
évtized alatt - főleg rendezői tevékenysége -
számos vitatott és még több nagy sikerű elő-
adással, Brecht jegyében, majd később Ariane
Mnouchkine munkásságának hatására
megújult. Erről több ízben írt, nyilatkozott.
Nyilvánvaló, hogy modern, a közönséget
felnőttként fogadó, nyitott, a társulatépítést,
együttesteremtést elsődlegesnek tartó színházi
kancepciója indította a tanítványait arra, hogy
meghítják. Önt a Katona József Szín-házba
tagnak és vendégként Szolnokra, Miskolcra.
A z t hiszem, Önről aki évtizedek óta tanít a
Színművészeti Főiskolán, és ezt egyik
legfontosabb tevékenységének tartja - sokat
elárulna, ha elmondaná, a fiatalok közül kiket
és miért tekint tanítványainak?

 Mindenkit tanítványomnak érzek, még
azokat is, akiket nem tanítottam, ha úgy
vélem, hatott rájuk, amit csináltam. A
fiatal rendezők, akik látták, azt szokták
mondani, hogy Peter Weiss A luzitán szörny
című drámájának általam a Katona József
Színházban i970-ben rendezett előadása
igen nagy hatással volt rájuk. Azokat
tartom tanítványaimnak, akik
nyughatatlanok, akik valamilyen céllal
vesznek elő egy dara-bot, akik meg
akarják változtatni az emberek ízlését,
akik ennek érdekében majdnem belehalnak
a rendezésbe, akik a legnagyobb
szenvedések árán hozzák létre az előadást.
Nem akarok névsort mondani, mert félek,
hogy kimarad belőle valaki. De példának
fel tudom hoz-ni a színész-rendező
kapcsolatról, hogy nagyon kellemes
emlékem Pinter Haza-térés című drámája,
amelyet Ascher Tamás rendezett a Katona
József Színház-ban. Pedig ilyen
modortalan, goromba emberrel még
életemben nem érintkeztem. Türelmetlenül
ordított fel a néző-térről, úgy, hogy az
ember az első pillanatban megsértődött, de
ha ezt legyűrte, mindig igazat adott neki.
Én ezeket az embereket szeretem, akik
nem vesznek tekintetbe semmit, akik
akarnak valamit, és az idegeikben érzik a
kor minden feszültségét, butaságát, bűnét,
mert a mi társadalmunkban is van ilyen.
Es a mi színházunk akkor volna igazi, ha
ezeket művészi eszközökkel leleplezné,
kinevettetné, meggyűlöltetné. Van, aki
minden-áron újat akar csinálni, látványos
akar lenni, de valójában külsőséges;
ezeket nem szeretem, még akkor sem, ha
fiatal ember csinálja. Mert öncélú.

 Köszönöm a beszélgetést.

-- Csak arra kérem, mindaz, amit el-
mondtam: ne hasson védekezésnek. Ezt
így vállalom, ahogy volt, ahogy van.

F. A.

A profizmustól
a személyességig

Beszélgetés Kerényi Imrével

Kerényi Imre pályája sokat ígérő kezdetén
- a hatvanas évek második felében nagy
sikerű vígjátékok rendezője volt a Madách
Színházban. Nevéhez fűződött a Kar/ár és
lencse, a Lila ákác és a Léni néni
sikerszériája. Sokat és folyamatosan
dolgozott, repertoárjának java Bertolt
Brechttől Fejes Endréig ívelt. Egy-egy
kiemelkedő, frappáns rendezése -- mint
például a fiatalokkal megvalósított, új-
szerű Rakéta szakmai és kritikai sikert
aratott, de mintha nem lett volna kedve,
kitartása ahhoz, hogy a járt útról letérve
ezen a meredekebb, járatlan ösvényen
haladjon tovább. Azután Szolnokon a
rendezőnél súlyosabb sikert aratott a ki-
tűnő színházszervező, majd a Várszín-
házban a Csiksomlyói passió az évad egyik,
nem várt szenzációja lett: hatására a
közönség és a kritika újra „felfedezte"

Kerényi Imrét, aki erre természetesen nem
szorult rá, hiszen tíz, a pályán töltött
esztendő után a Jászai-díj, 1981-ben pedig
az „érdemes művész" kitüntetés jelezte,
hogy a „tehetséges pályakezdő"

zökkenőmentesen került át a beérkezett,
megbecsült színházi szakemberek „ska-
tulyájába".

Arról, hogy Kerényi milyen szinten és
milyen eredménnyel végzi főiskolai tanári
munkáját, a legtöbbet - az el-múlt évadig
tanítványai tudták. Az-után egy kirobbanó
sikerű vizsgaelőadás, a János királyé;
amikor is Kerényi tanár úr tehetségekben
gazdag osztálya a tantervi előírások
szerinti viszgakötelezettségének feltűnést
keltő, sőt katartikus színházi élményt
nyújtó előadással tett eleget. Az ilyen
alkalmi siker általában
megismételhetetlen, de Kerényi eb-ben is
rácáfolt a színházi babonára. Friss
diplomás tanítványai főszereplésével
bemutatott várszínházi János királya az
évad egyik legizgalmasabb színházi
bemutatója volt.

