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1950-ben született Budapesten. A Radnóti
Miklós Gimnáziumban érettségizett 1968-
ban, orosz tagozaton. Még ebben az évben
felvételt nyert a Színművészeti Főiskola
rendezőszakára, Marton Endre osztályába.
Diplomamunkáját - Az ügynök halála -
1973-ban Veszprémben rendezte, ahol
még két évet töltött. 1975-től 1976-ig a
szolnoki Szigligeti Színház tag-ja volt.
1976 óta a Vígszínház rendezője. Eddigi
fontosabb rendezései: Veszprém - Három
nővér, Kőműves Kelemen; Szolnok
 Yerma, Egy szerelem három éjszakája;

Vígszínház - Fej vagy írás, Lotte, A gondnok;

Gyula - A távollevők.

*

 Azon kevesek közé tartozik, akiket a
középiskola elvégzése után azonnal felvettek a
főiskola rendezőszakára. Ez azt is mutatja:
nagyon hamar eldöntötte, hogy rendező akar
lenni.

- Szerettem színházba járni, s mint
minden humán érdeklődésű ember, az
irodalommal foglalkoztam legtöbbet a
gimnáziumi évek alatt. Apámtól képző-
művészeti érdeklődést, kulturáltságot,
tájékozottságot kaptam. Úgy látszik, e
kettő szintézisének eredménye az, hogy
rendező vagyok.

- E z az oka annak, hagy előadásainak
fontos része a látvány, a megkomponált szín-
padképek ?

- A színház nagyon fontos elemének
tartom a látványt, ha megragadó, jelen-
téshordozó, és emocionálisan is mint az
előadás ható tényezője jelentkezik. Sőt a
látványosságot is szeretem, vagyis ha egy
színielőadásban az - akár statikus, akár
mozgalmas - komponáltság, a képiség
mint ható tényező megjelenik. Ami már
nem pusztán látvány, hanem a rendező
határozott törekvése arra, hogy a néző
szemén keresztül az érzékeit is lenyűgöz-
ze. Azok közé tartozom, akiket olykor
formalizmussal vádolnak, akikről azt
mondják, hogy a külsőségek felől közelítik
meg a színdarabokat. Meg kell mondjam,
hogy időnként dicséretként írják ezt rólam.
Voltak kritikusok, akik méltatták, hogy az
előadásaimnak követ-

hető formája van. Mások elutasítóan írtak
erről, és a mélyebb elemzést hiányolták
előadásaimból. A magam részéről nagyon
fontosnak tartom, hogy egy mű-
alkotásnak határozott, követhető formája
legyen. Szinte minden színművet tár-sítok
egy képzőművészeti világgal. Általában
törekszem arra, hogy a látvány
tartalmazza primér szinten az előadás
mondanivalóját. Azért is könnyű a for-
malizmus bélyegét ráütni az előadásaim-
ra, mert szeretem a szerkesztettséget.
Szeretek konstrukciókban beszélni eszmei
vagy erkölcsi tartalmakról. Véleményem
szerint egész világunkra jellemző ez az
egyáltalán nem káros belső kény-szer:
tudniillik megpróbáljuk a legbo-
nyolultabb, legárnyaltabb dolgokat is
rendkívül egyszerű, matematikailag kö-
vethető rendszerré vagy konstrukcióvá
építeni.

- A z Ön előadásainak alapanyaga kizá-
rólag az írott szöveg, a dráma.

- Eddig valóban csak drámai művekből
rendeztem előadásokat. A dráma primá-
tusát a színházban nem szoktam és nem is
tudom elvitatni. Elismerem az adaptációk
létjogosultságát, de ezek önmagukban
nem tudják a színházat fenntartani.
Tudom, hogy mindig is sok adaptáció
készült, hogy bizonyos régi adaptációk ma
már színdarabnak minősülnek; és lehet,
hogy a mai adaptációk holnap szín-
darabként lesznek számon tartva. Hatodik
éve rendezek, és úgy érzem, még rengeteg
színdarab van, amelyekkel nagyon fontos
mondandókat tudnék közvetíteni,
amelyeket még nem rendeztem meg.
Amikor majd egyszer csak elfogynak kö-
rülöttem a színdarabok, vagy ha úgy ér-
zem, hogy nem találok olyan drámát,
amellyel újat tudnék mondani, akkor
valószínűleg utánanézek adaptációnak.
 Mennyiben 'tartja ugyanakkor a rendező

