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Film, színház, közélet

Beszélgetés filmrendezőkkel

Szabó István

Kérdéseim kezdetben még határozatlanok, ál-
talánosak. Szabó István rendezőhöz méltóan
kezébe veszi a helyzetet, és máris szabatosan
mondani kezdi, hogy milyen néző is a
filmrendező

- Számomra a színház és a film két tel-
jesen külön dolog, mely alapvetően kü-
lönbözik egymástól. A színházban a szí-
nészi gesztusnak egyforma jelentőségű-
nek kell lennie a tér - a nézőtér - minden
pontján. A színházi színjátszás tehát nem a
természetes élet. Kiemeltebb, elvontabb
többet jelent önmagánál - ebben a térben
mindenki számára ugyanazt jelenti, tehát
absztrakció. A jó színész tudja ezt. A nagy
színész azonban a saját személyes létének
varázslatával hitelesíti ezt az el-vont,
egyszer megtörtént, egyedi dolgot.

- A film ennek a fordítottja. A színész a
filmrendező távolságából néz a mozi-
nézőre. És ha ezt nem személyes létének
teljes hitelével teszi, ha tekintetében
absztrakció van, nem pedig az adott pil-
lanat természetes embersége, a játéka hi-
teltelen. A jó filmszínész a személyes léte-
zés, hit, gesztus, állapot titkait ki tudja
emelni általános jegyekkel, és önmagánál
többet jelentő gesztusokkal ruházza fel
őket. Ezért fordul elő, hogy a színházban
jó színész nem ugyanolyan jó filmen, vagy
hogy a jó filmszínész rossz a szín-padon:
eszközeinek intenzitása nem jut át a
zenekari árkon. Pszichológiai alkat
kérdése, hogy egy színész filmszínésznek
is jó-e; születni kell rá vagy megérni.
Temessy Hédi például megtalált magában
valamit, amely képessé teszi a „mélyvízi"
filmjátszásra.

- A színházból indultunk el, a színészhez
jutottunk. Jobban mondva, a színház és a film
közti különbséget a színész színpadi és fel-
vevőgép előtti feladatának különbségével érzé-
keltette. Ennyire fontos ön szerint a szín-házban
a színész?

- A színész jelenti számomra a színházat.
Az író és a néző az ő személyiségében
találkozik. Ő éli az író gondolatait a saját
egyéniségének izzításában, és ha fölizzik
valami, akkor én, a néző, úgy érzem, hogy
az író engem kifejez. S bár tudom,

hogy a kompozíció, a ritmus, az elemzés
varázslója a rendező, engem mégis a szí-
nész ismertet meg emberekkel, ő ad ne-
kem embernek való dolgot, együttérzést,
tagadást.

- A film egy ideig azonos volt a drá-
mával. De ma már tudjuk, hogy a film
nyersanyag, mellyel színművet, regényt,
verset, ha úgy tetszik, zenét lehet létre-
hozni, ahol a képek úgy ugrálnak, mint a
hangjegyek a zenében; ahol a képekben a
mozgás a harmónia. Ott csak az arc hite-
lessége a döntő.

- Van olyan színházi élménye, amelyről
szívesen beszél?

- Sokáig nem jártam rendszeresen
színházba. Éppen ezért inkább az ötvenes
évek végéről, hatvanas évek első feléről
maradtak nagy színházi élményeim.
Rendezések, mint Ádám Ottó Anna
Frankja, Szinetár Miklós Koldusoperája, de
még mélyebb benyomásként színészi
alakítások, Várkonyi a Glembayban és
Gábor Miklós Hamletje.

