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Nem harcolunk eléggé

Beszélgetés Major Tamással

- Ön most Lear királyt alakítja Miskolcon. Az
utóbbi évtizedekben nem játszott Shakespeare-t,
de annál több Shakespeare-rendezés fűződik a
nevéhez, egy sajátos, Brechten át-szűrt felfogás
jegyéhen. Engedje meg, hogy először mégse
Learjéről, a szerepről kérdezzem. Inkább arról,
hogy egyáltalán miért vállalta ezt a fizikailag is
igen megerőltető fel-adatot, a fárasztó miskolci-
egri utazgatásokat, egy olyan életmódot, amely
kényelmét tekintve aligha hasonlítható az Ön
pesti körülményeihez...

Számomra ma is, változatlanul az a
leglényegesebb kérdés, hogy mi a szín-
házcsinálók hivatása. A válaszom pedig:
hogy használjanak. Vagyis akármilyen
nagyotmondóan, netán furcsán is hat, az,
hogy megváltoztassák a világot. Ettől pedig
rettentő távol vagyunk, mert nem lángolunk
úgy, ahogyan a mi hivatásunk szerint azt
tennünk kellene. S hogy mit jelent a világ
megváltoztatása a színházban? Világnézeti
és stiláris fölfedezést; harcot mindaz ellen,
ami maradi, konzervatív a színház és a
közönség ízlésé-ben. Ezért például
számomra soha nem az a jó előadás,
amelyet a kritika egy-hangúan diesér. Az
gyanús. Mert bizonyosan megfelel az
akkori elvárásoknak, de semmi többet nem
ad. Amitől persze lehet még nagyon
tehetséges is. De az igazán jó előadás most
és mindenkor az, amelyik meghökkenti a
kritikát és a közönséget. Nem tudok mást
mondani, mint hogy a hivatásunk ma talán
sokkal jobban kötelez arra, hogy igenis
tükröt tartsunk a világnak, mint valaha.
Hogy minden idegszálunkkal benne éljünk
az életben, hogy fölháborodjunk, hogy ne
csak eljátsszunk valamit, hanem meg-
fogalmazzuk róla a véleményünket is.
Kötelesek vagyunk óriási szenvedéllyel
leleplezni mindent, ami fölháborít. De nem
vállaljuk ezt eléggé, nincs elég szen-
vedélyünk. Kitűzünk színielőadásokat,
mert ezt is el kell játszani, mert az is
hozzátartozik a kultúrához; s nem mindig
úgy választunk darabot, hogy az harci
feladat legyen. Persze, erre szokták feltenni
a kérdést, hogy lehet-e a szocializmusban
ilyen szenvedélyes, le-leplező színházat
csinálni. A felelet ma-

gától értetődő: nemhogy lehet, de köte-
lező. Gondoljuk meg, Moliére-neh hosszú
ideig semmi baja nem volt a hatalommal.
Imádta a polgárságot. Teljes szívével
mellette állt. Polgár volt - azért olyan
remek többek között a Mnouchkine-film,
mert ezt világosan megmutatta , s
miközben imádta a polgárt, egyszersmind
kegyetlenül, tragikus erővel le is leplezte.

Vagyis Moliére-é volt csak igazán a belülről
jövő kritika?

-- Valahogy úgy. De mi nem harcolunk
eléggé az ellen, ami itt konzervativiz-
musban terjed. Ha Shakespeare-ről be-
szélünk például, akkor engem az érdekel,
hogyan lehet klasszikusok előadását
visszavinni az élethez, el az általános szép
játékmodorától, az „ide figyeljetek,
emberek, milyen gyönyörűt mondok most
nektek" operai színészetétől, amely-ben
szép gesztusokkal támasztják alá a
mondatok szépségét. S ha én ettől har-
cosan el akarom vinni a színházat, akkor
ugyanazt az ízlésbeli küzdelmet folytatom,
amit Moliére a Versailles-i rögtönzés-ben,
vagy Shakespeare Hamletnek a
színészekhez intézett tanácsaiban. Az én
hitvallásom ellensége a konzervativizmus.
S a legnemesebb tradíció az lehet, hogy
olyan nagyságoknak a munkáját tiszteljük
és tartjuk példának, akik a maguk
idejében, értetlenség és támadások
közepette, a korrupt konzervativizmussal
való élethalálharcban vitték előre a világot
és a művészetet. Ez az igazi tradíció.
Szerencsém volt, mint diák láthattam még
Jászai Marit színpadon. Szuggesztív erejű
óriás volt, az ember megrezzent a
nézőtéren, amikor meg-szólalt. S ez a
Jászai Mari annak idején egy akkori „mai"
színházért küzdött. És ha most fiatal lenne,
élethalálhareot folytatna a ma létező, avítt
színházzal, amit tetejében sokkal
rosszabbul csinálunk, mint az ő idejében.

