
négyszemközt
nak általános kérdéseit érintette, s így
egész színházművészetünket is. Az egyik
álláspontot Kende István fogalmazta meg
a Csillag című folyóirat 1954. évi
novemberi számában közölt
Színészművészetünk játékstílusáról című

írásában: „A rendezőnek, véleményem
szerint - írja Kende István - nemcsak joga,
de feladata is korunk világnézeti útmutatá-
sai, a marxizmus tanításai, a szocialista
realista alkotás lehetőségei felhasználá-
sával rendezni Shakespeare-t, Csikyt vagy
Gorkijt egyaránt." A másik állás-pont
képviselői tiltakoztak a klasszikus művek
ilyen aktualizálása ellen, és azt tartották
követendő, érvényesítendő mércének,
hogy a rendező nem mondhat többet, mint
a drámaíró.

Nem célunk és nem feladatunk az
igazságtevés egy húsz évvel ezelőtt le-
zajlott vitában. Idézni is csak azért idéz-
tük, hogy ezzel is jelezzük a probléma-kör
történeti hátterét, azt a minden korban újra
és újra megteremtést igénylő összhangot,
ami az üres illusztráció és a túlzott
aktualizálás veszélyeit semlegesítve a
klasszikus alkotások tartalmas, korszerű
színpadra állításának legfőbb feltétele.
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Beszélgetés aktuális színházi
kérdésekről Major Tamással

Major Tamás a lexikon szerint 68 éves.
De sem lényében, sem tevékenységében
nincs semmi, ami a nagy öregekhez kö-
zelítené. Színházi és szellemi aktivitása,
jelenléte esztendők óta nem volt ennyire
nyilvánvaló, annyira fontos, mint az idén.
Ezért is kértem meg arra, hogy be-
szélgessünk ezúttal kötetlenül - aktuális
színházi kérdésekről. Három olyan, a
szakmai közvéleményt is, Major Tamást is
foglalkoztató problémakörről, amelyet az
évad színházi műsora, Major munkássága
állított reflektorfénybe.

A Téli rege után

- Elég hosszú idő eltelt már a Téli rege
bemutatója óta; most már bizonyára világosan
látja, mit sikerült elérnie abból, amit
rendezőként maga elé tűzött.
 Kezdeném a céllal. Hogy melyik

Shakespeare-t kerestem. Hiszen az ő
drámáinak is megvan a végzete. Hiába
rang, hírnév, hagyomány, szerintem,
Shakespeare-t a starttól kezdve egészen
más mértékkel mérik, mint ami megilleti.

- Mindig is első volt a Iegelsők között!
Csakhogy már a kortársait, a zseniális

Ben Jonsont is az izgatta, hogy miért volt
Shakespeare-nek nagyobb sikere, mint
neki. Holott nem tudja az arisztotelészi
szabályokat, nem tartja be a stílus-egység
törvényét, nem képes még egységes
cselekményt sem teremteni. Shakespeare
„rendetlen" - tartották má r kortársai,
holott „csak" rendhagyó volt. Olyan
eszményekre és normákra hivatkoztak
vele szemben, amelyek Shakespeare
számára egyszerűen nem léteztek. A Té l i

rege írójának a világon semmi köze nem
volt Arisztotelészhez. De a tőle merőben
idegen mérce használatának hagyománya
máig megmaradt.
 Természetesen a kritikára gondol?
- A kritikára is gondolok. De ha fel-

tétlenül provokatív mondatot akar hallani
tőlem, akkor inkább azzal folytatom, hogy
tulajdonképpen az angolok tették tönkre
Shakespeare-t.

- A z angolok?
- No igen, persze, a németekkel együtt.

De mindenesetre, korunkban ők hozták
elsőnek helyre a korábbi

nemzedékek mulasztását. A Shakespeare
elleni folyamatos merénylet azzal kez-
dődött, hogy Garrick már egy függönyös
színházban akarta színre vinni
Shakespeare-nek a Globe Színház szá-
mára írott, másfajta környezethez hangolt
művét. Ez a különbség azután arra
ösztönözte őt is és az egész korabeli
színházi világot, hogy „felfedezzék"
Shakespeare hibáit. Mindenáron
tökéletesíteni akarták a drámáit, tehát
dramaturgiai beavatkozások ra
vetemedtek, díszletet kerítettek köré, s a
szövegbe le-írt helyszíneket
megjelenítették. Még az is előfordult,
hogy a drámák végét happy enddé
szelídítették, azután addig húzták, amíg
nem érezték azt, hogy sikerült rendet
teremteni Shakespeare világában.
 Kérdés csak az, hogy vajon szükség;

volt-e erre a rendteremtésre ?

