin Esslin, a
neves angol kritikus, Csehov Hamletjének
tartja. Valóban ilyen lényeges ez a dráma

Csehov életművében?

 Kétségtelen: a Sirály főmű, és Cse-
hov legszemélyesebb alkotása. Önvallo-
más. Trigorin és Trepljov az ő kivetülései,
ahogyan a többiek is, mind, egy-egy
vonást képviselnek énjéből. Más drámái
inkább a társadalomrajzot és - kritikát
helyezik középpontba, a lírai és tragikus
felhangok mellett mindig megszólaltatva a
groteszket. A Ványa bácsi kínálta a
tragikomikus lehetőségeket. Itt kevesebb
mód nyílik arra, éppen a Sirály szubjektív
fogantatása okán, hogy groteszket
játsszam, amelyre pedig fogékonynak
érzem magam. Az amerikai drámaírás a
csehovi iskolán alap-szik. Veszprémben
úgy játszottuk a realisztikusabb Arthur
Millert, Az ügynök halálát, hogy egy
kispolgár szánalmas vergődésében
kutattuk fel ezeket a groteszk nyomokat.

 Még nem kezdődtek meg a Sirály

próbái. Milyennek látja Trigorin alak-ját

most, a tényleges felkészülés előtt?



 Trigorin félszeg, suta - olyan ember,
akinek még a teáját is a szájához adják,
beleteszik helyette a cukrot, fel is kavarják.
Csak a városi ember fölényét őrzi meg,
védekezésül, a falusi környezetben. Szereti
a csendet, órákig ül a tóparton, horgászik.
Ha a társasággal van, figyel, felméri az
embereket. Szorgalmasan jegyez a novellái
számára, kapkodó szavakat: „Tubákot szí,
vodkát iszik, fekete ruhában jár . . ." Egész
léte anyag az íráshoz. Befutott író, és nem
érdemtelenül: tehetséges ember. Az utolsó
felvonásban Trepljov idézi Trigorin egy
mondatát, ezt a mondatot Illés István
megtalálta egy Csehov-novellában. Ezt
bizonyságnak érzem.
 A z egész dráma folyamán Trigorin -

a kötelességszerű bocsánatkérésen és
udvarias szavakon túl, amellyel Trepl-
jovhoz fordul - úgyszólván kizárólag csak
nőkhöz intézi szavait: Arkagyinához,
Nyinához, Másához. Ennek is bá-
tortalansága az oka?

 Trigorin fiatal kora óta dolgozott.
Nehezen ír - megszenvedte a sikert. Nem
ért rá élni, kielégületlen, zárkózott. Mása
mellett azért enged fel, mert meg-
nyugtatólag hat rá annak minden kü-
löncsége ellenére egészséges és realista
lénye. Mása férjhez megy Medvegyenkó-
hoz. érzelmeit elnyomja, s mert ezt meg
tudja tenni, túl is jut a reménytelen vá-
gyakon - egyszerű megoldásokat talál,
amelyeket meg is valósít. Trigorin von-
zódik hozzá, de mint nő nem érdekli.
Senki más nem érdekli, csak Nyina.

 Milyen érzés fűzheti Nyinához, aki-
nek szerelmét elfogadja ugyan, de aki
mellett nem tart ki?

- Találkozása Nyinával nem egy sikeres
férfinak, egy „szerelem császárának"
találkozása a tapasztalatlan fiatal lánnyal.
Trigorin is tájékozatlan ebben a
fellángolásban. Nem kaland ez, nem
megjátszott érzés. Nincs része benne az
öregedéstől való félelemnek sem. Nyina a
szerelem, a „költői szerelem". Nyina az
egyetlen, az egyedül méltó. Egyedül az ő
útja töretlen, a Sirály alakja felmagasodik.
Miért nem sikerül mégsem ez a frigy? A
maga idején elmaradt, s most későn
érkezett el az őszinte szenvedély. Trigorin
már nem tud mit kezdeni vele. Nyina
színészi álmainak he

lyét sem látja a valóságban. „Nekem nincs
saját akaratom ... - mondja, amikor
Arkagyina percek alatt maradásra bírja egy
teátrális jelenettel. Nem képes elszakadni
tőle, nevük is összeforrott már a
társaságban.

