
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
a színház?

Beszélgetés írókkal, költőkkel

Pilinszky János

- 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-



- Beszéljünk a színház és az irodalom kap-
csolatáról! A z új színházi törekvések kizárják
az irodalmat a színházból, vagy éppen kö-
zelítik hozzá a színházat?

- ... Az az érzésem, hogy közeledünk.
Amit drámának nevezünk, annak a szín-
tere fog változni, nem a tematikája: a vi-
lágot minden ízében, minden pillanatában,
minden részében lehet drámaian lát-ni.
Drámai alkatú író tulajdonképpen drámát
ír akkor is, amikor verset ír. Rilke egy
mondata: „Rettenetes, hogy a tényektől
sose tudjuk meg a valóságot." Ez
hallatlanul drámai szembeállítás. Ebből a
sírig futja, ez egy életre elég. Sok olyan
kísérlete: lehet látni, amikor olyan mo-
mentumok, amelyek azelőtt csak moti-
váltak egy cselekményt, most önálló és
egyenrangú drámai pillanatokat teremte-
nek. Nem motiválják a hőst; egy bot pél-
dául nem kellék, hanem maga is a dráma
önálló szereplőjévé válik. Ne feledjük el,
hogy tulajdonképpen a nagy drámákban,
Shakespeare-nél vagy a görögöknél a
mondat minden ízének egyenrangú drámai
szerepe volt. Egy olyan előadásban,
amelyik csak a történést figyelte vagy a
lélektani vonalat, elveszett a shakespeare-i
dráma legnagyobb értéke, a költői érték.
Soronként, függetlenül a történéstől, a
történés fölött és a történés alatt minden
sor egy dráma. A dolgok, a tárgyak, a lé-
nyek, a színek drámája: a létezés több
szintjén folytatódó dráma. Ilyen értelem-
ben újra irodalmivá vált a színház. Köl-
tőibbé, filozofikusabbá lett, mert nem-csak
társadalmi drámákat látunk, hanem a Lét
drámáját is. A megoldhatatlan témák
allandóan színen vannak, mert az életben
is állandóan ott vannak. Ilyen értelemben
az élethez is közeledik a szín-ház, nemcsak
az irodalomhoz.

- Ez némiképp ellentmond annak, amit
hallottunk, hiszen az irodalmi alkotás közege
a nyelv.

- Az irodalomnak csakugyan a nyelv az
eszköze, de ugyanakkor nyelven túli is,
kép s, gondolat is. Itt van például a versek
fordítása. A szó szerinti fordítás nem
biztos, hogy hű fordítás. Az elsődleges
közlés az irodalomban nem olyanfajta
közlés, mint a hétköznapi, ami csupán in-
formáció. Az irodalomban az információ
tárgyát nem szükséges megfogni, megta-
lálni, az irodalmi közlés nem irányít, ha-
nem megjelenít. Addig kell írni egy verset,
amíg a vers tárgya láthatatlanná válik, ezt
tudjuk. Ha sikerül egészen lebontani,
megsemmisíteni, akkor megragadtuk
tárgyunkat. Az anyagról például azért
tudunk egyre többet, mert egyre

jobban le tudjuk rombolni. Nagyon meg-
tévesztette például egy ideig a polgári
drámaírókat, hogy csak a „miért?" dra-
maturgiájával dolgoztak. Holott szerintem
az ellendramaturgia lenne érdekes.
Amikor egy gyerek nagyon szeret valakit,
nem kérdezi meg magától, hogy miért. A
Hamletben számos zűrzavaros őrültség
van, amit nem lehet miértekkel befogni,
befutni: de Shakespeare megteremtett egy
evidenciasort, meghaladta a miérteket. Ha
ezt az evidenciasort miértekkel
kopogtatom végig, az butaságokba
torkollik. Persze, továbbra is meg kell
kérdeni a miérteket, Peter Brook is meg-
kérdezi, de azt sohasem téveszti szem elől,
hogy itt azért másféle miértekről van szó.
Ugye?
 Igen. Hadd kérdezzük meg most az írót:

azt a struktúrát, amit ő maga teremtett,
színpadra tudná-e állítani? Nem tudná-e job-
ban színpadra transzponálni művét, mint egy
közbeiktatott magyarázó, mondjuk így: ren-
dező, aki sokszor csupán a színpadtechnikai
nyelv birtokosa?
 Valamikor az írók és a színházi ren-