- Igen ám, de szembe kell néznünk egy tény-
nyel: a kulturális politika és a közönség mindig
is a konzervativizmust preferálja. S ha ez így
van, akkor mi lehet az, ami a színészt és a
színházat arra sarkallja, hogy túllépjen a hálás
konzervativizmuson ?

- A hivatás. Nem kell megijednünk ettől
a szótól. S hogy a kulturális politikában is
van egy bizonyos tartózkodás, az nem baj:
a színháztól mindig féltek, az udvari
bolondtól is mindig féltek egy kicsit -- de
igényt tartottak rá.

Lehetséges-e ebben a színházi mecha-
nizmusban újjal próbálkozni? Úgy értem, hogy
lelkiismeretesen lehetséges-e? A z t hi

szem, tanulságosak ebből a szempontból az Ön
nemzeti színházi rendezései, a Shakespeare- és
a Brecht-előadások, mert ezek a produkciók
sohasem készültek el igazán. A körülmények
hatalma mindig erősebb volt. Tehát hátrányos
helyzetbe kerül, aki valami újabbat akar, mert
a konzervatív a maga szokványain belül --
elvileg legalábbis - tökéletesebbet hozhat létre,
míg az újdonság többnyire a hevenyészettség
érzetét kelti.

-- Ez így van. Ezért kell küzdenünk egy
olyan színházért, ahol az új kedvezőbb
helyzetet élvezhet. Ha már említette a
Nemzeti Színházat, szeretném
hangsúlyozni, én teljes szívemmel együtt
vagyok velük most is, és állítom, hogy ott
már kiváló előadások vannak. Tovább kell
menni azon az úton, amelyen haladnak.
Ezt a színházat a kompromisszum
fenyegeti a legjobban. Mi jellemez egy
Giorgio Strehlert vagy egy Ariane
Mnouchkine-t? Miért jött el például Brook
Angliából? Ezek a szín-házi emberek
szüntelenül a kompromisszumok elől
menekülnek.

-- De hát lehet-e most a mi Nemzeti
Színházunkban nem kompromisszumot köt-ni?
A helyzet' mintha nem kedvezne az ellen-tétek,
kiélezésének...

- Hát igen, meglehet. Mégis, csak egyet
mondhatok, küzdeni a megalkuvás ellen,
ez a mi hivatásunk. Igazi színházat csak
úgy tudok elképzelni, hogy a próbák nem
szűnnek meg premier után, igazi színházat
csak úgy tudok elképzelni, hogy kemény
munkával megváltoztatjuk a színész egész
világnézetét...

És az életét - mert hiszen másként nem
megy. Azok a társulatok, amelyeket Ön
eszményít, másként is élnek. Van nálunk esély
az ilyesféle változtatásra?