- Meggyőződésem, sőt bizonyítani tu-
dom, hogy Shakespeare látszólagos ku-
szasága mögött általában tudatos rend
van. Örülök és élvezem, hogy az egyik
jelenet mindig egészen más hangvétellel
felel a másikra. A kilencven fokban
eltérő hang, a merész szembeállítás, a
meghökkentően új ritmus - csupa olyan
költői fogás Shakespeare-nél, amiről
vétek lenne lemondani. Ezért kerültem
most is a húzást.
 Pedig talán hatásosabb lett volna a Téli

rege nemzeti színházi előadása, ha nem
idegenkedik annyira a húzás gondolatától.

- Talán mondanom sem kell, hogy én is
sokat töprengtem a játék lehetséges
időtartamán. Be is jelöltem a szövegben,
hol lehetne rövidíteni. De azután azt
éreztem, hogy három és fél óra tiszta
játékidő talán nem is olyan sok. És éppen
a játék színei, ízei, a hangulati váltások
esnének áldozatul, ha húznánk. Nem
hiszem, hogy ez az előadás valami
forradalmian újat hozott: előttem már
sokan próbálkoztak a hitelesen tiszta
Shakespeare-stílus kialakításával. Gran-
ville-Barker már a század elején szembe-
fordult az operai külsőségek között ren-
dezett, látványos Shakespeare-előadások
gyakorlatával. Elsők között engedte meg
a színészeinek, hogy teljes egészében
elmondják a Romeo és Júlia környezetleíró
monológjait. Szentség-törő módon, több
kritikussal ellentétben, ő elhitte
Shakespeare-nek, hogy szükség van a
közönség megfelelő informálására, és a
nézők beavatása sem-mit sem tompítja,
csökkenti a drámai feszültséget.



 Kanyarodjunk csak vissza a Téli
regéhez.
 Mostanáig is arról beszéltem. Leg-

feljebb még konkretizálhatom. Hiszen a
Shakespeare-t illető szemrehányások közös
vörös fonala volt az, hogy élet-művében
sok a gyenge darab. Bírálták, hogy
Shakespeare nem riadt vissza az alantas
témáktól, az ízléstelen színpadi trükköktől.
Kritikusai - egy másfajta, dogmatikus
dramaturgia nevében - folyton vállon
veregetik. De többnyire megegyeznek
abban, hogy a Téli rege - valóban gyenge
darab .. .

- Mi ezzel szemben az ön véleménye?

 Az én véleményem az, hogy a Téli
regét sem szabad úgy olvasni, mint mond-
juk egy Racine-tragédiát. Ahol az is-mert
szöveg valahogy úgy hat, mint egy zenemű
... Shakespeare-nél a monda-tok között azt
is meg kell érezni, hogy mit miért írt le az
író. És természetesen érzékeltetni is. Az
írott szó Shakespeare-nél nem önmagáért
való, hanem mindig működésében kell
értelmezni, s ha erre hajlandók vagyunk -
sok minden kiderül. Többek között az is,
hogy a Téli rege - csodálatos dráma!

- Egy dráma működése - a nézőtérre gya-
korolt hatását jelenti?

- Azt is. Tulajdonképpen az írott és
értelmezett szavak egységét, akusztikáját, a
kifejezések és mondatok kölcsön-hatását.
Ha így olvassuk a Téli regét, akkor nem is
egy, de három dráma feszül és torlódik
benne. A cselekmény kezdetben egy
sűrített Othello-drámát ígér. Azután a
komor pszichológiai dráma ex-pozíciójára
a második felvonásban a termékenység, az
életöröm nagy színpadi játéka felel.
Amelyben nemcsak a humornak és az
iróniának, de még a bohóctréfának is
megvan a maga helye. Nem én tettem -
hagytam - benne: adatok igazolják, hogy
Shakespeare a színészeivel együtt dúsította
fel a darab szövegét oly módon, hogy
kinek-kinek meglegyen a maga csattanós,
tapsot ki-váltó sikere. A különböző
Shakespeare-tragédiák és -komédiák
egymásra rímelő, ismétlődő epizódjaiból is
erre lehet következtetni. Még a
szereposztások rokon vonásai, egyezései is
kiderülnek. A harmadik, felvonást hozó
része a Téli regének voltaképpen a
megkérdőjelezett happy end. Mintha az író
azt akarná tudtunkra adni, hogy most már
valóban be kell fejezni a darabot,
méghozzá lehetőleg úgy, hogy a közönség
is megnyugodjék. Ezért választja
befejezésül (a problémák megoldása
helyett) a meg-

nyugtató utópiát. Amelynek színpadi
megvalósítása során a rendező, ha odafi-
gyel, megérzi Shakespeare fintorát is.
Hogy lám, így is lehetne . . . - de mi
annyival csúnyábban, nehezebben élünk!
Van valami igaza Peter Brooknak, ami-
kor ezt a felvonást egy shakespeare-i
happeningnek érzi. Aki a drámának ezt a
hármas szerkezeti tagolását elfogadja, az
természetesen nem követelhet stílus-
egységet. A mi előadásunk egyik fontos
célja ennek a sajátos felépítésű költői
drámának a rehabilitálása volt.

- Hogyan fogadta ezt a törekvést a közön-
ség?