dezők ellenfelekként kezelték egymást.
Egyre több rendezőt lehet látni - külö-
nösen filmen -, aki maga is ír. Nem vé-
letlen, hogy a legnagyobb rendezők -
Bergman, Fellini - maguk írják filmjeiket.
Most minek nagyobbak: írónak vagy
rendezőnek? Kitűnő írók, ez biztos. Ilyen
értelemben egyre irodalmibb lehet a
színház is, egyre inkább íróvá kell lenni a
rendezőnek és rendezővé az írónak. A
rendező figyelme is egyre inkább írói
figyelem lesz. Egyre könnyebb lesz a
kooperáció a jó író és a jó rendező közt,
ezért mondhatjuk, hogy a színház foko-
zottan irodalmi szemléletűvé válik. Egyre
több íróról hallhatjuk, hogy a saját darab-
ját rendezi.
 A színész is része a kooperációnak.
 Igen. Hogyne. Itt van például a pár-

beszéd. Lehetséges a párbeszéd egyálta-
lán? A párbeszéd spontán valami, amit
egyik ember vált ki a másikból. Ezt a
spontaneitást kell estéről estére elismé-
telni, jóllehet tudom, hogy ezt a színész
betanulta. A misén a pap és a ministráns
párbeszédét elhiszem, mert eleve mester-
kélt. Shakespeare drámáiban sem spontán
a párbeszéd, eleve artikulált, nem most
születik, egy szertartás, önmagának a
szertartása is. Folyik az élet, és folyik az
élet szertartása. Ha egy színész beleéli
magát egy adott szituációba, nem tud
rossz lenni. A legjobb instrukció még
mindig az, hogy a színész élje át a helyze-
tet. Ha ez sikerül, el is tudja játszani az

átélést. A színészeknek, ha irodalmat
akarnak játszani, irodalomcentrikusabban
kell élniük. Én nem tudom elképzelni,
hogy egy orgonaművész jól tudjon
játszani Bachot, ha például Bachot má-
sodrangú figurának tartja, aki az ujjal alá
nyersanyagot adott. A színésznek nem
színészcentrikus életet kell élnie, hanem
irodalomcentrikus életet, művészetcent-
rikus életet.

Simonffy András
- Volt már igazi találkozása a színházzal?

- Hogy igazi-e, nem tudom. Gyerek-
koromban Debrecenben, a Csokonai
Színház mellett laktunk, természetes volt,
hogy ott sok mindent láttam. Közel volt a
színház, megfigyelhettem, hogyan cipelik
be a díszleteket, hogyan távozik ne-
vetgélve az a színész, aki este nagy bána-
tomra majd meg fog halni, és aki meghalt
előző este is. Mindezt csak azért említem,
hogy elmondjam: közel volt hozzám a
színház, megfigyelhettem iskolába menet
és jövet mindennapi életét. Kívülről per-
sze. Aztán Pestre kerültünk, mindez el-
múlt. De a gimnáziumban Szörény Re-
zsővel, az Idegen arcok című, tavalyelőtt
bemutatott film tehetséges rendezőjével
ültem egy padban. Mi mást tehettünk
volna? Forgatókönyvet írtam a számára, ő
pedig nem fogadta el, módosításokat
javasolt. Egy fizikaóra alatt majdnem a
verekedésig menően összevesztünk a sze-
reposztáson. Mindenképpen Major Ta-
mást akarta a főszerepbe. Nekem nem
volt kifogásom Major ellen, csak a sze-
reposztást tartottam korainak, hiszen a
forgatókönyvből csak annyi volt még:
„Első kép. Második kép."

Szörény vitt cl a Katona József Színház
próbáira. Tanítás után átballagtunk a Cu-
kor utcából, bekéredzkedtünk, és én az
első három alkalommal végig azon cso-
dálkoztam, hogy nem zavarnak el ben-
nünket, sőt, Major Tamás behívott minket
a színészbüfébe is! Maga Major! Évekkel
később, amikor az Új Írás vendége volt,
nemis mertem megkérdezni tő-le,
emlékszik-e erre a mozzanatra? Miért
emlékezne? Azt hiszem, az ő színháza
mindig nyitva állt az őszintén érdeklődők
előtt. Megbújhattunk a huszadik sorban, a
kulisszák mögé láthattunk, felmásztunk a
zsinórpadlás másvilágába, a büfés néni
ingyen adta a bambit ... Mi meg úgy érez-
tük magunkat Szörénnyel, mint egy éppen
megtermékenyített petesejt, ha szabad
ezzel a furcsa hasonlattal élnem. Esti
előadásokra azóta sem szeretek járni, nem
vagyok igazi néző. Ha tehetem, a főpró-



bákra megyek el, vagy az utolsó próbák
egyikére, amikor még a teremtés izgalma
érződik, amikor még a közönség nem
döntött a sikerről vagy bukásról, amikor
már elhatároltan, de még csak megszüle-
tőben van az előadás.