 Hogyan érezheti Trigorin
felbonthatatlannak. Arkagyinával való
kapcsolatát, ha Nyina az egyetlen
szerelme?

 Anyai reminiszcenciák ébrednek fel
Trigorinban. Arkagyina gondoskodik ró-
la, minden akadályt elhárít előle, ki-véd
minden ütést. Arkagyinának is hízeleg,
hogy egy íróval, egy alkotóval él, de csak
akkor tekint fel rá, ha maga is akarja. Azok
közé az asszonyok közé tartozik, akik
kotlós nőiségükkel egy életen át magukhoz
láncolnak egy férfit, és úgy kezelik, mint
saját teremtményüket. Ezek azok a
társulások, amelyek nem szerelemből,
hanem éppen a szerelem nem ismeréséből
fakadnak.

 Tehát: jó írónak látja Trigorint, és
igaz embernek. Hiszen naivitásával, a
gyakorlati létben való járatlanságával
érvelve érzelmi kapcsolataiban is fel-menti
a gyávaság, a megalkuvás vádja alól.
Hogyan éledhet a drámai feszültség?

 Ha a kudarc oka, hogy a fehér be-
leszeret a feketébe, igen egyszerű lenne a
képlet. És igen szélsőséges, ha a tehet-
ségtelen író sikert arat, a tehetséges pedig
ismeretlenül él. Amikor kezembe vettem a
Csehov-kötetem, kiesett belőle egy régi
jegyzet. Akkor első olvasásra úgy
érzékeltem, hogy Trigorin a tehetségtelen
és Trepljov a tehetséges ember. Illés
István most éppen fordítva látja. Úgy
vélem, a Sirály akkor igazán dráma , h a

mind a ketten gyötrődő emberek.
Trigorint írónak ismerik el az irodalmi
körök, s ez 1896-ban, a Sirály megírá-
sakor, tehát mintegy a cselekmény leját-
szódása idején is, egy Tolsztojt, egy
Gorkijt jelentett, azt a nemzedéket. amely
Gogol, Turgenyev, Dosztojevszkij
nyomán járt. Ez az irodalmi közvélemény
ugyanakkor - a mű szerint - Trepljovot
öreg embernek képzeli, tehát amit e
fiatalember újnak gondol, mások
szemében nem új, nem friss és intenzív.
Nem meggyőző a műve sem, amelynek
egy részletét Nyina mondja el a dráma
elején. A csehovi szimbolika, amelynek

zárja különösen bonyolult, előrevetít
Trepljov sorsát, talán nem is csak az övét.
Dorn, az orvos mondja: ,,...ha határozott
cél nélkül járja ezt a festő utat, eltéved, és
tehetsége csak a veszté okozza."

 A Nyina-szerelem után Trigorin,
közönyösen, a felszínes Arkagyinával való
kapcsolatába visszasüppedten látjuk újra.
Trepljov végül öngyilkosságot követ el.
Kereshetők-e közös motívumok a két élet
hanyatlásában?

 Az unalmával is fojtogató orosz
életben számtalan tehetség pusztult el. A
Csehov-hősök elsikkadnak, tönkremen-
nek, elisszák álmaikat. Torzók marad-nak.
Ivanov felőrlődik egy meghatároz hatatlan
keserűségben. Asztrov doktor szegény
parasztasszonyokat járja a sárban,
erdőtelepítésről, nemzetépítésről álmodik,
és ott marad a vodkával. Ványa bácsi azt
kiáltja: „Oda az életem! Tehetséges
vagyok, okos vagyok, bátor vagyok ... Ha
normális életet éltem volna, belőlem
Schopenhauer lehetett volna,
Dosztojevszkij." Akit ereje javával
szolgált, Szerebrjakov is végigdolgozta a
fiatalságát, éppen úgy, mint Trigorin Ezek
az emberek nem úgy élnek, mint a
demokráciában, hogy kiteljesednek és
megőrzik a gyermek tisztaságát, ha-nem
felnőttekké kényszerülnek válni átveszik
annak a nagy malomnak a tulajdonságait,
amely őket is roncsolja Ebben közös volt
a sorsunk. Ady „átok-nak" nevezte, más
megpróbálta tényszerűen megmagyarázni,
a harmadik véletlennek hitte.
Reményteljesen induló emberek törnek
meg.

