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színészi expresszióból. Efölött a rendező
bizonyos kontrollt gyakorol, de semmi-
féle „önkényre" nincs lehetősége. A
„saját igazsága" is csak akkor igaz, ha a
színészi impulzusok által fogalmazódik
meg. Ebből eredhetnek konfliktusok,
eredhet egyfajta rendezői „elégedetlen-
ség", aminek nyomai felfedezhetők A
mosoly birodalma előadásában, a pro-
dukcióban mégis az a lenyűgöző, hogy a
rendező a módszer lényegét illetően nem
alkuszik meg. Hisz abban, hogy a
színészi önkifejezés a maga „zenei mo-
dellje" szerint - bizonyos rendezői kont-
rollal - képes autonóm színházi renddé
szervezni magát. Ebben az értelemben az
egész előadásnak is megvan a saját,
mondjuk így, másodlagos zenei modell-
je, amit azért nevezek másodlagosnak,
mert az igazán érdekes mégiscsak a
közvetlen emberi impulzus, a színészi
önmegmutatás.

A Monteverdi Birkózókör tehát fel-
fedez magának egy utat, a színházi krea-
tivitás új ösvényét, ami elsősorban azért
új, mert a magyar színjátszásban eddig
nem akadt olyan alkotó, aki elszánta
volna magát, hogy rálépjen. Legfeljebb
némelyek kacérkodtak vele. Jeles most
elég radikális és következetes akarással
elindult rajta. Ezúttal valóban nem pusz-
ta udvariassági fordulat, ha azt mondom:
várjuk a folytatását.

A következő számaink tartalmából:

Nánay István:
Rendezőgondok

Bérczes László: Beszélgetések
a Főiskoláról

Csáki Judit:
A divatos realizmus

P. Müller Péter:
Az öncsalás bűne és joga

Róna Katalin:
Hárman Az ügynök halálában

„Az új szomorúság
korszaka"

Jeles Andrással
Forgách András beszélget

F. A.: Írd le az első színházi rendezésedet.
Milyen volt?

J. A.: Úgy emlékszem, egy lengyel
darab volt. Egy április negyedikei darab.
„A szabadság első napja". Azt hiszem, ez
volt a címe. Attól tartok, valahogy azért
kerültem akkor Kaposvárra, mert nem
volt, aki ezt megrendezze. A díszletre
emlékszem... A színpad hátsó része
végig üveg volt. Egy régi üzlethelyiséget
ábrázolt. Valami szabóműhelyből láttunk
így kifelé. A darab elejére is emlék-szem,
Lengyelországban játszódik, közvetlenül
a felszabadulás után, és katonák
érkeznek, akikről megtudjuk, hogy nem-
rég szabadultak a lágerből, teljesen le-
rongyolódott emberek, és így közelíte-
nek, az üvegen át, a nézők felé, és megáll-
nak kint az üveg mögött, néznek befelé
sokáig. Majd egyikük berúgja az üveget,
az üveg betörik, és a katonák a törött
üvegen át bemásznak a színpadra. Erre
emlékszem... másra nem is nagyon.

F. A.: Miért vállaltad el?

J. A.: Hát . . . akkor még öntudatlanul
az volt bennem, hogy jó lenne színház-
ban dolgozni... Nem biztos, hogy a szín-
házi forma volt a vonzó számomra, ha-
nem az az elmélyült vagy lassú, fontolva
haladó munka ott a sötétben, amire a
színházban lehetőség van. A filmnél
mindig zavar, hogy állandóan úgy kell
tenni, mintha... hogy hamar kell sort
keríteni a felvételre, és akkor az ember
már saját magának is szuggerálja, hogy
most megfelelő. Hogy ez most végleges
és jó.

F. A.: Milyen volt a színészekkel a viszo-
nyod?

J. A.: Szerintem jó volt, mert akkor,
sokkal inkább, mint most, kész tervvel
mentem, tehát pontosan tudtam, és ezen
nem is kellett sokat változtatni, hogy
milyen a tér, hogy ebben a térben hogyan
mozognak az emberek, milyen karaktere
van a mozgásoknak, és ha jól emlékszem,
még azt is tudtam, hogy mik ezek a moz-
gások. Tehát úgy kezdtük a munkát, hogy
lejártuk az egész darabot, pontosan meg-
volt, mint egy filmforgatásnál, hogy az
egyes szövegrészeknél ki hol tartózkodik
és hova megy... tehát a „járások".

F. A.: És sikerült betartani?
J. A.: Elég logikus lehetett, annyira,

hogy bár nekem rossz a memóriám, én is
fejből tudtam. Erről nem nagyon folyt
vita, érdekes módon. Az egészet vala-
hogy adottságként kezeltük. Ha kérték,
hogy változtassak meg valamit, nem
vitatkoztam. Nagyon rugalmas vagyok.

F. A.: Milyen volt a közönség?
J. A.: Nem sok előadást láttam belőle,

mert utána Pestre jöttem, de azt vettem
észre, hogy az előadás végül is szórakoz-
tató volt, és szerették játszani. Persze
többnyire katonák voltak kivezényelve
nézőknek, de pont az volt érdekes, hogy a
kivezényelt katonaság egy idő után ész-
revehetően élvezte a darabot.

F. A.: Volt-e az előadásban olyasmi,
amit experimentálisnak neveznél?Ami egy
hivatásos színházban nem történt meg
addig, vagy nem úgy, ahogy te csináltad?

J. A.: Voltak olyan eljárások, olyan
gesztusok, inkább azt mondanám: olyan
trükkök, olyan húzások, amilyeneket
addig én nem láttam. Például valaki hin-
tázik, a hinta egyszer csak megáll a leve-
gőben, a holtponton. Ez elég megdöb-
bentően hatott.

F. A.: Ez tulajdonképpen olyan, mint egy
filmkocka kimerevítése.

J. A.: Igen. Mondták is, hogy filmes
megoldás. Lehet, hogy egy filmes hozta
az ötletet, de azt gondolom, hogy abszo-
lút nem filmes megoldás, mert az érde-
kessége az, hogy valami olyasmit tesz lát-
hatóvá, ami irreális; már akkor is sejtet-
tem, hogy éppen ez az, ami igazán érde-
kes lehet a színpadon.