- A vártnál is jobban.
- Visszatérnék a legelső kérdésemre : mit

sikerült megvalósítania abból, amit a próbák
kezdetén maga elé tűzött?

- Az előadás, a kivitelezés minősítése
nem az én feladatom. Tény, s ezt nem is
vitatom, hogy még nagyon jól el tudtuk
volna próbálni - mondjuk másfél hónapig
... Sokszor gondolok rá, hogy vajon mikor
sikerül olyan munkafeltételeket és olyan
légkört teremteni, amelyben egy előadást
akkor viszünk a közönség elé, amikor
elkészül. Úgy látszik, ettől nagyon messze
vagyunk. Pedig, ha eredményesen akarunk
harcolni a régi, begyökeresedett, retorikus
Shakespeare-stílus ellen, akkor tökéletes
precizitással kellene kidolgozni az elő-
adást. Különösen az emberi magatartások
tisztázását, pontos megjelenítését érzem
elengedhetetlennek. Ha mi azt követeljük
a színészektől, hogy ne ragadjanak meg a
megszokott, földhözragadtan reális
ábrázolásmódnál, hanem próbáljanak meg
gondolatokat fogalmazni, akkor módot
kell adnunk a gondola-tok tisztázására,
kikristályosodására, összeütköztetésére.
Annál is inkább szükség van erre, mert ez
az előadás is bebizonyította, hogy vannak
nagy tehetségű színészek, akik egyelőre
félnek elengedni ezeket a földhözragadtan
reális fogódzókat, félnek játszani.
Megmerevedett jó ízlésükre, valójában az
elfogadott konvenciókra hivatkozva,
igyekeznek megmaradni egy érdektelen
középúton, és amikor a rendező valami
mást kér tőlük, egyszer csak elvesztik
biztonságukat, merevvé, görcsössé válnak.
Ezek-nek a görcsöknek feloldásához
megint csak időre van szükség.

 Ebből az következik, hogy a harmadik
előadás jobb, mint a premier, a huszadik csi-
szoltabb, mint a harmadik. Viszont a gya-
korlatban .. .

Nézze, én azt tapasztalom, hogy aki

munka közben elfogadja az előadás stí-
lusát, akinek vérévé válik a szerep, az
valóban előadásról előadásra jobb. Aki
viszont nem találja meg a helyét egy
darabban, az könnyebben tér el a félig
kialakított játékstílustól, és könnyebben el
is szürkül.

- A Téli rege egyik kritikusa, ha idéző-jelben

is, de feltette a kérdést: brechtizálja-e Major
Tamás Shakespeare-t?

- Erre azt felelném: igen! Legalább olyan
mértékben, amennyiben az egész kortársi,
Brecht utáni színjátszás magán viseli az ő
hatását. Ha számba vesszük, hogy „a"
színház mi mindent tanult Brechttől, akkor
nyilvánvaló, hogy ez alól a Shakespeare-
rendezők sem kivételek. Én ki merem
mondani, hogy Shakespeare is sokat
köszönhet Brechtnek. És nemcsak azért,
mert színházában ott-honra talált. Hanem
azért is, mert Brecht már a húszas években
felfedezte, hogy nem jól játsszuk
Shakespeare-t. Egy elő-adásában bonckés
alá vette a Macbethet, és bebizonyította,
hogy a boszorkányok jóslata - ha tértől,
időtől elszakítva olvassuk vagy játsszuk -
teljesen értelmetlen, kusza és
ellentmondásos. Csak akkor nyeri el igazi
értelmét, jelentését, ha belegondolunk
abba, hogy a nézőtéren a többi között ott
ült Jakab is, és Shakespeare neki üzent a
darabbal. Brecht azt a tanácsot adta az
együttesnek, hogy amikor Shakespeare-t
próbálnak, függesszék ki a falra a dráma
meg-írása körüli korszak eseménynaptárát,
az akkoriban hozott törvényekkel és felfe-
dezésekkel együtt. Aki ezt megteszi,
meglepő felfedezésekre jut. És feketén-
fehéren bizonyítottnak látja Shakespeare
elképesztő aktualitását is. Brecht soha nem
szégyellte azt, hogy Shakespeare pontosan
olyan „rendetlen", mint az élet. Hogy
cinkosává fogadja a közönséget ... Ezért
mondtam, hogy mindannyian, akik modern
Shakespeare-előadásokat rendezünk, sokat
köszönhetünk Brechtnek. Még Peter Brook
is! Hiszen Brook Shakespeare-színháza
ugyanolyan élesen polemizál a
tizenkilencedik századdal, mint Brechté.

- Én azt hiszem, Brechtet elsősorban
Shakespeare minden korra érvényes és al-
kalmazható politikuma foglalkoztatta. A
kritikában elég kevés szó esett róla, de sze-
rintem a költői Téli rege, ma is politikus
színház. Hiszen Shakespeare, illetőleg az
előadás, a mese hátterében, pontosabban a me-
se eszközével, szót emel az elhamarkodott
ítéletek ellen, felvillanja a bizalmatlanság



légkörében hozott felelőtlen döntések több ol-
dalú konzekvenciáját.