 Láttuk, a szerelem is megtörik.

 Csehovnál mindig a szerelem a kulcs:
fényében hirtelen vakká válnak. A
beteljesülés elmarad. Nem figyelnek
egymásra, fáziseltolódások vannak. Soha
nem tudják egymást szeretni, soha nem
sikerül győzni. Ennek a gyökerei is
felkutathatók: visszavezetnek a gyer-
mekkorba, az ideológiai neveléshez - a
társadalomhoz. Szellem és szexualitás, írás
és szerelem - ez a Sirály témája.

 ön a dráma olyan rétegeire is figyel,
amelynek kibontását csak az elő-adás
egésze vállalhatja magára. Hogyan látja
Csehov-játszásunk gondjait?
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- Van olyan mű, amely első megkö-
elítésre megvilágosodik, s minél mé-
yebbre hatolnak szövetébe, annál felszí-
esebbnek tűnik. E kiváló orosz szerző
lkotásai viszont akkor tárják fel szöve-
ényes teljességüket, ha mélyükre jutunk.
sehovot nehéz játszani: gyakran egy

elületi dialóg burkolja a mögöttes
artalmakat. Nem az a lényeges, amit
ondanak, hanem az, ahogyan mondják és

ülönösen, hogy mit és miképpen tesznek -
agyis: az a jó Csehov-színész, aki egy
letet hoz be a szín-padra, és evvel
eghatározza az alakot, amelyet játszik.
ár keveset járok szín-házba. A kaposvári

s szolnoki előadást nem láttam. A Madách
zínház Sirályából pedig számomra semmi
em derült ki. Úgy látom, talán Horvai
stván tette a legtöbbet az új szemszögű
sehov-játszás ügyében. A vígszínházi elő-
dások hibája és egyben erénye, hogy
avid Borovszkij, a díszlettervező, aki már
ét ízben volt Horvai István munkatársa,
,eljátssza" a művet. Például: Ranyevszkaja
s családja életét a cseresznyéskert tartja, és
zt felszámolják azután. Nem vitatom,
zámos játéklehetőség adódott a megosztott
zínből, de rendkívül kietlen látvány volt. A
ivárság nem a környezetben, hanem a lel-
ekben van. Csehovnál mindig a szép-
égben ég a fájdalom. Színművei a leg-
onzóbb helyeken játszódnak - a Sirály is.
z intérieurök végtelenül melegek. A kis

zínpad, a tó, amelynek tükre a fel-bukkanó
old fényét visszaveti, gyönyörűséges.
örülöleli a park - az orosz táj, amelynek
övényzete nem burjánzó, buja, varázsát
isztasága adja, a nyír-fák nem nélküli,
rtatlan szépsége. Persze a szépben annál
ehezebb a csehovi groteszket felkelteni.

- A jó Csehov-előadások ösztönzően

hatnak a színházi életre és a drámaírásra

egyaránt. Nem szabad felednünk: azért kell

belőlük is tanulnunk, hogy a mai, magyar

színműveket felkészültebben, teljesebben

tudjuk színpadra állítani. Hiszen a színház

célja, hogy önnön kora elé tartson tükröt -

és nem a tegnapi kornak.

- A Miskolci Nemzeti Színházban, úgy

látja, hogy megteremtődnek a felté-

telek égy ilyen értékű előadás

létrejöttéhez?
- Illés István, a társulat főrendezője
hivatott, harcos és emberismerő. Ha
mesterségbeli fogyatékosságai lennének
életkorából adódóan - én örömmel
segíteném. És bizonyos, hogy nem venné
zokon. Tehetséges ember más vélemé-

nyét is mindig latba veti, hiszen azzal
csak saját elképzelését gazdagítja. Ha én
a tízes számrendszerben számolok, és más
a tizenkettesben, át tudok váltani az ő
számrendszerérc . .. Én csak avval nem
tudok szót érteni, akinek semmiféle
számrendszere sincsen.

Bogácsi Erzsébet

Latinovits Zoltán