F. A.: És a szétszórt üvegcserepek?
J. A.: Az veszélyes volt, nem is nagyon

akarták engedni. Az volt az elgondolá-
som, hogy a szöveget ilyen módon a lépé-
sek zajával elfedem és tönkreteszem.
Mert a szöveg elég gyenge volt. Egész
gyötrődésem azzal kezdődött, hogy ho-
gyan lehetne a szöveget elfogadható
módon hallhatatlanná tenni. Ha valami-
lyen módon manipulálni lehetett volna
ezt a hangzást, az jobb lett volna. A dolog
hozama az első kép volt, ahogy az üvegen
át jönnek be a színészek. Ezért annak is
örültem, hogy végig csikorogtak. És volt
valami veszélyérzet, amit a néző talán fel
se fogott: a színészek végig éles üvegcse-
repeken járnak. Nem tudom, mennyire
volt finom ez a játék, s hogy a színészek-
nek érdekes volt-e.

F. A.: Természetes közegednek érezted a
színházat?



J. A.: Igen. Első pillanattól. Igazából se
ha filmet csinálok, se ha mást, nem érzem
magam annyira biztonságban. Ha
bemegyek a színházba, és ott próba van,
akkor... akkor mint hal a vízben.

F. A.: A második rendezésed a Mosonyi

Aliz-Schikaneder féle Varázsfuvola volt
Győrben. Abba miért vágtál bele?

J. A.: Akkor még nagyon akartam szín-
házat csinálni.

F. A.: Úgy érted, hogy nagyon akartál
színházban színházat csinálni.

J. A.: Igen, ez így pontos. Minden
alkalmat megragadtam, azt gondoltam,
majd nekem sikerül. Nem sikerült. Úgy
vállaltam el, hogy kértem egy háromhetes
tréningre időt, megnéztem, mit tudok
ezekkel a színészekkel csinálni. Ebben
volt valami megtévesztő. Ami az előké-
szítő tréning idején történt, megtévesztett.
Tudniillik az ismerkedés a színészekkel,
ezzel az egész anyaggal - túl jól sikerült.
A színészek oldottak voltak, mert a
helyzet még nem kényszerítette őket; úgy
érezték, hogy akármit lehet, mert még
nem próbáljuk a darabot. Én meg azt
gondoltam, hogy a darabot próbáljuk, és
ők értik: ez az útja annak, ahogy én majd
próbálni fogok. Nem értették. Azt hitték,
két külön periódusról van szó: egy ideig
felelőtlenül kísérletezgetünk, aztán jön a
komoly munka.

F. A.: Nem volt kivétel a színészek
között?

J. A.: Volt, volt. Csak hát abszolút
érezhető volt, hogy rájuk zuhant a fe-
lelősség, most már egy „komolyabb" sza-
kasz kezdődik...

F. A.: Miket csináltatok például a
gyakorlatok során?

J. A.: Egész őrült dolgokat. Például
amikor azt éreztem, hogy a színészek
távol vannak egymástól, hogy nincs ben-
nük komoly érdeklődés egymás iránt,
akkor erre vonatkozóan csináltam gyakor-
latokat. Egyik alkalommal a színpadon
álltak a színészek, rendezetlenül, egyikő-
jük szemét bekötöttük, és énekhanggal
kellett irányítaniok a bekötött szemű tár-
sukat. A játék szabálya az volt, hogy ha
veszélyes hely felé közeledik, például mit
tudom én, egy akadály felé vagy éppen a
zenekari árok felé, akkor a ki-adott
hanggal óvják meg őt a veszélytől,
énekeljék el neki a vészhelyzetet stb. Es
megtörtént, hogy nem vettek annyi
fáradságot, vagy nem volt annyi lelkiere-
jük, hogy megakadályozzák társuk lezu-
hanását.

F. A.: És ezt te végignézted.
J. A.: Ezt én végignéztem, és lezuhant.

Akár kezét-lábát törhette volna. Egysze-
rűen megmerevedtem, mert különben
persze szólok, hogy állj meg. Nem vol-
tam rá képes.

F. A.: A gyakorlatokat improvizáltad?
J. A.: Éreztem, hogy baj van a színészek

közti kapcsolattal. Egyrészt ennek akartam
utánajárni, másrészt meg akartam világí-
tani előttük ezt a problémát, hogy a
színpadon mennyire kézzelfoghatóan,
mennyire létkérdésként jelenik meg.

F. A.: Még milyen gyakorlat volt?
J. A.: Naiv voltam, talán még naivabb,

mint most, és arra számítottam, hogy a
színpad olyan hely, ahol az ember legsa-
játabb hangjainak kellene megszólalniok.
Különösen a Varázsfuvolában. Volt
valami gyakorlat, emlékszem, hogy egy
lány fekszik a tengerparton, ez volt az
alaphelyzet, és áll mögötte három halász,
akik kiemelték őt a tengerből. De a lány
nem igazi lány volt, hanem sellő. A szí-
nésznek, aki a sellőt játszotta, az volt a
feladata, hogy a lélegzetvételével, a
hangjaival mondja el a helyzetét, mond-
jon el mindent erről a helyzetről: honnan
jött, milyen az, hogy nem az eredeti
közegében van, és céloztam neki rá, hogy
ezek a fuldoklás hangjai. A három halász-
nak fölé kellett hajolnia, hogy a tekinte-
tükkel segítsék. Ez a lány úgy volt
elkönyvelve a társulatban, hogy semmi
érzemény nincsen benne; ő viszont
komolyan vette a helyzetet, s elkezdte
mondani a sellő fájdalmát, annyira, hogy
aztán nem is tudta abbahagyni. Egy sza-
vak nélküli ária lett belőle, a halálféle-
lemnek és az elvesztett boldogságnak a
fuldoklás hangjaival elmondott áriája. Én
már szóltam, hogy elég, de nemis hal-
lotta, teljesen elveszett a térben-időben,
önmagában, és ez tartott, nem tudom,
meddig, talán öt percig, talán fél óráig.
Szóval ilyen történetek, események vol-
tak ebben az időszakban. Talán megérez-
ték, hogy én nem vagyok másra kíváncsi,
mint arra, aki ott van. Érdekes, hogy
manapság a színészek ezt értik meg a leg-
nehezebben. Azt hiszem, ritkán tapasz-
talják ezt az érdeklődést, de ha egyértel-
műen érzik, akkor nagyon sokat jelent
számukra. Es ez felszabadította őket.
Amikor viszont próbálni kezdtünk, ezt az
egészet szinte rögtön elfelejtették.