jogának, hogy az irodalmi alapanyagba bele-
nyúljon és azt módosítsa?
 Abszolút jogának tartom. Termé-

szetesen minél jobb egy színdarab, annál
kevésbé tűnik ez szükségesnek. Egyéb-
ként a jelenetek sorrendjének felcserélése
semmivel sem nagyobb mértékű rendezői
beavatkozás, mint - mondjuk - a Ham-
letből kihagyni Fortinbrast. Alig találunk
olyan előadást, amely teljesen hűséges az
eredeti szöveghez - és azok nem is igazán
jól sikerült előadások. Ugyanis a
rendezőnek nem mindig van minden
egyes képről, jelenetről mondanivalója. A
cselekmény, a dráma szempontjából
mellékesnek tarthat jeleneteket; és akkor
szerintem joga van a színdarab szö

vetében műtéteket végrehajtani. A leg-
készebb színdarabok is megőriznek vala-
mit a kanavászjellegből. A színház a pil-
lanat teremtésének művészete, mely mű-
vészet sajnos el is száll azzal a pillanattal,
amelyben létrejön az előadás. Alapanya-
gát is ahhoz a pillanathoz próbálja tehát
hozzásimítani.
 Mennyiben látja fontosnak az úgynevezett

eszmei meghatározottságot és az eszmei
döntéseket, tehát egy darab ideológiai arcula-
tának meghatározását?
 Alapvetően fontosnak tartom. Minden

egészséges színházi szellemben ez a
kérdés dönti el a darab előadását.
 Vannak rendezők, akik állandó mon-

danivalójukhoz keresnek darabokat, és vannak
olyanok, akik az egyes darabokban látják meg
azt, amit állandó mondanivalójukba bele tud-
nak építeni. Ön melyik típushoz tartozónak érzi
magát?

- A dolognak két rétege van. Van képem
a világról, amelyben élek, véleményem a
dolgokról, amelyek velem történnek, saját
tetteimről és mások cselekedeteiről, a
történelemnek arról a kis szaka-száról,
melyben részt veszek, a politikáról. Van
tehát világnézetem. Az adott pillanatban
ehhez a biztos világnézethez keresek
színdarabot. Azonban ez csak részben
igaz. Az ember világlátása eldönti
szimpátiáját, azt, hogy ő milyen fajta
műalkotások befogadására képe
egyáltalán. Valami mellé való állás egy-
ben egy másik dolog elleni állásfoglalás
is. Ez természetes. Valaminek a felválla-
lása és létrehozása egy másik dolog
megszüntetését jelenti. Rendkívül kevés
az olyan színdarab (de inkább nincs)
amely az embernek egy adott állapotában
a világról alkotott nézetei összességét
tartalmazni képes. A rendező tehát csak
bizonyos - önmagára és a körülötte levő
világra vonatkozó - aktualitásokat vagy
ezek lehetőségét láthatja meg egy műben,
az összes többi fontos mondandót vagy
ezek egy részét neki kell hozzátennie,
megfogalmaznia az előadásban Én az
utóbbi időben olyan daraboka igyekeztem
rendezni, amelyekben az emberek egymás
közötti kapcsolatának alakulásáról van szó
- mert ezt éreztem fontosnak. Ha tehetem,
mai daraboka rendezek, mert bennük
eggyel kevesebb az áttétel, mondandójuk
közvetlenül húsbavágó, és nem az idő
távlatából, nem a klasszikus példázat
jellegével. A rendezés tipikusan az a
pálya, amelyet nem egy műalkotás alapján
kell megítélni, hanem a rendező által
létrehozott elöadások folyamatából,
összességéből.



 Más szempontból is meg lehet különböz-
tetni kétfajta rendezői mentalitást: az egyik
csak az általa fontosnak tartott kérdésekről
hajlandó beszélni, és csak olyan darabokat
választ, amelyek ezekről a kérdésekről szól-
nak ; a másik szerint minden jó darabban meg
lehet találni azokat a problémákat, amelyekről
az adott időben és helyzetben beszélni
érdemes. Ön hogyan látja a darabválasztás és
a darab tényleges megrendezése
fontosságának helyes arányát?