Ez kínálta az alkalmat az interjúra.
(Nem közérdekű, de talán érdekes:
Kerényi Imre, a Nemzeti Színház ren-
dezője beszélgetésünk színhelyéül a Ma-
dách Színházat választotta.)

Sikeresen induló tehetségek (és a sé-
mákba kapaszkodó kritikusok) általában

az egyenesen felfelé ívelő pályákat kedvelik.
Mi az oka annak, hogy Kerényi .Imre las-
sanként két évtizedes pályáján ennyire vál-
takoznak a hullámhegyek és hullámvölgyek?
 Azt hiszem, ez a mi pályánk - és

színházi életünk struktúrájával függ
össze. Amikor a főiskolai oktatás be-
fejeződik, a friss diplomás előtt kinyílik a
kapu, de csak résnyire. Az ember be-
került, ha bekerült, egy fővárosi szín-
házba, ahol a beilleszkedés hagyományos
sémája szerint ráosztották a legutolsó
rendező szerepét. A rendezői szereposztás
pedig általában elkerülhetetlenül meg-
határozza a kezdő ember mozgási terü-
letét. Tehát egyszer-egyszer maga választ
darabot, de többnyire „kiszignálják" rá a
feladatot.
 Kerényi Imrével is ez történt?
- Azt hiszem, ez a közelmúlt színházi

gyakorlatában elkerülhetetlen. Kérdés
csak az, hogy mi a választott és a kiosztott
feladatok aránya. Ezen a kényes egyen-
súlyon múlik a pályakezdők közérzete és
talán fejlődése is.

- Nem válaszolt a kérdésemre.
- Az én lehetőségeim valahol közép-

tájon rekedtek meg. Voltak nálam sze-
rencsésebbek is, de méltánytalan lenne,
ha utólag panaszkodnék. Egyébként is
hangsúlyozni szeretném, hogy ezt a struk-
túrát én nem érzem sorscsapásnak, és nem
is azért említem, hogy ilyen módon - ok
nélkül és utólag - belemarjak a Madách
Színházba vagy annak vezetői-be.
Meggyőződésem, hogy ez az általam
érzékeltetett szituáció, a rendezői be-
illeszkedés hagyományos útja nem rossz
iskola. Lehetőséget ad arra, hogy a kezdő
rendező kis lépésenként megtanulja a
szakmát. Aki ezt az iskolát kijárja, annak
később már nem okozhat gondot mondjuk
egy világítási próba levezetése. Nekem is
a Madách Színház volt az iskolám. A
biztonságos színházi üzemmenet,
magyarul a „verkli", aminek az ember
akarva, nem akarva részévé válik, egy-
fajta egzisztenciális és szakmai biztonsá-
got is ad. Rutint és védelmet. Ugyan-
akkor bizonyos gátat is jelent. Az a tény,
hogy az értékek, a stílusjegyek mintegy
„kivasalódnak", az előadások a színházi
nagyüzemben egyre inkább hasonulnak,
késlelteti a fiatal rendezők szakmai-
személyi kibontakozását. Tehát ami
védelem a létezésben, előbb-utóbb
akadállyá válik az önkifejezésben.
 Ezek szerint a mérleg, erősen ingadozik.
 A megszerzett rutin felvértezi az

embert arra,' hogy bizonyos szinten olyan
feladatokat is meg tudjon oldani, ami-



hez nincs különösebb köze. Sőt, még azt is
megkockáztatom, hogy a profizmus
átsegít a mondanivaló hiányán. Elke-
rülhetővé teszi a látványos bukást.

- Bár eléggé körülbástyázta a mondatot,
hogy „bizonyos szinten" és „különösebb" köze
- végeredményben mindez eléggé kétes értékű
dicsérete a rendezővé válás jelenlegi
gyakorlatának.

 Nem is annak szántam.
 Őszintén szólva, azért kicsit általános-nak

érzem az elhangzottakat. Es nemcsak azért,
mert vidéken, mint tudjuk - itt-ott - másként
alakulnak a rendezősorsok. Ha-nem azért is,
mert azt szeretném, ha legalább néhány
példával érzékeltetné, hogy melyek voltak a
választott, és melyek a csak vállalt darabok
Kerényi Imre pályáján.

- Az igazság az, hogy a kettő nem válik
el olyan mereven, mint ahogy az
elmondottakból tűnik. Hiszen ha jól
jönnek össze a dolgok, egy a színház-
vezetés által „kiszignált" feladat is sze-
mélyes üggyé válhat. De nehogy azt
higgye, hogy meg akarom kerülni a kér-
dést. Számomra a Kaviár és lencse, a
Rakéta, Tamási Áron vagy Szép Ernő egy-
egy vígjátéka személyes ügy volt vagy
azzá lett a munka folyamán. Ugyan-akkor
a Királyidillek - tisztelet, becsület Bródy
Sándornak - mégis: feladat maradt.
Rendeztem olyan Bernard Shaw-darabot
is, amelynél csak azt éreztem, hogy a
munkám végzem. Es utólag is
meggyőződésem, hogy teljesen mindegy
hogy az elkészült előadást én rendeztem-e
meg vagy valaki más.
 Gondolom, a Madách Színházban meg

kellett tanulnia azt is, hogy a színház üzem,
amiben előadások termelése folyik. Ha úgy
tetszik, kultúratermelő, szórakoztató üzem - is.