- A lengyel színházzal másképp voltam.
Az Írószövetség küldött ki Lengyel-
országba, és korántsem színházat nézni.
De ott szerettem előadásra járni. Nem tu-
dom, jobb-e a lengyel színház vagy sem,
azt sem vagyok hivatott eldönteni, hogy ha
jobb, akkor ez a rendezőkön múlik-e vagy
a színészeken, de egy bizonyos : a lengyel
színház a háromszázadik előadáson is meg
tudja teremteni a születés izgalmát,
varázsát, képesek frissíteni és korrigálni.
És nálunk? Társulatok nem képesek arra,
amire Darvas Iván az Egy őrült naplójában.
Láttam a főpróbán és nemrég a ki tudja
hányszázadik előadáson, ugyan-az az
azonosulás, veleérzés, belevon a
produkcióba, kettőnk közös ügyévé avat-
ja, és úgy hajol meg, mint aki nem is hitte
volna, hogy megint sikerül a végére jutni,
hiszen bele kellett volna pusztulnia;
művészi alázata révén igyekszik el-
törpülni az általa kimondott igazság mel-
lett.

- Milyen korosztályi élménye van a magyar
színházról?

- Amikor húszéves koromban kezdtem
novellákkal megjelenni, s ezeket később
felolvasták a rádióban, összeszorult a
torkom. Ha rosszat írtam, most majd
kiderül, s szegény színész megbukik,
miattam szégyenkezhet. Ki van szolgál-
tatva nekem. Ráadásul olyan színészektől
hallottam „vissza" ezeket a novellákat, én,
a gimnáziumi padokból éppen hogy
kikerült farmernadrágos, mint Domján
Edit, Latinovits Zoltán, Kállai Ferenc és
mások - állócsillagok. A leírhatatlan öröm,
hogy értik, értelmezik...! És jöttek a fiatal
színészek, a magamkorúak... Ok, akik
ugyanazokat az alapélményeket hordozzák
a korról, amiket én. Ki méri le egy siker
vagy bukás százalékos arányát az író és
színész között? Darabot nem írtam, de
írtam hangjátékokat, filmet, tévéjátékot,
sikerrel és siker nélkül. Voltam Cs.
Németh Lajos, Bálint András, Balázsovits
Lajos, Haumann Péter, Voith Ági, Almási
Éva, Farkas Gabi, Bánsági Ildikó,
Ferenczy Krisztina és ők én. A magyar
színjátszás talán legegyénibb,
legtehetségesebb gárdája - természetesen
nem csak a fiatalokra gondolok - mozog
ma a magyar színpadokon.

- Es a rendezők?

- Nem tudom ... Nem értek hozzá. De
mert elárultam, hogy eljárok a próbákra,
hadd mondjam ki: szerintem nem alakult
ki az a gyakorlat, hogy egy elő-adás a
rendezőnek csupán intellektuális próba -
tehát értelmezés - legyen, ne pedig az
idomítás csodája - elnézést kérve rögtön a
kifejezésért. Sok az előjátszó rendező. Így
tartsd a karod! Úgy gyere be! Na most
így, emígy! Látom, hogy sok ki-tűnő
színész már a főpróbára fáradt. A rendezői
instrukció ránő a darab lényegére.
„Legyen meg az ő akarata", gondolja a
színész, s már azon töpreng, odaér-e a
szinkronra vagy rádióba. Nincsenek
együttesek. Vagy ha vannak, csak
alkalmilag találnak egymásra, ami az
egyes színházak produkcióinak egyenet-
lenségét jelenti, profik összjátékát vagy
korai enerváltságot. Manapság még kö-
zepes filmjeink is fesztiváldíjakat nyernek
külföldön, színházainkat jó, ha meghívják
egy-egy fesztiválra. Miközben a színészek
ugyanazok. Adva van egy tehetséges
rendező- és színészgárda. És a szín-házban
bizony nincs szerzői darab, mint a filmnél.
Kell a szerző. A fiatal színészek
tapintatosak, és nem sürgetnek. A rende-
zők zsákmányra éhesek. Miért kénytele-
nek hát beérni próbálkozásokkal és zenés
ezzel-azzal? Tekintetükben az igény, hogy
önmagukat rendezhessék és játszhassák.
Fiatal írók darabjait. De közülünk úgy
érzem, eddig egy ember írt jó dara-bot.
Egy fogorvos. A Zórát. Sárospataky
Istvánra gondolok.