- A Hamletet több előadásban láttam, sőt
Barrault-val és Laurence Olivier-vel is,
mégis a Gáboré tetszett legjobban. Ő
mutatja számomra a figura lényegét, a
hezitálást, a vergődést, az önkorlátok
miatti tehetetlenséget, az akaratot vissza-
húzó intellektust, a cselekvést gátló be-
idegzéseket.
A legfiatalabbak munkái közül most

leginkább Ascher ördögök-előadása tet-
szett Kaposvárott. Ezt azért is fontos el-
mondanom, mert láttam az előadást Wajda
rendezésében is, melyben más helyen
voltak a hangsúlyok, de Ascher elő-adása
nagyon is méltó társa annak.

- Gyakran ott van amatőr együttesek elő-
adásán is. Véleménye szerint helye, szerepe
lehet az amatőr színháznak egy ország szín-
házi életében?
Az amatőr színjátszó mozgalom fel-

adata szerintem többek között a kísérle-
tezés. A hivatásos színház előtt ők végig-
cserkészhetik a járatlan utakat, új lehető-
ségeket. És ha a hivatásos színházak nem
vállalnak velük közösséget, az nagyon is
jellemző egy színházi közéletre: tudni-illik
sok mindent elárul az, hogy mit tagad.
Mi az a „színházi közélet" ? Mi a véle-

ménye a magyar színházi életről?

- Varsóban az Ateneumban láttam Joyce
Ulyssesét. Bloom kijött, kiöltötte a nyelvét,
majd küzdelembe kezdett, hogy a
nyelvével elérje az orra hegyét, hogy
magára koncentráljon. Percekig

tartó magányos harc volt - egyedül, a
színpadon -, és a közönség feszülten fi-
gyelt. Ez a színházi közélet kiinduló-
pontja. Ennek az előadásnak a második
része nem a színházteremben, hanem az
előcsarnokban és a folyosókon zajlik. A
színészek köztünk sétálnak, és harcol-nak a
figyelmünkért. A társukkal is harcolniuk
kell, és nekünk nagy erőfeszítésünkbe
kerül, hogy minden lényegeset
észrevegyünk és megfigyeljünk abból, ami
körülöttünk zajlik, hogy jó irányban in-
duljunk el, hogy a cselekményt pontosan
gombolyítsuk. A közönség nagy próbája
ez, de ahol fel tudják kelteni a figyelmün-
ket valami iránt, amit fontosnak tartanak,
és ahol izgatja a színházat csinálókat a mi
érdeklődésünk - azt hiszem, az a színházi
élet.

Kardos Ferenc

- Nemrégiben, a Filmkultúrának adott nyi-
latkozatában, szólt néhány szót arról is, hogy a
filmrendezőknek nem ártana, ha belekóstol-
nának a színházgyakorlatába, ezzel is segíte-
nék „a közönséggel való eleven és aktív kap-
csolat" újraéledését.

 Mindkét művészet éltető eleme a kö-
zönség, a színházé is és a filmé is, vagy
másként fogalmazva: a társadalmi szük-
séglet, az eleven művészi közélet. Mi kis-
sé irigykedve nézzük a zsúfolt színházi
nézőtereket, s a színházak kissé irigy-
kedve figyelik, hogy mennyi pénzből ké-
szül el egy film.
 Van-e ma Magyarországon pezsgő,

eleven, eseményekkel telt színházi és film-
élet? A magam területét jobban ismerem,
és tudom, hogy ott nincs. A magyar film a
hatvanas években fel tudott kelteni va-
lamiféle társadalmi érdeklődést, vitákkal,
bukásokkal, sikerekkel, de ez a hullám
mostanra kisimult, elcsendesedett. Az
okokról sokat vitatkozunk, s reméljük,
hogy az igazság felé mozdulunk.
 És a színház? Ezt hogy lá ja ?
 A magyar színház feltétlenül kielégít

