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„Lötyögős színházat
játszunk"

Beszélgetés Pogány Judittal és Vajda
Lászlóval a varsói Nemzetek
Színházáról

Egyhetes világszínházi szemináriumon
vettek részt. Önkéntes tanfolyamon.

Előadások előtt félórákat tolongtak és
lökdösődtek a színházak előcsarnokában, a
délelőttöket jegyvadászattal töltötték.
Lelkendezhetnénk, csodálkozhatnánk
ezen, cinikus-tréfás megjegyzéseket
tehetnénk - ki-kiízlése szerint. A lényeg
azonban, hogy a kaposvári Csiky Gergely
Színház két tagja: Pogány Judit és Vajda
László színházuk varsói vendégszereplése
után további egy hetet töltött a
fesztiválvárosban, csupán színházat nézni.
Dicsérő-oktató eszmefuttatások helyett
inkább a véleményükre voltam kíváncsi:
mit jelenthet egy fiatal színésznek egy hét
alatt Párizs és Milánó, Bukarest, New
York és Varsó vezető színházait
végigjárni, francia, olasz, lengyel
kollégáik titkait lesni.

- Kezdjük először itthon. Mit jelent álta-
lában egy színésznek színházba járni?

Pogány Judit: Ismerkedést. Megismerni
egymást, hogy ne csak hallomásokra, le-
gendákra támaszkodjunk, hogy ne csak
egy film- vagy tévéfelvételnél találkoz-
zunk először. Feltétlenül szükségünk van
rá, hogy legalább egyszer-kétszer lássuk
egymást játék közben, hogy valamit
tudjunk egymásról, mielőtt színpadon
vagy más munka közben találkoznánk.
Megismerni a fiatalokat is - ezért járok én
például főiskolai vizsgaelőadásokra.
Emellett szórakozás, bár semmiképp sem
olyan tiszta formában, mint egy „civil-
nek". Mi mindig sokkal jobban izgulunk
egy produkcióért, mint a nézők, még ak-
kor is, ha nem valamelyik barátunk ját-
szik a darabban. Azt hiszem, a színházba
járás egyszerűen feladatunk, színházi
munkánk egyik része.

Vajda László :Röviden: munka. Megfi-
gyelni egy másik előadást, mások játékát,
akár otthon, akár egy másik színházban,
összevetni a sajátunkkal, feltétlenül
egyfajta munkafolyamat.

- Van-e lehetőségük arra, hogy évközben át-
menjenek egy-egy estére másik városba?

Vajda László: Kevés. Sokat játszunk,
szinte minden este színpadon vagyunk,
főleg mi, vidéki színészek. Nincs időnk

Az ardennes-i erdőbe száműzött herceg
(Vajda László)

rá. Úgy veszem észre, hogy Magyaror-
szágon eléggé elszigeteltek a színházak
egymástól, pedig tulajdonképpen milyen
piciny ország! Nem tudja az egyik szín-
ház, hogy a másik mit csinál, legfeljebb
áttételesen, hallomásból vagy kritikákból.
Ezért terjednek el közöttünk néha alap-
talan legendák egymás színházáról. Ne-
kem annyiban volt idén szerencsém, hogy
láthattam Kecskeméten a Don Carlost, de
említhetnék még legalább öt olyan
előadást, melyet nagyon szerettem volna
megnézni.

Pogány Judit: Ugyanez akadályozza azt
is, hogy külföldi előadásokat láthassunk.
Én a fesztivál előtt mindössze egy lengyel
előadást láttam Budapesten és egy
jugoszláv színházat, amikor nálunk „ven-
dégjátszottak" Kaposvárott. Pedig a világ
színházait figyelemmel kísérni legalább
olyan szükséges lenne, mint a hazai
kollégák munkáját.

- Emiatt volt tehát nagy jelentősége annak,

hogy kijuthattak Varsóba és az Ahogy tetszik
előadása után tovább is ottmaradhattak a
fesztiválon.

Vajda László: A Nemzetek Színházán én
is abban a szerencsés helyzetben voltam,
hogy szinte „szűzen" minden nemzetközi
színházi eredménytől, egyszer-re
ömlesztve láthattam egy sor előadást.
Élményt jelentett azért is, mert saját sze-
memmel meggyőződhettem arról, ami-

ről korábban annyit hallottunk: hogy a
színházi világ roppant izgalmas, forrongó
állapotban van, noha néhány éve meg-
húzták a feje felett a vészharangot. Var-
sóban ismét bebizonyosodott, hogy a
színház, ha tehetséges emberek csinálják,
mindig megtalálja a kivezető utat, s azt
szinte érezni lehetett a levegőben, a né-
zőtéren és a színpadon, hogy a színház
újra győzelmet arat, vissza tudja hódítani
a közönséget.

- Mi volt az első érzésük a látott előadások
után ?