- A folyamatos műsortermelés célja:
megfelelő szinten kielégíteni a fogyasztók
igényét. Es ez ellen egyetlen kezdő
rendező sem lázadozhat. Sőt, bizonyos
tények, körülmények nemcsak a kezdők-
re vonatkoznak. Amikor A pillangók
szabadokat rendeztem, pontosan tudtam,
hogy az én feladatom profi módon meg-
valósítani - „kiszerelni" - egy kelendő
színházi árucikket. Vallom, hogy nem baj,
ha a Charley nénje hosszú, teltházas
szériával megy egy színházban. Ellen-
kezőleg: a siker azt jelenti, hogy a kö-
zönség kapott valamit a pénzéért. Például
- kimagaslóan jó színészi játékot. Bele
kell nyugodnunk abba, hogy a színházban
sem lehet minden este ünnep. A gépezet
forog, és nekünk legalább egy kellemes
estét kell nyújtanunk min

dennap mindazoknak, akik jegyet válta-
nak. A műsortervben mindig szerepel-nek
olyan produkciók, amelyekben a
színésznek meg kell találnia a játék
örömét, a közönségnek pedig a maga
szórakozását.

- És mi marad a rendezőnek?

- A profizmus.
 De vajon kielégíti-e ez a rendezőt?
 Rendezője válogatja. Tény, hogy az

orvosi pályán elég élesen kettéválik a
feladat: az egyik orvos felírja a lázas
betegnek a Maripent, a másik kutató-ként
új utakat keres és tör az orvos-
tudományban. A mi pályánkon ugyan-
annak a rendezői karnak kell fenntartania
a színházi masinériát, és megújítania a
színházművészetet. Ez a szimbiózis időn-
ként valamennyiünket konfliktushelyzet-
be hozza.

- Attól tartok, nagyon messzire ugrottunk, és
még nem zártuk le a pályakezdéssel
kapcsolatos kérdéseket. Kerényi Imre pálya-
kezdése a hatvanas évekre esett. Vajon vál-
tozott-e azóta ez a helyzet?
 Budapesten lényegében ma is hasonló

körülmények között indulnak a fiatalok.
- Mit gondol, lehet-e vagy kell-e ezen

változtatni?
 Szerintem nagyon sok múlik a fő-

iskolán, pontosabban a fiatal rendezők
tanárain. Most már tanárként vallom: a mi
kötelességünk lenne menedzselni,
megfelelő helyzetbe hozni az induló
tehetségeket. Ez nemcsak a fiataloknak, a
magyar színháznak is létérdeke. Bizonyos
mondanivalók csak bizonyos élet-korban
fejezhetők ki. Aki húsz-egynéhány évesen
nem kapja meg Romeo szerepét,
valószínűleg már sohasem lehet igazi
Romeo.
 Azért más a színész és más a rendező

életkora.
 Van különbség, de a lényeg analóg.

Hiszen bizonyos mondanivalók mégis-
csak bizonyos életkorhoz vannak kötve. A
türelmetlenség, az erős nyomatékkal kitett
kérdőjel, ami nagyon is helyén van egy
fiatal ember gondolatvilágában, később
más akusztikát ébreszt, és talán nem is
olyan hatásos. Azután itt van a rendezői
formavilág. Szeretném hinni, hogy
minden főiskolás nemzedék új el-
képzelésekkel lép be a színházi életbe,
más tartalmi és formavilágot hoz magával.
Nálunk - főként a színházi nagy-
üzemekben - a fiatalok tevékenységéből
többnyire éppen azt a generációs újdon-
ságot szűrik ki, ami színesíthetné a
palettát.

- Hány évet töltött a Madách Színházban ?
- Tizenkettőt. Ma is úgy érzem, hogy

sokat tanultam ebben a színházban,
amelyhez azóta is szoros szálak fűznek.
Nem véletlenül adtam most itt találkozót
magának, hanem mert hetek óta itt
dolgozom Száraz György l; észülő új
darabján.

- Mégis, egyszer már elszakította ezeket a
szálakat.
 A szamárlétrán előbb-utóbb feljebb

kerül az ember egy színházban, de az a
bizonyos megnyugtatóan biztonságos helyzet
egy idő után nyugtalanítóvá válik. Mikor azt
éreztem, hogy ezt a nekem kiszabott utat
már bejártam, és nem láttam a folytatást,
izgatni kezdett, hogy mi történne velem
egy másik úton, egy másfajta színházban.
Tulajdonképpen a legjobbkor jött a
felkérés, hogy vállaljam el a szolnoki
színház vezetését.
 El is vállalta, nagy lendülettel bele-fogott,

de mire valójában beért volna a vállalkozás, a
színházszervező munka eredménye, már meg is
vált a Szigligeti Színháztól.