Major Tamás bólint.
 Ez is beletartozik a Shakespeare-

szöveg működésébe. Brecht a többi között
arra is figyelmeztet, hogy Shakespeare
minden hőse konkrét társadalomban élő
figura. Sok mindent el lehet hanyagolni
egy új rendezői koncepció kedvéért, de ezt
a korhoz és társadalomhoz való
kötöttséget, szerintem, semmiképpen sem.

- És mi lesz a Téli rege folytatása ?
- A Kolozsvárott megkezdett és a

Nemzeti Színházban végigvitt munka
befejezéseként most szeretném kiadatni a
darabot.

- Mióta foglalkoztatja Major Tamást a
Shakespeare filológia ?
 Majd' minden rendezés során nosz-

talgia ébred bennem, amikor látom, hogy
mennyi munkával adósak még a
Shakespeare-kutatók. De én természetesen
csak arra vállalkozom, hogy előszót írjak a
darab elé, rendszerezzem a magam
rendezői jegyzeteit, és csatoljam a
szöveghez az említett eseménynaptárt.
Azzal a céllal, hogy megkönnyítsem az
olvasónak a darab világában való tájé-
kozódást. Az eseménynaptárban bön-
gészve az az olvasó is felfigyelne az
ősszefüggésekre, aki az előadásban talán
észre sem vette, hogy milyen jelentősége
van például egy olyan fél mondatnak, hogy
„ne tartsatok bálványimádónak, de most
letérdelek". Csak a tényekkel való
összevetés érzékelteti, hogy ez a fél mon-
dat: állásfoglalás. Hiszen éppen akkor
tiltották meg Angliában a feszület előtt
való hódolást. A különböző Shakespeare-
drámákban visszatérő gondolatok és
motívumok felsorolása, összevetése, fi-
loszmunka ugyan, de a dráma minden-kori
rendezője számára is lényeges. Szívesen
közkinccsé tenném azt, amit ebből
elvégeztem. jövőre pedig talán sikerül
eljátszanom Shylockot, Székely Gábor
rendezésében. Bár a próbák megkezdésétől
még nagyon messze vagyunk, bele-
kezdtem egy színháztörténeti jegyzetbe
vagy esetleg tanulmányba. A Gömbös-éra
alatt bemutatott A velencei kalmár politikai
hatásáról, betiltásáról és a mű igazi
üzenetéről írok.

Brechttel - Szolnokon

- A z előbb Shakespeare-ről szólván, már
elérkeztünk Brechthez. Köztudott, hogy Major
Tamás régóta a legkövetkezetesebb szál-
láscsinálója Brechtnek, de mintha az író szövege
könnyebben talált volna otthonra ná-

lunk, mint műveinek szelleme. A legutolsó
sikeres Brecht-előadásnak ön nem rendezője,
hanem főszereplője volt. Most szeretném -
minden diplomáciát félretéve - élesen feltenni a
kérdést: vajon miért vállalkozott a szolnoki
Puntila úrra? A szerep vonzotta, saját Brecht-
kísérleteinek folytatása, vagy gesztusnak
szánta, hogy Major Tamás is lemegy
Szolnokra?
 Én is őszinte leszek. Nem vettem

részt a színházi vitában, úgy éreztem,
okosabb, ha kerülöm a nyíltszíni disputát.
De nagyon nem tetszik nekem, hogy
korosztályom tagjai - sőt, még a nálam
jóval fiatalabbak közül is többen - féle-
lemmel telve figyelik színházi életünk
alakulását. És nem az elszürküléstől fél-
nek, hanem a biztató jelektől, a megúju-
lástól. Pedig, ha van a magyar színházi
életben öröm, akkor az éppen az új hangok
megjelenéséből fakad. Abból, hogy végre
létrejöttek olyan vidéki színházak, ahol jó
a légkör, ahol az emberek hajlandók egy
célért harcba menni, és Szolnokon,
Kaposvárott, Kecskeméten már
megszülettek az eredmények is. Ha egy
ilyen közös célért küzdő, újat kereső
színház felkér engem, hogy vegyek részt a
munkájában, akkor én örömmel oda-állok
melléjük, közéjük, és megteszem, ami
rajtam áll.
 Úgy tudom, a rendező, Csiszár Imre, a

tanítványa volt.
- Nemcsak ő, Székely Gábor is. Az

igazgató. Ha ő a „fiam", akkor Csiszár
színházi „unokám" lehet. Örültem a hí-
vásának, de a konkrét szereppel kapcso-
latban kételyeim voltak. Puntilát testes,
életörömet árasztó, vérbő figurának kép-
zeltem, egészen más alkatúnak, mint
amilyen én vagyok. Azután mégis meg-
győztek.
 Gondolom, nem bánta meg. Bizonyára