Nádas Péter

- Mit jelent önnek a színház?
- Nem tudom. Valami sötétet. Olyan,

mint gyerekkorban egy délutáni ébredés.
Forró sötét. És csend van. Hiába beszél-
nek, akkor is csak csend van. A deszka re-
cseg, ruhák suhognak, sikítás, két kard
összecsendül, vagy két kehely, ordítanak,
sóhaj - és ezek a hangok nagyon fontosak.
Sötét és csend, meleg és fény, hangok. És
a lélegzetvételek. A lélegzetvételek is
nagyon fontosak. Nekem a színház azt
jelenti, hogy lélegző, sötét burokban ülök,
és a távoli fényben, egy irdatlan fehér
oszlop alatt Tőkés Anna a melléhez kapja,
torkára csúsztatja a kezét, teste mereven,
mintha fa készülne kidől-ni, előrebillen, és
mond is valamit, sőt, nagyon hosszan
mondja, de ennek az egésznek csak az a
lényege, hogy nagyon szeret valakit, aki
nem szereti őt, mert mást szeret, és ezért
elment, és a Tőkés Annát otthagyta az
oszlop alatt állni, és akkor én is ugyanúgy
kezdek lélegezni,

mint ő. Lihegek, még ha fegyelmezem is
magam. És mások is, ugyanígy, pedig ők
is fegyelmezettek. Közösen. Pedig min-
denki csak a maga tüdejét használja. Jó
lenne tudni, hogy mit jelent ez, és nem-
csak nekem, hanem úgy, egyáltalán: a
színház. Tömeghisztériát, megszabott ke-
retek között? Azt, hogy az ember mégis-
csak szereti, ha beleavatkoznak legsajá-
tabb ügyeibe, a lélegzetvételébe? Össze-
lélegzést, de önkéntesen? Rituális ren-
detlenkedést? Az érzékek egy húron
pendülését, rendet? Ezt is, azt is, talán. De
ez csak egyetlen megközelítés. Kezd-
hetném elölről?
 Tessék. Van időnk.
 Önmutogatás, de színházról lévén

szó, talán megengedhető; ha utcán me-
gyek, ha utazom, kényszeresen arcokat
nézek. És látni akarom a hozzájuk tartozó
testeket is. Minden útitársam arcát, testét
jól megvizsgálni. És ez az útitárs, ha vé-
letlenül jött is a számra, árulkodó szó, jól
el lehet vele játszani, hiszen mindannyian,
akik a villamoson tülekszünk és az utcákon
futkorászunk, végeredményben mégis-
csak kortársak vagyunk, mármint úti-
társak ebben a korban. És éppen ez az,
amit látni és érezni akarok. Őket. A te-
kintetemmel körbetapogatva, hogy milyen
lehet nekik, tehát jók lennének-e nekem.
Ha az enyémek lennének. Tünékeny
élmény, hiszen ennyi ember nem lehet az
enyém, és azt, amit a szemlélődés
pillanatában érzek és gondolok, úgyis el-
felejtem. Ezt a nézési, összehasonlítási
kényszert mégsem tudom helyettesíteni
semmivel. Pedig kellemetlen szokás. Nem
illő. De amióta a budapesti metró nagy
mozgólépcsőit üzembe helyezték, látom,
hogy illetlen kíváncsiságom tömeges és
ösztönszerű. A fölfelé haladók leplezetlen
érdeklődéssel bámulnak a le-felé haladók
arcába, és fordítva is. És az is
megfigyelhető, hogy alulról nézni jobb.
Az arcot nem árnyékolja haj, homlok. Ez a
legnagyobb népszínház, ez a mozgó-
lépcső. Közvetlen következmények nél-
kül bámulhatunk bele idegen életekbe. És
a test egyetlen gesztusa, az arc egyet-len
pillanata nyersebben elárulja a származást,
neveltetést, sorsot, mintha ugyan-ezt
szavakkal kísérelné meg valaki körülírni.
Nincs kivétel és nincs kibúvó. Ha egy arc
fegyelmezett, akkor ezzel, ha fe-
gyelmezetlen, akkor azzal árulkodik.
Összes társadalmi szabályaink ellenére
csupaszok vagyunk egymás előtt. Es a
színház talán nem más, mint ennek a csu-
paszságnak az észrevétele és demonstrá-
ciója. Órákra nyújtja a megfigyelés, a rá-



