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ként, hanem a középszerű, de az érték-
rend teljes átfordulása küszöbön áll.

Egy paradox helyzetben azt hiszem,
egyedül a paradox viselkedés a megfele-
lő. Lássuk hát azt az alakítást, amelynek
körvonalai a bemutató óta eltelt szűk há-
rom hét alatt megszülettek az egri Gár-
donyi Géza Színház Haramiák-előadásán!
Félreértés ne essék, korántsem hibátlan
munkáról van szó, hanem erőfeszítésről.
Olyan erőfeszítésről, melynek
eredményeként elgondolható egy merő-
ben újszerű Spiegelberg, s ennek nyomán
már-már elképzelhető egy olyan előadás
lehetősége, melynek egyébként nyomait
sem lehetett felfedezni.

A lélek éjszakája

Bregyán Péter egy alapjaiban félrerende-
zett előadásban csak annak teljes szét-
rombolása árán hozhatná a figura egészét,
viszont munkájának eredménye né-hány
ponton így is lélegzetelállító. A
színpadilag abszolút lehetetlen helyzetbe
hozott figurát úgy vezeti ki ebből a
szituációból, hogy a személyiségnek azo-
kat a területeit mozgósítja, melyek csak
azért nem határosak az őrülettel, mert-
hogy jóval ezen a határon belül található-
ak.

A nyitóképben tehát Spiegelberg az
asztalra ugrik, s a csöndesen iszogatva
rajta mosolygó Moor Károlynak arról be-
szél, hogy ő, az addig szegény nyomorult
lesz a világ nyolcadik csodája. Igy csak
egy eszelős viselkedhet, csakhogy kizárt,
hogy egy ilyen ficsúr leüljön iszogatni egy
őrülttel. Színészileg megoldhatatlan
helyzet. Hogy Bregyán Péter megoldja,
azt az újabb előadás alapján sem merném
állítani, de óriási energiák mozgósításá-
val mindenesetre hozzákezd egy lélegzet-
elállító szörnyeteg felépítéséhez.

Először is - amennyire ez egyáltalán
lehetséges - a lehetetlen beállítást inte-
riorizálja. Lelkileg is izolálja Spiegel-
bergjét. Egy, a katatónia peremére sod-
ródott lélekből szakadnak fel az egyre
eszelősebb vágyálmok. Ezt persze egy
Bregyán szintű színész hozni tudja; azon-
ban mindezt úgy kell megoldania, hogy
eluralkodó tébolya ne riassza el az unat-
kozó Moor fiút. Ettől a monológ vissza-
fogottá lesz, ami viszont hitelteleníti az
asztalon való tartózkodást. Tehát azon
nyomban újra meg kell tébolyodnia, ami
viszont ismét csak elriasztaná az unatko-
zó ficsúrt, tehát azonnal vissza is kell
fognia magát, és így tovább. Bregyán
három hét alatt egészen közel jutott ahhoz,
hogy az állandó változásokhoz megtalálja
azt a tempót, amelyik már kellően gyors
ah-hoz, hogy indokolja, miért is nem
jut(hat) el az ordításnak még a közelébe
sem, de

ugyanakkor az őrület még észrevehető
marad. Ráadásul mindezt a színész ka-
bátban kénytelen eljátszani, s így testét
sem használhatja e valószínűleg lehetet-
len feladat megoldásához. Egyébként
partnerétől ehhez a legcsekélyebb segít-
séget sem kapja. Sziki Károly az egészből
semmire sem reagál. Ráadásul történik
mindez a színpad egy olyan eldugott zu-
gában, hogy a bal oldalról egyszerűen
semmit sem lehet látni az izolációt meg-
koronázó, de egy asztal mögé rejtett szé-
ken ropott táncából, mely a minduntalan
visszafogni kényszerült pszichés energiák
kirobbanását teszi láthatóvá, s ezáltal lé-
tüket is hitelesíti. Egy olyasfajta figura
rémképe sejlik itt elő, akinek énjét ugyan
már csak a vágyképektől zaklatott tudat-
talan uralja, de a felettes én, a szocializá-
ció kényszere ezeket a kitöréseket mind-
untalan elfogadható keretek közé zárja, s
így a téboly mégis józanságnak látszik.
Egy tomboló őrült feszegeti itt a normali-
tás rácsait, s látható, ha ezen rést talál,
akkor nem lesz sem erő, sem érv, mely
visszakergethetné, mely okkal és joggal
őrültnek mondhatná őt.

S ez a civilizációnk gyöngéit tapogató
tébolyult álom egy rablóbanda formájá-
ban testet is ölt! E testnek azonban - e
színpadon már a két színész alkatánál
fogva is meglehetősen érthetetlen módon -
Moor Károly lesz a feje. A tébollyal vi-
askodó Spiegelberget tehát olyan sérelem
éri, amilyentől más ember talán
öszszeroppan. O azonban nem, hiszen
már túl van az összeroppanáson, tehát
tébolya mélyül tovább. Reakciói
teljességgel ki-számíthatatlanokká
válnak, vigyorog, grimaszokat vág, de
csak olyan pillanatokban, amikor nem
figyelnek rá; olyan-kor tehát, amikor a
rendezőnek eszébe jut elrejtenie őt a
többiek tekintete elől. Sajnos alig-alig jut
eszébe, s ez bizony hiába a rendező
hibája, az alak koherenciája látja kárát.
Igy azután alig vehető észre, hogy ez a
Spiegelberg az Ahogy tetszikben játszott
Bregyán-féle Jaques egyenes folytatása.
A már Jaques-ban is kommunikációs
zavarokat okozó egyoldalú, immanens
okosság valóban olyan szörnyeteggé
roncsolja ezt a lelket, hogy itt, Bregyán
Spiegelbergjében igazolód-nak azok a
szavak, amelyeket az idősebb herceg
mond Jaques-ra: „szörnyeteg" Ez a
Bregyán formálta alak, noha tétova
gesztusai, mimikája és olykor hangszíne
is Jaques-ot idézi, nem egyszerűen félel-
metes, de olyannyira tisztátalan lélek,
hogy a szó legszorosabb értelmében is fi-
zikai undort vált ki: nem a sötétség meg-
testesülése, hanem a lélek elsötétülte,
csak az emberről való mindentudás: hű
tükre korszakunknak. Heroikus torzó.

KORMOS BALÁZS

„Viszem magammal
a színházamat"

Beszélgetés Taub Jánossal

- Amikor ez a beszélgetés megjelenik, mar
bemutatták ötödik magyarországi rende-
zésedet. Érdekes, hogy olyan drámát vá-
lasztottál -Schwajda György Himnusz cí-
mű darabját -, amit nálunk már nagyon
sokszor játszottak. Amatőrök is, profik is.
 A lényeg az, hogyan játszották.