örömet talált ebben a munkában.
- Nem szégyellem, hogy rettenetesen

kemény munka volt. Óriási massza maga a
szöveg. A próbaidő pedig még kevesebb,
mint a Nemzetiben. Igaz, Szolnokon
délelőtt és délután próbáltunk.
 Milyen érzés, ha valakit a saját tanítványa

rendez, tehát utasít is?
 Csiszár Imre kezdettől pontosan tudta,

mit akar. Tud darabot olvasni, és ez már a
próbákat bevezető előadásából világosan
kiderült. Nem mondom, hogy nem voltak
vitáink, hiszen enélkül nem lehet
dolgozni. Akadt az előadásnak olyan
sarkalatos pontja is, ahol én engedtem -
hiszen ez az ő produkciója. Puntila
figuráját illetően viszont mindvégig
egyetértettünk. És nekem tetszett az

is, amikor Székely Gábor gátlás nélkül,
kellemetlen őszinteséggel elmondta a
próbák során azt, hogy nézete szerint mi
hiányzik a játékból, hol lankad, hol válik
unalmassá az előadás.
 Véleménye szerint, hol tartunk most, a

szolnoki Puntila úr után, a hazai Brecht-stílus
kialakításában?
 Nem könnyű erre felelni. Most talán

azt érzem a legfontosabbnak, hogy
Brechtből sem szabad dogmát csinálni.
Mert van egy ilyen veszély . . . Az a tény,
hogy annak idején dogmát csináltak -
pontosabban csináltunk - Sztanyiszlav-
szkijból, nem azokat igazolta, akik min-
denestül elvetették. Hiszen a próbák bi-
zonyos szakaszában még Brecht is fel-
használja a módszerét. Ő is megköveteli a
szituációk, emberi magatartások pontos
tisztázását. Az évek és a kudarcok
megtanítottak bennünket arra, hogy
Brechtet jókedvvel kellene játszani. Nem
igaz, amivel rágalmazzák, hogy alaptu-
lajdonsága a szárazság. De tény, hogy
Brecht darabjai társadalomban, sőt osz-
tálytársadalomban játszódnak, és a sze-
replők gesztusai - társadalmi gesztusok.
Ezek értelmezése és kifejezése meg-
követel alakítás közben bizonyos távol-
ságtartást.
 Brecht-nyelven: elidegenítést.
 Tudatosan mellőzöm a szót, mert ezt

is sikerült szólammá koptatnunk. És mert
állítom, hogy Brecht nem azt köve-telte a
színésztől, hogy kívülről, idegen-ként
játssza a szerepét; Brecht pontosan tudta,
hogy ahol nem jön létre az a belső
kapcsolat a figurával, amit általában át-
élésnek mondunk, ott a színésznek nincs
miből, nincs honnan kilépni. De hang-
súlyozom, Brecht tanítása is csak forrás,
eszköz lehet, nem pedig törvény. Nekünk
az ő szabályait is ezért kellene el-
sajátítanunk, hogy továbbléphessünk.
 A szolnoki előadással, úgy érzem, jó

irányba léptünk előre.
- Mindenesetre sikerült valóban ki-

élezett szituációkat teremtenünk, és talán
nem elfogultság, ha azt mondom,
megtaláltuk a Brechtre annyira jellemző
irónia megfelelő hangütését is.
 Hogyan fogadta Brechtet a szolnoki kö-

zönség?

 Akár hiszi, akár nem: remekül. Talán
még a premierközönség volt a leg-
feszesebb. De például tájelőadásokon is
felszabadultan élvezték a humorát.
 Nem szeretnék tapintatlan lenni, de azért

emlékszem a hazai Brecht-kultusz néhány
fájdalmas kudarcára is. Feltételezem, hogy
Major Tamás sem felejtette el ezeket.



- Én, sokakkal ellentétben, máig úgy
érzem, hogy a legsikerültebb Brecht-elő-
adásunk A vágóhidak Szent Johannája volt.
Es tény, hogy ezt fogadták a leg-
rosszabbul. Amikor a visszautasítás okait,
a kudarc természetét kutattuk, rájöttem,
hogy éppen a darab költészete volt az,
amivel vakvágányra jutottunk. A dráma
idézőjelbe tett érzelmeit a közönség „egy
az egyben" próbálta befogadni, és ez
megfeküdte a gyomrát. Hiába is tettem én
a próbán idézőjelbe az egyes figurák
szövegét vagy gesztusát, ha a színészi
játékban ez elveszett. Valami olyasmi
történt velünk, mint Brechttel a
Koldusopera egyik első bemutatóján, ami-
kor a közönség a szerző által kigúnyolt,
leleplezett fogásoknak tapsolt, azokat
ünnepelte, s ezzel éppen a nem kívánt
irányba terelte a sikert. Ez a veszély ná-
lunk, ahol évtizedek modern színházi
törekvései, stílusjegyei hiányoznak a pa-
lettáról, sokszorosan fennáll.