- Eleve egy átmeneti időszakra vállaltam,
addig, amíg sikerül áthidalni a fenyegető
válságot, sikerül létrehozni egy bizonyos
szervezeti-művészeti stabilitást. Ezt a
feladatot lelkesedéssel és lelki-ismeretesen
végeztem, amíg Budapesten élve bírtam.
Sokat tanultunk egymástól a szolnoki
kollégákkal, és talán hatottunk is
egymásra. Legalábbis rám erősen hatott
mindaz, ami Szolnokon történt, és
lubickoltam a számomra új
lehetőségekben. Például, hogy egy kicsit
belekontárkodhattam még a könyv-
kiadásba is, amikor sikerült az előadásaink
anyagát, szövegét kiadni. De éppen, mert
hittem a feladatban, később egyre inkább
bebizonyosodott számom-ra is, hogy ezt
nem lehet félszívvel, távolból végezni,
sem két helyen egyformán helytállni. A
színház olyan, mint egy jó
vegyeskereskedés: a főnöknek ott kell
lennie az üzletben! Mert hiába van jó
áruja, rossz gazda az, akit a vevők hiába
keresnek. Az igazgató távolléte a szín-
házban megengedhetetlenül lassítja pél-
dául az üzemmenetet. És mivel én nem
akartam elszakadni a tanítástól, a fő-
iskolától, sem Pesten élő családomtól, úgy
éreztem, becsületesebb, ha lemondok.
 Mit várt a későbbiekben Budapesten a

Népszínháztól?
 Szabadabb, tágabb lehetőséget a

magam rendezői arculatának kimunkálá-
sára, személyes színházi mondanivalóim
kifejezésére.



- Megtalálta?
- Akár fel is sorolhatom. Ilyen alka-

lomnak éreztem Ödön von Horváth A
végítélet napja című drámáját, Zilahy Lajos
Fatornyokját...

- Ne haragudjon: ezt én inkább kihagynám.
Szerintem a Fatornyok előadása művészi
melléfogás volt, abszolút kudarc.

- Nem vitatom, hogy a produkció
megbukott. Nem sikerült az előadással
azt elmondanunk, amit én szerettem vol-
na. A családon belüli mikroklíma szín-
padi ábrázolása, maga a színpadi történet
csak kiindulópont volt, amelyből el
akartam jutni a manipuláció tágabb kö-
reihez úgy, hogy ez a hősökön kívül
magára az íróra is vonatkozzék. Szeret-
tem volna megmutatni azt is, hogy az írói
tehetség hogyan esik áldozatul a
manipulációnak. Mi módon válik a tár-
sadalmi problémákra fogékony Zilahy a
hatalom napfényében sütkérezve a kurzus
szellemi felépítményének részévé,
hogyan próbál elszakadni a tehetségét
gúzsba kötő mechanizmustól, miként éli
meg a történelmi folyamatosság szaka-
dását, és hogyan igyekszik a fordulat
után átevickélni a másik partra. Az átírt
Fatornyok ma már kicsit komikus naivi-
tásának szándékom szerint - a kilenc-
venfokos fordulatokra vállalkozó értel-
miség kudarcát kellett volna kifejeznie.

Kár, hogy ebből nem sok „jött le" a
színpadról.

 Ma már tudom, hogy a közönség az
előadáson nem élte át azt, amit én, és
amit szerettem volna, ha átél. Ez nyilván-
valóan a rendezés kudarca, azt jelenti,
hogy nem sikerült megtalálnom az ehhez
szükséges eszközöket. De a célt, a
mondanivalót ma is vállalom. Ha élesen
akarok fogalmazni, azt is mondhatom,
hogy a Fatornyok üzenete számom-ra a
János királyéval rokon. Más történelmi
körülmények között és más hang-
vételben, de mind a két darab a manipu-
láció eszközeit és következményeit vizs-
gálta, és (számomra) arról szólt, hogy az
egyes ember mint válik a rossz politikai
mechanizmus sérültjévé, áldozatává.

 EZ lenne az a bizonyos személyes
mondanivaló?

Ez is. De fontosnak érzem a magam
rendezői palettáján a népi-nemzeti szí-
neket is.

 A Csiksomlyói passióra gondol? - ...
és a Magyar Elektrára, a Kőműves
Kelemenre...

- Ez tudtommal Marton László rendezése.
-- Mégis úgy érzem, közöm van hozzá.

Az új variációt, amit bemutattak, én
rendeltem, én beszéltem meg az alko-
tókkal. Szolnokon szerettük volna be-
mutatni, azután a körülmények úgy
hozták, hogy elálltunk tőle. De azért egy
kicsit a magam gyerekének érzem. Ez is
egy lépés volt azon az úton, ami azután a
Csiksomlyói passióhoz vezetett. Igaz, hogy
ennek a megszületéséhez nyolc évre volt
szükség.

- Csak nem akarja azt mondani, hogy nyolc
évig készült rá?