egyfajta társadalmi igényt, hisz az embe-
rek nap mint nap megtöltik a nézőtereket.
Vannak jó és kevésbé sikerült elő-adások,
vannak kiváló színészeink. Vannak jó
társulataink, de vajon jó együttesek is
léteznek-e ? Talán egy, kettő - és ez biztató
jel. Vannak bemutatók, hisz minden
próbasorozat eljut a premierig. De vajon
létezik-e színházi esemény? Kevés! És
főleg meghívásokból, vendégjátékokból,
mert tudjuk, hogy eseményre szükség van,
és gondoskodunk róla. De a magyar
színházi élet igazi eseményét csak



valamelyik budapesti vagy vidéki társulat
képes társadalmi méretűre növelni. gy
külföldi társulat vendégjátéka lehet jó
hatású, de a szakma belső köreit érinti
elsősorban, hisz pár előadásról van csak
Szó. S az eredmények nem adoptálhatók
egyszerűen a mi kultúrköreinkre, társa-
dalmi viszonyainkra.
A megoldás sokkal komplikáltabb, s

ezt nélkülünk is tudják azok, akik az
életüket szentelték a színháznak - nem is a
filmesektől várják hozzá a javaslatokat.
Szerencsére. Egy időben a magyar film sok
színházrendezőt foglalkoztatott vér-
átömlesztési kísérletként. Nem volt okos
dolog. Ma a filmesek figyelme fordul a
színház felé, de ennek csak akkor van ér-
telme, ha olyan eredeti gondolat realizá-
lásáról van szó, melynek a színházi konst-
rukció jobban megfelel, mint a film. Egy
olyan művész, mint Jancsó, kísérletezhet
színházzal, de az igazi esemény filmjének
bemutatója volt - a színházba is ez
vonzotta a nézőket.

-- Az imént elmondta, hogy létezik színházi

esemény, ha kevés is. Az Ön számára például
mi számított, mi számít annak?

- Kapkodva és igazságtalanul csak né-
hányat sorolok fel: Latinovits debreceni
kezdése, a Főiskola régi Koldusopera-
vizsgája, a Pécsi Balett első évei, a Tóték,
Tímár József Ügynöke, a kaposváriak be-
törése, és színészeink, Törőcsik, Kállai,
Darvas, Ruttkai - folytathatnám a sort - sok
alakítása. Csak a színház művészei tudják
eseménnyé nemesíteni a maguk munkáját.
Mi abban tudunk segíteni, hogy a
filméletet tesszük pezsgőbbé, az írók
darabokat írnak, és az irodalmi élet is
egészséges közélet kialakulását segíti.

 Az eleven színházi élet megteremtésében
tehát közvetve a filmesek, írók is részt vehet-
nek?
 A film és a színház sokban rokon

egymással, mégis a különbségek a jellem-
zőek. Gondjaink azonban közösek, az
együttgondolkodás nekünk is segít, hisz mi
olyan színészeket, közönséget kapunk,
amely a magyar színházkultúrán
nevelkedett, és ez fordítva is i gaz. Mi a
feladatunk egyfajta közművelődési funkció
betöltésén túl? A társadalom, a kulturális
élet mozgásának indukálása a mi kezünkbe
is le van téve. Nem egy jó előadásra, filmre
van szükség, hanem változó, forrongó
kulturális életre, közéletre.

- A hetvenes évek második felére talán
megérik az az elemző munka, melyet ko-
runk megértéséért folytatunk. A színházi
világ talán közelebb van ehhez, hisz rég-

óta vajúdik; van sokat ígérő amatőrmoz-
galom, folyik a művelődési házak prog-
ramjának átértékelése.

- A művészeti ágak között nincs kihívás,
verseny, hanem egymást segítve,
felerősítve indukálják azt az áramot, mely
mozgásban tartja a közéletet, mágneses
vonzásában a közönséget.