A pályatárs és a néző szemével -
Ljubimovról

- Emlékszem, milyen vitát kavart annak idején
Koltai Tamás tanulmánya, amely felvetette,
hogyan játsszunk Shakespeare-t, hogyan
játsszunk színházat Brook után? Mos-tanában
senki sem tette fel írásban a kérdést, de itt
meredezik előttünk : hogyan játsszunk színházat
- Ljubimov után? Előszóban még tárgyalták itt-
ott, de jellemzőbb ennél az a tény, hogy
Ljubimov jelenléte, előadása váratlanul
megosztotta a színházi szakmát. Éppen ezért
lennék kíváncsi arra, hogy Major Tamás, a
maga pártatlanságában, több
autóbuszmegállóra a Vígszínháztól, s a mo-
dern színházi törekvések elkötelezettjeként,
hogyan látja ezt a vitát?

- Kétségbeesetten.
Ez a lakonikus válasz felér egy elme-

futtatással, de én mégsem elégszem meg
vele. Várakozóan nézek vissza Major
Tamásra.
 Most mit mondjak? Jön valaki - egy

zseni - új idők új dalaival, akar valamit, és
véghez is viszi, mi pedig panaszkodunk és
vitatkozunk. Én úgy érzem, ennek az
eseménynek ki kellett volna rángatnia a
színészeket a lustaságból, az elért
eredmények féltéséből, önmaguk
szobrának építéséből.

 És úgy látja, hogy ez nem történt meg?
 Hát megtörtént? - Major elhallgat,

azután pillanatnyi töprengés után folytatja.
- Nem csodálkozom azon, hogy a
színészekben ellenállás ébredt, hiszen
minden sikeres színész hajlamos arra,
hogy védje a saját vívmányait, védekez-

zen az új ellen. Valószínűleg bennem is
van ilyen megkövült hajlandóság. Es azok,
akik összetévesztik a modorosságot az
egyéniséggel, kétszeresen elzárkóznak
minden elől, ami más, ami valóban új. Az
igazi tehetség viszont saját korlátait,
kényelmét is legyőzi. Hiszen azt is tudja,
hogy a mi pályánkon a legfontosabb és a
legizgalmasabb éppen az örökös
megújulás. Amihez természetesen le kell
győzni az önelégültséget, az újtól való
félelmet és sokszor önmagunkat is. Ezért
érdemes küzdeni, sőt szenvedni is; ebbe
érdemes belehalni, mert enélkül nem lehet
a színpadon újjászületni. Nem az
ellenállás ejtett tehát kétségbe, hanem az,
hogy ebből nálunk közhangulat
kerekedhet. (Amit még a sajtó is átvesz,
sőt táplál. A próbasirámok ilyenfajta
bátorítása, az alkotói gondok idő előtti
szellőztetése - felelőtlenség.)
 Lehet, hogy a színészek a Bűn és bűn-

hődés próbái során nem ismerték fel ennek a
megújulásnak a lehetőségét?

- Vigyázat: a tehetséges embernek
kutyakötelessége észrevenni a zsenit! Ez
hozzátartozik a tehetséghez, és ebből
következik az is, hogy hagyja magára
hatni. Csak a kisszerű irigyek reagálnak a
tehetség megnyilvánulására azzal, hogy
„ezt én is meg tudtam volna csinálni",
vagy hogy „ennek az a baja, hogy nem én
csináltam". Amikor először hallottam róla,
hogy Ljubimov színre vitte A Mester és
Margaritát, a regény ismeretében kétely
ébredt bennem. Arra gondoltam, hogy
egyszer ő is tévedhet ... Azután a Taganka
nézőterén rádöbbentem, hogy én
tévedtem, Ljubimov új csúcsra érkezett.
Az igazi művész nemcsak felismeri, de
élvezi is a remekműveket. Különösen
akkor, ha köze van, köze lehet hozzá.
Akármilyen kis részt vállalhat
megteremtéséből.
 Úgy tudom, hogy a viták egyik gyújtó-

pontja a rendező- és színészcentrikus szín-ház
ellentéte volt.
 Maga a kérdésfeltevés is szomorú.

Ezt a kérdést így a hegemóniára vonat-
koztatva, alternatív formában, csak akkor
lehet feltenni, ha egy nem tehetséges
ember kiagyal valamit, és rákényszeríti a
színészekre. Akkor a színészek joggal
érzik, hogy elvettek tőlük valamit, és
védekeznek. De Ljubimov már a próbák
közben, és azután az előadáson is bebi-
zonyította, hogy amit akar, az a drámát, a
közös produkciót, tehát a színészek ér-
dekét szolgálja. Beszéltem olyan kollé-
gával, aki szavakban végig kitartott
Ljubimovval szemben az ellenállás mel-

lett, de művészként, a színpadon már
érezhetően meghódolt a zseniális rendező
előtt. Darvas lván évek óta nem volt olyan
kiváló, mint a főpróbán. Tordy Géza a
próbák alatt tele volt fenntartással,
panasszal, de Porfirijként mégis Lju-
bimovot igazolta. Amikor gratuláltam és
megkérdeztem, hogy „ugye, érdemes
volt?", többen azt felelték, hogy ezt nem
lehetett előre tudni.
 Voltak, akik rendezői diktatúráról pa-