Nem láttam közülük egyet sem, de ahogy
hallottam, mindig naturalista előadásként
játszták. Mi egy stilizált, teátrális színhá-
zat csinálunk. Ebben a rendszerben a da-
rab feltehetően másféle dimenziókat kap.
 Ezt te olvastad így, vagy Schwajda

eleve így írta?
 Az nyilvánvaló, hogy az alapanyag

stilizált. Kimondott metafora. Nem lehet
eljátszani „egy darabka életnek", ezt a
fajta interpretációt nem tűri az alap-
anyag, ami nagyon igaz, valódi, hiteles -
de filozófiai, társadalmi, emberi szem-
pontból. A megelevenítési formája, a ho-
gyanja, az kimondottan konstruált.
 Talán a választott közeg - a melósok

világa - miatt is gondolt mindenki ösztö-
nösen a naturalizmusra.
 Egyrészt. Másrészt azért, mert a ma-

gyar színjátszás hajlamos erre az úgyne-
vezett „realista" színházra. Van, aki na-
gyobb biztonságot érez akkor, amikor az,
ami a színpadon látható, „hasonlít az
életre". Ez a színház nem rugaszkodik el,
nem teremt új képeket, nem használja a
képzőművészetet, egyáltalán a fantáziát
ahhoz, hogy a valóságot művészetté
transzponálja. Inkább „belopni akar egy
darabka életet" - ahogy mondani szokták.
 Nem életet teremt, hanem életet utá-

noz.
 Van, aki azt hiszi, minél jobban ha-

sonlít a színház a kinti élethez, annál in-
kább hiteles. A szó formai, művészi
szempontjából ez két teljesen különböző
dolog. A színház- mint minden művészet
- konvenciórendszer, amely másképp
nyilvánul meg, mint a való élet. A színház
szintézis. Kitalált, konstruált, koncentrált
rendszer.
 A létező, kinti világ és a színpadon

teremtett világ két síkja között kell lennie
egy összekötő kapocsnak.
 Ez a kapocs az igazság. Nem formá-

jában igaz, hanem a lényege hordozza az
igazságot. Az a kérdés, hogy a teremtett
művészi formával meg tudod-e győzni a



közönséget erről az igazságról. Nézzük a
Schwajda-darab szereplőit: egy réteg,
mely van, él, kínlódik. De az nem érdekes,
hogy formailag pont így él-e, így kínlódik-
e - a megelevenítési forma sajátságosan
schwajdai, és a mi előadásunk ezt szeretné
követni.

 Amit eddig elmondtál - hozzászá-
mítva sokat emlegetett munkamódszeredet
és itteni rendezéseidet -, azt bizonyítja,
hogy szemléleted különbözik a Magyar-
országon általában megszokottól. A sze-
mélyiség sajátosságain túl bizonyára köze
van ennek ahhoz is, hogy Erdélyben kezd-
ted pályafutásodat, Bukarestben folytat-
tad, 1981 óta pedig Izraelben élsz. Nem
kötnek tehát a hazai színjátszás hagyomá-
nyai.
 Így van. A Szentgyörgyi István Szín-

művészeti Főiskola „produktuma" vagyok.
Ez jelenleg Marosvásárhelyen működik,
de az én diákkoromban még Kolozsváron
volt. Azt nem tudhatom, most milyen ez
az iskola. Abban az időben példamutató,
kiváló intézet volt. Szabó Lajos volt a
rektor, nagy kaliberű, született pedagógus.
Számára az erdélyi magyar színjátszás
szent ügy volt - a szó legnemesebb
értelmében. Nagyon jó tanárokat hozott, és
az intézményben pontos, jól szervezett
munka folyt.

 Mire gondolsz akkor, amikor azt
mondod: kiváló iskola?
 Elsősorban a komolyságára értem

ezt. Ez az első és legfontosabb tényező.
Minden, ami utána következik, az tehet-
ség, rátermettség kérdése. A pontos munka
megadja a tehetség kibontakozásának
lehetőségét. Attól, hogy pontosan,
szervezetten dolgozol, még nem biztos,
hogy lesz fantáziád. De akinek van, az
használni tudja. A tehetség csak egy mun-
kafolyamatban nyilvánulhat meg. Munka
nélkül nem létezik. Illetve elvben létezik,
de nem működik. Ott nagyon komolyan
vettek mindent, a szó legjobb értelmében
szigorúak voltak. Delly Ferenc, az egyik
legjobb színész, akit valaha színpadon
láttam, híres volt arról, hogy az ő óráira
kihegyezett ceruza nélkül vagy piszkos
körömmel nem lehetett bemenni. Mind-ez
iskolásan hangzik, pedig nagyon fontos
dolog. Minden szempontból komolyan
venni azt, amit csinálunk. Ettől még
mindenki kitombolhatja magát. Szívesen
emlékszem a tanáraimra, mert nagyon
színes egyéniségek voltak: Delly, Kovács
György, Szabó Ernő, Tompa Miklós...
Kolozsváron diáknak lenni - abban az
időben - rendkívüli élmény volt. A vá-
rosból csak úgy áradt a szellemiség. Én
Temesvárról kerültem oda. Ez a város sem
nagyságban, sem gazdagságban, sem
fontosságban nem állt Kolozsvár mögött.

És mégis, egy világ választotta el őket.
Kolozsvár erre volt berendezkedve: fes-
tők, írók, színészek... Olyan közeg, amely
feltétlenül hatással volt egy művészet iránt
fogékony fiatalemberre. Úgy érzem, hogy
én kolozsvári vagyok.
 Oda már csak főiskolásként kerültél.
 Én mindenféle egyetemre beirat-

koztam. Jogot tanultam, nyelveket, filo-
zófiát... Akkoriban minden fakultásnak
más színű jelentkezési lapja volt, „egy
zöldet meg egy sárgát kérek" -mondta az
ember. Az volt a lényeg, hogy diák lehes-
sek. Aztán majd kiderül...
 Mikor derült ki?
 Nem tudom pontosan felidézni. Na-

gyon nagy hatással volt rám Harag Gyuri,
aki akkor már színházzal foglalkozott. De
a családban is van ennek hagyománya: a
húgom balettmester, a Szovjetunióban
végzett, ott volt hét évig, most New
Yorkban él. Úgy látszik, hogy valahol a
génjeinkben ott bujkál ez az őrület.
 Egy békés, csendes, visszahúzódó,

halk szavú, pontos embert látok, aki kihe-
gyezett ceruzával érkezett - annak idején a
szemináriumra, most pedig a próbákra.
Hol itt az őrület?
 Mondok egy példát, ami talán meg-