- Másként élnek, persze. Alighanem
ezért lehet jobb légkört kialakítani egy
vidéki színházban, mint Pesten. Mert ott
leülhetünk megbeszélni egy-egy jelenetet
előadás után, ott fönnmaradhat még az
igény, hogy ne nyugodjunk bele a
sikerületlenbe, és ne higgyük, hogy pre-
mier után kész az előadás. Hiszen a mi
pályánk rabszolgaság. Ezt a szót azért
használom, mert a televízióban a huma-
nitás nevében olykor szenvelgő tehetségek
félórákon keresztül arról nyilatkoznak,
hogy a színészt rabszolgának tekintik a
színházban, és ez szörnyű. Szörnyű, hogy
a színész kiszolgáltatott a rendezőnek,
hogy olyan, mint egy bábu, nincs semmi
szabadsága. De én, X. Y., nem leszek
rabszolga. Es hisznek ebben a
zagyvaságban, amit elmondanak. A te-
levízió pedig a humanitás nevében hosz-



szú perceket ad ehhez a kártékony „ideo-
lógiához". Mert semmi nem olyan ragá-
lyos, mint a szenvelgés, a félreismertség
fájdalma, a tehetségnek ez a fetisizálása -
a rabszolgaság vállalása nélkül. Hát
igenis, ki merem mondani, mi rabszolgák
vagyunk. Hogyan lehetne másként egy
előadást elkészíteni, vagy akár egy versre
fölkészülni, mint irgalmatlan kemény
taposómunkával? A színház taposómalom
is, mert hogyha nem az, akkor nincs
színház. A szerepemet nem úgy kell
megtanulnom, hogy tudjam, hanem úgy,
ahogyan a Kocsis Zoltán kigyakorolja azt
a művet, amit játszik. Vagyis nemcsak a
szöveget kell meg-tanulni, hanem a
feszültségét, ritmusát, tempóját,
fűtöttségét. A kigyakorlás
rabszolgamunkája nélkül nincs színészet.
Ezt nálunk sajnos a zsenikultusz helyet-
tesíti. Itt mindenki önmagát akarja ki-
teljesíteni. Mi az, hogy önmagát? Ön-
magát a szorgalmas munka árán, az anyag
valamennyi lehetőségének kiaknázásával
akkor tudja az ember meg-valósítani, ha
egyszer csak felszabadul a mindent
tudásban. Á mű iránti alázatot, a
magunkhoz való szigorúságot, ismétlem:
a rabszolgaság vállalását kell meg-tanulni
ahhoz, hogy szabadok lehessünk. Hogy a
színpadon az „jöjjön be", amit akarunk. Es
ha mégsem az jött be, akkor még tovább
kell gyakorolni.

- Én ezzel tökéletesen egyetértek, és nem is
mentségeket keresek az ellenkezőjére. De sokat
beszélgettem az utóbbi hónapokban olyan
kiváló színészekkel, akik túl az ötvenen,
valahogy kimaradtak a magyar színházi életből.
Nagy színészek, és nem játszanak.
Megpróbáltam a helyzetüket, a sértettségeik
okait megismerni, s főként megérteni. S egy-szer
csak úgy éreztem, tulajdonképpen már régen

nem az a kérdés, hogy valaki egy fő-rendezővel
vagy egy igazgatóval nem találja meg a hangot.
Ezek a színészek pályájuk hosszú évtizedeiben
azt tapasztalták maguk körül, hogy azoknak, az
élete, akikben nekik hinniük kellett volna -
tisztelet az igen ritka kivételnek - egyébről sem
szólt, mint egzisztenciális harcokról.
Pontosabban: a törtetés-ről, a marakodásokról,
a megalkuvásokról. És egyszer csak rájöttek,
arra, hogy az ő életükben is az a legfontosabb,
hogy egyáltalán talpon tudjanak maradni.
Persze, mindig idealistának kell lennünk, hiszen
művészetről beszélünk, de végül is meg lehet-e
kívánni a színésztől, hogy a hivatásában hivő
maradjon, ha harminc év alatt rendre
kiszolgáltatták őt vezetői belharcaiban? Elvégre
a szerencsésebb lelki alkatot - a túlélőkét -
senkin nem lehet számon kérni . . .

- A színházban ez tulajdonképpen
mindig így volt. De én akkor sem hiszek
a sértettségben. Soha életemben nem vol-
tam sértett, pedig lett volna rá okom; a
sértettség ellen az egyetlen orvosság a
munka. Játszottam olyan rendezők keze
alatt, akiket igazán nem tartottam nagyra,
de akkor is megpróbáltam hinni abban,
hogy ők avval a darabbal mondani
akartak valamit, azért választották.