F. A.: Miért?
J. A.: Mert nyilván sokkal erősebb volt

bennük az a tudat, hogy most premier
lesz, hogy fizetést kapnak, és reggel

álmosak lesznek, és délután a gyerekért
kell menni az óvodába... Szóval bejött
az, hogy alkalmazásban vannak.. .

F. A.: A Mosonyi Aliz által írt darab
struktúrája megfelelt a te formai igényeid-
nek, amennyire emlékszem rá...

J. A.: Annál is inkább, mert ketten
írtuk Alizzal. Szóval nagyon is.

F. A.: Mi volt a jó abban a darabban

számodra?

J. A.: Egyrészt hogy a Schikaneder-
darabot munka közben megérthettem,
mert addig nem értettem. Pontosabban,
amit megértettem a Mozart-zenéből, azt
megvalósíthattuk egy új szövegkönyv-
ben. Mozart zenéje nagyon sokat segí-
tett. A kísérőzenét nekünk Sáry László
írta, mert azt gondoltuk, hogy Mozart-
zene nem lehet, az tautológia lenne. Egy
mesejátékba, egy „gyerekdarabba" nem
lehetett beleapplikálni a Mozart-zenét.
De azt próbáltuk a színpadra tenni, amit
a zenéből értettünk meg.

F. A.: És mondd, valóban erre redukál-
ható a részbeni kudarc oka, hogy fizetés és
határidő?

J. A.: Mert a színház üzem, s ez attól a
pillanattól megnyilvánul, hogy a naptár-
ban megjelenik a próbakezdés dátuma.
Az üzem pressziója nagyon megnehezíti a
felkészülést. Egyébként úgy tudom,
hogy az előadás siker volt, a nézők, a
gyerekközönség szerette. Én megszök-
tem a premierről, mert a próbafolyamat
során lassan elbizonytalanodtam, hogy
valamit nem jól csinálunk. De azért be
kellett fejeznem a munkát, s épp a pre-
mieren értettem meg, hogy nem olyan
mértékben volt igazam, mint gondoltam,
és sokkal nagyobb mértékben igazam lett
volna, ha hisznek nekem. Nem ismertek
engem Győrben.

F. A.: Kaposváron még nem zavart
ennyire az üzemszerűség.

J. A.: Kaposváron, különösen akkor, az
emberek közti érintkezésben még volt
valami könnyedség, ott liberális volt a
„szellem", volt valami nyitottság. Más
volta stílus, volta színészekben valami jó
értelemben vett elegancia, várakozás.
Lehet, hogy ez az idegen nem egy hülye,
lehet, hogy nagyon jó lesz, amit csinál:
ezt éreztem a levegőben. Győrben ennek
pont az ellenkezőjét tapasztaltam.

F. A.: Nem érezted a munka során, hogy

jó meglepetések is érnek?

J. A.: A jó meglepetés maximum az
volt, hogy jöttek az ötletek. De annak,
hogy ötleteim vannak, én nem tudok iga-



zán örülni. Nekem az az érdekes, és ezt
nagyon ritkán tapasztalom, sajnos, szó,
ami szó, lehet, hogy az én hibám is, mert
talán túl nagy tempóban erőltetem a dol-
gokat, vagy jövök elő a saját ügyeimmel,
de az igazi öröm az, ha a színész kitermel
az egészből, az alapgondolatból az én
hozzájárulásommal valamit. Szóval hogy-
ha elkezd szabadon élni. Győrben, sajnos,
ezt nem nagyon tapasztaltam, nem érez-
tem a természetes helyzetet és hogy a szí-
nész átélhető közegben lenne. Mondom,
egy-két színésztől és egy-két pillanattól
eltekintve nem folyt alkotómunka.

F. A.: Győr és a Monteverdi Birkózókör
között volt még valami?

J. A.: Volt egy másik csoportom, de az
inkább afféle pszichoterápiai mun-
kaközösség volt. Egyszóval megkerestek
emberek, hogy vezessem őket, csináljunk
együtt színházat. Nagyon kedves emberek
voltak, de azt éreztem, hogy nem is
annyira színházat akarnak, inkább mestert,
irányítót. Vagyis a színházat - ösztönösen,
minden tudatosság nélkül - a saját
problémáik levezetésére igyekeztek
felhasználni. Lakásokon dolgoztunk meg
másutt is. Nagyon érdekes dolgok
történtek, mégis jellemző az egészre, hogy
már egyetlen eseményre sem emlékszem.
Elég zárt emberek voltak, s így folyton
nekem kellett produkálnom magam,
heteken, hónapokon át, ami azt jelentette,
hogy helyzeteket és kapcsolatokat
teremtettem, de végül rá kellett jönnöm,
hogy én itt megoldok bizonyos emberi
problémákat, de ebből soha nem lesz
színház. Abban az időszakban történt ez,
amikor az emberek kezdték érezni, hogy
bajok vannak, akkortájt kezdett
kialakulni az az új szomorúság, amely
manapság nagyon is érezhető a
hétköznapjainkban. Es a csoport érzé-
keny emberekből állt, akik erre nagyon
erősen reagáltak.

F. A.: Ahogy új filmedet, az Álom-
brigádot néztem, és felidéztem magamban
A mosoly birodalma előadását, természe-
tes módon feltűntek bizonyos átfedések.
Eszembe jutott, hogy amikor a főiskolás
vizsgafilmjeidet utólag egyszerre végignéz-
tem, nagyon erősen láthattam bennük A kis
Valentinó elemeit. Mintha A kis
Valentinóban összeállt volna az, amit a
főiskolás vizsgafilmekben végiggondoltál.
Megfigyeltem, hogy nem félsz egy megtalált
elemet a maga tisztaságában, új összefüg-
gésben megismételni; sőt, teszed ezt valami
rögeszmés ragaszkodással bizonyosfajta
felismerésekhez, amelyek a tiéid. Azért
említem az Alombrigádot, mert itt már a

film maga arról szól, hogy színházat csi-
nálnak. Tehát mintha összefutna a filmes
pálya és a színházi pálya, mégpedig nagyon
koncentrált módon. Ezt te hogyan látod?