naszkodtak. Szerintem rendezői követelés,
rendezői maximalizmus nélkül nem lehet Lju-
bimov-színvonalú előadásokat létrehozni.
 Aki valaha is rendezett, tudja, hogy a

rendezőnek nem szabad engednie a maga
elképzeléséből. Nemcsak Ljubimov,
Brook sem enged, és ha úgy érzi, hogy
valakivel a próbák során nem tud hangot
találni, irgalmatlanul leváltja. Besson sem
habozik, ha a munka során csalódik
valakiben. Ez nem tekinthető emberte-
lenségnek, nem jelent sem haragot, sem
rendezői diktatúrát. Vagy ha igen, akkor a
szerelem is diktatúra. Hiszen ott is elő-
fordul udvarlás és gyengédség, lerohanás
és erőszak, de akármilyen a kapcsolat,
mindenképpen kétoldalúnak kell lennie. A
partnerek feltétlenül felelnek egy-másnak.
Enélkül nincs szerelem. A színházban a
rendezőnek a maga szuggesztív
egyéniségével választ, hajlandóságot kell
ébresztenie a színészben, és ha ez
(bármelyik hibájából) nem sikerül, akkor
jobb, ha kölcsönösen új partnert keresnek.
 Előfordul ilyesmi a hazai gyakorlatban is?
 Sokszor szükség lenne rá, de nálunk a

helyzet nem olyan, hogy a rendező él-
hessen is ezzel a jogával. Mert vagy nincs
a szerepre jobb színész a társulatban, vagy
van, de nem ér rá ... Vagy nincs idő a
cserére, mert közel a premier, vagy
egyszerűen már a rendezőben is kiala-
kultak a megalkuvás reflexei.

Ljubimovnak mégis a szemére vetették ...
- Elég baj az. Ez is a légkör mérgezett-

ségét mutatja.
- Mi igaz abból, hogy Ljubimov munka-

módszere beleütközött a hazai szokásokba és a
magyar színházak kialakult munkastílusába ?
 Attól tartok, hogy erre az a történet

adja meg a választ, amit Reinitz Béla az
Európa-hírű komponistáról és karmes-
terről, Gustav Mahlerről mesélt. Köz-
tudott, hogy Mahlert háromnegyedév alatt
kifúrták a budapesti Opera éléről. De amíg
itt dolgozott, a legjobbat kí-



vánta nyújtani, és előfordult, hogy diri-
gálás közben leállította a zenekart, mert
elégedetlen volt az első hegedűssel. A
muzsikus erre állítólag sértődötten azt
felelte, hogy „kérem, mi így szoktuk, ez a
magyar hagyomány". Mahler erre a sze-
mébe vágta: „Ihre Tradition ist eine
Schlamperei!" Igaz, nem is maradhatott
meg az Operaház élén.

Rendezőként mi a véleménye arról, hogy a
kész forgatókönyv, amivel Ljubimov érkezett,
állítólag megköti, megbénítja a színészeket?

- Lehet, hogy Ljubimovnak valóban kész
volt a rendezőpéldánya. Hiszen a
koncepciót nyilván már otthon kialakította,
és gazdálkodnia kellett az idővel is. De
meggyőződésem, hogy ezen belül még
végtelen sok lehetőségük volt a szí-
nészeknek, és Ljubimov igényt is tartott a
közreműködésükre. A színészi munka
természetesen - interpretáció. Ha én egy
József Attila-verset mondok, nyilván-való,
hogy nemcsak a tartalom, de a forma is
kötött. Ettől azonban még szavalhatok
kitűnően és érdektelenül is. És ugyanazt a
verset minden előadó más-ként mondja.
Ami pedig a kötött formát illeti, minél
hívebben őrzöm, minél pontosabban adom
vissza, annál nagyobb hatást érhetek el
mint versmondó.

- De talán ilyen körülmények között nem lehet
rögtönözni. Nem lehet továbbfejleszteni a figurát.

Minden színész tudja, hogy a rög-
tönzés nem azt jelenti, hogy az ember mást
csinál, mint amit a rendező elvár tőle.
Ellenkezőleg. Az improvizáció csak az
adott skálán, az adott keretek között
adhatja meg a színésznek a jó közérzetet, a
biztonságot, a magáratalálás örömét. Nem
vettem részt Ljubimov próbáin, de vagyok
annyira tapasztalt szín-házi ember, hogy az
előadás alapján ki merjem mondani:
Kútvölgyi Erzsébet alakítása egészen
biztos a rendezői koncepció elfogadása és
a színész egyénisé-gének maximális
megnyilvánulása révén teljesedett ki. Mert
tény, hogy volt el-lenállás a színészek
körében, de azért az igazán tehetséges
emberek egy része, színházon belül és
kívül is felismerte, hogy mit jelent
Ljubimovot látni, Ljubimovval dolgozni.
Hiszen minden szállongó hírnél,
pletykánál, értesülésnél, nyilatkozatnál
többet mondott - az elő-adás.