érzés és ráhangolódás pillanatát. Marx is
úgy gondolta, hogy egy saját magunk által
írt dráma szereplői vagyunk, Shakespeare
pedig még a vihart is színháznak nézte;
igazuk is van; az ember színháza a
történelem, az elemeké a vihar, a kettő
között pedig valójában nincs határ, és ezért
nagyon jól összejönnek. Egy szín-padon.
Mert ha mindenki megélő és szemlélő, ha
minden színház és mindenki színész, akkor
lennie kell egy helynek, ahol néhány
ember úgy tesz, mintha természetet és
történelmet tudna csinálni, ahová minden
este bemehetünk, ha akarunk, és
megnézhetjük, hogy mit csinálunk, és mit
csinálnak velünk, ha megmutatják, ahol
eljátsszák nekünk, hogyan játsszuk mi el.
És ezért nem az a fontos, hogy a színház jó
legyen, hanem az, hogy legyen. De a
kijelentés megfordítható. Ha a színház léte
ilyen minőségtől is függetleníthető
alapszükséglet, ha mindig kell lennie egy
helynek, ahová - ahogy Jouvet mondja -
minden este elmegy hétszáz ember
anélkül, hogy hívná őket valaki, anélkül,
hogy valami különös okuk lenne rá,
anélkül, hogy összebeszéltek volna, akkor
rossz színházat csinálni bűntett és
visszaélés, helyesebben, ismét fordítva
egyet a kijelentésen: ha rossz a színház,
akkor ez azt is jelenti, hogy a társadalom-
nak valamilyen felderítendő betegsége
van, talán rosszul gazdálkodik az érzék-
szerveivel, vak, néma és süket, holott van
szeme, szája és füle, tehát mint a rossz szí-
nész, csak tetteti magát. Tetteti magát,
elfed, elhallgat, színházat játszik. És ez
nagyon megtévesztő lehet. Majdnem hi-
szünk neki. Hiszen a színház a mintha, a
mi lenne, ha, a mi lett volna, ha művészete.
Mintha én lennék a Tőkés Anna, akit a
szerelme elhagyott. Mi lenne, ha én hagy-
tam volna el ? Mi lett volna, ha királynő-
nek, Marja Lebjadkinának, bérgyilkos-
nak, Bóni grófnak, Arturnak vagy Edek-
nek születtem volna? De nem tettetés! Az
elképzelés és összehasonlítás infantilis
játékai nélkül egészséges társadalom nem
létezik. Persze ez is csak egyetlen
megközelítés.

 Mindez érvényes a többi művészetekre, az
irodalomra is.
 Igen, de nem így ! Egyszer, egy hang-

vérsenyen, az első sorban ültem. Igor
Ojsztrah a virtuóz zenemutogatók nagy
számát, Mendelssohn e-moll hegedűver-
senyét játszotta. A szólóhegedű már a
második taktusban belép, és egyedül ural-
ja, vezeti az egész huszonnyolc perces da-
rabot. Ojsztrah kicsit kövér volt. Előbb
csak kifényesedett az arca, pedig teljesen