- És ha mégsem azért választották ? Ha a
színészt olyan rendezőkkel kényszeríti együvé a
sors, akiknek fogalma sincs arról, amit
rendeznek, akkor mi legyen? Talán a Nemzeti
Színházban is valahogy úgy történt, hogy mire
az új vezetés most nemrég odakerült, addigra
jó néhányan már semmiben sem hittek.
Egyszerűen nem tudták elhinni, hogy bármit
tiszta lappal lehet kezdeni...

- Pedig vannak bizonyító ellenpéldák.
Például az Emigránsok előadása, amelyben
összeállt két színész meg egy rendező, és
az eredménye az lett, hogy Avar István
olyan alakítást nyújtott, színészetében
úgy lépett előre, hogy az ember szíve
örült neki. És láttam a Jövedelmező á l l á s t .
Abban egy fiatal művész, Balkay Géza
megtalálta, kifutotta önmagát. Ezek az
előadások mutatják, hogy van esély az
eredményre, ha azért a célért küzdünk,
amit a rendező kitűz. Persze, előfordul-
hat, hogy rossz célt tűz ki. Akkor sem
szabad a rendezővel vitatkozni. Ellenben
ezer módja van annak, hogy az ember ne
nyugodjon bele abba, amivel nem ért
egyet. Azt szoktam mondani -- és ez talán
nagyon cinikusan hangzik -, nincs olyan
rendező, akivel én nem tudom el-hitetni,
hogy azt csinálom, amit ő akar. Tudom,
hogy kínszenvedés és gyötrelem olyan
színházban játszani, ahol általában rossz
a légkör, ahol tehetségtelenek a rendezők.
Nehéz senyvedve küzdeni. És mégis csak
egyet mondhatok: akkor sem szabad
megsértődni. Akkor is lehet úgy
felkészülni a szerepre, hogy annak
sugárzása legyen. a engem rendez valaki,
én az ő koncepciójával elvből nem
vitatkozom. Esetleg az esti konyak
mellett elmondom a magamét, de szín-
padon, próbán azt nem lehet. Ott dol-
gozni kell. És nekem az a dolgom, hogy
hassak a rendezőre, hogy inspiráljam a
munkájában. A színész-rendező kapcsolat
egyébként mindig ellentmondásos,
bonyolult, még a legnagyobbak esetében
is. Egyszer Varsóban, a Nemzetek Szín-
háza fesztiválján láttam Strehler rende-
zésében a Terecske című Goldoni-darab
feledhetetlen előadását. Másnap reggel a
hotelben ott ültek mellettem azok a szí

nészek, akik olyan csodálatosak voltak
előző este, és én oda akartam menni
hozzájuk, hogy gratuláljak nekik. Gon-
doltam, megiszom a kávémat, aztán
odamegyek. De nem lehetett odamenni.
Mert egy szer csak hallom, amint teli to-
rokból szidják a Strehlert. Hogy ez egy
diktátor, egy őrült, hogy ezzel az állattal
ők többet együtt nem dolgoznak. Ezt
hadonászták életük legnagyobb sikere
után. Strehlerről még csak annyit, hogy
I964-ben találkoztam vele egy Brecht-
dialógus alkalmával, Berlinben. Ezt úgy
rendezték meg, hogy Strehler, Ljubimov,
Besson meg én fenn ültünk a színpadon.
Ott állt egy mikrofon, és lent a nézőtéren,
a színpad előtt is volt egy másik,
amelyikbe mindenki bele-szólhatott. Azt
mondták nekem, kezdjem el én a disputát,
mégpedig arról, hogy az első próbán a
rendező hogyan találkozik a darabbal és a
színésszel. Én fölálltam és azt mondtam,
hogy engem rendkívül érdekel, miként
olvassa fel a színész a darabot az
olvasópróbán, mert a tehetséges művész
egyszer csak rátalál valamire, ami engem
felvillanyoz, befolyásol, noha megvan
már a magam elképzelése. Mikor idáig
jutottam, a néző-téren felüvöltött egy
francia rendező, és azt mondta, hogy mit
képzelek én; az első próba már teljesen a
rendezőé. Vettem egy lélegzetet, hogy
valamit válaszoljak neki, de valaki úgy
lökött félre a mikrofontól, hogy majd'
beleestehi a zenekari árokba. Ez volt
Strehler. És beleordított a mikrofonba:
„Maga hallgasson, mert magának láttam
egy elő-adását." Erre én tovább akartam
beszél-ni, de Strehler engem is leintett.
Maga se beszéljen, mondta, mert
maguknak könnyű. Hat hét vagy két
hónap próbájuk van. Mi három hétnél
többet nem tudunk fizetni, ezért nekem
már az első próbára a legkisebb nüanszot
is kidolgozva kell elmennem; esetleg elő
kell játszanom, és meg kell követelnem a
feltétlen engedelmességet, mert nincs
több időm, értse meg.