- Attól függ, mit értünk készülésen.
Talán célszerűbb lenne úgy fogalmazni,
hogy ennyi időt éltem együtt a darabbal,
vagy még pontosabban a dráma anya-
gával, mielőtt színpadra állítottam. Ere-
detileg Nádasdy Kálmán indította el ben-
nem a gondolatsort, ő keltette fel ér-
deklődésemet a csiksomlyói drámai ha-
gyomány iránt. Azután Springer Mártával,
még a Madách Színházban, neki-álltunk
az anyagnak, és a hetvenkét töredékből
megpróbáltunk egy előadható változatot
komponálni. Még a Madách rendezője
voltam, amikor a szöveg-könyv egy
változata elkészült, de akkor
kultúrpolitikai aggályok következtében a
darabot nem sikerült műsorra tűzni.
Később levittem magammal a kéziratot
Szolnokra is, de ott hiába törtük a fe-
jünket, a társulat nem volt sem elég
nagy, sem elég erős ahhoz, hogy meg-
felelő szinten kioszthassuk a szerepeket.
Mindenesetre Balogh Elemér, a színház
ösztöndíjas fiatal írója, még tovább dol-
gozott a szövegen. Azután a Várszín-
házban végre beértek a premier feltételei.

- A Csiksomlyói passió kritikai és kö-
zönségsikere vitathatatlan. De erről talán már
elég sok szó esett az elmúlt időben.

- Én csak egyetlen tényezőt szeretnék
kiemelni, az időt ... Többféle rendezői
alkat van, de én nem tartozom azok közé
a szerencsések közé, akik kézbe kap-nak
egy darabot, és máris „bekattan" a
színpadi megoldás. Nekem - különösen,
ha nem színpadkész szövegkönyv-ről van
szó - együtt kell élnem a problémával, a
drámai gondolattal. Profi elő-adást létre
lehet hozni - határidőre. De mélyebb,
eredetibb megoldáshoz, a szín-padi
metakommunikációt létrehozó sze-
mélyességhez nekem valamiféle érlelődési
folyamatra, belső együttélésre van
szükségem, amire az erőt és idegeket
őrlő színházi verkliben nem olyan
könnyű lehetőséget találni. Éppen ezért
jelenleg is öt-hat téma van - egyelőre
még inaktív formában - az íróasztalomon.

 Mit jelent ez esetben a „téma" - szi-
nopszist vagy darabot?
 Szinopszisnál feltétlenül többet.

Régóta dédelgetek például magamban
egy II. Rákóczi Ferencről szóló elő-
adást. Ennek az alapja Vekerdy Tamás
négyszáz oldalas drámája lenne, amely-
nek egyik lehetséges változatát Kapos-
várott már eljátszották. Azután itt van
Károlyi Mihály Ravelszkije .

- E z szerintem is a magyar színház nagy
adóssága. De előadásába egyelőre két szín-
háznak is beletörött a bicskája.
 Engem most a Hubay Miklós át-

iratát megelőző eredeti mű foglalkoztat.
- Ezek szerint a „nemzeti vonal" - a magyar

történelem hőseinek idézésével fog folytatódni.
 Remélem; de azért hadd mondjam

el, hogy nemcsak ez foglalkoztat. Úgy
érzem, meg kell birkóznom még egy
Shakespeare-drámával is. A II. Richárd és
A windsori víg nők is régi álmaim közé
tartozik, de még nem érett meg ben-nem
az elhatározás.
 A János királlyal voltaképpen már

Shakespeare közelébe érkezett. De rögtön meg
is kerülte azzal, hogy Dürrenmatt János
királyát rendezte meg.
 Nem kerültem meg. Egy előző szí-

nészosztályomban eléggé kitartóan fog-
lalkoztunk Shakespeare János királyával.
Voltaképpen inkább csak az össze-
hasonlítás kedvéért, tanulmányi célból
vettük elő Dürrenmattot. Abból indultam
ki, hogy mivel a főiskolán a színé-
szeknek stílusokat kell tanítanom, hasz-
nos lehet számukra, ha kétfelé nyitom ki
a témát, ha az egyes szerepeket és je-
leneteket mindkét változatban végig-
gondoljuk. A különbségek tanulmá-
nyozása során, szinte azt mondhatom,
hogy az osztállyal együtt fedeztem fel a
magam számára a drámában a korszerű
mondanivalót. Valójában a két János
király ugyanarról szól, de amíg Shakes-
peare-nél a történet beletorkollik vala-
miféle angol hazafiságba, Dürrenmatt
rájön, hogy itt mindenki bűnös, min-
denki cinkos, az áldozat is vétkes, a vét-
kes is áldozat. Ennek a felismerésnek a
jegyében merészen áthúzta a Shakespeare
alkalmazta egyenlőtlenségi jelet, és helyére
tette a maga egyenlőségi jelét. Az a hatalmi
rendszer, amit ő ábrázol, már nem hor-
doz semmiféle nemzeti tartalmat: itt „a"

manipulált politika ábrázolása és lelep-
lezése volt a cél.
 A főiskolán -- gondolom - általában nem

a dráma üzenete, hanem inkább a benne lévő
szerepek száma, jellege, a jé/adat és a



szakmai-pedagógiai lehetőség határozza meg a
rendezőtanár darabválasztását.
Általában. De én ezúttal mégis a

mondandót éreztem fontosabbnak. Négy
együtt töltött év után hittem abban, hogy
ezzel az osztállyal sok minden-ről
azonosan gondolkodunk, és van közös
mondanivalónk. Ezúttal ez motiválta a
döntésemet, és a pedagógiai cél csak
másodlagos volt.