fegyelmezett arc, aztán a homlokáról cso-
rogni kezdett az izzadság. A szemébe.
Végig az orra mentén, az állára és onnan a
hegedűre. A húrok alatt vastagon vé-
gigfutott, a csuklójára, és onnan csöpögött
le a földre. El kellett fordítanom a fejem.
Érdekes volt, de ennek az erőfeszítésnek
semmi köze nincs ahhoz a zenéhez, amit
játszott. És semmiféle zenéhez.
Magánügy, amit nincs jogom megfigyel-
ni, ez nem játék. Amit mondani akart
nekem, azt a zenével és nem az arcával,
nem a testével akarta elmondani. Es
ugyanígy, ha műtárgyat nézek, vagy
könyvet olvasok. Nem érdekel, hogy a
festő két ecsetvonás között aludt-e vagy
szeretkezett, semmi közöm hozzá, hogy
két drámai mondat között az író a gyomrát
fájlalta-e vagy ásított. Ezek magányos
dolgok, egyedül kell csinálni, a be-
fogadásuk is ilyen. A színház viszont
nemcsak a szerepet játszó színész testi
adottságait és intim képességeit kalkulálja
be, hanem azt is, hogy ezeknek az
adottságoknak és képességeknek a meg-
nyilvánulását több száz különböző min-
denféleségű, de az intimitásra egyként
érzékeny ember fogja figyelni, egyetlen
sötét burokba zárva. A színház az egyet-
len igazán közösségi művészet. A rituális
összelélegeztetés művészete. Ha ez az
összelélegeztetés soha nem sikerül, akkor
talán arról is gondolkodni kell, hogy a
társadalom miért nem érzi elég erősnek és
egészségesnek magát ahhoz, hogy lát-
vánnyá tegye s látvánnyá engedje önmaga
nevetségességeit és rémeit? És ha nem
engedi, ha nem teszi, ha rosszak a játék-
szabályok, akkor az is természetes, hogy a
színház inkább süketnek, vaknak és
némának tetteti magát - a megmaradásért
eljátssza a színházat. Majdnem biztos va-
gyok benne, hogy egy olyan szellemi lég-
körben, amelyben természetes gesztussá
vált minden sarkot és élet lefaragni, min-
den egészséges és egészségtelen ' égletet
letompítani, lefojtani, ott jó színházat
csinálni nem lehet. Verset írni vagy re-
gényt, képet festeni, talán. Az ha jó, eláll.
Ha rossz, akkor meg mindegy. De a szín-
padon nem lehet sekélyes kis lelki kom-
penzációkkal drámát helyettesíteni. Hét-
száz ember alszik el. És a színházat hol-
napra sem lehet eltenni, mert ma kell. Es a
színház a körülményekkel mégsem
mentheti magát, mert tudjuk, hatalmában
van, hogy akadémikus és öngörcsökben
vergődő korszakokat robbantson szét.
Hatalmában van, hogy az ellen lázadjon
fel, amivel meg akarták fojtani. Ilyenkor a
nézők ájultan esnek le a szék-

ről, összeverekednek, és egymás vállán
zokognak.

- A z imént Marja Lebjadkinát, Bóni grófot,
Arturt, Edeket említette. Miért éppen őket ?

- Bóni gróf inkább csak az operettre
vonatkozik, általában, és egy gyerekkori
élményhez kötődik, ami közönséges volt
és alpári, valami igazi tragédia történt,
olyasmi, ami csak egyszer, és ültem a ve-
randán, kinn fújt a szél, és bár az apám
mondta, hogy ilyenkor nem illik bekap-
csolni a rádiót, mégis bekapcsoltam, és
volt egy operettdal, és ezen kezdtem el
bőgni, és ettől kezdve ezen mindig. Ha
valaki ezt a ráhangolódási készséget, ezt
az érzelmet, amely a halált egy operettel
tudja összefűzni, ha ezt valaki jól végig-
gondolja, és sznobériája később sem ta-
gadtatja le vele, akkor Bóni grófból is
megérti azt, amit meg kell érteni, ha sze-
retni nem tudja is. Marja Lebjadkinára az
ördögök kaposvári előadása miatt gon-
doltam, mert évek óta először, itt éreztem
színházban magam, eltekintve attól a két
előadástól, amihez foghatót még nem
láttam, tehát amíg hasonlót nem lát-hatok,
bizonyára irányadók maradnak: 1968
tavaszán a Tangó a Teatr Wspólczesnyben,
Varsóban, erre vonatkozott Artur és Edek
neve, arra a pillanatra, amikor már szól a
mézédes tangó, és Eugeniusz nagybácsi
Edek karjába zárva áttáncol Artur teteme
fölött, és még a ruhatárba is, és még az
utcára is kibömböl a méz-édes tangó,
ennek nincsen vége; és a bér-gyilkos a
I I I . Richárd berlini előadására
vonatkozott, ahol a győztes Richmond az
utolsó pillanatban ugyanazt a rendet veszi
át, amit elődje ráhagyott, folytatni fogja,
ugyanúgy, s ezért az elborzadt közönség
még tapsolni sem tudott, elvégre az ember
nem szívesen tapsolja meg saját félelmét,
bizonytalanságait és szégyenét. A királynő
pedig tegnap este, még ha nem is királynő,
de mégis az: Ronyecz Mária az Arva
Bethlen Katával. De erről majd írnom
kéne, külön.