Dárday István
Az előzetes megbeszéléskor sietve ha-
dartam el, mit is akarok tőle, de sietett,
mint minden filmrendező. Megállapod-
tunk, hogy én eljuttatom a kérdéseimet
hozzá, ő átgondolja őket, s majd be-
szélgetünk. Hiába kerestem, új forgató-
könyvet ír. Egyszer este, vidékre utaztá-
ban ugrott föl hozzám legépelt gondola-
taival. Beszélgetni? Most nem ér rá. Mi-
kor jön haza? Majd egy hét múlva. De hát
akkor nekem már le kell adnom a kész
interjút. Ezért, a gondolkodást híven
tükröző - javításokkal teli - gépelt la-
pokból igyekszem valamit megragadni a
„Dárday-jelenségből." Mert ő éppúgy
fenomén, mint filmje a Jutalomutazás,
mellyel egyszeriben befutott rendező lett;
kesernyés eredetisége elszánt konokságot
rejt, hogy csak azzal foglalkozzék, csak
arról beszéljen, amit ő fontosnak tart.
 Az én rögeszmém a társadalmi való-

ság törvényszerűségeinek, összefüggés-
rendszerének mozgásban való elemzése, s
annak a vizsgálata, hogy az egyén hogyan
viszonyul ehhez a valósághoz, mennyire
képes felismerni saját helyzetét, mennyire
képes felismerései jegyében saját sorsában
dönteni, cselekedni, változtatni rajta. S
mindez csak annyiban érdekel,
amennyiben ezzel az elemzéssel vissza
lehet hatni a valóságra, szembesíteni a
valóságot önmagával, a változtatás nyílt és
bevallott szándékával.

- Ez az, amiben én hiszek, ebben a hit-
ben élek és csinálom azt, amit csinálok, s
ez a hit bizonyos fokig mérce is számom-
ra - értékrendszervező. Ítéleteimben a
döntő szempont: megfelel-e ennek az,
amivel szembekerülök, nyújt-e ebben va-
lamit vagy sem.
 A színháztól - ez tény - ebből sem-mit

sem kapok. Lehet, hogy ez nem is várható
el tőle, amivel azért nagyon vitatkoznék.
Ezért a színház jelenlegi formájában nem
tud túlságosan felizgatni. Úgy érzem,
hogy az „új színház" még várat magára.
Bármennyire is szélsőségesnek fog hatni,
de érzésem szerint a színháznak nem
sikerül - legalábbis itt, nálunk -

adekvátnak lennie a korral, úgy, ahogy a
görög színház vagy Shakespeare adekvát
volt a magáéval. A színház küszködik
azzal a töméntelen hagyománnyal, mely
több száz éves története során felhalmo-
zódott, s próbálja ezekből minél erőtelje-
sebben előhívni a mához szólót, ahelyett,
hogy rátalálna a mára.

 Mikor volt utoljára színházban? Mit
látott? Miért ment el megnézni éppen azt az
előadást?
 Debrecenben az Ördögök című kapos-

vári előadást láttam. Igyekeztem minden
kaposvári darabot megnézni, mert szel-
lemében nagyon közelállónak érzem azt a
kollektív munkát ahhoz, amit szeretek,
még ha a színházzal kapcsolatos alapkér-
déseimet ők sem tudták megoldani.

 A Jutalomutazás ismeretében magától
adódik a kérdés, hogy nem jutott-e eszébe: a
színházban is meg lehetne csinálni, hogy ama-
tőrök hivatásos rendező irányításával
cselekményvázlatra improvizálnak. El tud
ilyesmit képzelni? Volna kedve ilyesmihez akár
rendezőként, akár nézőként?

 Ez a kérdés áll a legközelebb hozzám,
azt hiszem, ez érthető. Bár mostanában
filmrendezők között kifejezetten divat a
színházi rendezés, megmondom őszintén,
nem foglalkoztam a gondolattal, hogy a
Jutalomutazás módszerével színházban
próbáljak csinálni valamit. Egyébként az a
színészvezetési módszer, amellyel a Ju-
talomutazás készült, a színházban még
jobban és talán izgalmasabban is megva-
lósítható. Ugyanaz a darab, de minden
este más; mert ahogy az élet sem ismét-
lődhet estéről estére ugyanúgy, az én
„darabjaimról" sem hiszem, hogy meg-
ismételhetők lennének.