J. A.: Nem tudom, erről gondolkoznom
kellene. Mindenesetre valószínűleg
igaz...

F. A.: Akkor bontsuk két kérdésre, amit
mondtam. Az egyik: a mániákusság. Te-
hát: tudod-e tagolni a fejlődésedet, az ala-
kulásodat a mai napig? Vegyük A mosoly
birodalmát a legutolsó befejezett produk-
ciónak. A másik pedig az, hogy a színház
mint forma és a film mint forma, s talán
vegyük ide az írást is mint önkifejezési for-
mát: ezek hogyan futnak össze?

J. A.: Nem látom pontosan az utat. Ez a
tagolatlanság, azt hiszem, elég jellemző is
arra, amit csinálok, mert - bár lehet,
hogy ez kissé misztikusan hangzik - én
állandóan azt érzem, hogy semmit sem
tudok. Ezzel függ össze a színházhoz
való vonzódásom. Ahol is azt látom kife-
jezhetőnek, hogy az ember itt van. Es
ennél többet szerintem nem is nagyon
tudunk mondani. Ha szerencsém van,
akkor ez az érzés, ez a világállapot kiter-
jed, tagolódik és formát kap. Ha nincs
szerencsém, akkor bennem marad. Attól
tartok, hogy ezen az alapélményen nem
is tudok túljutni. Es a színházban ezt
mondom el. Akkor is, ha nem látszik, ha
helyenként túl rafinált a forma, ha
gyanúsan sok a politikum benne, habár,
ez nem ellentmondás, mert az itt-tartóz-
kodásunkhoz hozzátartozik a politikum.
A színház azért mágikus tér nekem, mert
ott minden áttétel nélkül, ha szabad így
kifejeznem magam, erről muzsikálhatok.

F. A.: De ha, mondjuk, egy normális
színházban bemutatják a Cyranót vagy a
Szeget szeggelt, ott mi történik?

J. A.: Ott erről szó sincs. Amikor ren-
dezni kezdtem, ez most már világos szá-
momra, nem hivatásos színházban akar-
tam rendezni, hanem el akartam jutni a
színházba, ebbe a térbe, ahol ott áll az
ember; s könnyen lehet, hogyha én látok
olyan színházat, amilyennek a Brookét
mondják, vagy Mnouchkine-t, vagy Gro-
towskit, vagy azokat a japán dolgokat,
amikhez én nem jutottam el, akkor nem is
csináltam volna színházat. Vagyis azért
vágtam bele, mert volt bennem egy érzés,
anélkül hogy színházzal bármikor is elmé-
letben foglalkoztam volna.

F. A.: Azt olvasom Levél a Balázs Béla
Stúdió tagságához című, 1976-os kelte-
zésű kiáltványodban, hogy „ne szégyelljük
tehát ócska operettek szerzői instrukcióit

vagy kocsmai beszélgetések ellopott töre-
dékeit »Drámai Művé« összemontírozni,
mert ha ennél még ezerszer többet merünk,
akkor is csak bátortalanul tapogatózunk!"
A Szélvihar című Dobozy-drámában élsz
ezzel a hat vagy nyolc évvel korábban fel-
vetett ötlettel. Mert végül is ez egy ötlet.
Ebből arra következtetek, hogy ez benned
egy nagyon határozott formai elem. Ezt
értem rögeszmén, az ilyen formacsírákat.
Tehát: szerzői instrukció mint drámai
anyag. Ez mit jelent?

J. A.: Nem tudom, ennek utána kel-lene
nézni. Lehet, hogy... Tényleg. Tényleg! Ez
benne van a Dobozyban.

F. A.: Nagyon jó, hogy nem gondoltál
erre, hogy nem volt tudatos benned; mégis
azt tartom lényegesnek, hogy vannak ben-
ned bizonyos formacsírák, bizonyos elkép-
zelések, amelyek állandóan működnek,
öntudatlanul - vagy nem is öntudatlanul?

J. A.: Nem tudom, mi hogyan működik.

F. A.: Miért fontos az instrukció mint
drámai anyag? Előbb fontosnak tartod,
hogy elméleti síkon beszélj erről, majd meg
is csinálod, és működik. Es nem azért
működött a Drámai eseményekben, mert
az ötlet olyan jó, hanem mert jól volt meg-
valósítva: megtörtént valami ebben az elő-
adásban, ami csírájában már korábban
megvolt benned. Számomra azonos értékű
ezzel a színpadon szétszórt üvegcserepek
zaja, ami elnyomja a szöveget, vagy azért,
mert rossz a szöveg, vagy azért, hogy érzé-
keljük, milyen az, amikor nem lehet jól hal-
lani egy szöveget, és ezért puszta „szöveggé"
válik; vagy azonos értékű az, ha egy sellő-
nek artikulálatlan sóhajokkal kell valami
artikuláltat közvetítenie. Tehát mintha az
artikulált és az artikulálatlan között vol-
nánk, mintha azokat a pontokat keresnéd,
ahol az artikulált és az artikulálatlan
közötti mezsgyén valamifajta új artikuláció
születhet. Ez így nagyon teoretikusan
hangzik... Arra szeretnék kilyukadni, hogy
a magányos meditáció éveiben, amikor a
gyakorlatban még nem foglalkoztál szín-
házzal, felhalmozódott benned sok min-
den... Amit most megvalósítasz. Azt
mondtad például, hogy törpékkel kellene
megcsinálni a Romeo és Júliát. Ez is egy
ötlet. Vagy statisztákkal megcsinálni egy
operettet vagy egy Shakespeare-drámát, és
a hivatásos statisztákkal főszerepeket ját-
szatni. Ez mi? Ez milyen irány?