magyarázhatja ezt a látszólagos ellent-
mondást. Volt egy kollégám, akivel pá-
lyája kezdetétől együtt dolgoztam - nem-
rég tragikus körülmények között meghalt -
, őt is Szabó Lajosnak hívták, mint egy-
kori rektoromat. Magyarországon is is-
merik, több filmnek volt főszereplője.
Díszletmunkás volt, asztalosinas. Minde-
nütt gyakorlat az, hogy a díszletmunkások
besegítenek statisztálni - őt így fedezték
fel. Rábeszélték, végezze el a főiskolát.
Szerencséjére akkor még nem kel-lett
hozzá érettségi, az neki ugyanis nem volt.
Végzés után jött hozzám Temesvár-ra,
ahol szerveztem egy új színházat,
mondhatjuk, én írtam alá a színház szüle-
tési bizonyítványát. Szabó Lajosra senki
az égvilágon nem mondta volna, hogy
művész - csak amikor a színpadon volt.
Nem „szünetművész" volt, aki ragyog a
büfében. Ő a mindennapi életében ki-
mondott bürokrata volt. Sztereotípiákat
alakított ki magának, és ezektől soha nem
tért el. De amikor a színpadon volt, a
szünetművészek eltűntek körülötte. Sok-
szor találkoztam tükör előtt kipróbált
művészkülsőkkel, akiknek semmi fantá-
ziájuk nem volt. Földhözragadt bürokraták
voltak a színpadon. Ránézel viszont a
kiváló nyugatnémet rendezőre, Peter
Steinre: nem tudod eldönteni, hogy ő egy
tisztviselő-e vagy egy színpadmester... Az,
aki valóban elmélyülten foglalkozik a
művészettel, az nem is nagyon törődik
azzal, hogy látszik-e ez rajta vagy sem.

A látható felszíntől függetlenül: ha egy
darabbal foglalkozol, az nem engedi meg,
hogy kikapcsolj. Ha akarod, ha nem, arra
gondolsz, álmodban is előjön. Az a tuda-
tos koncentráció, amivel az ember vala-
mihez hozzátapad, nem szűnik meg pa-
rancsszóra. Nem is akarod ezt. Éhhez
persze szükség van a fantáziára. A mű ál-
landóan táplálékot kér az idegrendsze-
redtől, hogy tovább tudd építeni, variál-ni,
színezni. Nekünk az a dolgunk, hogy a
szöveg mögé egy világot teremtsünk a fan-
táziánkkal. Ahol egy ügyes vagy ügyetlen
díszletben felmondják a szöveget, az nem
színház. A képzelet, a fantázia szüli meg
az előadást, úgy persze, hogy egybeesés
legyen a két anyag között. Amit kitalálsz,
szervesen következzék abból, amit az író
leírt.
 Az imént arra céloztál, hogy Temes-

váron színházalapító voltál. Hogyan ke-
rülhetett ilyen helyzetbe egy friss diplomás
rendező?
 A főiskolán rájöttem arra, hogy a

rendezést csak munka közben lehet meg-
tanulni. Csinálni kell. Minden érték csak
munka közben születhet. Körülnéztem az
országban: volt öt színház, és volt Te-
mesváron egy bizonytalan, félamatőr
együttes. Vagyis ez volt az a hely, ahol én
hamar „csinálhattam" valamit. Jól is szá-
mítottam. Kilenc hónap múlva már aláír-
hattuk a Temesvári Állami Magyar Szín-
ház alapítólevelét. Én lettem az igazgató, a
főrendező, minden. Szerencsém volt abból
a szempontból is, hogy rövid idő múlva
dolgoztam az ottani román és német
színháznál is. Bementem reggel az
épületbe, és estig ki se jöttem. Aztán ami-
kor önállósították a magyar színházat,
akkor ugyanez történt a némettel is. A
nemzetiségi politika akkori „csomag-
terve" ezt követelte.
 Ez azért mégiscsak jobb

csomagterv, mint a mostani.
 Határozottan... Szóval rengeteget

dolgoztam és talán nem is rossz ered-
ménnyel. Az ottani munkám alapján hív-
tak aztán Kolozsvárra főrendezőnek.
 A hatvanas évek elején járunk. Mi-

lyen állapotban volt akkor az erdélyi ma-
gyar színjátszás?
 Azt hiszem, kiváló állapotban. Nem

hinném, hogy elfogult lennék, vagy a
nosztalgia mondatná ezt velem. Abban az
időben nagyon nagy fontossága volt a
színháznak.
 Ma is ezt mondjuk. A színház ma

végtelenül fontos Erdélyben, hiszen a ma-
gyar szó őrzésének szinte egyetlen eszkö-
ze.
 Akkor természetesen nem erről volt

szó. Abban az időben nem voltak a mos-
tanihoz hasonló problémák. Tényleg úgy



nézett ki, hogy szinte békés egyenlőség-
ben él a két nemzet. Ez nem jelenti azt,
hogy a mélyben ne léteztek volna ellenté-
tek, de ez semmi szín alatt nem tört fel, és
az emberek is úgy érezték, hogy a kölcsö-
nös megbecsülés kényelmes. Temesváron
együtt dolgoztak, éltek az épületben a
románok, németek és magyarok. A ko-
lozsvári színház pedig testvérintézménye
volt a híres bukaresti Bulandra Színház-
nak. Egymáshoz jártunk játszani. Nagy-
szerű volt köztünk a viszony, szinte para-
dicsomi állapot volt.

 Vagyis az, amit én életed első nagy
váltásának véltem - a temesvári, majd a
kolozsvári magyar színháztól román
színházhoz kerültél el 1965-ben -,
valójában egy természetes folyamat egyik
állomása.
 Semmi köze nem volt a nemzetiségi

politikához. Huszár Sándor igazgató hí-
vott engem Kolozsvárra, mondván, oda
akarja gyűjteni a legjobb erőket. Akkor
jött oda Harag Gyuri, Kovács György...
Tehát valóban sikerült erős színházat te-
remteni. Aztán Huszár otthagyta a szín-
házat, és jött helyette egy színész, Sen-
kálszky Endre. Nem „fértünk bele" egy-
más koncepciójába. Szóval, személyes
okokból kerültem a román színházhoz.

 Ezt a lépésedet ma talán árulásnak
tekintenék.
 Csakhogy más volt az alapszituáció.

Nem gondoltam árulásra akkor sem,
amikor Bukarestbe hívtak vendégrendezni
a Bulandrához. Az általuk képviselt
minőségen belül értelmetlenné vált az a
kérdés, ki milyen nemzetiségű. A
Bulandra volt a Színház. Oda minden-ki
vágyott. Annak a szellemébe nem fért
bele az, hogy magyar vagyok-e vagy ro-
mán.

 Abban a helyzetben mindez tehát ter-
mészetes volt. El tudsz képzelni olyan
helyzetet, amelyikben valaki kénytelen
ahhoz az elvhez tartani magát, hogy már-
pedig ő csak magyar színházhoz szerző-
dik?
 El tudom képzelni, amennyiben a

társadalom választásra kényszeríti. Gon-
dolom, manapság ilyen a helyzet. Én pél-
dául több nyelven rendeztem már. Soha
nem fogalmaztam meg magamnak, nem
tudatosítottam, de azért nyilvánvaló, hogy
legjobban magyarul szeretek rendezni. A
reflexek az anyanyelven mű-ködnek. És
az ember csak egy helyen lehet otthon. Ez
az otthon megnyilvánul a nyelvben, a
mentalitásban, egyáltalán mindenben, ami
az emberben működik. Ezt az
elkerülhetetlenül, ösztönösen működő
identitást tapasztaltam mindenütt, amerre
jártam.

