
Országos Színházi Találkozó

kimunkálásra; Balázs Péter Pacsenkója,
Reviczky Gábor Szergyukja és Lukács
Sándor Törzskapitánya évek óta készen
van már.

Presser Gábor zenéje és válogatása
tökéletesen illeszkedik az előadás jobbik
részéhez, a rendező sajátos hangulatvi-
lágához és Kern András színészegyé-
niségéhez. Időnként és helyenként ők
hárman együtt még azt is meg tudták
sejtetni, milyen film készülhetett volna az
eredetiből. Jó. Innen az előadás tévedései.

Ragyogj, ragyogj, csillagom! (Vígszínház)

Mitta-Dunszkij Frid művéből Rab Zsu-
zsa fordításának felhasználásával színpadra
írta: Kern András és Sándor Pál. Rendező:
Sándor Pál. Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez:
Koppány Gizi. Zenéiét összeállította és részben
szerezte: Presser Gábor. Koreográfus:
Szekeres Lajos. A rendező munkatársa:
Heitler Mariann. Az előadás létrehozásában
közreműködtek: Éberwein Róbert, Ferenczi
Gábor, Héji János, Jánoska Zsuzsa, Koplek
Rita, Palásthy Pál.

Szereplők: Kern András, Balázs Péter,
Lukács Sándor, Reviczky Gábor, Méhes
László, Horváth László, Pásztor Edina f.
h., Szepessy Klára f. h., Füzessy Ottó,
Eszenyi Enikő, Várhegyi Dénes f. h.,
Szerémy Zoltán, Rudolf Péter, hang
Györgyi m. v., Farkas Antal, Sándor Iza,
Kiss Erika f, h., Sipos András, Bars
József, Mollok Gabriella.

E számunk szerzői:

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

GÉCZI JÁNOS író

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a

SZÍNHÁZ munkatársa

PETERDI NAGY LÁSZLÓ
a Magyar Színházi Intézet osztályvezető-
helyettese

RÓNA KATALIN újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

IRINA RUBANOVA újságíró

SZABÓ GYÖRGY író

SZŰCS KATALIN újságíró,
a Kritika munkatársa

TARJÁN TAMÁS,
az ELTE XX. századi
magyar tanszékének adjunktusa

SZÉKELY GÁBOR: Egy szovjet színész
éppen a napokban mondott egy gyönyörű
történetet, amely nekem nagyon tetszett.
A történet úgy szólt, hogy a háborúban
hadiszínház járta a frontot, és ennek a
színháznak az egyik előadásán
valamilyen generátorhiba miatt nem volt
világítása. Besötétedett, és a nézők, a
katonák elővették zseblámpájukat, és azt
a színészt kezdték világítani, aki leg-
inkább érdekelte őket, aki jó volt. Tehát
arra egészen különleges, sajátosan meg-
emelt figyelem terelődött. Azt hiszem,
hogy a Húsvétra a kritikának is, a zsürinek
is ilyen különleges figyelmet vagy
különleges fényt kell vetítenie. Tudós
kollégáim biztos sokat tudnának arról
mesélni, milyen nagy dolog az, hogy
Egerszegen ilyen jelentőségű színház van,
és ez, azt hiszem, még az előadás
jelentőségénél is lényegesebb.

Nagyon izgalmas és jó élmény volt,
hogy az előadáson különböző generá-
ciókat lehetett együtt látni, olyanokat,
akikkel találkoztam már életem folyamán
itt-ott, Pesten és vidéken, és pontosan
tudom, hogy rendkívül különböző stílusú
színészek, mégis olyan előadást láttam,
ahol ezeknek a színészeknek a játéka egy
egészbe illeszkedett bele, illetve egy
nagyon szép mondandójú, máig érvényes
darabnak a gondolatait, helyzeteit
egységesen tudták közvetíteni. Es ha az
ember azt is hozzáteszi, hogy nagyon sok
kezdő színész van ebben a csapatban,
akkor különösen fontos az, hogy nem
szólózások, nem az erőszakos színészi
exhibíció látszott, hanem a darab
gondolatainak közvetítése.

Két rövidebb, inkább csak a vitát pro-
vokáló vagy indító gondolatot szeretnék
elmondani. Nagyon-nagyon tetszett a

díszlet, a jelmez és az egész tér, és üdvö-
zölni való - ami Magyarországon
majdnem páratlan -, hogy akkora önbi-
zalma van a rendezőnek, a társulatnak,
hogy egy saját színházat épít az előadá-
sához. Azt hiszem, minden igazi színház-
művész ezzel a jó értelmű arroganciával
bír, és ebből nagyon sok valódi értéket
tud létrehozni. Nálunk bizony egy plusz
lepel, ami effektusként szerepel egy
darabban, egy hatszor tizenkét méteres
anyag felhasználását is nagyon meg kell
gondolni, hogy azért az egy effektusért az
óriási anyagköltség, a rengeteg „felesle-
ges" munka, pénz vajon megéri-e vagy
nem éri meg. Azt hiszem, hogy ez az elő-
adás valóban erre a nagyon izgalmas, jól
kitalált és megkomponált térre alakult ki,
képzelődött el és valósult meg.
Szakmailag nagyon izgalmas volt ennek a
térnek a szimultán használata. Egyet-len
apró kritikai megjegyzés: az előadás
befejezését, a darab végi „rádiójátékot"

egyszerűen nem értettem. Ez a tér, sze-
rintem, még bőségesebb stilizációt is el-
viselt volna, tehát nem kellett volna a
téren kívülre helyezni a színészeket. Ezen
a téren belül bármily játékmód-el-
képzelést megengedett volna maga a já-
tékszabály, és akkor pont a befejezés
előtt nem lett volna egy csak félig-
meddig hallható, nem pontosan értel-
mezhető része az előadásnak. A darab
nagyon fontos, nagyon szép, még ha
vannak is részletei, amelyek egy kicsit
naivabbak és ma már talán nem olyan
egyértelműek, de nagyon szépen drama-
tizált, szépen elgondolt.

Az előadás kapcsán két dolgot vetnék
fel. Az egyik: az öröm és az élmény meg-
fogalmazása után arra hívtam volna fel a
színész kollégák figyelmét - ha nagyobb

Az Országos Szánházi Találkozóra benevezett vidéki előadások után a
Színházművészeti Szövetség szakmai vitákat rendezett, amelyek szövegét
az eddigi szokásoknak megfelelően kiadják.. Mi, megelőzve a jegyzőkönyv
közreadását, két vita anyagát közöljük, abból a meg-gondolásból, hogy a
zalaegerszegi Húsvét és a kaposvári Gőzfürdő kapcsán elhangzó
vélemények túlmutatnak az adott előadások elemzésén, és általánosabb,
szánházi életünk egészét foglalkoztató kérdésekhez is kapcsolódnak. A

Húsvét-vita vezetői Székely Gábor és Nánay István, a Gőzfürdőé
Szinetár Miklós és Tarján Tamás voltak.