J. A.: Nézd, a drámairodalomban, és itt
vegyük azokat, akik érdekesek szá-
munkra, tehát a klasszikusok, a régiek,
Csehov műveit, amelyekben nagy erők-
kel, szinte tektonikus erőkkel préselődik



össze az élet, szinte azt lehetne mondani,
hogy feldolgozhatatlan erővel adja elő
magát az élet. Soha nem tudtam elkép-
zelni, hogy ez a fokozhatatlan és már-
már érthetetlen gazdagság, amit Shakes-
peare-nél vagy Csehovnál látunk, meg-
közelíthető azzal a mindennapi közvet-
lenséggel, azzal az öntudatlan esetleges-
séggel, ami az utóbbi pár száz évben
divat. Szinte mindegy, hogy kiről van
szó, melyik korszakról, most, nyolcvan
vagy száznyolcvan évvel ezelőtt rendez-
ték az előadást, amiről beszélünk, ezt a
mentalitást valahogy felelőtlennek és
gyerekesnek tartom. Eretlennek tartom.
Ahhoz az életerőhöz és komolysághoz,
mondjuk, ami Csehovnál megtalálható.
Nem értették meg, hogy miről van szó.
Ahhoz a formagazdagsághoz, ahhoz a
képhez, ami az életről ezekben a drámák-
ban megjelenik, elégtelen az az appará-
tus, ami hagyományosan, jobb vagy
rosszabb, sikerültebb vagy
sikerületlenebb változatban látható.
Tehát először is az apparátus, amit eddig
senki sem vett komolyan. Mit értek ezen?
Például hogy az emberi hang sokkal több
mindent hordozhat, mint ahogy általában
alkalmazzuk, több rejlik benne,
ezerszeresen több, mindig is így éreztem.
Ha az ember hallja az élet hangjait,
akkor erről lehet némi benyomása. De
vizuálisan is, a különböző elemek
egymásra hatásában is milliószor többet
tehetnénk, hogy valamennyire
megközelítsük azt az apparátust, ami a
szövegben rejlik. Mindenekelőtt tehát át
kellene gondolnunk, milyen
lehetőségeink vannak, milyen dimenziók
léteznek, milyen hangszerek állnak
rendelkezésünkre az emberi szer-
kezetben, és aztán megtanulni játszani
ezeken a hangszereken. Ha az ember egy
kicsit belegondol, minden valószínűség
szerint elkeseredik, mert úgy látszik, e
téren alig-alig történt valami. Valóban
szimfonikusan kell felfognunk az appa-
rátust és a mozgást, a szöveget, a hang-
zásvilágot, és meg kell tanulnunk bánni
velük és kifejleszteni őket. Az egész
emberi személyiségről beszélek, az intel-
lektusról, a fizikai apparátusról és így
tovább. De akkor még nem beszéltem a
rendezésről, mindezek összehangolásá-
ról. Ezért végtelen nehéz és hosszú az út.
Az egészet ahhoz az állapothoz lehetne
hasonlítani, amikor egy gyerek elkezd
hangszeren tanulni vagy a saját ének-
hangjával dolgozni. Olyan komolyan kel-
lene venni a mozgással, a testtel, az orgá-
nummal való munkát, ahogy a hangsze-
res zenészek vagy az énekesek veszik a

maguk munkáját. Nagyon kevés az, amit
egy színházon belül, mondjuk, én meg-
valósíthatok. Egy nemzedék a hangsze-
res tudásnak csak az alapjaiig juthat el.
De legalább el kell kezdeni.

F. A.: Véletlen-e, hogy a Monteverdi Bir-
kózókör első bemutatkozása egy haiku
műsorral, egy haiku sorozattal történt?

J. A.: Most, hogy ilyen jó pillanatban
kérdezed, persze nyilvánvaló, hogy nem
véletlen. Igy visszapillantva, úgy látszik,
hogy átgondolt és jól felépített módszer-
ről van szó. De nem így történt, csak sze-
rencsém volt, hogy jól kezdtem el. A
haiku lehetőséget adott arra, hogy való-
ban az elemeket vegyük sorra, hogy
komolyan dolgozzunk, és hogy tényleg
elemi megnyilatkozásokat tegyünk egy-
más mellé.

F. A.: Mit értesz „elemin"?

J. A.: Nehéz lenne így meghatározni.
Vulgárisan azt mondanám: azt, ami na-
gyon kevés, a lehető legkevesebb, egy
megnyilatkozás, ami tovább nem bont-
ható, miközben a maga helyén az érzés
szempontjából teljes értékű. Tehát minél
egyszerűbb, minél élesebb formára redu-
kálni a megnyilatkozást. Mint amilyen a
haiku költészet is. Vagy mint a kardvá-
gás. Őrült ötlet volt, hogy szcenírozni
lehet ezeket a költeményeket, és teljesen
véletlen, hogy benne rejlett az, amit
elképzeltem: hogy ezek a költemények
színpadi megnyilatkozások legyenek.

F. A.: Eredetileg nem szántátok bemu-
tatásra.

J. A.: Nem, nem szántuk. Jó alkalom-
nak éreztem, hogy a színész maga gon-
dolja el a lehetőségeit, és hogy a szöveg
és a szöveg ereje, a szöveg sajátos önfor-
málása ihlető módon hasonló metódusra
kényszerítse a színészt.

F. A.: És hogyan szóltál bele egy ilyen
haiku produkcióba?

J. A.: Nem szóltam bele, csak olyan
módon, ahogy az ember utólag meghúz
egy szöveget: kiiktattam azt, amit mind-
nyájan evidens módon fölöslegesnek tar-
tottunk. Másképp nem szóltam bele. Ta-
lán csak annyiban, hogy utólag módosí-
tottuk az arányokat, eltúloztunk bizo-
nyos elemeket, másokat háttérbe szorí-
tottunk vagy elhagytunk. A koncepciót,
az elgondolást, a haikura épített játékot
mindig a színész hozta.

F. A.: Színészek ezek, akikkel te dolgozol?

J. A.: Akikkel dolgozom, komolyan
veszik, hogy én, aki éppen ilyen vagyok,
most itt állok a megvilágított térben, tör-

ténik velem valami, elmozdul körülöttem
a levegő, élek, vagyok, hozzáérek valaki
máshoz, az rám néz, most éppen ilyen és
ilyen a tekintete, érzem a bőré-nek a
melegségét, a közelségét stb. Es az a
feladatuk, hogy ne szokják meg ezt az
érzést, ne lépjenek túl rajta. Sajnos, ezt
nagyon nehéz elérni. Iszonyatos idegfe-
szültség kell hozzá, mert az a termékeny
állapot, amikor eltökélten és rettentő
fényességgel, a fényesség erejével átjár
mindenkit a MOST, de ugyanakkor a
játékosság elengedhetetlen ebben a mun-
kában. Tehát az a dolgunk, hogy állan-
dóan átengedjük magunkon a tudatos-
ságnak ezt a magasfeszültségét, s közben
könnyedek legyünk; ez valóban képtelen
feladat, mégis ez a feladat.