- Önnek van a mai magyar színházban
néhány tanítványa. Olyanok, akik vállalják is
ezt a rangot. Nagy dolog ez abban a szak-mai
életben, ahol senki senkinek se rokona, se őse,
még csak nem is ismerőse; ahol mindenki azt
hiszi, hogy úgy nőtt fel, mint a dudva. Itt nem
szokás a mesterekre hivatkozni. De aligha csak
azért, mert ez tudvalevően egy hálátlan szakma.
Én úgy látom, hogy csakugyan nincsenek igazi
mester tanítvány kapcsolatok.

- Igen, ez nagyon nagy baj. Persze,



ebben közrejátszik az is, ahogyan nálunk
például az új színházak is alakulnak.
Kimondatik, hogy ennek vagy annak a
városnak színházra van szüksége. Vagyis
nem azokban munkál az égető szándék, a
kitörni kész mondanivaló, akik azt a
színházat majd csinálni fogják. Nem úgy
jön létre a csapat, hogy egymásban hivő,
egyet akaró megszállottak összeállnak, és
megkérdik, hol van rájuk szükség. Én. nem
hiszem, hogy egy városi státus-
szimbólumból színház lehet. Színház
akkor lesz, ha valaki mindenáron mondani
akar valamit, és ahhoz megfelelő
küzdőtársakat talál. Mindezt csak azért
mondom el, mert mester és tanítvány
között is csak hasonló alapon alakulhat ki
kapcsokat. Szolnokon bizonyára. még
többször is játszottam volna, ha Székely
Gábor ott marad, mert nagyon tetszett
nekem, ahogyan ő színházat csinált,
amilyen légkört ott kialakított. így vagyok
most Csiszár lmrévei is. De meg kell
mondanom, hogy én soha nem egy
tanítványomhoz megyek cl dolgozni.
Csiszár már nem a tanítványom, hanem
egy rendező, aki színre vitte a Csapodár
madárkát, a Puntilát, a Macbethet, a
Szecsuánit vagy a Tribádok éjszakáját.
Egyszóval én egy fiatal rendezőhöz
mentem. .Aki mindig valami majdnem-
őrültséget csinál. Nekem például eszem
ágában sem volt, hogy valaha is eljátsszam
Puntilát, mert én azt a figurát egészen
másnak képzeltem, mint amilyen én
vagyok, de Csiszár rávett. Együtt
küszködtünk azért az előadásért. Azután
fölvetette a .Lear gondolatát. Erre sem
gondoltam soha életemben. Mert mi
tagadás, azért rám is hatott az a bizonyos,
konzervatív tradíció, hogy más formátumú
színészek szoktak. Lear királyt játszani,
olyanok, akik már reggel király-ként
kelnek fel, és szépen. mélyítik a hangjukat.
A Learre való felkészülés életemnek egy
nagyon nehéz korszaka volt, de megérte,
mert jól érzem magam az előadásban. Ami
egyáltalán nem azt jelenti, hogy
tökéletesen elégedett vagyok. De jól érzem
magam, mert olyan társulatba kerültem,
amelyben mindenki szívvel-lélekkel az
előadásért dolgozik, ahol mindenki hisz a
rendezőnek. Csiszár-nak nagy tekintélye
van a társulatában, téhát lehet dolgozni.
Nagyon tehetséges színészeket találtam,
olyanokat is, akiket hívnak Pestre, és nem
jönnek, sőt még olyat is, aki Pestről ment
1.e, hogy ott játszhasson. Ez színház.
Jövőre meg-rendezem ott a Chioggiai
csetepatét.