 Harag Györgyöt említetted - vagyis
munkatársa voltál.

- Sőt, még az is előfordult, hogy
gyütt rendeztünk. Bensőséges, szoros

kapcsolatban voltunk. Együtt is laktunk.
Még azt sem mondanám a szó
tradicionális értelmében, hogy „szerettük
egy-mást". Egyszerűen természetes,
magától értetődő volt, hogy együtt
vagyunk. Ez a kapcsolat csak úgy
megszületett. Azt persze nem tudhatom,
hogyan élte meg ezt ő. Jó ember volt.
Nem azért, mert akarta, hanem mert
ilyennek született. Nem emlékszem
senkire, aki Haragot ne szerette volna.
Ezért vagy azért, semmiért vagy
mindenért - őt szeretni kellett. Majdnem
azt mondtam, hogy én pont a fordítottja
voltam. De mi természetesen voltunk
együtt, a családom testvéremmé fogadta,
hiszen senkije nem volt, a gettóban min-
denkit elveszített. Szóval féltestvérek-
ként szerepeltünk, nagyon sokat voltunk
együtt. Fantasztikus ember volt. Volt.
Sajnos...
 Te „majdnem a fordítottja" voltál.

Hogy érted ezt? Tartózkodó, nehezen
megszerethető ember vagy?

- Vannak rögtön szimpatikus fajták. Én
nem ilyen vagyok. De egy idő után ki-
alakulnak a kapcsolataim, és lesznek ba-
rátaim, sokan engednek magukhoz közel
-így érzem. A színészekkel is ilyen a kap-
csolatom. Mindenki félve jön először a
próbákra, idegenkednek. Aztán a végén
igazán nem panaszkodhatom. Gyuri más
volt. Ot sokszor be is csapta az, hogy any-
nyira szerették. Ami számomra lényeges:
a mi együttlétünk. Felejthetetlen perió-
dusa az életemnek. A halála pedig csa-
pás... Hagyjuk ezt.
 A kitérőkre koncentrálva próbáljunk

meg visszalopózni a pálya állomásaihoz.

Bulandra Színház, a román színjátszás
csúcsa. Feltehetőleg alapvetően különbö-
zik a magyar színjátszástól.
 Alapvetően. Először is: román szín-

játszás nem volt. Tehát amikor itt már
egy kialakult európai, polgári színjátszás
folyt - a szó jó és rossz értelmében, tehát
a bulvártól a Shakespeare-szériákig -,
akkor Romániában még nem volt semmi.
Vagy ha volt, akkor elvétve és nem olyan
fontos társadalmi tényezőként, mint itt.
Szűz volt a terület. Aztán valami szeren-
csés konstelláció miatt sok érdekes ren-
dezőegyéniség jött össze. Ez döntő mó-
don befolyásolta az akkor születő és iz-
mosodó román színjátszást. A Bulandrát
remekül szervezték, semmi egyéb nem
számított, csak a minőség. Ott mindenki
azt a darabot kapta, amit választott - per-
sze igazodva a színház nívójához, tehát
fércmunkát nem lehetett elsütni. Aztán
csak azt határozták meg, hogy mikor
kezdődnek a próbák. A bemutató rád
volt bízva. Semmilyen premier nem jött
ki az alkotóművészek lehetőségei alatt.
Ami-kor a függöny felment, az azt
jelentette, hogy az a produkció az
alkotók szem-pontjából kész volt. Igaz,
hogy hét-nyolc évig is játszottunk egy
darabot. De itt nemcsak a Bulandráról
van szó. Sok tehetséges alkotó dolgozott
együtt, nagyon fontos volt például a
képzőművészet jelenléte, sokkal inkább,
mint itt, a magyarországi színjátszásban.
Nem kötötte őket egy bizonyos
játéktradíció.
 Őket nem. Es téged?
 Engem sem. A kolozsvári és a ma-

rosvásárhelyi színházat is meghatározta a
román színjátszás. Diákkorunktól a bu-
karesti színházak felé orientálódtunk. Na

Taub János (Koncz Zsuzsa felvétele)



persze, Kolozsvárott hamarabb volt szín-
játszás, mint Pesten. Tehát megvannak a
sajátos hagyományok. De ha Kótsi Patkó
Jánost olvasod, meglepődsz, milyen ak-
tuális az, amit ír. Mindenesetre az erdélyi
magyar színjátszást nem az a polgári stí-
lus jellemezte, ami az ittenit. Sikerült ma-
gát kivonnia a bécsi és a német színjátszás
hatása alól.

 Elősegíthette mindezt az ötvenes
évek végére, a hatvanas évek elejére jel-
lemző egészséges egymásra figyelés is.
 Bármilyen bizarrul hangzik ez ma,

így igaz.
 Másfajta színjátszás, másfajta nyelv.

Nem féltél-e, amikor elkerültél a magyar
színháztól?
 Nem. Én nagyon alaposan kigondo-

lom azt, amit csinálni fogok. Hatalmas
biztonságot ad az, hogy kész előadással
jövök a színházba. Már az első próbára.
Vagyis nagy előnnyel rendelkezem azok-
kal szemben, akikkel „szemben" ülök. Ez
persze nagyon hosszú felkészülés ered-
ménye. Van úgy, hogy hónapokat, sőt fél
évet dolgozom egy darabon. Azután már
szinte mindegy, hogy németül vagy ro-
mánul kell-e rendezni, az előzetes fel-
készülés átsegít a nyelvi akadályokon.
Tehát nem ott a helyszínen improvizálok
- lehet az embernek rossz napja, fájhat a
feje...

 Sokat beszélnek, írnak - hol dicsér-
ve, hol kritizálva - a Taub-féle módszer-
ről. Bírálnak sokszor, hogy túlságosan
megkötöd, bezárod a színészt, és az alko-
tás lényeges elemét, az improvizációt kiik-
tatod a munkából.
 Sokan bírálnak, de nem pontosan

tudják, miről van szó. Azért készítem ott-
hon az előadást, mert így annyit improvi-
zálok amennyit csak akarok. Ez a szín-
házban lehetetlen. Van úgy, hogy egy je-
lenetre elhozok három-négy variánst is.
Azért van szükségem sok időre, hogy ott-
hon a fantáziámból felépítsek egy elő-
adást. Akinek nincs fantáziája, az otthon
nem tud mit csinálni. Lehet persze elmél-
kedni. De, csak az a gondolat ér valamit,
amit le lehet fordítani játékra. Az elmélet
izmosíthatja, kikerekítheti az egészet - ha
az alapvetően működőképes. Én nagyon
sokat improvizálok, de nem úgy, hogy
bemegyek a próbára, és ott vagy eszembe
jut valami, vagy nem. Ülök a szöveg
fölött, és esetleg egy hétig nem jut
eszembe semmi. Azt viszont nem enged-
hetem meg magamnak, hogy ez a próbán
álljon elő, illetve - hogy mentsem a hely-
zetet - látszatimprovizációkkal vakvá-
gányra menjek. Otthon annyit dolgozom,
annyit szórakozom vele, amennyit aka-
rok.
 Saját fantáziádnak állítasz-e valami