F. A.: Milyen lehetőségek közül válasz-
tottad a Dobozy-drámát?

J. A.: Nem nagyon voltak darabelkép-
zeléseim. A színészek rám szóltak egy
idő után, egy év vagy háromnegyed év
után, hogy most már kellene valamit csi-
nálni. Tulajdonképpen meg is vádoltak,
hogy én vég nélkül csak kísérleteznék,
amiben van valami. De akkor megálljt
mondtam magamnak, és utánanéztem,
milyen darabban lehetne az addigi mun-
kánkat összegezni. Véletlenül kezembe
került a Dobozy, ez a drámai szöveg,
amely ugyanakkor kulturálisan értelmez-
hetetlen. Az ellentmondás megragadott.
Elkezdtem gondolkodni rajta, hogyan
lehetne ezt a szöveget, amely közben tele
van velünk kapcsolatos történelmi ele-
mekkel, fragmentumokkal, univerzális
értelemben láthatóvá tenni.

F. A.: És A félkegyelmű?
J. A.: A félkegyelmű is felmerült, mert

az a szöveg akkoriban nagyon közel volt
hozzám; foglalkoztatott ugyanis a gon-
dolat, hogy írok egy Jézus-regényt. Tehát
közel állt hozzám A félkegyelmű, de sze-
rencsére nem vágtam bele, hogy színre
vigyem. A félkegyelmű olyan feladat, hogy
az csak végeredmény lehet, ha én egyszer
megcsinálom.

F. A.: Azért mind a két előadás elég pas-
siójáték-szerű lett.

J. A.: Igen, ez furcsa. Ez a dolgok ter-
mészete: ami a legfontosabb, az csak a
háttérben, mint alig hallható kíséret van
jelen. Hát ez összefügg a világképemmel.

F. A.: Amikor A mosoly birodalmát
csináltad, már megvolt a Drámai esemé-
nyek. Az újban mintegy reflektáltál arra,
ami az előzőben megszületett, sőt, úgy
érzem, egyes pontokon bizonyos kontra-
punktika is létrejött. Ezt hogyan élted át



a munka során? Van egy nagyon jó alap-
szemléleted: azt mondod, hogy az ember itt
van, így van, ilyen. De ha diakronikus
módon nézem a dolgokat, akkor fejlődést
vagy épülést látok a formán belül. A haikut
felfedezem a Dobozyban, a Dobozyt fel-
fedezem A mosoly birodalmában.

J. A.: A mosoly birodalma egészen
elképesztő körülmények között szüle-
tett. Volt ugye egy egyszerű szöveg-
könyv, Mroiek Rendőrségének első fel-
vonása, annak is az első fele, az is meg-
húzva és máshonnan vett szövegekkel
applikálva, de mégis, terjedelmét tekint-
ve, meg egyébként is egyszerű szöveg,
amit megfelelő oratóriumlibrettónak
véltem. Igazából semmi mással nem fog-
lalkoztunk a próbaidőszak négyötödé-
ben, mint hogy betanítsuk a zenét, ami
közben alakult, a próba során. Tehát egé-
szen az utolsó pillanatokig úgy nézett ki,
hogy álltak a gyerekek, és tanulták a szö-
veget. Nekem ez tulajdonképpen tökéle-
tesen elég lett volna, végeredménynek is,
de megjegyzéseket hallottam innen-
onnan, hogy azért ez mégsem színház,
mert a színházban mozognak is az embe-
rek. Engedtem a kívülről jövő hatásnak.
Egészen minimálisan kicsit megmozdí-
tottam, de alig láthatóan az elemeket, a
színészeket, akik a próbaidőszak végére
már teljes mértékben megértették a zenét
és hogy ez a szöveggel együtt mit fejez
ki. Szerintem az előadás végső for-
májában sem mond többet, sőt talán egy
kicsit bőbeszédű és művészies ahhoz az
ősképhez képest, amit én eredetileg lát-
tam. Szóval a Melis Laci, aki a zene-
szerző volt, végig ott járkált mögöttem,
és egyre idegesebb lett, hogy mikor lesz
már ebből színház, miközben én folya-
matosan azt éltem át, hogy ez már az.
Nekem megfelelt, ahogy ott állt az Erzsi
vagy az iksz és ipszilon, és elénekelte a
dolgot. Már minden megtörtént, később
csak rafináltabb lett a forma. A Drámai
eseményekhez szerintem úgy viszonyul ez
a darab, főleg eredeti állapotában, hogy
hátat fordít neki. Abban az értelem-ben,
hogy azok az eljárások, amelyek ott
megnyilvánultak, zárványszerűen meg-
vannak a színészben, aki formai értelem-
ben arról beszél, hogy higgyétek el és
képzeljétek el, hogy itt van bennem ez és
ez a forma.

F. A.: Ehhez képest nagyon sokat válto-
zott az előadás, sőt már a bemutatóhoz
képest is változott.

J. A.: Vanitatus vanitas - ez az egész,
ahogy alakult. Ül az ember a nézőtéren,

és érzi a „lukakat" az előadásban, azokat
a pontokat, amelyek nincsenek eléggé
kidolgozva vagy üresek.

F. A.: És ha végig csak álltak volna?

J. A.: Akkor az egész minden aktuális
forma visszavonása lett volna. Hozzá kell
tegyem, hogy ha az az intenzitás, ami
egyik-másik színészben megvolt, vagy
ami mindig megvan bennem, érezhető
lett volna a színpadon, és meglett volna a
garancia, hogy mindig érezhető lesz,
akkor talán nem engedek a kívülről jövő
hatásnak. Mert ez az alap, ez a csönd, ez a
nirvána, hogy így mondjam, a színésznek
ez a minden kifejezést önmagában meg-
tartó csöndje, ez ha fizikailag, „pszicho-
szomatikusan" jelen lenne, akkor nem
rendeztem volna tovább a darabot. Ez a
megmutatkozás nélküli belső kifejezés
vagy önmagában nyugvó kifejezés, ez az
autentikus. Különösen ha a zene segíti.