1z eredetileg magnószalagon rögzített beszélgetést lényegét tekintve
változatlanul közöljük, a szövegen csak a kinyomtatáshoz feltétlen
szükséges szerkesztést, rövidítést', stiláris változtatást hajtottak végre. (A
szerk.)

Kerekasztal-beszélgetés a zalaegerszegi Húsvétról



számban lennének itt (és éppen nem Pálfi
Zoli, aki talán két-három társával a kivételt
képezte) -, hogy amennyire míves az
előadás rendezőileg, zeneileg, annyira -
úgy tűnik - csak egy gesztusból dolgoznak
a színészek. Nem a tehetségükben van a
hiba, hanem mintha a saját munkájuk nem
lenne olyan mértékben kibontva, ahogy a
feladat azt meg-követelné. Például a
Szását játszó fiatal színész, Kerekes
László alkatilag is naiv fiatalember, de
erre a naivitásra még rá-téve,
tulajdonképpen permanensen egy dolgot
játszik csak végig. Nagyon sok jele
tapasztalható annak, hogy a színészek
igazából egy gesztusból építik fel a
szerepüket, és ezért az alakítások egy
kicsit fárasztóvá, néha monotonná válnak.
Lehet, hogy ez csak az esti előadás
specifikuma volt, vagy a fáradtságból
következett, de a második részben, ami-
kor a darab már nem egy széles pannó,
nem kis töredékszerű jelenetekből áll,
hanem íróilag tágabb, hosszabb dialógu-
sok, párbeszédek, nagyobb lélegzetű je-
lenetek vannak, akkor a nagyon tisztes-
séges, lelkes színjátszáson túl a motivá-
ciók kezdenek hiányozni. Megint mon-
dom: ez nem tehetség, inkább gyakor-
lottság és színészmentalitás kérdése.
Mintha a pillanatnyi színészi erő már nem
lenne elegendő a tizenöt perces kis
egyfelvonásosra vagy nagyjelenetre, arra,
hogy a színész olyan motiváltan dol-
gozzon, hogy az mindig és minden eset-
ben reveláljon és igazán izgalmas legyen.
Az előadásnak - miközben még egyszer
hangsúlyozom: legnagyobb erénye szí-
nészileg az, hogy csapatmunkát látni, hogy
mindenki megérzéssel vagy rendezői
instrukcióra körülbelül a saját helyét,
idejét akarja csak kihasítani az elő-
adáshól- az az egyik nagy hiányossága,
hogy a színészek többsége még eléggé
motiválatlanul játssza ezt a játékot.

A másik megjegyzésem: minden nagy-
szerű színházban - mint amilyenné előbb-
utóbb és várhatóan válhat az immáron
három éve működő zalaegerszegi is - a
jelentős előadásokon túl egy nagyon
fontos dolog is megfigyelhető: jelentős
színészi iskolák alakulnak ki bennük.
Miközben a rosszul működő színházakban
a színészi játék elkezd önismétlődővé,
korszerűtlenné, tehát nem bennünket
kifejezővé válni, a jól működő színhá-
zakban nemcsak jó előadások születnek,
hanem olyan apró árnyalatokban külön-
böző, de friss színészi nyelv kimunkálása,
stílusa kezd kialakulni, amely rettentően
fontos.

NÁNAY ISTVÁN: Én kétszer láttam az
előadást, a bemutatót és a tegnap dél-
utánit. A két egymástól némileg különbö-
ző élmény hatása alatt állíthatom, hogy a
Húsvét nagyon jelentős előadás, nemcsak
a fesztiválon, de az egész évadban, a za-
laegerszegi színház életében és Ruszt Jó-
zsef pályáján is. Olyan kivételes találko-
zása a témának és a ruszti színházi formá-
nak, amelyhez hasonló a nyolc-kilenc
évvel ezelőtti kecskeméti Csendes Don

volt. Nemcsak azért, mert mind a kettő
ugyanahhoz az időszakhoz, történelmi
eseménykörhöz kötődik, hanem azért is,
mert mindkettő azt boncolgatja - ami jó
pár Ruszt-előadásnak a fő kérdése -, hogy
a történelem viharaiban hogyan áll helyt
az ember, hogyan tükröződnek az ember
életében a huszadik század véres és
kaotikus történelmi eseményei. Azt
hiszem, mindkét előadásban hasonlókép-
pen izgalmasan sikerült megfogalmazni a
történelmi sorsfordulók időszakába,
helyzeteibe került ember konfliktusait, és
párosítani azzal a színházi formával, ami
elsősorban Ruszt nevéhez fűződik, és amit
úgy szoktunk nevezni, hogy „szer-
tartásszínház". De míg a Csendes Donban
egy óriási regényfolyamot sikerült úgy
átalakítania Rusztnak, hogy az ember
esendőségét és kiszolgáltatottságát, az
ember ember ellen fordíthatóságát lehetett
vizsgálni, itt most egy teljesen más utat
kellett követnie. A Húsvétban Babel
Lovashadsereg-ciklusának harmincöt
novellájából - amelyek nagyon rövid, két-
három oldalas írások, s vagy egy-egy
személy életútját sűrítik magukba, vagy
egy konfliktushelyzetben adnak képet az
emberekről - sikerült összeállítania egy
totális érvényű művet. Ez az előadás csak
olyan térszínházi formában születhetett
meg ahogy Székely Gábor is említette -,
amelyben lehetőség van a szimultán
játékra. A különböző emberi sorsok a
novellaciklusban is egymásra
kopírozódnak: több novellában fordul-nak
elő ugyanazok a figurák, az egyik írásban
egy-egy ember teljes életét össze-foglalja
az író, másutt éppen csak említi őket, de
állandó összefüggés van a szereplők, az
események között, a figurák novelláról
novellára vándorolnak. Ezt az írói
szerkezetet azáltal sikerült színházi
szerkezetbe átemelni, hogy a térszínházi
formában létrejött az a szimultán játék,
amelyben az egyes életek, az egyes sze-
repek állandóan egymásra vonatkoznak.

Ez csak az egyik fajta vonatkoztatási
rendszer. Lényegesebb a történelmi ese-
mények és az emberi sorsok, illetve a

biblikus utalások közötti, amely részben a
templomi helyszínek és a húsvéti ün-
nepkör kapcsán jelenik meg, részben
Apolek festményén és magában Apolek
figurájában, illetve abban, ahogy az egyes
figurák megelevenítenek, jelképeznek
bizonyos bibliai pillanatokat, helyzeteket
vagy eseményeket. Természetesen nem
egy az egyben való megfelelésről van
szó. Nem arról, hogy egy passió - mert
végül is az az előadás -- hajdani szereplői
egy mai, illetve az 1920-as évek emberei
lennének. Itt tulajdonképpen az egyes
bibliai helyzetek szereplői megsokszoro-
zódnak, tehát például Trunov halála, te-
metése megfelelhet egy konkrét bibliai
szituációnak, de Krisztus alakja más figu-
rákban is megjelenik, Szásáéban éppen
úgy, mint másokéban, például Apole-
kéban. Tehát egy érzékeny, sokszálú
vonatkozási rendszer jön létre az előadás-
ban, egyrészt a dramatikus anyagban,
másrészt a színpadi megjelenítésben.