Pogány Judit: Őszintén megmondom,
elkeseredtem, és ha nem érezném nagy-
képűségnek, azt mondanám, hogy szak-
mai válságba kerültem, látván azt a vég-
telen pontosságot, kidolgozottságot és
tisztaságot, mellyel szinte minden előadá-
son találkoztunk, és főként a színészi játék
végleteket vállaló intenzitását. Az első
napokban olyan érzésem támadt: nincs
mód, hogy utolérjük őket. Aztán
megkeményedett bennem a gondolat,
hogy én is alkalmas vagyok mindenre, el
kell érnem ezt a szintet. De egyáltalán
van-e erre lehetőségünk? Mi legfeljebb az
adott szerepre készülünk, arra is három,
legfeljebb öt hétig, nincs rá alkalmunk,
hogy eljussunk a finomságokig, a
legfontosabb tudnivalóig, a legérzéke-
nyebb pontokig. Egyszerűen azért, mert
nincs módunk a próbákon kívüli gya-
korlásra, a folyamatos önképzésre.

Vajda László: Érdekessége volt még
ennek a fesztiválnak - bár meg kellett
állapítanunk: korunknak egyféle közös
játékstílusa nem létezik -, hogy minden
karakter valami egészen rendkívüli hő-
fokra törekedett. Azt hiszem, itt mi egy
kissé el vagyunk maradva. Színész va-
gyok, tehát színészszemmel figyeltem: a
nem kivételes talentumú színészek is
olyan belső hőfokkal elevenítenek meg
egy-egy előadást, ami nálunk, manapság
nem szokás. Azt hiszem, rettenetesen
hisznek abban, amit csinálnak. Igazi el-
kötelezettség nélkül, cinikusan nem tud-
nának így játszani. Ezt éppen azért mon-
dom, mert nálunk, Magyarországon a
színházat körülveszi bizonyos cinikus
légkör, így sok minden csak félig születik
meg.

- Ennek pusztán a cinizmus az oka?
Pogány Judit: Semmiképpen. Úgy érez-

tem, hogy ezek a színházak nagyban küz-
denek valami szépért - és milyen pici és
nehéz harcot folytatunk mi, milyen pici
problémák miatt kullogunk mi mondjuk a
lengyel színház mögött! Például az-



zal, hogy ilyen alacsony próbaszám mel-
lett lehetséges-e másfél évig konzerválni
egy előadást, majd négy nap alatt felfris-
síteni? Hiszen így pontosan a szöveg alat-
ti, lényegi tisztaság és szépség tűnhet el,
ez ugyanis a legfoszlékonyabb. Vagy le-
hetséges-e az, hogy a színháznak egy kül-
földi fesztiválra ne legyen pénze
alapszőnyegre, és helyette csúszós díszlet-
vásznat kelljen feltenni, ami miatt éppen a
figurám lényege, temperamentuma,
könnyed mozgékonysága tűnik el ? Ezek
tehát azok az apró problémák, melyek
eleve kizárják, hogy a mi előadásunkat
össze- lehessen hasonlítani, mondjuk a
Piccolo Teatro előadásával.

Vajda László : Valóban a félig létrejövő
produkcióknak az említett cinizmuson
kívül rengeteg más oka is van. Ezek közé
tartozik többek között a kapkodás, a végső

tisztázás hiánya. Mnouchkine-ék tizenkét-
tizennyolc hónapig próbálnak egy darabot,
mi legfeljebb négy-öt hétig, de közben
akkor is el-eljárogatunk tájelőadásokra.
Előfordulhat az, hogy valamiféle szent
őrületből hirtelen négy hét alatt
megszületik egy alkotás. De azt hiszem,
jobb másfél évig érlelni, átmenni közben
különböző fázisokon, szenvedéseken,
eltompulásokon és újrakezdéseken, és
akkor valami még nagyobb születhet
ebből. Így lehetséges az is, hogy ezek a
színházak - Stein, Strehler, Mnouchkine -
a jelentéktelennek, felszínesnek tűnő
apróságokat is döbbenetesen kitaláljál:,
ezek se sikkadnak el_, és nagyon fontosak.
Egy apróság: a Nap Színháza előadásán a
nézők nem székeken ültek, biztonságos
helyzetben, melyben a gerincoszlopukat
megtámaszthatták volna, ezzel eleve
bizonyos távolságot tartva, hanem
valósággal rá kellett dőlniök a színpadra
azokon a ferde síkokon, amelyeken helyet
foglaltak. Ezáltal a színészek mintegy
magukhoz szippanthatták a közönséget,
sőt már-már olyasféle helyzet teremtődött,
mint Breughel bibliai témájú képén,
melyen Keresztelő Szent János prédikál.
Ahogy beléptünk a nézőtérre, azonnal
elhittünk volna nekik mindent, annyira
forró volt a hangulat, mindössze ezektől az
„apró külsőségektől". A másik, ami
megdöbbentett, hogy bár nem tudok
franciául, mégis mindent értettem.
Fantasztikusan képzett pantomimesek,
mindent el tudnak játszani a kezükkel,
lábukkal, fejükkel, a maszkjukkal, így az
előadásuk, azt hiszem, teljesen közérthető
a világ bármely pontján. Bevallom, látva
őket, szomorú irigység fogott el. Igaz,
nekik kifejezetten ez

a színházideáljuk; nekünk nem elsőrangú
törekvésünk, hogy pantomimes szín-ház
legyünk.