lyen korlátokat, meghatározott keretek
közé zárod-e?
 Az égvilágon semmilyen korlátok

közé nem állítom. Az egyetlen keret,
amibe magamat zárom, azaz, hogy annak a
gyökere, amit kitalálok, az alapanyagból
nőjön ki.
 A rendező szempontjából mindez lo-

gikusan hangzik. De tud-e a színész „ott-
hon" dolgozni?
 Attól függ, mit értünk ezen. Ha ő

otthon megtanulja az „eredményt", vagyis
a szöveget, akkor még nem csinált
semmit. Nem ez a színészi munka. A szí-
nész dolga végül is ugyanaz, ami a rende-
zőé. Az eredmény mögé találja ki azt a vi-
lágot, ami ezt az eredményt szülte. Ez
maga a játék. Ha ő a színpadon a monda-
tok tartalmát játssza el, akkor totálisan
hibázik. Hiszen a szöveg sokszor az igaz-
ságot leplezi. Ha tehát a mondat tartalmát
játszod, akkor valószínűleg az igazságot
hallgatod el a néző elől.
 Nézzünk konkrét példát, vegyünk egy

szigorúan megkoreografált jelenetsort - a
koreográfia minden munkádra jellemző -:
a hetvenkedő katona bejövetele. Mi az,
amit a színész az általad kitalált, ott-
honról hozott zárt formához hozzá tud
tenni?
 Csak a néző látja ezt „szigorúan

megkoreografált, zárt formának", mert ő
a végeredménnyel találkozik. De amikor
készül, akkor ez egy teljesen nyitott hely-
zet. „Otthonról" a következőt hozom:
„bejön a katona, és a szolgái öltöztetik".
Ebbe a világon minden belefér. Menet
közben találjuk ki azt, hogy emeletes
csizmája lesz, hogy úgy néz ki, mint vala-
mi dél-amerikai diktátor, hogyan húzzák
rá a nadrágot... Ezer olyan dolog van,
amit valaki kitalált.
 De ez a valaki nemcsak a rendező le-

het.
 Természetesen. Én nem erőszako-

lom az elképzelésemet a színészre. De
egyféle megoldással érkezni kell. Aztán a
színésztől bármit elfogadok, csak a nem
variációját nem tudom elfogadni. „Így
nem" - ez a variáció nekem nem mond
semmit, mert ilyen munka nincs. A mun-
ka azt jelenti: ezt. Én őt megelőzöm egy
ajánlattal, de ha ő jobbat talál, azt én bol-
dogan elfogadom. Nem félek tőle, nem
vagyok irigy rá. Az a lényeg, hogy megta-
láljuk a legjobb megoldást. Teljesen
mindegy, kié az ötlet. Sokszor megtörté-
nik, hogy rááll a színész a hullámhosszra,
és az ő fantáziája jobban szárnyal, mint az
enyém. Nálam egy dolog nem létezhet:
hogy nincs valamire megoldás. Mindig
hozok megoldást, és őszintén meg kell
mondanom, hogy legtöbbször ezt tartjuk
meg. Néha talán tényleg eltalálom, néha

csak rest a színész. De szó sincs a rendező
adminisztratív rendelkezéseiről vagy dik-
tatúrájáról. Ez nem egy monopólium-de
az előadást valakinek meg kell csinálnia.
Mint ahogy sokszor láthatsz előadást,
amit viszont senki nem csinált meg. Se a
rendező, se a színész. Horribile dictu az is
előfordulhat, hogy minden meg van csi-
nálva, és mégsem olyan jó. De legalább
az megnyugtathat, hogy mindent elkö-
vettél.
 Elképzelhető-e az, hogy egy színész

már a munka kezdetekor olyan elképze-
léssel érkezik, ami kitűnő, de kizárja az ál-
talad otthon elképzelt folytatást?
 Ha az az elképzelés remek, akkor az

a darabból, a szituációból, a figurából
ered, és így kapcsolódnia kell az általam
elképzeltekhez. Hiszen azért jó, mert nem
idegen a műtől. Nagyon hálás vagyok
például Bubik Istvánnak. Ő kimondottan
ellenségesen fogadott, amikor a
Vendégséget csináltuk. Es most olvastam,
hogy örömmel emlékszik vissza a közös
munkára, és azt jó iskolának tartotta.
Hálás vagyok neki, mert tudom, hogy
becsületes ember, és ezt nem érdekből
mondta. Tapasztalataim szerint minden jó
színész megérzi, hogy ez a módszer segíti
őt. A szerzőtől megkapja azt, hogy mit
mondjon, de nagyon keveset kap abból,
mit játsszék. Ennek a célnak a szol-
gálatába állítom a fantáziámat, és az igé-
nyes, jó színész örül, ha neki játéklehető-
séget adnak. Az bírál inkább, akivel nem
dolgozik az ember, az idegenkedik - hal-
lomás alapján. Akikkel dolgoztam - Bal-
kaytól Gáspárig, Udvarostól Eperjesig és
Hernádi Juditig -, igényes színészek.
 Kétségtelen, hogy nálad nyújtott

alakításaik az utóbbi évek legjobb munkái
közé tartoznak. Mindez téged igazol. Van
viszont előadásaidban egy olyan elem,
ami számomra nehezen elfogadható, és ez
többnyire a mellékszereplőket érinti: a fő-
hősök pontosan megrajzolt viszonyrend-
szerének tömbjéről leváló, leszakadó, oly-
kor mesterkéltnek látszó megoldások.
Például: az Egy őrült naplójában Popris-
csin képzeletében megjelenik egy nő - ezt
Gáspár el tudná játszani, te azonban való-
ságosan behozol egy nőt, és ez megtöri a

játékot; a Caligula helytartójában állan-

dóan a színpadon surrog a nép, mint var-
jak a szántóföldön - a kép érthető, lefor-
dítható, de hatástalan...
 Igen, ez előfordul. Nem épülnek be

szervesen az előadásba. Bár a „varjak"
esetében inkább arról van szó, hogy a hit-
nek azt a sajátosságát akartam megmu-
tatni, amihez itt nem működik az asszo-
ciációs rendszer. Van a hitnek egy funda-
mentalista, szélsőséges, bigott, állati vo-
nulata is. Adott a szellem, adott a politi-



kai pragmatizmus - de létezik egy fanati-
kus szemlélet is, ami egy őrület. Ezt itt
nem igazán ismerik. Tudtam, hogy ezzel
baj lesz, de nem tudtam kihagyni, mert azt
akartam, hogy kiderüljön: a Barakiás által
képviselt zseniális szellemiség mellett
létezik az aprópénzre váltott hit is. Az
úgynevezett nép ennek a szélsőséges
„hitnek" a rabságában él. Ettől függetlenül
igazad van, ugyanis ez a formális, fel-
nagyított stilizáció csak akkor érvényes, ha
megtelik a színész által létrehozott hi-
telességgel. Ha ez megmarad belülről ko-
tyogó, formális elemnek, nem telik meg a
színész erejével, idegeivel, akkor műkö-
désképtelen. De nem működik a naturalista
színpadon sem! A rossz színész nem
működik se így, se úgy. Különbség csak
annyi van, hogy ez a fantáziával telített,
stilizált színház sokkal hamarabb leleplezi
a színészt, és hamarabb megmutatkozik a
tehetség is. A hétköznapiság jobban elbírja
a színpadi tehetetlenséget, mert az
középregiszteren működik. A szélsőséges
dolgok árulkodóbbak. Ha valaki el-énekel
egy operaáriát, csak a magas cénél derül ki
az, hogy ő színpadra való vagy sem. A
középhangokat többé-kevésbé mindenki el
tudja énekelni. Vagyis ha jobban kileng az
inga, nagyobb a rizikó - de nagyobb az
elégtétel, az öröm is.