Az előadás egyik nagy találmánya a
már említett freskó. Egyrészt az a hat
stáció, ami a képen látható, az előadás hat
nagy jelenetével közvetlenül vagy
áttételesen kapcsolatban van. Másrészt a
restaurálási folyamat során az 1920-as
történet szereplői válnak felismerhetővé a
bibliai tárgyú freskón. Míg a jobb oldali
freskó reneszánsz stílusú, baloldalt újra-
teremtődik egy másik freskó, ráadásul
úgy, hogy a festő lemos róla egy mészré-
teget. Ez alighanem alapvetően technikai
kérdés, mivel az előadás játékideje alatt
nem lehet megfesteni egy freskót, és úgy
is megszülethet egy képsor, hogy lehúz-
nak róla egy fedőréteget. Így születik a
freskó akkor is, amikor a református
templomokban leszedik a mészréteget,
amely évszázadokig megőrizte számunk-
ra a hajdani katolikus templom fanképeit.
De az is benne van ebben a gesztusban,
hogy mindaz, ami elfedi látásunkat a
darab problémaköréről, azt mossa le
Apolek: az előadás folyamán egyre
inkább saját problémánkká válik mindaz,
amit Babel a húszas évek kapcsán
fogalmazott meg a forradalomról, a
jóságról és rosszaságról, mindarról, amit
legpregnánsabban és legerőteljesebben
Gedali fejez ki: a forradalomnak örömnek
kéne lennie, és nem igenek és nemek
állandó szembefordításának, nem
szüntelen lövöldözésnek.

A freskó kapcsán kap hangsúlyos sze-
repet Apolek figurája is. Az előadást
felfoghatom úgy, mint Ljutov fejlődés-
történetét. Egy értelmiségi fiatalember
háborús helyzetbe kerül, és civilből ka-



tonává kell lennie. Igen ám, de mellette ott
van egy másik értelmiségi, Apolek, és
végül is a kettejük párbeszéde, Apolek
kommentárjai és Ljutov megfelelni akarása
közötti ellentét az, ami keretbe fogja és
meghatározza azokat az epizódokat,
amelyek lejátszódnak. Apoleknek - aki, ha
jól emlékszem, két vagy három novellában
szerepel; egy szól róla, és talán kettőben
csak megjelenik -. megnövekszik. a
szerepe. Egy szkeptikus és egy hivő
magatartás áll szemben egymással; Apolek
és Ljutov viszonyában, illetve
párbeszédeiben bomlik ki leginkább
mindaz, ami a forradalom, a háború lé-
nyegéről, a túlélésről megfogalmazódik.
Valamint arról a babeli, de gondolom
ruszti és társulati hitvallásként is felfog-
ható kérdésről, hogy másként nem ha-
gyományozhatjuk magunkat, tetteinket az
utókorra, csak ahogy a festő a művészetén
keresztül teszi, ahogy a tizenhatodik
századi Velencéről, emberekről,
viselkedésről, ruházatról, építészetről a
legtöbbet úgy tudjuk meg, ha megnézzük
az akkori művészeti tárgyakat. Fel-téve,
hogy megmaradnak, mert a legfőbb kérdés
az, hogy ebben a zűrzavaros világban
megmarad-e mindaz, amit alkotunk.

Az előadásról. Székely Gábor már ki-
ogásolta, ami nekem is a legnagyobb
bajom, a befejezést. Mindaz, ami addig
kitűnően működik, egyszer csak meghal,
mindaz, ami igaz, feszült és gyönyörű
színházi pillanat, az egyszerre színház-
ellenessé válik. Három óra után a néző
figyelő és együtt élő képessége amúgy is
kezd lankadni, és pont ekkor jön az a bi-
zonyos „rádiójáték". Fenntartásokkal, de el
tudnám fogadni ezt a megoldást is, ha a
szimultanizmus továbbra is megmarad-na,
s olyan intenzív pillanatai lennének a
játéktéren maradt kér szereplőnek, Apo-
leknek és a néma Janeknek, amelyek el-
lensúlyoznák a színfalak mögött elhangzó
szöveg erőtlenségét. De ez az ellenpon-
tozás nem jön létre. Ráadásul a délutáni
előadáson valami hiba is történhetett, mert
a gránátbecsapódás, aminek következtében
a légnyomás leveri a keresztet, s a
főszereplők meghalnak, erőtlen, kontúr
nélküli epizóddá vált. De ez nem-csak a
tegnap délutáni előadáson volt így, hanem
azon is, amit először láttam, tehát a jelenet
az előadás egyik megoldatlan pontja.

Való igaz, hogy az előadásnak kettős
szerkezete van. Az első rész apró mo-
zaikokból felrajzolt széles pannója a
második részben zártabb jelenetekké sű

rűsödik. Míg annak idején az első rész
volt az izgalmasabb, s a második szét-.

esőbbnek tűnt, a délutáni előadáson az
első rész nem akart összeállni, viszont a
második erőteljes lett. Hogy ennek az
intenzitásingadozásnak mi az oka, nem
tudom. Ahogy az előadás egésze, úgy a
színészi alakítások is változtak. Annak
idején például Szalma Tamás figurájában
csak a dekadenciát éreztem, az erőt nem.
Most a második részben nagyon erős lett
Szalma Szalinszkije, különösen a
komisszár és Szalinszkij közötti össze-
csapásban. Nem szeretnék minden színészi
alakításról külön beszélni, de azt
mindenképpen szeretném elmondani, hogy
ez a produkció volt az első, amely-ben az
akkor a színházhoz kerülő főiskolások
együtt játszottak a többé-kevésbé már
alakuló társulattal. Az volt az érzésem,
hogy a főiskolások tökéletesen be-
illeszkedtek az előadás közegébe, nagyon
jól értették és beszélték a ruszti színházi
nyelvet.

Ahhoz a kérdéshez, hogy motiválat-
lanak-e a színészi alakítások, azt szeret-
ném hozzátenni, hogy ez részben Ruszt
társulatépítő gyakorlatából is következik.
Amikor új társulattal dolgozik,

ak-
kor többnyire olyan darabokat választ,
amelyekben főleg az egy motívumból
kibomló, vagy egy motívumot hangsú-
lyozó színészi alakításokra van elsősor-
ban. lehetőség és szükség, mert így lehet a
fiatalokat - vagy nem fiatalokat - bizonyos
stiláris vagy szakmai megoldásokra
rávezetni, felkészíteni. Ruszt azt a leg-
pregnánsabban Grotowski által. meghatá-
rozott jelenséget használja ilyenkor fel,
hogy a színész hibáit is ki kell aknázni,
tehát a színésznek olyan adottságaiból kell
dolgozni, ami adva van, és azt úgy kell
beépíteni egy figurába, hogy az az egész
előadást gazdagítsa. Azt hiszem, erről
lehetett szó ebben az esetben is, hiszen öt
teljesen kezdő embert kellett be-állítani
egy előadásba, ráadásul kulcsfigurákként.
Es azt hiszem, mindegyik nagyon jól
oldotta meg ezeket a feladatokat.