 Vannak kedves drámaírói, drámái? Látta
már kedves színműveit úgy színpadon, hogy
ugyanazt a hatást váltották ki Önben, mint
mikor olvasta őket? Hiteles színházi
irányzatnak tartja a nem irodalmi színházat?
 Kedves drámaíróim a görögök,

Shakespeare, Csehov. Az az érzésem, hogy
nem is válthatják ki ugyanazt a hatást, mert
az olvasás struktúrája teljesen más, mint a
színházhoz való viszony. Maga az a térbeli
helyzet, melyben a játékszabályok szerint
végigéli az ember a „történteket".
Számomra a nem irodalmi színház a
szimpatikusabb, a szabadabb,
demokratikusabb és demokratizálóbb le-
hetőség, anélkül, hogy a másikat kizárnám.

- Ha a Jutalomutazás útját folytatja kö-



vetkező filmjében, természetesen megint nem
színészekkel fog dolgozni. Érdekli-e mégis a
hivátásos színészi munka természete? Milyen
mértékben fontos az Ön számára a színészi
játék a színházi előadásban?

- Az, hogy a Jutalomutazás című film-
ben nem színészekkel dolgoztunk, nem
jelenti azt, hogy nem kerültünk szembe a
forgatás során a színészi munkával, a szí-
nészvezetés számtalan problémájával. In-
kább arról van szó, hogy olyan színészek,
akik ezt a filmet el tudták volna játszani,
nem voltak a hivatásosok közt. Ezért kis
színészképző kört nyitottunk: a film
számára képeztük a „színészeket", azaz
megteremtettük számukra azt a szi-
tuációt, melyre nem színészként, hanem
magánemberként reagálnak. Ez úgy ér-
tendő, hogy más norma szerinti „színé-
szek"-ről volt ebben az esetben szó,
olyanokról, akik képesek önmagukból
adni is, meg elrejteni is.
 A régebbi és újabb színházi vitákat is-

meri-e?
A színházi vitákat nagyon felületesen

ismerem. Egy szociológus átköltött gon-
dolatával tudnék erre felelni: a színház
erőforrásai nem a színházban vannak, ha-
nem a társadalomban, ott kell keresni
őket.
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Mit jelent Önnek
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- Melyik színházi előadásra emlékszik vissza a
legszívesebben?
 Talán Párizsban, Robert Wilson egy

színházi előadása áll legközelebb hozzám.
Olyan nagy élmény, amely azóta is
foglalkoztat.

 Miért?
 Úgy találtam megfogalmazni: a szín-

ház általában elvesztette a jelenlétet. An-
nak ellenére, hogy mindent tökéletesen
igyekszik átvilágítani, nincs jelen. Mint-ha
olyan mondat lenne, ahol minden jelző
ragyogó, de hiányzik belőle az állítmány:
az az ige, ami a történést odaszögezi a
színpadhoz. Innen van, hogy amikor a
közönség soraiban valaki köhint, sokkal
reálisabb, mert az megtörtént, és ott a
színházban történt meg, viszont ami a
színpadon játszódik, arról kétségeink
vannak: mikor? Az összehasonlítgatásban
elvész a darab, az összahasonlítás egyre
kevésbé okoz örömöt, és végül egy
rosszfajta szellemi munkában az ember
eltékozolja az energiáit. Miért vesztette el
a jelenlétét? Mert bizonyos eszközökkel
abszolút jelen akar lenni. Itt a jelenlét-
problematika továbbmegy, de most nem
merek erről többet mondani, csak a tény-
ről szólok.