- Lehet, hogy ez kényes, kérdés, hiszen játsz

szák még az előadást: egyetért-e a miskolci
Lear-előadás koncepciójával?

Ez valóban kényes kérdés. Nyilván
egyetértek, ha részt veszek benne, ha
játszom. Bár egészen biztos, ha én ren-
dezném, akkor nem egészen így rendez
ném.

- Meg kell mondanom, én nem tartom jó
előadásnak. Eluralkodnak benne a külsőd-
legességek, a keresettségek. Az ilyenfajta
előadás pedig főként akkor irritál, ha ezeket a
dolgokat leszámítva sem találok kellő tartalmi
értékeket. Olvastam kritikát, amely úgy vélte,
hogy, az Ön Learje demonstrálni kívánja a
világ kegyetlen természetét. Vagyis az első
pillanatban tudja, mi lesz az ország felosztás
következménye, s a gyakorlatban csak az elmé-
letét akarja igazolni. Ez, a felfogás meg-
magyarázná, miért nincs az első résznek,
hagyományos értelemben íve, miért nem látjuk

Lear „leépülésének" folyamatát. De én
másként érzékeltem ezt. Lear csakugyan nem a

orma-Másból megy át az őrületbe: abban a
pillanatban, amikor felosztja a birodalmát,
már őrült. Ettől eltekintve azonban, az előadás
rendezői csinnadrattája, s az, hogy mindenki
egy más stílust, felfogást játszik az előadásban,
mérhetetlenül zavar. Miközben érteni vélem,

hogy ezúttal is egy romantikusabb Lear-
hagyomány ellenében jött létre ez a
vállalkozás. Hiszen ez a lerobbant, hiper-
naturalista díszletház is érzékletes; amikor a
miskolci utcáról belépve, meglátom a szín-

padon, mintha ugyanoda érkeztem volna
vissza. Csakhogy az előadással együtt már
nem működik az, ötlet. Vagy lehetséges, hagy
túlságosan is értetlen vagyok ?

-- A. kivitelről természetesen nem vi-
tatkozom, benne vagyok, örömmel csi-
nálom. Maradjunk Learnél. Az első
jelenet a színháztörténetben rendszerint
mindmáig megoldatlan maradt, mert ha
egy jó ember jó szándékkal osztja fel az
országot, az szerintem nem a Lear. Lear
már abban a pillanatban, amikor fölosztja
az országot, óriási, zsarnoki hibát követ
el. Shakespeare egész oeuvre-je, a
királydrámák majd' mindegyíke arról
szól, hogy egy országot nem lehet
megosztani. Az merénylet, szörnyűség,
abból csak a feudális anarchia követ-
kezhet. S hogy egy uralkodó mindjárt a
dráma elején ilyen őrültséget csinál, ez is
olyasmi, ami Shakespeare-ben mindig
benne van...

Tehát Lear király az Ön felfogásában

mégsem az Oszlopos Simeon Kis Jánosa,
aki tudatos kísérletei végez a világ végső
rohadtságának bizonyítására...

Nem, semmiképpen sem. Teljesen
azonosulok Csiszár felfogásával, azzal,
hogy Lear őrült tettet követ el, amely-nek
szükségszerű következményeként
csakugyan megőrül. Shakespeare-nél a
birodalom felosztásának jelenete már
következetesen háborodott logikával tör-

Major Tamás Lear király szerepében (Veres T. Attila felvétele)



ténik. Hiszen Lear, miután felosztotta az
országot, és átadta a hatalmat, ki-jelenti,
hogy megtartja királyi címét és annak
járulékait. Hát ha egyszer lemond, akkor
miféle járulékokat akar megtartani?
Vagy: ha lemond, akkor immár milyen
jogon száműzi Kentet? Ezeket az
ellentmondásokat értette meg a leg-
kevésbé a mindenkori Shakespeare-
ellenzék. Holott mindez a Learben például
annak a hatalmi helyzetnek az őrülete,
amelyben egy ember azt hiszi, hogy már
nem kell logikusnak lennie. A produkció
külsőségeivel Csiszár nyilván mai
asszociációkat akart kelteni, de ilyen
rendezői dolgokkal én nem vitatkozom,
ha színészként veszek részt az
előadásban.