Néhány nagy színészi élményem van. Az
egyik a Gedalit játszó Máriáss József, aki
egészen egyszerűen és megrendítően
teremti meg az öreg zsidó fontos figuráját.
Nagyon szeretem Barta Mária alakját is.
Ebben az előadásban a női szerepek kissé
halványabbak, mint a fér-fiakéi, s Barta
Mária alakítása arra szép példa, hogyan
lehet egy néhány mondatos szerepet
jelentőssé növelni. A Rusze-féle
színháznak -- mint minden jó szín-

háznak -- az is jellemzője, hogy az egyes
gesztusok, a figurák magatartása sokszor
többet, lényegesebb információkat hor-
doz, a kapcsolatokat mélyebben bontja ki,
mint a szöveg. Itt nem arról van szó, hogy
a szöveg ellenébe vagy a szöveget
nélkülözve játszanának, hanem arról,
hogy a szöveg mellett a gesztusoknak,
magatartásoknak ebben a színházban
sokkal nagyobb fontossága van, mint sok
más fajtában. Barta Mária alázata és
tudása meghatározó a társulat életében, s
ez az alakítása is bizonyság arra: minden
szerepet úgy tud fontossá tenni, hogy
mindig szem. előtt tartja a figura
darabban elfoglalt helyét, súlyát.

SZÉKELY GÁBOR: Nem tudom, akadt-e
már elég vitaanyag

RESZT JÓZSEF: Válaszolnék. Az egyik
legnagyobb felnőttkori olvasmány-
élményem a Csendes D o n volt, amelyet jó
tíz évvel ezelőtt olvastam, és akkor
készült a Nánay által említett adaptáció,
illetve előadás. Akkor már meg voltam
áldva vagy verve a szertartásszínház
keresésével. Nem' választottam a Csendes

Don Ohlopkov-féle variációját, amely a.
legszínházibb, legkeményebb feldolgozás,
de a tíz évvel később született adaptációt
sem, amit, úgy tudom, többször is
játszottak Moszkvában, de túlságosan
irodalmi, egy történetet illusztráló pla-
kátelőadásban. Az Ohlopkov-feldolgozás
tulajdonképpen egy nagy freskó volt, de
egy aktuális politikum tartotta össze, ami
aztán az éVtizedek során eltűnt belőle.
Ezért készítettem magam a szöveg-
könyvet, amelyben, azt hiszem, sikerült
egy valóságos nagy történelmi szituációt
valamelyest ütköztetni egyfajta szertar-
tásossággal. Ez a szertartásosság persze
mindig epikus,' mindig ugyanazt beszéli
cl, de valójában mégsem egyszerűen egy
„mise", amely ' vasárnap délelőttönként
ismétlődik. Engem tulajdonképpen az
„ismétlés" izgat ebben a szertartásyi-
lágban, na meg az a sok rossz formájú
szertartás, ami annak következménye,
hogy a régiek eltűntek, az újak pedig
ügyetlenek és üresek. Ezekkel az egyip-
tomi falfestményektől a mai politikai
nagygyűlésekig ugyanaz a bajom vagy
örömöm. De én hiszem, hogy szükségesek
a szertartások, szükséges a gesz-tusok
szabályozottsága. A Csendes D o n kapcsán
érlelődött meg bennem az egész korszak
iránti kíváncsiságom és szeretetem.
Gondoltam is, össze kéne rakni az e
korról szóló darabokat vagy regénye-



ket, és lényegében az jönne létre belőle,
amit a görögök megcsináltak, az új vi-
lágnak a mitológiája, egy új Iliász.

A Húsvét azért volt érdekes számomra,
mert adott volt benne egy pravoszláv vagy
keresztény mítoszkör, amelyik fan-
tasztikussá változik, mert tulajdonképpen
megismétlődik, csak valóban - ahogy
Nánay Pista mondja - megsokszorozódva.
Trunov ugyanúgy Krisztus teste, mint
Szása, s Krisztus halála és menny-
bemenetele is megismétlődik sorsukban,
tehát egy valóságszintről teremtődik egy új
mitológia. Ehhez azonban a hagyományos
ülésrendet és védekező apparátust azzal a
bizonyos demarkációs vonallal - ami a
zenekari árok körül alakult ki, nem tudom,
hány száz éve - ebben az előadásban nem
lehet használni. Mint ahogy - gondolom -
a katakombákban, ahol a kora keresztény
szertartások először létrejöttek, sem volt
ilyen ülésrend, nem voltak még olyan
sokan. Azzal, hogy ezt az előadást
viszonylag kevesebben nézik, és
megszűnik a demarkációs vonal a valóság
és a nézőtér között, tulajdonképpen
megszűnik a színészek védettsége és a
nézők védettsége. Azt is mondhatnám,
hogy azok a bizonyos sztanyiszlavszkiji
szituációs körök kitágulnak, és a néző
benne ül a szituációban. A színészeknek
kutya kötelességük tudomásul venni -
okosan vagy rutinosan vagy ügyetlenül -,
hogy a néző benne van az ő
szituációjukban. És nagyon fontos, hogy a
néző számára a másik néző is benne
legyen a szituációban. Ez nagy Grotowski-
lelemény, és riasztóan gyönyörű
élményem.

Most arra reflektálnék, amit Székely
Gábor mondott a színészek motiválatlan-
ságáról. Ez többnyire a fiatal színészek-nél
van így. A kérdés ellenkezője viszont az
idősebb, tehetséges színészeknél merül fel,
akik túlmotiváltak. Végül a két jelenséget
össze kell békíteni, amikor - ezt minden
rendezőkolléga tudja - az utolsó
pillanatban kétségbeesetten kezdődik a
kozmetika: itt egy kicsit levenni, ott egy
kicsit megerősíteni, még egy kis zenét oda,
fényt vagy valamit ide, hiszen be kell
fejezni a munkát, annak érthető dolognak
kell lennie. De a motiválatlanság abból a
pedagógiai módszerből is fakad, amire
Nánay célzott, meg az én egész
mentalitásomból is, abból, hogy
türelmesebb vagyok velük, mint például
ahogy Székely Gábor szokott lenni. Miért
vagyok türelmes ? Azért, mert félig ludas
vagyok. Ugyanis ezek az elő-adások
rettenetesen erős rendezői szer-