- A dráma mondanivalójának fontossága
vezette akkor is, amikor a Várszínházban újra
létrehozta az előadást ?
 Lehet, hogy meglepő lesz, amit

mondok, de megvallom: másodszorra már
fontosabb volt számomra a szakmai és a
pedagógiai cél.

- Milyen szakmai célra gondol ?
- Arra, hogy egy főiskolai vizsga-

előadásban a rendezőtanár és a szereplő-
gárda is könnyebben átsiklik egy-egy félig
átgondolt, szakmai szempontból meg nem
valósított jeleneten. A szín-padon egyetlen
korosztály, egyetlen baráti közösség, a
nézőtéren csupa drukker. Nem olyan nagy
tragédia, ha bizonyos jelenetek (akár a
körülmények következtében) vázlatosak
maradnak. Ami-kor János király anyját egy
huszonnégy éves lány játssza, a rendező is
bele-nyugszik abba, hogy színészi
megélésre nincs sok remény. Megelégszik
azzal, ha a diák színész tisztességesen
elmondja a szöveget, és stílusosan jelzi a
szerep darabbeli funkcióját. Ezáltal a
jelenet megfelel a maga tartalmi
szerepének, olyan, mintha meglenne, de
valójában csak úgy csináltunk, „mintha".
Az igazi színházban a cél az ilyen drámán
belüli átkötések, vázlatok kiküszöbölése.
A. János kiró y várszínházi előadásában is
erre törekedtem, és hadd mondjam el,
hogy a nemzeti színházi kollégák ehhez
minden tőlük telhető segítséget meg-adtak.
Tisztelem őket, mert tudatosan vállalták,
hogy szekundálnak a fiatalok-nak.

 Egyiküket-másikukat - például Vass Évát
- régen láttam igen jónak.
 A János kirág szakmailag azért is

vonzó darab, mert nagyon sok benne a jó
szerep. A hagyományos színészzsargonnal
élve azt mondhatom, hogy szinte mindenki
„benne van a mesében", tehát róla is szól a
darab. Ugyanakkor minden figurának
megvan a maga saját sorsa, drámája,
meséje is. Ezért éreztem fontosnak, hogy a
kisebb szerepek is súlyukkal arányos
művészi megvalósításban jelenjenek meg
a színpadon. Eleonóra királynő vagy Fülöp
király

alakja csak most - Vass Éva és Fülöp
Zsigmond játéka által - nyerte el a maga
drámai súlyát. Örültem annak, hogy a
társulatban nem érződött a rendhagyó
produkcióval szemben semmiféle ellen-
állás. A felnőtt színészek is törték ma-
gukat, elébe jöttek az én elgondolásaim-
nak, és szinte sarkalltak, ők ösztönöztek
az egyes jelenetek alapos elemzésére, a jó
munkára.
 Kár, hogy Konstancia figurája eléggé ki-

rítt az együttesből. Esztergályos Cecília -
szerintem - túljátszotta, túlkiabálta a szerepét.
 Esztergályos nagyon tehetséges szí-

nész, akit magas szintű profizmusa ál-
talában átsegít a buktatókon. Ő inkább
tévés színészalkat: kezébe kapja a szö-
veget, és az elsajátított kifejezőeszközök
segítségével, a legmegbízhatóbb patro-
nokra támaszkodva már játssza is .. . És
mivel ez sokáig elegendő volt számára,
egyelőre nem jutott el a színészi
iskolázottságnak a tehetségével arányos
szintjére. Egyébként is általános
tapasztalat, hogy a színésznek könnyebb
rutinból játszani, mint megélni a szerepet.
Vass Évánál azt éreztem, hogy legelső
megszólalásában már érződött, tud-ja,
hogy mi lesz a színpadi sorsa. Szín-padi
halálában pedig legmerészebb el-
képzelésemnél is jobban érezte és érzé-
keltette az általam végiggondolt „kre-
matóriumeffektust". Vass Éva elvárta
tőlem minden jelenet drámai helyének,
művészi formájának tüzetes meghatáro-
zását, de ha ezt megkapta, már egy jel-
zésből kiindulva is alkotó módon tudott
közelíteni a szerepéhez. Az általam
megjelölt út voltaképpen tárgyalási alap
volt számára, amelyen haladva saját sze-
mélyiségéből, szabadon építette fel a
figurát.

- A főszereplők viszont nem egyszerűen
alkotótársai, de tanítványai is voltak Kerényi
Imrének.
 A tanár-tanítványi viszony meg-

győződésem szerint a legszerencsésebb
esetekben nem szűnik meg a diplomával.
N a g y dolognak érzem, ha egy tanárnak
módja nyílik arra, hogy a fő-iskola után
tovább menedzselje a tanít-ványait, és
lehetőséget teremthet az arra
érdemeseknek a kibontakozásra. És itt
jutunk el valójában a várbeli János király
pedagógiai célkitűzéséhez: én nyíltan
vállalom, hogy az előadással elsősorban
ennek a hármasnak -Hirtling Istvánnak,
Funtek Frigyesnek. és Mácsai Pálnak -
akartam alkalmat teremteni a megfelelő
bemutatkozásra. El akartam kerülni azt

a nagyon is gyakori helyzetet, amelyben a
már kész színészként diplomázó tehet-
ségeknek a színházban mindent elölről
kell kezdeniük, és második alabárdos-ként
kell bizonyítaniuk.