 Valóban létezik ez a két típus. Én
nem tudok minden jó darabbal elmondani
valamít, amit fontosnak érzek. Csak olyan
műveket rendezek, amelyek véleményem
szerint - legyenek bár kevésbé jól
megírtak - kikerülhetetlen és
halaszthatatlan, mozgósító erejű üzenetet
hordoznak. Igy nagyon sok klasszikus
remekmű - bár tökélye csodálattal tölt el -
mint gyakorló rendezőt hidegen hagy.
 Megtanulható-e a rendezés?
- A rendezés egy részét
megtanulhatónak és megtaníthatónak
tartom. Aki nagyon jól megtanulja a
szakmáját, arra azt mondjuk, hogy
mesterember. Ez nem lebecsülendő.
Úgy érzem, hogy a színházban a
legremekebb eszme sem képes formát
ölteni, ha hiányzik megalkotóiból a
szakmai tudás.
 A rendezés egyben „hatalmi" pozíció is,

hiszen a rendezőnek művészi alkotómunkája
mellett a produkció létrehozásában neki
alárendelt embereket is irányítania kell. Érzi-
e ezt , és fontosnak tartja-e, hogy
pedagogikus legyen ?
 A rendezésnek nem volna szabad

hatalmi pozíciónak lennie. A rendezés
kiemelt pozíció, amely összegzi és
irányítja adott dologról a tudásanyagot,
amelyet a résztvevő társaság képvisel.
Befolyásolja ennek a tudásnak az
irányát, alakítja az emberek véleményét,
vagyis magukat az embereket. Ezen
kívül a rendezőre hárulnak bizonyos
nagyon gyakorlati feladatok a
rendelkezésre álló időnek,
lehetőségeknek, energiáknak a
műalkotás szempontjából
legoptimálisabb kihasználása,
amelyeket sokszor csak bizonyos
kényszer alkalmazásával lehet elvégezni.
Nyilván kényszernek számít szerepeket
ráosztani emberekre, akik azokat esetleg
nem akarják eljátszani. Ha a rendező jól
rendez, minden emberrel kontaktust
talál, akkor ezeket a kezdeti sérelmeket
valamilyen módon meg lehet szüntetni.
A színház viharos hadszíntér, a színielő-
adás nagy egyéni és közös vívódások
után születő műalkotás, amelyben a
maga

módján mindenkinek van egy kis hatalma,
de mindenki kiszolgáltatott is egy kicsit.
Lényegesen meg fogja könnyíteni a
dolgot, ha a színházban dolgozó emberek
magasabban kvalifikáltak: lesznek, vagyis
egyre kevesebb lesz a segédmunka.
Hogyha létrejönnek olyan színházak,
amelyek közös világnézetű, közös mon-
danivalójú emberek munkahelyei lesz-nek,
akkor az ilyenfajta erőszak, amelyet az
ügy érdekében alkalmazni kell,
tökéletesen meg fog szűnni. Úgy érzem, a
színház általában afelé halad, hogy közös
szellemi vállalkozássá nője ki magát.
Műszakilag pedig arrafelé, hogy fehér-
köpenyes emberek gombokat nyomo-
gassanak.

Az előadás létrehozásában mennyire tá-
maszkodik a színészek alkotó részvételére?
Mennyire találja ki „önkényesen" előre az
előadást, és mennyire a színésszel közös
munkából következteti ki azt ?