kezetek, amelyek a színészek számára - a
szerep milyensége, az egyén pszicho-
fizikai állapota szerint más-más mérték-
ben - viszonylag szűk mozgásteret en-
gednek. Nagyon gazdag valóságanyag-nak
kell valakiben lennie, hogy az a bizonyos
motiváció ilyen körülmények között
létrejöjjön. Tehát a fiatal színészek
illusztrálnak, az idősebbek pedig erősen
játszanak - ez is rossz: édeskések vagy
ecetesek. A fiatal színészek beleszeretnek
egy gügyögő hangba, elkezdik és nem
tudják abbahagyni. Ez előadáson-ként
változik. Nemcsák Károly általában
beleesik a Ljutov-féle gügyögésbe, viszi
őt a szemüvege meg a sapkája. Ez magyar
színészbetegség. És hadd mondjam el a
szakmánk védelmében, hogy nem találják
meg a feladatot „egy" mondatban, a
szerepegészet játsszák. A nagy
mócsingokhoz lenne csak étvágyuk és
kedvük. Tehát tulajdonképpen deduktív a
módszer, holott a színészi munkának
induktívnak kellene lennie. A főiskolán
nem lehet ezt nekik megtanítani, mert
akkor még fiatalok, a szakmában pedig
nemigen tudják megtanulni, mert ezt elég
kevesen tudják, vagy akik tudják, nem
játszanak becsülettel. Ez patthelyzet.

A „rádiójáték"! Tulajdonképpen dü-
hömben hagytam bent, mert egyszer ezt
meg kellene tudni csinálni! És ennek
jónak kellene lennie! És csak úgy lehet jó,
ahogy én azt elgondoltam! A vége
tulajdonképpen az, hogy ott marad a festő
abban a romos templomban, és bejön egy
ember, Szása. Ha a szimultán teret
használom, elvész a bejövetel erős
gesztusa, holott következetes és intenzív
gesztusfolyamati rendszere van az elő-
adásnak. Ugyanígy elvész Ljutov elő-
adászáró pillanata is. A struktúra végül is
ez: egy ember meg a hülye gyerek marad
a templomban, egy ember bejön, hogy
megmentse őket, és egy másik ugyanoda
talál vissza. Tehát számomra a templom
vagy a mű ilyen szerepe rettenetesen
fontos. Három nagy rétege van a
darabnak, illetve az előadásnak, amelyeket
a történelmet csináló ilyen-amolyan
emberek, a történelmi feladatot kereső
fiatal értelmiségi, Ljutov és Apolek, a
művész, képviselnek, az az Apolek, aki
valamifajta szellemi részegséggel
habzsolja azt a valóságot, amit ő mindig
kívülről néz, tehát sosincs benne. De talán
éppen ezért többet látott belőle. Tehát
ennek a szerkezetnek kel-lene működnie.
Ha ezt a jelenetet be-teszem a térbe, akkor
ez a szituáció

nem jön létre. Nagyon is világosan,
tempósan, hangosan kellene mondani a
szöveget, de a színészek a mai napig
olvassák, nem tudom, miért .. .

NÁNAY ISTVÁN: Nem hiszem, hogy ha
a színészek könyv nélkül tudnák a
szöveget, akkor más lenne a jelenet hatása.
Hiszen mindaz, ami előtte lezajlik, az
rendkívül erőteljes, s a kontraszt azért oly
erős, mert ha valami kintről hangzik el, az
óhatatlanul veszít erejéből. Azt hiszem,
hogy itt dramaturgiai sűrítés vagy
beavatkozás kellene!

Ha már közbeszóltam, akkor még egy
színészről szeretnék beszélni. Farádiról.
Farádi hasonló szerepet játszik most, mint
a Csendes Donban, ahol ő volt a narrátor.
Egy olyan külső figura, aki érdekes
dramaturgiai helyzetben létezett: mint
narrátornak kívülről kellett láttatnia a
történetet, de időnként benne is volt a
cselekményben. Apolek ennek a figurának
egy bonyolultabb változata. A
kommentárok és a cselekményben való
részvétel nem egymástól szétválasztva,
hanem egyszerre jelenik meg, ráadásul az
író szerepe is majdnem egészében átkerült
az ő alakjába. Ezt a figurát Farádi
rendkívül jól és nagyon izgalmasan oldja
meg. Évek óta nem láttam őt ilyen
erősnek.

FÉLIX LÁSZLó: Egy-két mondatot
szeretnék hozzáfűzni az itt elhangzot-
takhoz. Rendkívül nagy hatású volt
számomra a tegnap esti előadás. Hozzá-
teszem, hogy nem olvastam a Babel-
novellasorozatot. Szuverén műalkotás-
ként néztem az előadást, nem mint dra-
matizációt, nem mint adaptációt, és bá-
mulatos hatással volt rám. Élveztem,
elgondolkoztatott, ha nem is értettem talán
mindig minden ponton az utalásait, a
következtetéseit, mindenféleképpen
jelentős színházi élményem volt.

Hogy ez a rádiójáték van-e vagy nincsen
a végén ? Engem nem zavart. Talán
feltűnt, de nem zavart. Sőt, most az
előadás kapcsán az jutott eszembe, hogy
direkt jó, ha egy ilyen kitűnő elő-adásban
van egy-egy vitatható részlet. Nem baj,
hogy nem tökéletes, mert a tökéletes

az embertelen, gépies.
A Shakespeare-darabok sem tökéletesek,
nincs tökéletes. Attól jó, attól emberi az
egész, hogy Ruszt azt mondja: itt és itt
nem tudtam megoldani. Mert az ember az
ilyen műalkotásban örök harcban van az
anyaggal, és melyik az az anyag, amely
mindig engedelmes ?



Egy egészen aprócska észrevétel a
színészi motivációhoz. Azon gondolkod-
tam már tegnap este is, hogy itt két-három
generáció dolgozik együtt az elő-adásban.
Na most, hála a jó istennek, Európának
ebben a sarkában idestova huszonhat éve
nem dörögnek a fegyverek, nincs kiélezett
helyzet, az emberi élet nem válik úgy
kérdésessé az egyik pillanatról a másikra,
mint egy háborúban vagy egy
forradalomban vagy egy
ellenforradalcmban, egyszerűen békés
korszakban élünk. Pálfi Zoli korosztálya
még idegsejtjeiben sem hordozza azt, amit
az én korosztályom, tehát Ruszté is, amely
még gyerekként átélte a második
világháborút, ifjúként 56-ot. Tehát csak a
színészi tehetségük, tanulmányaik alapján
elsajátított technikájuk az, aminek
segítségével egy végletes szituációt
valahogy meg tudnak fogalmazni. Nem
láttak géppuskával lelőtt embert. En
láttam. Tudom, hogy nem úgy hal meg,
hogyha elölről lövik meg, akkor előreesik,
mint a színpadon szokás, ha-nem hátradől,
mert ellöki a lövés ereje. Tehát hiányzik
egy élmény, hála isten-nek, amit
tehetségből kell pótolni, de abból nyilván
csak motiválatlanabbul lehet. Adja isten,
hogy ne legyenek motiváltak még sokáig
ilyen értelemben.