- A próbákon is, a sérelmeken is, sőt a be-
mutatón is túl vagyunk. Én is úgy érzem, hogy az
előadás rangja eldöntötte a vitákat. A kérdés
most már valóban az, amit bevezetőben

megpendítettem: hogyan játsszunk most
Dosztojevszkijt, vagy egyáltalában, színházat -
Ljubimov után?

Ljubimov bizonyos értelemben
ugyanolyan mindannyiunkat lenyűgöző, és
ha úgy tetszik, kötelező forrás, mint
Brecht. Neki is sokat köszönhetünk, de az
ő eszközeiből, vívmányaiból még kevésbé
szabad dogmát csinálni. Még veszélyesebb
lenne a másolás. Nem győzöm
hangsúlyozni, hogy Ljubimov színházának
semmilyen külső eszközét nem kell és nem
is lehet átvenni. Elég, ha az igényességét,
a következetességét továbbvisszük.
Amivel darabot olvas, amivel
összehangolja az előadás különböző -
színészi, zenei, szcenikai komponenseit.
Megtanulhatnánk tőle, hogy az a mű-vész,
aki hisz a saját igazában, az törhetetlen
makacssággal és lankadatlan szor-
galommal harcol is érte, otthon is, kül-
földön is. És megtanulhatnánk tőle kö-
vetelni. Elsősorban persze önmagunktól,
de a színészektől is ... Ljubimov
vendégként meg merte követelni azt, amit
mi még hazai pályán is csak félve
fogalmazunk meg, hogy a színész ne
játsszon raktárból.

Kár lenne valamiféle jövőbe mutató,
optimista záradékkal berekeszteni ezt a
beszélgetést. Hiszen igazi, alkotó választ a
rendező, a színész csak a színpadon
fogalmazhat. Mindenesetre, a Major
Tamással való beszélgetés megerősítette
bennem azt a meggyőződést, hogy a
színházi vitában a cezúra nem Budapest és
vidék s nem a korosztályok között hú-
zódik. A hatvannyolc éves, budapesti il-
letőségű Major Tamás, legalábbis a Szol-
nokon, Kaposvárott, Kecskeméten és
Moszkvában is újat kereső, újat teremtő,
harminc- és hatvanéves fiatalok mellett
áll.

ZÉTÉNYI LILI

Latinovitstól tanultam
a mesterséget

Beszélgetés Cserhalmi Györggyel

Minden alkotó embert alkotóként és
emberként egyaránt - a létrehozott művek
összessége jellemez elsősorban. Személyes
vallomásaik, nyilatkozataik másodlagosak,
melyek mindig az addig megteremtett
alkotások értékétől függően izgalmasak
vagy érdektelenek.

Szerencsés a művész, ha alkotásai
alapján ismerheti meg az utókor. S
százszor gondoljon meg minden
nyomtatásba kerülő szót a színész, hisz az
értéktelen papír tíz-húsz év múlva a
legcsodálatosabb színpadi sikert
kérdőjelezheti meg. Es keveseknek adatik
meg a következetesség képessége, és
rengeteg ellenérzést szül az
igazsághajszolás szilajsága.

Cserhalmi György hol nyersnek, hol
fellengzősnek tűnő nyilatkozatai fő-ként
azóta ingerlik a szakmai közvéleményt,
amióta budapesti státust kapott. Pedig ő
azelőtt sem tartotta pórázon gondolatait.
Ha kérdezték, ő mindig válaszolt. („
Lefúrtlábú színészet", „Cser-halmi-balett" -
szakmaszerte ismételgetett szállóigék.)

1971 szeptemberében a főiskola el-
végzése utáni első állomás a debreceni
Csokonai Színház. (S az első nyilatkozat:
„ami eddig történt velem, az véletlen volt.
Mozgásművészetet szeretnék tanulni és
tanítani. Debreceni vagyok, a színháztól
semmit sem várok. Legfeljebb a régi
osztálytársaimat, jöjjenek el, nézzenek
meg, elhiszik-e, hogy én vagyok
Mercutio.") Fegyelmezetlen. Fél év múlva
szerződést bont. („A fafaragás érdekel, de
nem lehet körtefát kapni. Ez a baj.")

1972-75: Veszprém. Németh László
Győzelem című darabjának próbáiba
csöppen. Majd a Kispolgárok következik.
Mindkettő Latinovits rendezése. És a
Valló Péter rendezte Az ügynök halálában
Latinovits egyik fiát játssza. („Ez az a
három darab, amettől színésznek számítom
magam.") A Kőműves Kelemen is Valló
rendezése. („Ettől féltem a legjobban.
Különösen nehéz volt a kövekkel való
játék. Rossz hangadottsággal rendelkezem,
az én hangom egy recsegő tenor.")
Veszprémben változnak a körülmények,
nincs, ami maradásra bírja. Vendégként