-- Mindig igyekszem alaposan átgon-
dolni, hogy mit szeretnék elmondani.
Ennek az átgondolásnak a része a sze-
reposztás is. Ha valakire ráosztok egy
szerepet, akkor az egyben azt is jelenti,
hogy valószínűleg nem kell túlságosan
erőszakot tennem személyiségén, karak-
terén ahhoz, hogy megfeleljen elvárása-
imnak. Általában nem a darab írott anya-
gához kell szerepet osztani - bár ez sem
mellékes -, hanem ahhoz a mondaniva-
lóhoz, képhez, eltökélt szándékhoz, ami az
emberben kialakult. Néha első ránézésre
furcsa szereposztások jöhetnek lét-re, de
ilyen módon a színész személyisége már
ebben a mozzanatban hangsúlyt kap. A
színész primátusát a színielőadásban szinte
lehetetlen elvitatni. Tudom, hogy létezik
egy másik fajta elv, amely a színészt
végrehajtónak tartja, de én nem így
rendezek. Ennek nagyon sok oka van. Az
első eszmei ok. Az egész dologban azt
találom legértékesebbnek, attól találom a
színházat szép pályának, hogy kontaktust
lehet találni emberekkel, eszmét lehet
velük cserélni, meg lehet őket győzni,
vagy éppen engedni lehet nekik.

A rendező munkájában nagyon fontos
tényezőnek tartom, hogy embereket- né-ha
saját meggyőződésük ellenére is - kö-
zösséggé kell kovácsolnia, hiszen
egymásnak ellentmondó életkorú, sorsú,
tapasztalatú emberek gyűlnek össze
körülötte. Ugyanakkor úgy érzem, még
nem volt rendező, aki a színész
személyiségét meg tudta volna szüntetni.
Megszüntetni nem tudja, legfeljebb nem
vesz róla tudomást, és akkora színész
abban a szerepben nagy bizonyossággal
megbukik. Szerintem a

nézők a világon mindenütt a színészekért
mennek színházba. A közös mentalitású,
azonos világnézetű, azonos mondanivalójú
vagy egymást a saját mondanivalójukról
meggyőzni tudó emberek kollektív
munkájában hiszek. Ebbe a kollektívába
sorolom a tervezőket és a műszaki állo-
mánynak azt a részét is, amely egy elő-
adás végső képének kialakításában tény-
legesen szerepet játszik.

- .A közösségek kialakítását nem hátrál-
tatja-e az, hogy Magyarországon a színházak
munkahelyek, s így hivatalszerűek ?

Valóban úgy tűnik, a magyar szín-ház
szerkezete nem nagyon alkalmas arra, hogy
alkotói szövetségek jöjjenek létre. Ennek
az az oka, hogy mindenki státusban van
valahol, és ha átkerül egy másik státusba,
ott nem dolgozhat azzal, akivel szeretne,
hanem olyan emberekkel kell dolgoznia,
akik a munkahelyén adottak, és akikkel
esetleg nem akar. Ezt károsnak,
egészségtelennek tartom, mert nagyon
sokat elvesz a színházi élet sok-
színűségéből.

- Az egyéni alakításokon túl fordít-e gondot
az együttes munka létrehozására is?

- Az egyéni alakítás eleve feltételezi a
kollektív munkát, amelyben én nagyon
hiszek. Arra törekszem, hogy a stílus-
azonosságban, azonos gondolkodásban
kollektíva jöjjön létre, és az előadás mint
egy kollektíva állásfoglalása jelenjék meg.
Nem hiszem, hogy a sztárok színháza és a
közösség színháza még sokáig
elkülöníthető. Egyre inkább úgy tűnik,
hogy minden előadást kollektíva hoz majd
létre. Nagyon ritka ma már az olyan
produkció, amelyet egy-két kivételes
adottságú ember tart életben, és ennek
alapján egészében is jónak minősíthető.

 Eddigi rendezéseinek talán legjellemzőbb
gondolati vonása az, hogy bennük a tragikum-
komikum ellentétjátékának megfogalmazására
törekszik.
 Valóban, majdnem minden rende-

zésem kevert műfajú: komikusan tragikus
vagy tragikusan komikus. Amelyik nem
ilyen, az nem sikerült igazán jól. Ilyen a
tapasztalatom az életről, amelyben a
komikus és tragikus mozzanatok nagy,
zűrzavaros keveredését látom. Általában
szívesen indulok ki komorabb hangvételű
színdarabokból, s ezekbe igyekszem aztán
komikumot keverni.

 Másik fontos jellemzője rendezői vilá-
gának, hogy az emberi értéket éppen az emberi
kisszerűség ábrázolásával igyekszik meg-
mutatni.