RUSZT JÓZSEF: Így van! Hosszú évek
óta fiatal színészekkel dolgozom, és én is
azt tapasztalom, hogy hiányoznak a primer
hatások, és ezért előtérbe kerülnek a
szekunder élmények, amiket a cowboy-
filmekből, a krimikből, a tévéhíradóból
szereznek. Nagyon érdekes, hogy ebben a
viszonylag langyos és kissé hisztérikus
konszolidációban, amiben élünk, a fiatal
színészek nem ismerik a veszélyhelyzetet.
Az idegrendszerük nem érzi kellőképpen a
„veszélyt".

SZÉKELY GÁBOR: Erről sokat lehetne
beszélni. A vita előtt főiskolai él-
ményeinket vetettük össze Félix Lacival,
kesergő öreges panaszkodással: Jézusom,
mi lesz a világgal? Pedig nyilván a világ
ezután sem áll meg, és jönnek majd
fantasztikusan érdekes, másfajta,
másképpen sebezhető Othellók és másfajta
féltékenységek. Azt hisszük, az a
féltékenység, amit mi érzünk, és sajnáljuk,
ha valami belőlünk meg ami nekünk
fontos, elvész.

Egy szentségtörő mondattal szeretném a
kollégák vitakészségét fokozni. Nagyon
tetszett Pálfi Zoltán, Farkas Ignác és
Zsótér Sándor, Egy korosztályban

vannak a többiekkel, mégis egy bonyo-
lultabb és másfajta, kedvem szerint va-
lóbb színházat játszottak. Ez az egyik. A
másik: kitűnő barátom és jó kollégám
Rácz Tibi, akit nagyon szeretek, de nem
szeretem a színjátszását, mert heves volt,
mert közismert típust játszott, és nem
abban a tipizálási elvben, ahogy Ruszt
Jóska elmondta, hogy mindenkinek le-
gyen egyfajta alapjelentése, hanem
szimplifikálva értelmezte a feladatát.
Szalma Tamás nem tudott egy nehezebb
helyzetnek tökéletesen megfelelni, mégis
bonyolultabban és tán idegeiben is nyitot-
tabban játszott. Rácznál úgy éreztem,
hogy színészi vehemenciára építi a sze-
repet, a fokozások is inkább hergelősek
voltak.

Régóta irigyen figyeli az ember, ami-
kor egy kollégáját visszatérő jelzőkkel
említik. Ezek szépen megszervezett,
megszerzett, megérdemelt igazi jó javak,
amitől nem akarok megfosztani senkit,
még gondolatban sem. Mégis azt mon-
dom, Ruszt Jóska, hogy nekem ez az
előadás azért volt sokkal szimpatikusabb
más előadásaiddal szemben, mert a
szertartásszínház nem nagyon mutogatja
magát. Nem vált stílussá, hiszen az a
néhány megállított pillanat - a láb-mosás,
a temetés stb. -, amely természetesen sok
mindent felidézhet a keresztény mitológia
előtti időktől kezdve, reál-szituációba
ágyazott, nagyon átélt, közvetlenül reális
emberi kapcsolatokra le-fordított,
gyönyörű pillanat volt. Nagyon kevés
volt az a színpadi masinéria, ami nem
szituációban, nem színészben működött.
Valószínűleg attól, hogy maga a téma,
maga a jelenetek a saját misztériumukat
tudták megfogalmazni,

nem érezted annak a néha túlzott kény-
szerét, hogy a jelenetek misztériumát
kívülről vetítsd az egészre. Így aztán
nagyon lényegi, fontos és ökonomikus
megoldások születtek. Ezt - hogy úgy
mondjam - a szertartásszínház ellené-ben
szerettem volna elmondani.

TAKÁCS ISTVÁN: Én szintén kétszer
láttam a Húsvéto t , és érdekes eltéréseket
vagy különbözőségeket lehetett észre-
venni a két előadás között. Zalaeger-
szegen az egész intenzívebbnek tűnt, de
csupán az előadás primer rétegét tudtam
felfogni. Tegnap este talán nem volt
olyan intenzív a játék, de többrétű él-
ményt adott nekem. Az előadás nagyon
lényeges vonásának éppen azt tarthatjuk,
hogy hallatlanul komplex, rendkívül sok
asszociációt keltő, és az ezeket az
asszociációkat következetesen összekap-
csoló előadás rendkívül sokrétegű. Teg-
nap este egy nagyon profán hasonlatot
találtam erre: olyan az előadás, mint a
dobostorta, amelynek vízszintesen is le
lehet szedegetni a rétegeit, és akkor is
dobostorta marad, de lehet keresztül-
vágni is, és akkor is dobostortaként
ehetjük. Tehát horizontálisan és verti-
kálisan is lehet élvezni. Én az első elő-
adást vízszintesen élveztem, a tegnapit
inkább függőlegesen. Azért tartom ezt
fontosnak, mert ezen a találkozón, meg
általában az évad, az évadok során ren-
geteg olyan előadást látunk, amelynél
örülünk, ha egy rétege van, nem ez a fajta
sokrétűség.

Továbbá nagy kár, hogy nem tudunk
va g y nem akarunk részletesebben be-
szélni arról, hogy bizonyos megfelelés-
nek lehetünk tanúi. Tudniillik ne feled-
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kezzünk meg arról, hogy a Húsvétnak van
egy testvérdarabja, a Menekülés. Nagyon
érdekes párhuzamokat látok ebben a két
előadásban, noha a kettő teljesen más.
Semmiféle azonosság nincs, de valahol az
irányultságuk, az érdeklődésük, a
tendenciájuk, a választásuk nagyon
egybecsengő. Bizonyos írói világokra
rátaláló rendezői elképzelések nemigen
szoktak véletlenül létrejönni. Sőt,
továbbmennék. Babel és Bulgakov sorsa
közötti furcsa megfelelések is meg-
találhatók itt.

Még csak annyit tennék hozzá, hogy
amit Nánay Pista mondott, miszerint a
díszlet és a rendezés rátalált egymásra, azt
hiszem, tipikusan olyan eset, amikor a két
dolog nem választható szét, az egyik
feltételezi a másikat. Hogy ez a díszlet
azért jött létre, mert ilyen volt az előadás
rendezői elképzelése, vagy a rendezői
elképzelés azért volt olyan, amilyen, mert
ez a díszlet ilyen volt, az megint olyan
egymásnak megfelelés, ami sajnos a
magyar színpadokon egyre ritkább. Mert
általában külön irányba megy a szcenikai
és a rendezői elképzelés, és véres
verítékkel próbálja az egyik a másikat
magához ráncigálni. S ebből csak
kompromisszumok születnek. Én tegnap
este is, meg valamikor Zalaegerszegen is
azt éreztem, hogy itt nagyon ritka
egybecsengésről van szó. És ha majd a
tervezés díjáról döntenek, gondolom,
Menczel díszlete nem az utolsó helyen
szerepel majd, mert kevés-szer lehet ilyen
jó megoldást látni.