F. A.: A zene számodra mit jelent a szín-
házban?

J. A.: Általában mit jelent? Nem tudom.
Mindig csak akkor tudok valamit a szín-
házban is, ha egyszer már megcsináltam.

F. A.: Vegyük megint az Álombrigádot.
Ott nagyon gyakori az a fajta zenehaszná-
lat, ami A mosoly birodalmában van. Sőt,
az a fajta éneklés vagy prózai szövegmon-
dás, miközben egy női hang ugyanazt a
szöveget majdnem ugyanakkor énekli.
Vagy barokk zene kísér egy nagyon lerom-
lott nyelvű dialógust... Megint arra utalok,
hogy van valami, amit nem kötelező
megfogalmazni mint koncepciót, de mégis-
csak van valami a zenével...

J. A.: A zene, ha tényleg erről van szó,
olyasmiről beszél, amiről a színház kell
hogy beszéljen. Az Álombrigádban pél-
dául perceken át hall az ember egy majd-
nem követhetetlen locsogást prémium-
ról, brigádról, szereplésről, nagykala-
pácsról meg hasonlókról, s egy idő után
nem is tudja követni, mi történik. S a fil-
men abból a szájból, amely ezt a sok, alig
követhető, de nagyon is a mindennap-
jaink szörnyűségét idéző dolgot mondta,
egyszer csak zene jön ki, női hang énekel.
Azt hiszem - ha most esztétikailag né-
zem - ebben az élmény rejlik, amit mind-
nyájan tapasztaltunk már, csak lehet,
hogy nem tudatosítottuk magunkban; az,
ahogy a másik embert látom, mondjuk,
ahogy lehajol az utcán, megköti a
cipőfűzőjét, iszik egy pohár vizet, elkezd
köhögni, ilyesmi, vagy látok valakit be-
szélni, s egy idő után nem is érdekel, mit
beszél, inkább azt figyelem, milyen alkat,

kikből van összegyúrva, kik lehettek a
szülei, hol készült ez az anyag, ugyebár
Ibériából és Lappföldről is jöttek gének,
meg Keletről is, szóval elkezdem így
nézni ezt az embert mint anyagot, ő meg
közben mondja a sok marhaságot. Erről
szól a zene, ezt az érzést akarja felkelteni.
Ezek teátrális eljárások, s a filmjeimben
kerülő utakon érvényesülnek, de a szín-
házban nem kell olyan rafináltnak lenni, a
színház éppen az a hely, ahol sokkal
magától értetődőbben erről lehet szó.

F. A.: A munkáidban még nagyon sok-
féle módon van jelen a zene. Először is
nyilvánvaló, hogy nálad a zene élő zene.
Ott keletkezik az előadás terében. De a
zene nagyon sokféle utalást hordozhat
magában ezen kívül is.

J. A.: Jó, van emögött bizonyos kul-
túrkritikai fájdalom, hogy elvesztettük a
régi jó időket, erre szolgál a barokk zene,
meg mindenféle más ehhez hasonló, de
amikor igazából magaménak érzem a
zene használatát, ott arról van szó, hogy
az emberi organizmusról beszél. Egy
olyan nyelven, ami közel van, ami magá-
nak az organizmusnak a nyelve.

F. A.: Mondok egy példát. A Kyrie elei-
son és a Jaj, de jó a habos sütemény együtt
hangzik el A mosoly birodalmában. Ez mi?

J. A.: Ez apokaliptikus élmény, jelleg-
zetesen és történelmi analógiákra gon-
dolva, semmi mást nem lehet erre mon-
dani, mint az apokalipszis élményét.

F. A.: Az Álombrigádban egyszer csak
megjelenik Vámosi, és elénekli a Járom az
utam című slágert, egy éjszakai, neonfé-
nyes, csupa bucka, csupa árok lakótelepen.

J. A.: Hogy én ezt az apokaliptikus
élményt visszaadjam, erre nekem jó Bach
is, jó a Vámosi-féle Járom az utam és a
kettő együtt hangzása is, de végső értékük-
ben ezek azt mondják, hogy ez az ember
hangja volt, szerintem. Lehet, hogy rosszul
ítélem meg. Ezeket a válaszaimat tényleg
fenntartással kell kezelni, végül is én igazá-
ból nem tudhatom, mi ez.

F. A.: Nagyon fontos a munkádban,
hogy a munka nagy része figyelésből áll.
Amikor láttam, ahogy rendeztél...

J. A.: Azt hol láttad?

F. A.: Például láttam a gyakorlatokat.
Kitaláltál egy gyakorlatot, hogy valaki a
keze melegével mozdítson meg valakit,
anélkül hogy hozzáérne. Nagyon sokszor
úgy éreztem, hogy közbe kéne szólni, mert
rosszul csinálják, te azonban meglehető-



sen sokáig tudtad szemlélni a „helytelen"
változatot is, anélkül hogy beavatkoztál
volna. Az a győri színész se véletlenül esett
a zenekari árokba. A figyelemnek van egy
ilyen közönyhöz hasonló passzivitása, ami
tulajdonképpen végső fellebbezés a ,figye-
lemhez, a nem beleszóláshoz. Tehát úgy
beleszólni, hogy nem szólni bele. De emlék-
szem egy másik esetre is, amikor A mosoly
birodalmát felújítottátok, Ofotért-fotókat
nézegettetek.. .

J. A.: És rekonstruáltunk.

F. A.: És rekonstruáltátok, ki-ki amit
kiválasztott magának. Az eredmény némi-
leg emlékeztetett a haikura. Végül is ez egy
definiálható formai lépés. Miért volt erre
szükség? Miért nem lehetett ágy hagyni A
mosoly birodalmát, ahogy a Műcsarnok-
ban volt, miért kellett elővenni az Ofotért-
fotókat?

J. A.: Már a Műcsarnokban is meg-
volt... Csak még kidolgozatlanul, mert
kevés volt rá az idő. Maga az Ofotért-
fotó úgy került az előadásba, hogy a
mozdulatlanságot, amiről az előbb
beszéltem, meg is akartam hagyni,
szcenírozni is akartam. S az az
alapélményem ezekről a fotókról, hogy a
maguk lehetetlenségé-ben,
esetlegességében nagyon is végzet-
szerűen magukon hordozzák a világálla-
potot. Érdekes formának ígérkezett (kér-
dés, hogy mennyire tudtuk megcsinálni),
hogy e véglegesen megformált eleme-
ken, a rokokó ruhán és a kiszámított beál-
lításokon átüt valami nagyon naturális.
Erezhető, hogy ezek élettöredékek? Ezt
neked kellene megmondani.