 Tehát következetesen ragaszkodtak ah-
hoz, hogy ami Csiszárra mint rendezőre
tartozott, abba Ön nem szólt bele?

- Következetesen. Másképpen nem
lehet dolgozni. És csak ezt mondhatom
minden sértett embernek.

- Ön egy időben élesen meghatározta a

Nemzeti Színház profilját évadonkénti

Shakespeare-rendezéseivel. Nem lehetne most
folytatni ezt a sorozatot? A Major-féle

Shakespeare más volna, mint a Zsámbékié
vagy a Székelyé, és érdekes lenne, ha ezek az
elképzelések mégis együtt élhetnének, egyazon
színházon belül. . .

 A Nemzetiben rendszeresen felkér-
nek egy-egy rendezésre. Legutóbb került
sor a Két úr szolgájára, amin még dolgozni
fogok, mielőtt a Katona József Színház
műsorára kerül. És jövőre is számítanak
rám. De nem valószínű, hogy
Shakespeare-t rendezek majd. Ot most a
fiatalok fedezik fel, és ezt nagyon
helyesnek tartom. Egyébként én nagyon
szeretek játszani, szeretem a Konyhában
Marangót, akit felváltva játszunk
Kállaival, és nem tudom megunni a
Döglött aknákat. S ezen felül egy kicsit
még a kolozsvári színháznak is tagja
vagyok.
 Vagyis egyetlen színház helyett kettőben

vagy háromban is dolgozik. Ideális állapot ez ?

 A magam szempontjából rendkívül
kedvező állapot, mert szívvel-lélekkel
dolgozom, jó légkörű színházakban.

- És ne feledjük a főiskolát. Ön alighanem a
tanári kar legrégibb tagja. Mi a véleménye az
oktatás színvonaláról? Egyre több panasz

hallatszik, azoktól is, akik elvégzik a főiskolát,
és szenvednek attól, hogy nem tanulták meg a
mesterséget; panaszkodnak a tanárokra,
amiért azok elhanyagolják az óráikat, amiért
nincs egységes oktatási szemlélet. Az-

után panaszolják a színházak, hogy a főisko-
lások felkészületlenek, és azt végül a kritika is
kénytelen regisztrálni .. .