Merjük kimondani, hogy az emberek
nem egyenlőek : a főiskoláról is több
tisztességesen képzett, a mesterséget el-
sajátító szakmabeli kerül ki, mint ahány
kiválóság. De a kiválókat támogatni -
kötelesség.

- És egy kicsit talán befektetés is?
- Természetesen. Sokévi tapasztalat

igazolta, hogy akit egy színházban stabil
és biztos helyzetben, magas szinten indí-
tottak - például Huszti Pétert, Kút-völgyi
Erzsébetet, Udvaros Dorottyát - az később
is könnyebben vette az akadályokat, nem
omlott össze az első nagyobb terhelésnél.
Viszont nem egy többre érdemes
tehetséget már beledaráltak a Nemzeti
Színházban is a nagy masinába. Ha egy
osztályban négy olyan tehetség van, mint
ebben az én tavaly végzett osztályomban
volt (a negyedik tanítványom, Mészáros
Kálmán Kaposvárra került, és azt
remélem, hogy Babarczy Lászlónak lesz
rá gond-ja), az a tanárra is ró bizonyos
felelősséget. Ebben az esetben nemcsak
Hirtling és Funtek tehetségére építhettem,
ha-nem egyéniségük sajátos színeire is.

- Ezek szerint nyilván az sem véletlen, hogy
az egykorú, egyformán sokra tartott ta-
nítványok közül Hirtlingre jános királyt,
Funtekre a Fattyút osztotta.

- Mind a kettőjük személyiségében
éreztem olyan, a szerepre vonatkoztatható
átfedéseket, amelyekről azt reméltem - és
azután meg is győződtem róla -, hogy a
munkában kamatoztathatók. Hirtling
zsonglőralkat, könnyen átéli, hogy János
király hogyan zsonglőrködik a
hatalommal. Funtek Frigyesben több van a
megszállott népi hős elszántságából, a
sorsában halványan benne érződik a
Fattyú tragédiájának elvont lehetősége is.
De ami legalább olyan fontos volt
számomra, az a kettejük közötti kapcsolat.
Nálunk a partnerek párkapcsolatának
jellegére a legritkább esetben építenek.
Holott én a főiskolán együtt töltött évek
után biztos vagyok abban, hogy
mindkettőjük személyisége mélyén van
valami olyan, ami működtetni tudja a

másikban levő energiaforrásokat, a másik
fiú egyéniségét is. Ez a két ember a
főiskolán éveken át vezette, segítette,
támadta egymást. Még a rivalizálással is
egymás szakmai feljövetelét segítették.
Nagyon bízom benne, hogy ők ketten



világszínház
még sokszor és remekül fognak együtt
játszani.

Tetszik nekem ez a felelősségteljes szeretet
és tisztelet, amivel tanárként legjobb
tanítványairól, mai kollégáiról beszél.

- Ezek a gyerekek nyilvánvalóan ha-
tottak rám, és talán én is hatottam rájuk.
Főiskolás éveik alatt sok filmfőszerepre
nem adtam ki őket pedig még idejük is lett
volna -, ha azt éreztem, hogy a felkínált
szerep rossz irányba befolyásolná a
pályájukat. Egyszer-egyszer ha-talmi,
tanári szóval is döntöttem, de többnyire
megbeszéltük a dolgokat. Tudták rólam,
hogy nemcsak tiltani szoktam. Ha
valamilyen, tehetségük ki-bontakozását
segítő ajánlatról értesültem, még a
főiskolai munkát is kész voltam
alárendelni, átütemezni, hogy kiadhassam
őket. Például Fazekas Zsuzsát a Szép
Ernő-darab főszerepére. Mindannyian
tudtuk, hogy Mácsai Pál II. éves zártkörű
vizsgáján nem az osztályzat, a „kiesni
vagy bent maradni" a tét, hanem Romeo
szerepe.

- A z elmondottak alapján á érzem, a János
király előadásával és foggadtatásánal meg van
elégedve.

Örülök, hogy ezúttal az előadás
visszaigazolta művészi és pedagógiai
elképzelésemet is. Egyesekkel ellentétben,
én jobbnak kidolgozottabbnak, erőtel-
jesebbnek - tartom a várszínházi válto-
zatot. Úgy érzem, itt sikerült végre el-
érnem például az előjátékban azt, amit
Ruszt előadásaiban annyira élvezek. Hogy
a színészek belülről celebrálják. a játékot.
Ehhez az keli, hogy tíz-tizenöt ember a
színfalakon belül is teljes feszültségben, a
játszókkal együtt lélegezve élje át már a
kezdet kezdetén a szín-pad felmosásának
pillanatait. Aki gyakorló színházi ember,
tudja, hogy hányszor kell az előadások
első perceiben csend-re inteni a
várakozókat. Itt egyetlen alkalommal sem
volt erre szükség. A színészek részeivé
lettek valamiféle kollektív akaratnak, és
mindannyian, személy szerint és
testületileg is, felvállalták az előadás
jelentését és stílusát.