SZÉKELY GÁBOR: Hadd tegyek eleget
egy kötelességünknek. Körünkben szovjet
vendégek is vannak. Szeretettel
üdvözöljük őket, és miután úgy látom,
hogy nagy érdeklődéssel nézhették az
előadást és figyelik ezt a beszélgetést,
szívesen hallanánk autentikus vélemé-
nyüket.

MIHAIL ROGACSEVSZKIJ: Tegnap
érkeztünk, és egész véletlenül szovjet
darabot láttunk az első estén. De hát azt
mondják, minden véletlennek megvan a
maga törvényszerűsége is. Számunkra
nagy élmény, hogy a magyar színház ilyen
nagy érdeklődést mutat a szovjet
drámairodalom iránt. És külön örülünk
annak, hogy Magyarországon Babel talán
gyakrabban játszott szerző, mint nálunk, a
Szovjetunióban. És szerencsés az is, hogy
épp a prózához, tehát Babel novelláihoz
fordultak. Ezzel a színházi repertoár is
szélesedik, s ez jó

dolog, hiszen a színdarabok olyanok, mint
a pénz: vagy kevés van belőlük, vagy
egyáltalán nincs. Természetesen csak a jó
színdarabokról beszélek.

Ennek az előadásnak - úgy vettem észre
két pólusa van: Lenin és Jézus Krisztus.
Lenin a forradalomnak, Jézus Krisztus
pedig egyfajta morális nézetnek a
képviselője. Legalábbis úgy tűnt a
darabból. Az előadás egy pravoszláv
templomban zajlik. Ez egy mágneses tér,
amelyben élnek, harcolnak, meg-halnak a
hősök. Úgy gondolom, hogy az előadásban
van néhány negatívum. Például észre lehet
venni, amikor az egyik novella átmegy a
másikba. Ilyen-kor mintha a cselekvés egy
kicsit meg-állna, megtorpanna.
Lehetséges, hogy a darab egy kicsit
hosszú. Úgy tűnt nekem, hogy a színészek
túl nyíltan fejezik ki az érzéseiket, és
ezáltal mintha forszíroznák a
szenvedélyeket. Innen eredhet, hogy az
előadás némileg egy-hangú. Babelnél még
a tragédia is humoros, de nekem úgy tűnt,
hogy az elő-adásban kevés a humor. A
néző pedig várta volna. Némely helyen
Babel stílusa is elvész, ám ezt
kétségtelenül nehéz átadni.

Néhány pontatlanságot figyeltem meg a
kosztümöknél. Különösen ami a lovas-
hadsereg egyenruháit illeti. Nálunk, a
szovjet színházművészek szövetségénél
nagyon sok anyag van a szovjet és az
orosz darabokról, díszletekről, jelme-
zekről, és mi nagyon szívesen segítünk
önöknek, ha szükségük van rá.

Es még egy utolsó megjegyzés a darab
végéről. A finálé nagyon fontos
szimbolikus része a darabnak. A forra-
dalom nem halál. Márpedig itt majdnem
mindenki meghal. Milyen jó lett volna, ha
optimistább akkorddal fejeződik be az
előadás.

RUSZT JÓZSEF: Egy apró megjegyzés:
láttam Párizsban egy előadást, amelyben
magyar huszárok szerepeltek, és halálra
röhögtem magam. Nagyon nehéz
egyébként ebből a korból nálunk az
anyagokat, kellékeket beszerezni.

SZÉKELY GÁBOR: Ehhez hasonló vita
zajlott le egyszer nagyon kedves szovjet
vendégekkel nálunk a Menekülésről, és
ugyanezt a választ tudtuk adni, mint most
Ruszt. Ugyanakkor azt éreztük ki a
véleményükből, hogy számukra egy
darabban az emberi aspektusok ki-
bontásával szemben mintha fontosabb
volna a történelmi hitelesség. Számunkra

ez utóbbi nem ennyire fontos. Ez a dolog
egyik oldala. A másik pedig az, hogy
önök sokkal régebbi, nagyobb színházi
tradícióval rendelkeznek, mint mi, rá-
adásul a szovjet színházművészet nagy
korszakában különböző irányzatok éltek
egymás mellett, ezt mi soha nem értük el,
s a szovjet kollégák mint szakmát is igen
magas szinten ismerik a színházat. Tehát
a megjegyzések szakmaisága mégiscsak
fontos és jó dolog.

Az előadás végéről annyit szeretnék
mondani, hogy a „szimbólumokról" -
például mennybe kerül-e az ember vagy
nem, a forradalom nemcsak győzelem,
mert az egyes embernek halál is, pusz-
tulás is - egy egész előadás tud igazából
fogalmazni, és nem egy befejezés. Én
magam nagyon nem szeretem a darab-
végi összefoglalást. Mindig leegyszerű-
sítésnek érzem. És miután az ember
életében a szenvedés sokkal általánosabb,
mint a diadal, a megdicsőülés és a győ-
zelem, azért én sokkal közelebb érzem az
igazsághoz az előadás itt látott be-fejező
motívumát, mint ha valami nagy távlatot
fogalmazott volna meg. A darabban
Ljutov az az egyetlen túlélő, akinek az
átélt élmények birtokában kell elindulnia
az életbe. Ljutov - aki tulajdonképpen
maga Babel - végig csetlik-botlik a
történeten, és ott marad egy gesztussal,
ami annyit jelent: keresni fogom őket, a
bajtársakat. Tehát pontos útja van a
figurának. Képileg nagyon szép és
kifejező az a megoldás, ahogy a lég-
nyomás ledobja a keresztet, és Szása rá-
esik a keresztre, tehát minden kereszt-
úton ott lesz Szása, mint ahogy a Krisz-
tuska is ott van; de Ljutovnak tovább kell
mennie.

BŐGEL JÓZSEF: Én is kétszer láttam az
előadást, a bemutatón és a tegnap
délutánit. A tegnap látott előadás minden
tekintetben különbözik a premiertől.
Érzésem szerint a bemutató motiváltabb
volt, mint a tegnapi. De például Szalma
Tamás játéka tegnap volt ár-nyaltabb, míg
- úgy emlékszem - Rácz Tibor játéka a
premieren. Hogy ennek az ingadozásnak
mi az oka, az abból is levezethető, hogy
egyrészt egy széria végén vagyunk, és
esetleg itt-ott lazulások történtek, másrészt
pedig az utóbbi dőben kevesebbet
játszották a darabot.

Az érdekesség kedvéért megjegyzem,
hogy visszaemlékezve az előadásról szó-ló
és például a Szalma Tamást illető kri-
tikákra, azt hiszem, annak is tanúi lehe-
tünk, hogy Szalmát ösztökélhette az a



néhány negatív megjegyzés, amit a ko-
rábbi alakításaival vagy éppen a Húsvétban
nyújtott teljesítményével kapcsolat- ban a
kritika szóvá tett.