 Az eddig elmondottak, az, ahogyan
te a rendező munkáját látod, azt jelzik,
hogy nem kellett félned, amikor a Buland-
ra Színházhoz kerültél. Könnyen illesz-
kedhettél egy olyan színjátszáshoz, mely-
ben hangsúlyos szerepet kap a rendező.
 Első naptól kezdve nagyon otthon

éreztem magam. Hozzátartozik ehhez,
hogy ott a kozmopolitizmus volt az alap-
hang. Az igazgató és az egész vezetés en-
nek a szellemiségét sugározta.

 Azért fogalmazol múlt időben, mert
már nem vagy ott?
 Nemcsak azért. A színház vezetősé-

ge, az igények, a lehetőségek megváltoz-
tak. Azok, akik e szellemiség kisugárzói
voltak, már nincsenek ott. Akkor a fő cél
az volt, hogy ragyogó színház szülessen.
Mára megváltoztak a célok, és nem úgy
mérik a minőséget, mint akkor. Mása szi-
tuáció, más jelrendszerben zajlik minden.
A színészek nagy része ott van. Szegé-
nyek, teljesen kiszolgáltatottak.

 Eteted eddigi váltásairól kiderült,
hogy azok egy életút természetes állomá-
sai. 1981-ről ez bizonyára nem mondható
el, hiszen elhagytad az országot. Azért tet-
ted ezt, mert Izraelben akartál élni?
 Nem erről van szó. Szép csendben

megváltoztak a körülmények. Amikor én
eljöttem, már nem voltak ott a színház
meghatározó személyiségei: Ciulei és
Pintilie. Már látszott, hogy mi lesz. Azért

jöttem, mert jöhettem: szüleim, testvérem
külföldön éltek. Azt akartam, hogy a
lányom minél előbb szabaduljon onnan. Ez
nagymértékben befolyásolta a dönté-
sünket. Biztosítani akartam számára a
fejlődés lehetőségét, és ez Romániában
már akkor kizárt volt. Az eljövetelben
döntő szerepe volt a feleségemnek is, aki
remek ösztönnel érezte meg, hogy „innen
minél hamarabb el kell menni, még most,
amikor könnyebben lehet". Sajnos, igaza
volt. Ha arra gondolok, hogy mitől szaba-
dultunk, akár örülhetek is, de ha azokra
gondolok, akik ott maradtak...
 Miért Izraelt választottad?
 Mert azt választhattam. Apám,

anyám ott éltek, tehát mi családegyesítés
címén hagyhattuk el az országot. A szü-
leim miatt döntöttem így. Mehettem volna
a húgomhoz Amerikába, sőt Nyugat-
Németországba is hívtak - nagyon sok ta-
nítványom van ott még abból az időből,
amikor Bukarestben tanítottam a Caragiale
főiskolán, és korábban töltöttem is majd
egy évet a németeknél. „Praktikusan" oda
kellett volna mennem. De úgy gondoltam,
ha már megyek, akkor oda, ahol a
családom van. Sokan a másik kettőt
választották volna: Németország egy
tejjel-mézzel folyó Kánaán, Amerika az
Amerika. De ha már az embernek el kell
jönni, akkor menjen haza. Értem ezen a
családot. A munka nem befolyásolt, dol-
gozni tudok itt is, ott is, bárhol. Ilyen
szempontból individualista vagyok, tu-
dom, hogy az én színházamat ugyanúgy
szeretik - meg nem szeretik itt is, ott is,
mindenütt. Es ahogy megérkeztem, el-
kezdtem dolgozni: a Habima Színházban
csináltam a Karamazovokat. Ugyanakkor
nagyon nagy öröm volt számomra - nincs
miért palástolni-, mikor meghívtak ide,
Magyarországra rendezni. Annyi év után...
 1981-ben nem jutott eszedbe, hogy

Magyarországra jöjj?
 Ez nem volt járható út. Még koráb-

ban szívesen jöttem volna rendezni, de a
Bulandrának nem volt kapcsolata a pesti-
ekkel. Végül is sikerült - néhány éves ké-
séssel.
 Milyen érzésekkel hagytad ott Ro-

mániát?
 Fájdalommal. De sajnos, minden

egyes elmúlt nap igazolta a döntésemet.
Közben persze ott motoszkál a gondolat:
az ember elmenekült valahonnan, ahol
mások ott maradtak. Erről nagyon nehéz
beszélni. Ezért is nem megyek vissza. A
lelkiismeret-furdalás nem igazán jó szó...
nagyon nehezen tudnék a barátaimmal
találkozni. Nem tudnám, mit mondjak.
Valahogy nem jól érezném magam. Azt
hiszem, ők sem.

Hiányoznak?
 Nagyon. Aki azt mondja, hogy nem

hiányzik neki senki és semmi, nem mond
igazat. Kizárt dolog. Az ember ott érzi
magát otthon, ahová való. Én aztán tudom,
tapasztalatból. Nincs olyan, akinek ne
határozná meg az életét, honnan jött.
 Lelkiismeret-furdalást említettél.
 Nem akarok ilyen nagy szavakat

használni. Nem is fogalmaztam még meg
magamnak... valami szorongás van ben-
nem. Egyszerűen... nem tudnám, hogy
adjam át az ajándékot. Nem ez volt köz-
tünk a viszony. Márpedig nem szabad
embereket olyan helyzetbe hozni, amely
méltatlan hozzájuk. Elmennék örülni, el-
mennék boldognak lenni... De hát én csak
szorongást érzek ezzel kapcsolatban. Nem
is voltam otthon 81 óta.
 Mehetnél?
 Persze, mehetnék. Sőt, még mindig

van román állampolgárságom, amit min-
den évben megújítanak.
 Ezt neked meg kell újítanod?
 Nem, nem kell. Tudja fene... eddig

nem mondtunk le róla.
 Érthető, hogy nem szívesen beszélsz

ezekről a kérdésekről. Nekem az a furcsa,
hogy azt mondod, magadnak se fogal-
maztad meg mindezt. Nem is foglalkozol
vele?
 De igen. Érzelmileg. Nem lehet nem