 Így van. A kisszerűség fogalmát én
nem pejoratív értelemben használom,
mint ahogy általában szokták, hanem a
kisemberséget értem rajta. A kisember-lét -
szerintem - az emberiség túlnyomó
többségének természetes állapota: az em-
berek nagyon nagy része nem szólhat bele
a saját életét is meghatározó világ
irányításába. A kisemberek nem királyok,
hercegek, grófok; politikailag, társadal-
milag, egzisztenciálisan nem frekventált
személyek. De lelkük színpadán ugyan-
azokat a nagy királydrámákat élik, mint az
említett kiemelt személyiségek. Magamat
is kisembernek tartom. Ráadásul én 1950-
ben születtem, tehát egy olyan korban
élek, amelyben nem történtek olyan
meghatározó, történelminek számító tár-
sadalmi mozgások, világégések, amelyek-
ben a kisember helyzete egyszer csak
meg-telik mélyebb felelősséggel - ha csak
az önmagáért való helytállásban is. Ma az
egyetlen terület, ahol a kisember megél-
heti saját személyiségének totalitását: az
emberi kapcsolatok, az interperszonalitás
területe. Rendezéseimben ezért az
emberek közti viszonyok vizsgálatára
helyezem a legnagyobb súlyt.

- Minden színházi előadásnak és általában
a színháznak kell-e politikumot közvetítenie ?
 Okvetlenül. A színháznak és minden

színházi előadásnak eleve - a születése
pillanatában - állást kell foglalnia az adott
társadalommal kapcsolatban, amelyben
létrejön. Nyíltan vagy burkoltan rá kell
mutatnia kora, társadalma vagy éppen a
magát a színházat létrehozó emberi kö-
zösség problémáira, kérdéseket kell föl-
tennie, és válaszokat kell adnia. Sajnos, a
jelenlegi színházi előadások nem mind-
egyike hordoz ilyen tartalmakat.

- Saját előadásai értékelésénél, megítélésé-nél
kiknek a véleményét, milyen visszajelzéseket
vesz figyelembe?
 Legegészségesebb az előadás életét

nyomon követni. Ehhez szervesen hoz-
zátartozik a nézők, a barátok, a szakma-
beliek, a kritikusok véleménye. Ezeket
egymással és az előadás életútjával szem-
besítve minden a helyére kerül: a nyil-
vánvaló rosszindulat és jóindulat is, a siker
és a bukás is. A kívülről jött hatásoktól (az
említett véleményektől) nem ha-gyom
különösebben befolyásolni magam.
Figyelek rájuk, de elveimen és nézeteimen
csak az engem ért - kitartásom, el-
szántságom és hitem érintő - mély sze-
mélyes hatások alapján változtatok.
 Mi a véleménye a hazai lapokban meg-

jelenő színibírálatokról?
- Nem tartom elég felelősségteljesnek

a mai magyar színikritikát. Lehet, hogy
ebben a mai magyar színház felelőtlensé-
gével igyekszik lépést tartani, de kétségte-
lenül - amúgy sem túlságosan erős és ener-
gikus - esztétikai életünk egyik leggyen-
gébb pontja. Alapvető dolgokat kérek
számon a kritikán. Például a kritikusok-
nak tudomásul kellene venniük, hogy a
darab és az előadás két külön dolog. Eb-
ből következik, hogy a műveket ismer-
niük kellene már a bemutató előtt, s vé-
leményt is kellene alkotniuk róla. Ezt a
véleményt szembesíthetnék aztán az elő-
adásról kialakított nézetükkel. Hiányolom
a kritikából a jó értelemben vett sze-
mélyes hangot is: a kritikus ne tegyen
úgy, mintha az egész ország nevében
beszélne. Mondja el a saját véleményét.
Vagy ha egy felsőbb elv alapján vagy vé-
delmében bírál, akkor írja meg ezt. To-
vábbá egyszerű, világos, közérthető ma-
gyar mondatokban írjanak kritikusaink.
Végezetül azzal is számolniuk kellene,
hogy egy mulandó, pillanatokban élő
művészetről az ő írásaik hagynak nyomot.
Tehát az egyes bírálatokból ki kel-lene
rajzolódnia az adott előadás képének. A
magyar kritika - nagyon helyesen -
azonnal tudósít külföldi színházi esemé-
nyekről, ugyanakkor a hazai színházi
életen belül végbemenő folyamatok
elemzésével mintha adós maradna.