Éreztek-e a fesztiválon látott valamelyik
előadással szellemi rokonságot?

Pogány Judit: Két színháznál éreztem
azt, hogy törekvéseink hasonlóak: Giorgio
Strehler és Peter Stein színházára
gondolok, ahol néha meglepően, szinte
ijesztően megjelent ugyanaz a kép, ugyan-
az a hangulat, ugyanaz a jelentés. Cso-
dálattal néztem, hogy játékukban semmi-
féle hamis kitaláció, semmiféle mutatós
hazugság nincs. Csak a darabot akarták
tolmácsolni, teljes tisztaságában, és talán
ezért érződött a Goldoni-előadásból
ugyanaz a költői tisztaság, mint amely
Zsámbéki rendezéseit is átsüti.

Vajda László: Azt a stílust, amelyet
Giorgio Strehierék képviselnek, én is
egészen közelinek éreztem a miénkhez. Ez
realista színjátszás, mondhatom úgy is,
nagyképűbben, hogy lírai realizmus,
ahol a színpad a költészet helye. Maga az
előadás tisztán realista, de valami költői
keletkezik a játék. közben, valami finom,
megfoghatatlan varázsos dolog születik
két-három ember között, és ezáltal a né-
zőtéren ülő öt-hatszáz között is. A titka?
Talán így mondhatnám: tehetség és ártási,
gyönyörteljes munka, amiből igazi varázs
lat jön létre, s ebben boldogan vesznek
részt a színészek, mert kifeszül
közöttük valamiféle csala, egymás szemé-
ből játszanak, és egymás lényéből. Ter-
mészetesen ez sem mondható cl minden
látott színházról.

- Térjünk vissza a színészi játékra.
Vajda László: Azt a kifejezést hasz-

náltam, amikor a varsói előadásokat néz-
tem, hogy mi „lötyögős" színházat ját-
szunk. A lötyögésen azt értem, hogy sok-
kal többet engedünk színpadjainkon az
esetlegességnek, mint szabadna, még az
igazán jó előadásokban is. A tehetség
minden bizonysága ellenére sincs a játék
úgy megszerkesztve, hogy annak vala-
mennyi pillanata igazi legyen és tartalmas.
Azért is hangsúlyozom ezt, mert Varsóban
nagy örömmel töltött el, hogy a színészet
visszanyerte mesterségbeli becsületét.
Valahogy úgy játszanak most a világnak
ezekben a nagy színházaiban, hogy mg
szinte ki is teszik, meg is mutatják a
színészek, hogy íme, még ezt is tudom.
Tehát céhes, tisztességes, becsűletes dolog
ismét színházat játszani. Ezért
lehet számon kérni a lötyögést, ami
nálunk elharapódzott. A mi színesueink
általában úgy tesznek, mintha semmihez

Rosalinda (Pogány Judit) a kaposvári Ahogy
tetszikben (Fábián József felvételei)

sem értenének. Csak éppen tehetségesek
es ott vannak a színpadon. Pedig ezen már
túlhaladt a világszínház. A színész,
büszkén kezére-lábára, arra, hogy tud be-
szélni, koncentrálni, megmutatja a
k özönségnek mindazt, amit tud, és a
közönség elvárjai igényli ezt. A
színészetnek mint céhes iparnak,
mesterségnek vagy művészetnek,
visszatért a becsülete, ami úgy gondolom,
akkor volt meg utoljára tiszta formájában,
amikor színészfamíliák kordékon
vándoroltak. Komédiások, nemcsak a szó
ma gyakran lenéző hang-nemben használt
értelmében, komédiások a drámában is, és
annál nagyobb a becsületük, minél többet
tudnak.

Egy idő óta nálunk elég már csak tehet-
ségesnek lenni, bár tudjuk, hogy a tehet-
ség milyem képlékeny valami, mennyire
jön-megy, el- és előtűnik, de a jó színé-
szek éppen azzal, hogy fantasztikusan
birtokolják, a mesterséget, át tudják ma-
gukat segíteni pályájuk nehezebb perió-
dusain. S akkor még a közepes színészeket
sem l

ehet rajtakapni, hogy most rosszul
játszanak, vagyis nincsenek „ihletett"
állapotban. De ehhez hatalmas munka, jó j
stúdiumok, jó tanulási mód-szerei:
kellenek.

Mindezeknek eredménye, szerintem,
hogy a Varsóban látható legjobb
előadásokon nem volt egyetlen pillanat
sem, ami ne szólt volna arról, amiről
szólnia kellett. Egy színész a kisujját sem
mozdította úgy meg, hogy annak ne lett
volna jelentősége. Semmi sem hatott
esetlegesen. Ez szabadíthatja fel az
előadáson belül az olyan nagy
lehetőségeket, mint a szabad játék, mert a
színészek már csak abban képesek
rögtönözni, amiről a darabnak szólnia kell.
És ez jelenti a színész igazi szabadságát.