 Ha jól értem, ez nem formai kérdés?
 Nem formai kérdés. Nagyon belső

eredményre, intenzív jelenlétre gondolok.
És ilyen szempontból nézve a különböző
erőfeszítéseket, néhány színház, német
színházak, amiket én ugyan nem láttam,
attakírozzák a közönséget, tehát azzal
akarnak jelen lenni, hogy provokálnak. En
agresszív színháznak mondom ezt, és
valahogy „övön aluli" megoldásnak ér-
zem. Tény, hogy „jelen van", de az ember
nem azért ül be a színházba, hogy provo-
kálják. Az egész élet telve van stresszha-
tásokkal. Ezzel szemben miért volt cso-
dálatos ez a Wilson-színház? Mert úgy
tudott jelen lenni, hogy nem ő jött le a
színpadról, hanem a néző ment föl, persze
lélekben. Egy csodálatos néger színésznő
volt a centrumában, Sheryl Sutton, akiről
nem túlzás azt mondani: ilyet nem láttam

rában azt mondták róla Párizsban: Picasso
föltűnése óta nem volt ilyen csoda.

- Beszélgettem vele: az életben is olyan,
mint a színpadon; rendkívül csöndes,
majdnem azt mondanám, kataton.
Mozdulatlanul ül, nincs benne semmi
hisztéria, az életben nem játszik el sem-
mit. Ez a személyiség folytatódik a szín-
padon. Azt mondja: az a jó színész, aki
játszik, teljesen önmagába zártan, és
hagyja, hogy a közönség belépjen ebbe a
zárt körbe. Nem a színész szállja meg a
termet, a jelenlevő közönség jön föl a
színpadra. Ha teljesen zárt az alakítás, a
közönség a figyelmével tör be ebbe a zárt
búrába akkor biztos, hogy ott van, hogy
jelen van, hogy megérkezett. A másik titka
az volt ennek a színháznak, hogy
hihetetlen mozgáskultúrával rendelkeztek
a színészek, mozgásuknak szabályos
liturgiája volt. És egy nagyon fontos, jel-
lemző dolog: mindenki háromszorta las-
sabban mozgott a természetesnél. Meg-
figyelhettünk olyan lassított, ügyetlen
mozgásokat, amelyek nem a lassított film
elképzelésének feleltek meg, nehéz-
kedésük volt. Ebben a színházban úgy volt
kizárva a véletlen, hogy minden véletlen
beléphetett. A véletlennek ez a tudatos
beépítése az előadásba a rendező el-
képzelése volt, s ezt meg is valósította.
Beépített előadásába olyan elemeket,
amelyen modern színház már túljutott: így
például beengedte a színpadra az unalmat.
De nem az unalom előtti színház volt ez,
hanem unalmon túli; az unalom
ugyanolyan fontos, mint a halál vagy a
testi szenvedés. Nem volt „tériszonyos"
színház, nem félt attól, hogy elveszti a kö-
zönséggel a kontaktust. Nagyon lelkesen
beszélek erről a színházról, mert számom-
ra ez egyszerűen több volt, mint színház.
Mert azt hiszem, a jó színház több, mint
színház. Számos emberi, művészi prob-
lémára, kérdésre adott választ, például mert
szép lenni. De ezt sem hajszolta, ha-nem
mindent „beengedett", így a szépséget is.

- Lelkesedéséből arra lehet következtetni,
hogy ez az előadás inspirálta..
 Igen. Ajánlottam is verset Robert

Wilsonnak, Bűn és bűnhődés című versemet
pedig Sheryl Suttonnak ajánlottam. És ha
én nem ismerem ezt a színházat, a Gyerekek
és katonákat sem írtam volna meg.
Felszabadított az ő színházuk. - És magyar
színház mondott-e valami hasonlóan fontosat ?
Kaposvárott láttam az Ördögöket. Aztán

a főiskolán Szép Ernő darabjait .. . De
ilyen globális hatással nem voltak rám.
a földön. A lelkesedés mámo-