Ezt éreztük meg mi, nézők és kritikusok is.

Az előadás stílura természetesen a vizuális
megoldásokból is következett. Ebbe pedig a
díszlettervező is bedolgozott.

Csikós Attilával az a jó, hogy munka
közben a legtöbbez nem a díszletről és
nem az ajtók szélességéről, a faanyag
minőségéről, a technikai nehézségekről,
hanem a darabról beszélünk. Az ő díszletei
rendszerint azért alkotják szerves részét az
előadásoknak, mert ő nem szere

pelni akar, hanem belül van a produkción.
Egy alkalommal valami új meg-oldással
kísérleteznem egy probán, ami nem
igazolódott, viszont Csikós a szünetben
feldúltan jött He hozzám, hogy mi történt,
csak nem akarom ilyen módon megölni a
már megtalált jelenetet?
U a díszletért felelős, de soha nem zár-
kózik be a maga reszortfeladatába, mindig
az egész izgatja. Most is úgy éreztem,
hogy a színészekkel együtt - fel-vállalta
az ügyet, az előadást.

A témát, a Dürrenmatt-adaptáció és a
Kerényi rendezte produkció felvetette
eszmei, művészi és pedagógiai problémát.
boncolgatását még folytathatnánk, de
talán nincs rá szükség: a többit el-
mondták a két János király-előadás kriti-
kái, amelyekből sokadszorra is kivilág-
lik, a rendező elsősorban a választott
feladatok megoldásakor, a felismert és
felvállalt időszerű mondanivaló szolgá-
latában juthat el a megvalósított előadás-
ban saját tehetsége szintjére, a profizmus-
tól - a személcességig.

E számunk szerzői:

BARTA ANDRÁS újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ, munkatársa

DURÓ GYÖZŐ ,

a Katona józsef Színház dramaturgja

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezerője

GYÖRGY PÉTER,
az E L T E E sztétikai Tanszékének
tanársegédje

KOLTAI TÁMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ,
munkatársa

KOVÁCS DEZSŐ újságíró,
a Kritika munkatársa

JOAN MELLOAN kritikus

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

SOMLYAI JÁNOS,
a Pannónia Filmstúdió lektora

SZÁNTŐ JUDIT dramaturg,
a Színházi Intézet osztályvezetője

SZENTGYÖRGYI RITA
dramaturggyakornok

VASS ZSUZSA,

a Színházi Intézet munkatársa

CSÁKI JUDIT

Kialszanak a fények?

Színház New Yorkban 1984 őszén II.

Kívülállónak még egy részletes színházi
program birtokában is nehéz - szinte
lehetetlen kiválasztani azokat az elő-
adásokat, amelyek reprezentatív és infor-
matív képet adnak New York színházi
életéről. Igai ugyan, hogy például az ITI
minden előzetes értesítés, ajánló-levél
nélkül -- készségesen segített nekem
ebben, akárcsak színikritikus és színházak
környékén dolgozó ismerőseim; mégse
vagyok bizonyos abban, hogy épp azt
láttam, ami érdekes, s hogy mindent
láttam, ami figyelemre méltó.

Valamelyes átmenetet szerettem volna
találni magamnak a magyar (európai) és
az amerikai színház között. Korábbi
tapasztalataim alapján tudtam, hogy a
befogadási mechanizmus átállításában
nem a nyelvi nehézség a legnagyobb
gond, hanem a teljesen elütő kulturális
háttér, a színháznak és színielőadásnak a
miénktől alapvetően eltérő szerepe és
lehetősége. A színházi struktúra különb-
ségeiből követkenően más helyzetben
vannak New York színpadain az élő és
holt, hazai és külföldi klasszikusok, mint
nálunk, de más az avantgarde minősége és
aránya is, a kísérletek, új törekvések
múltja, jelene, jövője.

Átmenetnek igazán kapóra jött nekem
Kroetz. Éppen az idő tájt mutatták be ott
Through the Leaves (Wer durch Laub
g e h t . . . ) című darabját, hatalmas szakmai
sikerrel. Kroetz hamisítatlan európai, sőt
közép-európai mivolta s e zajos kritikai
megdicsőülés együtt ugyan némi gyanúval
töltött el az előadást illetően - mint
később kiderült, alaptalanul.

A színre vivő Joseph Papp (neve elle-
nére sem magyar származású) producer
méltán híres-neves Public Theaterje -
egyébként off-Broadway színház. Száz-tíz
személyes kamaratermében játszották a
kétszemélyes kamaradarabot, állandó
teltházak előtt.

Kroetz győzelme

A történet Kroetz-höz méltóan egyszerű,
puritán. Anette középkorú asszony,
egyedül dolgozik saját hentesboltjában.
Victor útépírő munkás, szintén közép-
korú. Kettőjük viszonyának, e rögös,