foglalkozni vele. Mindennap hallod a hí-
reket, olvasod az újságokat, találkozol
valakivel... ha akarjuk, ha nem, ez tapad
hozzánk. Mi a pontos viszonyom az ügy-
höz? Érzem, hogy valami szörnyű nagy
versenyfutás folyik a létért, és mind vá-
rom, mi lesz a megoldás. Ez foglalkozta-
tott egész idő alatt, amikor a Caligulát
rendeztem. Meddig tűr a nép?
 Rendezésed hangsúlyozza, hogy a

tűrés bűn.
 A történelem bebizonyította, hogy

van egy pont, és onnan tovább nem lehet.
Akármilyen is a rizikó. Természetes, hogy
senki nem akarja meghozni az áldozatot,
várja, hogy valaki más csinálja. Én most
nem a magyarokról beszélek. Ok későn
vették észre - pontosabban most érett meg
a nemzetközi politikai helyzet arra, hogy
észrevehették ezt a szörnyűséget. A
románokról beszélek. Bár hozzá kell
tennem, ez is alaptulajdonságuk: ér-
telmesek - és borzasztó hajlékonyak.
Addig hajlanak, hogy azt ép ésszel nem
lehet felfogni.
 Nem túl könnyű-e Szolnokon vagy

itt, a Játékszín öltözőjében számon kérni a
tűrést?
 De én most nem a kisebbség problé-

májáról beszélek. Az nem most kezdődött,
hanem akkor, amikor megszüntették az
egyetemeket, iskolákat stb... Ne-



künk már akkor kellett volna reagálnunk.
Engem az foglalkoztat, hol van ez a
bizonyos tűrési határ. Mert egy adott pil-
lanatban Ugandában is nemet mondtak...
Es mindenütt eljön ez a pillanat. Itt 56-ban,
aztán a cseheknél, lengyeleknél,
keletnémeteknél... Egyszer csak azt
mondják: nem. Akkor is, ha főbe lőnek.
Természetesen mondhatják, hogy én
könnyen beszélek. De azok hivatottak a
cselekvésre, akik ellen ez az egész fordul.
A fő konfliktus a döntő: ez pedig a kon-
dukátor és a népe között feszül. Termé-
szetesen ebből következően vannak egyéb
konfliktusok is. De ezek a lényegből
fakadnak.

 Székely János darabjában Caligula
helytartója nyilvánosan akarja felállíttatni
a vezér szobrát a zsidók templomában. Ez
lesz a veszte. Nem lehetségese azonban,
hogy már a háború utáni bizakodó idők-
ben észrevétlenül becsempészték azt a
szobrot a templomotokba?
 Nagyon könnyen lehet. De hát nem

vettük észre. Lehetséges. De „Caligula"
szobrát belopni - ez nem jelent semmit.
Attól én még együtt ültem a kávéházban
Páskándi Gézával és a festő barátaimmal,
Frentiu Severrel és Grieb Alfréddal. Az
egyik resicai sváb, a másik erdélyi móc.
Egyikünknek sem, még a legelrejtettebb
atomjában sem futott át az ellenségeskedés
szikrája. Azóta: szegény Frentiu Bu-
karestben maradt, Grieb Nyugat-Német-
országban él, Páskándi itt, én meg ott. A
diktatúra bombája négyfelé hajította ezt a
kávéházi asztaltársaságot. Gondolom,
kávéház sincs már. De akkor - nem
hiszem, hogy naiv voltam - minden más-
ként volt. Képzeld el például, hogy Frentiu
magyarul beszélt hozzám, én pedig ro-
mánul hozzá. Ez valami ösztönös udva-
riassági gesztus volt.

 Azt mondod, te „ott" vagy. Hol vagy
te pontosan?
 Arról már lemondtam, hogy akárhol

is azt mondjam: itt a hazám. Oda kötődöm,
ahol a családom és a munkám van. Itt,
Magyarországon szeretek dolgozni, tehát
szívesen vagyok itt. Még szívesebben
lennék itt, ha velem lenne a családom is. A
lányom, a feleségem ott vannak, én
utazom ide-oda, ez a kettősség nem igazán
ideális állapot. Persze, ma már az ideális
állapotok megszűntek. A gyakorlat az,
hogy viszem a színházamat magammal.
Oda, ahová éppen hívnak. Talán emiatt is
van, hisz nem így terveztem, hogy
legutóbb két magyar darabot rendeztem.
Nagyon remélem, hogy a Himnusz végre
polgárjogot nyer. Legalábbis azon
igyekeztem, hogy arra a helyre kerüljön,
ami megilleti. A Caligulán is nagyon jó
volt dolgozni, mindkét darabot

jobb volt csinálni, mint például A hetven-
kedőt.
 Plautus drámáját már rendezted.

Páskándi Vendégségét is. Szereted újra
elővenni a darabokat?
 A Vendégséget csak akartam, már a

próbák idején letiltották. Szívesen rende-
zek újra. Kár a Viharért, amit Tel-Avivban
játsztak, és úgy érzem, hogy életem egyik
legjobb munkája. De hát tévedésből jóval
előbbre léptem az ottani ízlés-nél. Nagyon
sajnálom, hogy az nem vala-hol
Európában jött létre.
 Ebből arra következtetek, hogy ott a

színház szerepe és minősége...
 Más. Én nem minősítek, csak azt

mondom, más. Az a társadalom most ala-
kul. Ami ma érvényes, holnap már nem az.
Van például a Habima, ami Sztanyisz-
lavszkij stúdiószínpada volt, ezt Vahtan-
gov vezette. Ok Izraelben a legmagasabb
szinten kezdték a színházat. De ezek a ta-
gok meghaltak, azóta se Vahtangov, se
Sztanyiszlavszkij, se senki. Egy adott pil-
lanatban az akadémia működött, most
kezdik az óvodában. Állandó változás van.
Az egyetlen stabil tényező: a folyamatos
nyugtalanság, ami az egész izraeli
társadalomra jellemző. Es talán az, hogy
nem Európára, hanem Amerikára figyel-
nek. Márpedig a színház abban a formá-
ban, amiben mi ismerjük és műveljük:
európai.
 Ezért is „menekülsz" ide?
 Rendezhetnék ott is. Kommerszet.