- Milyennek látja a magyar színházi
közéletet?

- Jelenleg nagy bolygást tapasztalok
színházi világunkban - személycserék,
színházfúzió stb. -, amelyben az ember
talán a saját helyét sem érzi biztosnak,
megalapozottnak: nem tudja biztosan,
hogy holnap ki lesz a főnöke vagy a be-
osztottja; hogy villamosra vagy vonatra
kell-e szállnia, hogy munkahelyére eljus-
son. Ezt a nagy bizonytalanságot igen
károsnak tartom: rengeteg alkotói energiát
emészt föl, konkrét folyamatok (társulat-
illetve műsorszervezés) megreked-nek
miatta. Mindez annak következménye -
véleményem szerint -, hogy hosszú évek
óta nem sikerült megoldani a magyar
színházakban a természetes fluktuációt. A
feszültséget csak növeli, hogy nagyon
kevés színház van, és a színészek száma
is kicsi. Több színházra és főleg kis társu-
latokra lenne szükség, ez feloldaná a je-
lenlegi szorongásos közérzetet is: egész-
séges rivalizálás alakulhatna ki, és egymás
mellett élhetnének a legkülönbözőbb
stílusú, szellemű áramlatok. És senki nem
személyi, szervezeti, hatalmi kérdésekkel
foglalkozna, hanem azzal, amit hivatásul
választott: a színházzal.

SZILÁDI JÁNOS

A láthatatlan művész

Jegyzetek a rendezői művészet
néhány kérdéséről

III.

Rendező és mai dráma

A rendező és a kortárs drámairodalom
kapcsolata más természetű, bár sok
ponton azonos vagy érintkező kérdéseket
vet föl, mint a rendező és a klasszikus
drámairodalom kapcsolatrendszere. Az
eltérések magából a helyzetből adódnak.
A klasszikus drámák legtöbbjének a
színházi szakirodalma is tekintélyes. Egy-
egy mű színpadi újrateremtésének
hagyománya, kialakult gyakorlata,
követhető vagy elvethető előzménye van.
A kortárs darabok esetében ez csak
többszöri utánjátszás esetében érvényesül.

Különbség az is, hogy míg a klasszikus
alkotásoknál a rendező kizárólag magával
a művel találkozik, addig a kortárs dráma
mögött ott áll a szerző is. A klasszikus
művek - mondjuk így - „védelmét" az
irodalomtörténészek képviselik
(gyakorlatban leginkább a nemzeti
drámairodalom legnagyobbjait próbálják
óvni a rendezők túlzott beavatkozásától) a
kortárs dráma szószólója maga az író.

A kortárs drámairodalom -
témaválasztását tekintve - kettős
tendenciájú: történelmi vagy jelenkori
tematikájú. A tematikai eltérés mögött
azonban nem a cél - a jelenre irányultság -
különbözősége rejlik, hanem a
megközelítés, a művészi feladatmegoldás
eltérő jellege. A feladatvállalás mindkét
esetben azonos, csak a feladatmegoldás
eltérő, de erről most részletesebben nem
szólunk, mert a SZÍNHÁZ 1977. évi
októberi számában közölt Mai vígjátékok -
történelmi drámák című tanulmány
megállapításait ezúttal szükségtelen lenne
megismételni.

A rendezők - a klasszikus drámákról
szólva utaltunk már erre - gyakran
eszközölnek húzásokat, felcserélik a
jeleneteket, összevonnak szerepeket. A
kortárs művek esetében ez rögösebb út,
mert a szerző tiltakozik, akár úgy is,
hogy visszaveszi darabját a színháztól. Ez
a pusztán rendezői szempontból
értelmezett hátrány azonban akár
előnyként is kamatoztatható. Mert igaz
ugyan, hogy a kész dráma eleven szerzői
oltalom alatt áll, de ha a szerződésen túl
tényleges alkotói partnerviszony
keletkezik sz í n h áz és író között, akkor a
színház a megírás,