F. A.: A töredékszerűség érezhető volt, a
pillanatok intenzitása fantasztikus volt
számomra. De azt hiszem, ez végül is olyan
finomság, amit nem lehet számon kérni, és
a jelmezek rendkívüli módon irányítják az
ember képzeletét. Az a csoportkép, a seggbe
rúgás és a magyar népitáncos óraműsze-
rűen ismétlődő tablója sajátos színpadi
képződmény. A legtöbb néző számára talán
itt tört meg igazán a rokokó stilizáltság.
Ebben a jelenetben nagyon durva cselekvé-
sek történnek, amelyek már formájukban
erősen ellentmondtaka viselt jelmezeknek
(kivéve az óraműszerűséget), de ez a durva-
ság és darabosság ugyanakkor élesen kez-
dődött, és hirtelen egyszerűséggel zárult le,
ez volt benne az eredeti: megint csak nem az
ötlet, hanem az elképesztő színpadi pon-
tosság, ami az „ostoba ", „durva" mimiká-
val konfrontálódott. Született egy végtele-
nül gondosan megkoreografált jelenet az
idiotizmusról, ami méltán. fakasztott neve-
tést. Ám én azokra az elemekre kérdeznék

rá, amelyek mégsem olyan spontán buk-
kannak fel, mint ahogy mondod. Látszólag
megfogalmazhatatlan, mi történik, ami-kor
próbálsz, mintha nem lenne benned előz-
ménye, úgy értem, formai, objektív előz-
ménye. De van. Ezért idéztem a kiáltványt.
Ha el is felejted, vagy azt hiszed, hogy elfe-
lejtetted, nagyon sok elem már kész volt
benned, anélkül hogy megszülettek volna
maguk az előadások. Mintha az elemek
önálló életet élnének. Különösen ha azt a
hetvenhatos kiáltványt tovább olvasom.
Azt írod: „Ne felejtsük: .. .»megpróbál-
juk elölről kezdeni az egészet«! Akkor
hát töröljük ki az emlékezetünkből a
klasszikusokat? Igen: töröljük ki az emlé-
kezetünkből a fantomokat, és próbáljuk
meg őszintén elgondolni a végletek» koeg-
zisztenciáját«, kíséreljük meg elgondol-
ni ezt a két dolgot együtt: Csehov és egy
betanított gépkezelő; Shakespeare és a
vállalati demokrácia; Moliére és a jég-
büfé... Es ha erőfeszítéseinket siker ko-
ronázta, akkor sokáig tanácstalanságot
érzünk, de - »megpróbáljuk elölről kez-
deni az egészet, hogy korunk igazi arca
előtűnjön a Színház tükrében« - és azt
mondjuk: Elképzelhető, hogy egy Cse-
hov-mű úgy szólaljon meg, hogy egyet-len
sor sem marad meg az eredetiből - és
mégis megszólal az egész, sosem tapasz-
talt erővel és megdöbbentő hitelességgel.
. ." Nyilvánvaló, hogy ez így közvetlenül
nem megy át soha. De minden mondatodat
csatolni tudnám egy-egy megvalósult
formához.

J. A.: Ahogy ezt olvasod, az jut eszem-
be, hogy nem arról van szó, hogy nem
tartom lehetségesnek Shakespeare vagy
Csehov előadását, vagy akár hogy én ren-
dezzek ilyet, de mindenesetre az egysze-
rűbb út az, ha magát a szöveget is egysze-
rűbbnek képzeljük el vagy alkotjuk meg,
mert csak így érhetjük el, hogy színházi
eszközként elemi megnyilvánulásokat
rendeljünk természetes módon a szöveg-
hez. Félő, hogy ha az ember egy Shakes-
peare-monológ erejének és költészeté-
nek akar eleget tenni, akkor alul marad.
Húsz év munka kell ahhoz, hogy megkö-
zelítő erővel megszólaljon egy ilyen mű.
Egyszerű feladatnak elemi eszközökkel
eleget lehet tenni - erről van szó. Es le-
het, hogy az operához, a zenei műfajhoz,
az oratóriumhoz is azért jutunk el, mert
egy közepesen erős szöveghez segítségül
kell hívnunk a zenét is: hogy kielégítsük
és feltárjuk mindazt, amit a szöveg impli-
kál. Mindenesetre az én utam az, hogy
mozgásban is, hangban is, minden di-
menzióban, ami közvetlenül a színésszel

kapcsolatos, eljussak a lehetségesig; és ha
jól látom, épp ezt a területet mostanában
elhanyagolják. Nem tudom, Távol-
Keleten hogy áll a helyzet, mert nincse-
nek ismereteim, de attól tartok, hogy ott, a
hagyomány miatt, ebből a szempontból
rendben vannak a dolgok. Minimális a
szöveg, és kevés szöveggel kell sokat
elmondani.

F. A.: Van valami elképzelésed arról,
hogy mit fogsz most csinálni a csoporttal?

J. A.: Az a tervem, hogy egy evangéliu-
mot. Ebben mostanában elég otthon va-
gyok, és azt hiszem, az idők is elég hason-
latosak ahhoz, amikor az evangéliumok
születtek. Így érzem. Tényleg így érzem.

E számunk szerzői:

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

FORGÁCH ANDRÁS író

GABNAI KATALIN
a Népművelési Intézet főmunkatársa

GÁBOR ISTVÁN újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

GERGELY GÉZA rendező,
a marosvásárhelyi Színművészeti Akadé-
mia tanára

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

POSSONYI LÁSZLÓ író

RÓNA KATALIN újságíró,
a Film, Színház, Muzsika munkatársa

SZAKOLCZAY LAJOS újságíró, a
Kortárs munkatársa

SZŰCS KATALIN újágíró, a Kritika
munkatársa

TARJÁN TAMÁS
az ELTE XX. századi Magyar Irodalom
Tanszékének adjunktusa