Ebben az adaptációban nagyon érde-
kesen és nagyon szuggesztíven jelent meg
az extenzív és az intenzív totalitás
kontaminációja. Számomra azért volt
érdekes olvasni az adaptációt és utána látni
az előadást, mert az emberábrázolásnak
hallatlan mélységei tárultak fel olvasva is,
látva is. Nemcsak a pravoszláv
templomban történő eseménysorról van
szó, hanem kitekintésről is. Érdekes és
fontos, ahogy ez a kettő össze-kapcsolódik
egy novellasorozatból ki-alakított műben,
amely drámává válik. Valaki emlegette a
tizenhatodik századi reneszánsz
festészetet. Az ember elgondolkodik:
Tiziano és mások festményein ott láthatjuk
ezt a kontaminációt. Azt tudniillik, hogy
van a mítosz, egy kihűlt mítosz,
tulajdonképpen egy vallásos mítosz, és
abba belekomponálódik a valóság. Ila
valaki, egy fiatal, ma meg-nézi mondjuk
Veronese Kánai menyegzőjét, és bizony
nagyon kevés mitológiai ismerettel
rendelkezik, akkor neki erről a képről az
jut az eszébe, hogy milyen pompázatosan
éltek akkor az emberek, mennyire örültek
a húsnak, az életnek, a valóság tárgyias
gazdagságának, és eszébe se jut, hogy ez
egy bibliai tárgyú mű. Veronesénél
összeesik a valóság és a mítosz, de
valamelyikben nem hisz. Ezek után azt
szeretném kérdezni Ruszt Józseftől, hogy
amikor a mítosz és a valóság
kontaminációját hozza létre, és ezzel
valami célja van, a szertartásszínháza
valamilyen világ-képet fejez ki,
tulajdonképpen miben hisz igazán

NÁNAY ISTVÁN: Nem értem a ki-
indulópontot! A festő mind a kettőben
hisz, azért kapcsolja össze a mítoszt és a
valóságot. Aki nézi azt a képet, és a
mítosszal már nem tud mit kezdeni, az
nem hiszi a mítoszt, de elfogadja esetleg a
valóságot. Vagy nem hiszi a valóságot,
mert a mítoszhoz van inkább köze.

Másfelől nem hiszem, hogy a kritikának
bármifajta hatása lenne az alkotókra, akár
a rendezőkre, akár a színészekre. Tehát
nem hiszem, hogy Szalma Tamás azért
szállt magába, mert a kritikusok leírták,
hogy üres a játéka. Sokkal jobban hiszek
viszont egy másik dologban. Kétfajta
színészfoglalkoztatási gyakorlatot ismerek.
Az egyik kényelmesebb: bizonyos fajta
színészek bizonyos fajta

szerepeket játszanak sorozatban. Ez az
általános gyakorlat. De kivétel is akad.
Vannak, akik azokat a színészeket, akik
egy idő után kezdenek belefáradni ugyan-
annak a típusnak az eljátszásába, vala-mi
más feladattal próbálják kirántani ebből a
helyzetből, és így próbálják gazdagítani
művészetüket. Ebben az évadban többször
is ilyen metódussal élt a zalaegerszegi
színház. Például Szalma Tamás esetében
is. A kertész kutyájánál nem a papírforma
szerint osztották ki a két férfi főszerepet
Szalma Tamás és Rácz Tibor között, s ez
mind-kettejüknek nagyon jót tett. Ráczot
ki-rántotta az operettekben, zenés vígjá-
tékokban magára szedett stílusából,
Szalmát meg a hősi pózból. Vagy említ-
hetném a Baalt is. Senki sem gondolta
előre, hogy Nemcsákkal fogják eljátszatni
a címszerepet. Bár nem tudta úgy
megoldani ezt a szerepet, mint ahogy
például Vajda László Bogláron, de az ő
színészetében rendkívül fontos volt az,
hogy ezt a figurát eljátszhatta. Ha
Nemcsák egy évvel később - a Baal után
találkozik Ljutov szerepével, kevésbé vitte
volna el figuráját a szemüveg, a sapka, a
hátizsák. Ha egy stúdióelőadásnak egy
olyan alakuló színházban, mint a
zalaegerszegi, van létjogosultsága, akkor
ennek a Baalnak s a hozzá hasonló típusú
daraboknak van, mert ezekben olyan
feladatokkal kell a részt-vevőknek
megküzdeniük, amelyekre a nagyszínházi
előadásokban nincs módjuk, viszont a
stúdiómunkának az eredménye a
következő évadokban kamatozik.

RUSZT JÓZSEF: Elég ritka az, hogy egy
előadásról olyanokkal lehet beszélni, akik
azt kétszer látták. Az, hogy egy elő-adás
mikor motivált, az mindig az elő-adásból
következő változás. Mi benne élünk, és
nem mindig érzékeljük pontosan azokat az
árnyalatokat, amelyek az előadásban
elmozdulnak. Egy éve volt a bemutató,
azóta eljátszottuk tízszer, hússzor - nem
tudom. Egy év alatt a produkció lazul, és
változnak a benne dolgozó emberek. Ez
természetes. Meg hát az is hozzátartozik
ehhez, hogy most más körülmények
között, nem a megszokott komforttal
játszottunk, s ki görcsben marad egy picit,
ki rátesz valamit.

A mítosz és a valóság. Ez a kérdés csak
a mi kis ötven-hatvan esztendős di-
menziónkban merül így fel, mert ragasz-
kodnunk kell ahhoz, hogy ez az ötven-

hatvan év valahogy értelmes legyen, és
nyilvánvaló, ezen a körön kívül kell va-
lamit találni, amivel az ember magyarázni
tudja önmagát. Számomra ilyen a mítosz.
Egy hasonlattal élve: amikor Bizáncnál
bemerevedett egy mítosz, és létrejött az
„ikon" mint egyfajta világkép, egyszer
csak megjelent Giotto, és elkezdett pa-
rasztokat festeni, és kimozdult a térbe az
addig lényegében kétdimenziós ikon-
világból. Amikor Raffaello szép asszo-
nyok mellét akarta lefesteni, madonnákat
festett, mert a művészet mindig ki-játssza
az adott kor ideológiáját; teljesen
mindegy, hogy az politikai vagy vallásos
ideológia. A formakultúra mindig attól
változik hogy a történelem változik, és ez
mindig azzal demonstrálódik, hogy a
változást a festő belefesti a régi formába.
Nekünk is ez a dolgunk. En, ha nem
hangzik nagyképűnek, régi témába
belefestem a mai parasztokat, ön-
magamat, barátaimat .. .

SZÉKELY GÁBOR: Ha több hozzá-
szóló nincs, azt javaslom, fejezzük be a
vitát, ami nagyon sok mindent érintett,
nagyon jól is. Köszönöm a részvételét
mindazoknak, akikkel ezt a vasár-nap
délelőttöt értelmesen együtt töltöttük.