- Nézze, én csak arról beszélhetek, hogy
én mit szeretnék. Most Székely Gáborral
együtt viszek egy osztályt. Röviden
leírtuk - de majd bővebben is meg-
fogalmazzuk -, hogyan képzeljük el a
főiskolai oktatást. Ebben a vázlatban az
első mondatom így szól: Senkit nem tu-
dok megtanítani a színészi mesterségre.
Mert rettenetes lenne, ha én azt tudnám.
Akkor ugyanis mindenki úgy játszana,
ahogyan én. Viszont nagyon nehéz gya-
korlatokat tudok végeztetni a növendé-
kekkel annak érdekében, hogy megtanul-
janak próbálni. Mert a magyar színészet-
nek egyik alapvető hibája, hogy nagyon
kevesen tudnak próbálni. A színész bejön
a próbára, a rendező mond valamit, és
másnap, amikor újra mond valamit, a
színész kijelenti: megzavarsz, mert teg-
nap nem ezt mondtad. De hát tegnap
tegnap volt, ma meg ma van. Legyenek
állandóan készek a rögtönzésre. Járja-nak
nyitott szemmel az életben, figyelje-nek,
legyenek kíváncsiak, tanulják meg azt a
képességet, hogy a megfigyeléseiket
elraktározzák, mert azok az adott
pillanatban majd beugranak. Ezt kell és
lehet tanítani, mert ha bármi mást
akarunk ráerőltetni a növendékre, akkor
nem az ő egyénisége bomlik ki, legfel-
jebb az én tapasztalataimat fogja a szín-
padra vinni. A legnehezebb azt elérni,
hogy a színész ne tudja, mi következik.
Vagyis ne lássam, hogy ő tudja, mi fog
következni. S hogy a színpadon tiszta
szituációk alakuljanak ki. Ilyesmikre
próbáljuk tehát - nem tanítani -, de
gyakoroltatni a növendékeket. S ha erre
gyakoroltatjuk őket, akkor egyben a
mesterség iránti alázatra is tanítjuk. Arra,
hogy lemondjanak a magukkal hozott
sablonokról, mindarról, amit rendszerint
éppen hogy a színházban, a nézőtéren
szednek fel. Nemrég meg-rendeztem A
tudós nőket a főiskolán. Ez a munka életem
egyik legszebb emléke. Azok a sokat
szidott, cinikusnak mondott gyerekek - az
ő osztályukról készült a televízió
emlékezetes riport-filmje - alázattal és
lelkesedéssel dolgoztak. Igaz, hogy nem
órákat adtunk nekik, hanem próbáltunk
velük, még-hozzá újév napján is, egy
lakáson, mert akkor már nem engedtek be
a főiskolára. Esténként meg leültünk
beszélgetni, elmentünk feketézni. Mindig
próbáltunk, akkor is, amikor nem voltunk
a színpadon.
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Tudatosság,
megformáltság,
fegyelem

Benedek Miklós - szerepei tükrében

Benedek Miklós tizenkét éve végezte el
a főiskolát. Azóta a Nemzeti Színház
tagja. Az igazi, nagy, már-már zajos
sikert a Budapest-Orfeum hozta meg szá-
mára, pedig ritka tudatossággal alakított,
sajátos, összetéveszthetetlen egyénisége,
tehetsége ott munkál valamennyi
alakításában. A következő elemzések
megkísérlik leírni, nyomon követni sze-
repformálásának, szerepépítkezésének
módját, művészi eszközeit.

A cambrayi bíboros

Németh László Busz Jánosának nemzeti
színházi előadásán a nyitóképben talál-
kozunk először a cambrayi bíborossal.
Széles karimájú kalapja eltakarja az arcát,
csak a tartása, járása árulja el, hogy idő-
sebb ember. A fiatal színész nem az
öregség jellegzetességeinek kiemelésével,
hanem inkább elleplezésével hitelesíti
színpadi életkorát. Ahogy botjára
támaszkodva, lassú, elnyújtott léptekkel,
méltóságteljesen végigvonul a színpadon,
olyan ember benyomását kelti, aki tit-
kolni, fegyelmezni igyekszik öregkori
gyengeségét.

Járása nemcsak a korára, jellemére is
utal. A cambrayi bíboros indulatain
éppúgy képes uralkodni, mint fizikai
állapotán.

A zsinaton érezhetően ő a legnagyobb
tekintély, noha a pernek nem aktív sze-
replője. Szinte mozdulatlanul ül méltat-
lanul üvöltöző társai között, elfojtva
bosszúságát. Arcának egy-egy rezdülése
azonban mutatja, hogy semmi sem kerüli
el a figyelmét. Mozdulatlansága nemcsak
fenyegető: megvetés árad belőle. Busz
kihallgatását nemcsak azért tartja feles-
legesnek, mert ismeri az eretnekek lélek-
tanát, a zsinat, az egyház tekintélyét is
félti. Okos ember lévén azonban, meg-
hajol a király kívánsága előtt. Ezért
viszont kénytelen kimozdulni látszólagos
passzivitásából. Észrevétlenül,

a per irányítását. Nyugodt, kicsit
fölényes hangon avatkozik közbe, vala-
hányszor veszélyes területre téved a vita.

A cambrayi bíboros fegyelmezettsége
mögül azonban időnként elővillannak
indulatai, emberi gyengéi. Egy-egy erő-