Nem vadászom a közönség kegyeit. Nem
tartok ott, hogy alább adjam. Se ott, se
máshol.
 Kezdem érteni, miért mindig a köny-

nyű műfaj megy tőlünk Izraelbe turnézni.
 Hát persze. De nemcsak innen, min-

denhonnan. Az egy fiatal, állandó forrás-
ban lévő társadalom. Születik egy nép
százhúszféle fajtából. Kell két-három-száz
év, míg kiderül, hogyan is lesz.
 Helyzetedet vizsgálva: nem vagy-e

gyökértelen?
 Lehetséges. Attól is függ, mit értünk

gyökereken. Úgy érzem, hogy emberi
gyökereim vannak. Szeretem az embere-
ket. Része vagyok annak a közösségnek,
amiben élek - de nem vagyok részese a
túlzott „gyökerességnek". Annál is inkább,
mert az életem azt bizonyítja, hogy
mindenféle-fajta emberrel közel tudunk
kerülni egymáshoz. Olyan értelemben,
ahogyan a gyökér szót ma használják -
talán gyökértelen vagyok. De az én nor-
máim szerint nem vagyok az. Nem érzem
magam idegennek Pesten. Igaz, leírták
rólam, hogy idegen vagyok. Nem tiltako-
zom. Ha valaki így érzi, írja le. Nem ér-
zem magam idegennek, de a megkülön-
böztető szemlélet tőlem idegen. Ily mó

don nem is akarom megnyerni senki
szimpátiáját. De tisztelem mindenki el-
kötelezettségét, és biztos vagyok abban,
hogy egyesek joggal kötődnek sokkal
erősebben, mélyebben bizonyos gyöke-
rekhez, mint én. Ezt én tisztelem. Tiszte-
lem például a vallást, soha el nem tudnám
képzelni, hogy egyik vallást a másik fölé
helyezzem, noha én magam nem vagyok
vallásos. Egy idő után az emberben kiala-
kul egy létforma, aminek az aktívája eset-
leg épp a passzivitás. Nagyon megrázott a
Himnusz, amikor először olvastam. Tra-
gédiának tartom. Együtt érzek vele, bár
nem rólam szól. Mondhatnám, egy olyan
emberi közegről szól, ami nem is áll közel
hozzám, talán nem is ismerem. Mégis,
nagyon a magaménak érzem.
 Akárhol vagy is, kicsit kívülállóként

létezel. Ez a helyzet az embereket a ciniz-
mus felé billentheti...
 Előfordulhat. Van egy ilyen védeke-

zési reflex. Ám lehet, hogy a kívülállás ta-
pintat kérdése is, nem akarom senkire rá-
erőszakolni magamat. Legalábbis ezt be-
szélem be magamnak. Ugyanakkor ez
természetes is az én generációmnál-
átéltem a fasizmust, a kommunizmust, a
demokráciát... mindenféle álmokon túl
vagyok. Nem is lenne csoda, ha kicsit
cinikussá válnék. Nem lényemben
átitatottan, de bizonyos cinikus
megnyilvánulásokkal.
 Furcsa ez a hirtelen reagálásod,

mert én pontosan az ellenkezőjét akartam
mondani.
 Nagyon remélem én is, hogy maradt

bennem bizonyos pozitív lelkesedés. Ép-
pen a felsorolt rosszak miatt már úgy sze-
retnék kicsit hinni abban is, hogy kell va-
lami szépnek is lennie. Ezt imádtam pél-
dául a Caligulában - hogy az olyan szép.
Sőt, a Himnuszban is az ragadott meg,
hogy ez a két ember szereti egymást. Ez
volt az első és legfontosabb benyomá-
som. Az a fantasztikus tapintat, gyöngéd-
ség, ahogy ez a két szerencsétlen közele-
dik egymáshoz.
 Találsz-e ilyen szépségeket a színhá-

zon kívül?
 Én igyekszem. Sajnos az emberek el

vannak gyötörve. Mindenki valami
olyasmivel van elfoglalva, amit nem iga-
zán szeret. Ez eleve csúnyává teszi az éle-
tét. De Nyugaton, ahol jólét van, ott sem
boldogok az emberek. A természet kioszt
egy bizonyos százalék jót, egy bizonyos
százalék rosszat, jut ez is, az is. Ilyen
szempontból nagyon érdekes darab A
nagybőgő, amit Darvas Iván játszik a
Pesti Színházban. Hogyan küszködik va-
laki, aki minden szempontból biztosítva
van.
 Egy másik színházra hivatkozol. Két



év után talán megkérdezhető már: sokféle
tapasztalatod alapján hogyan látod a je-
lenlegi magyarországi színjátszást?
 Még mindig az ismerkedés periódu-

sában vagyok. Mindenesetre - természe-
tesen a saját ízlésem nevében beszélek - a
teátrálisabb színházat szeretem. Láttam
ilyeneket-de keveset. Nagyon sok jó szí-
nész van, és néhány rendező ezt ki is
használja. Kísért még mindig az úgyneve-
zett „realista" színház, ami eléggé baná-
lissá, vulgárissá tesz mindent. Lehet, hogy
hasonlít valamihez, amit mi valóságnak
nevezünk, de én az inventív szín-házat
szeretem. Nem személyekről, ha-nem
irányzatról beszélek. A magyar szín-ház -
a tehetséges rendezők ellenére - nem ezt az
irányzatot képviseli. A dolgok
képzőművészeti részére is nagyobb hang-
súlyt kellene tenni: díszlet, jelmez, világí-
tás...

 Volt itt meghatározó színházi élmé-
nyed?
 Igen, nagyon szeretem azt a ko-

molyságot - hogy visszatérjek a kihegye-
zett ceruzához -, amit a Katona József
Színházban tapasztaltam. Még akkor is, ha
nem minden tetszik maradéktalanul. De az
maximalista színház.

 Szolnokon egy héten át színészképző
kurzust vezettél januárban. Ez a te elége-
detlenséged következménye?

- Nem, ez eszembe se jutott. Tanítottam
Bukarestben, majd Tel-Avivban, van egy
módszerem. Mit kell csinálni a színésznek
akkor, amikor azt mondja: dolgozik a
szerepen. Konkrét segítséget próbálok
nyújtani neki, mit csináljon, ami-kor
kézhez kapja a szerepét. Mi az, amit ő
maga is meg tud csinálni, akár segíti a
rendező, akár nem. Nos, a szolnokiak fel-
kértek egy ilyen kurzusra. Ennek örülök. A
főiskolán már nem csinálnám - igaz, nem
is kértek. Ezt a módszert inkább azokkal
gyakorlom, akik már a szakmában vannak.
Egyszer meg is akarom írni, mert úgy
gondolom, hasznos ez a mód-szer.

 A felkérésről jut eszembe: annak ide-
jén úgy hallottam, hogy a Nemzeti Szín-

háznál is fogsz dolgozni.
 Tárgyaltam sok színházzal. Ők az-óta

nem kerestek. De nekem elég is két
előadás egy évre. Természetesen vonz egy
ilyen társulat. Ugyanakkor a protokoll -
hogy a Nemzetiben dolgozhatom nem
érdekel, csak a társulat. Az, hogy Hevesi
Sándor vagy Németh Antal ott rendeztek,
engem nem segít ki. Csak a pontos munka
és az igényes színész segít.
 Ilyen lehet Kézdy György és Fodor

Tamás is. Kiváló alakításuk a Caligulában
a már felsoroltakhoz kapcsolható. Náluk
sem tapasztaltam a sokszor emlege

tett Taub-kötöttséget: azt, hogy előre elké-
szíted a kösztümöt, és abból kibújni nem
lehet.
 Jöhet valaki jobb kosztümmel. Csak

kosztüm nélkül nem lehet. Miről van szó:
borzasztó sok a halandzsa a mi szak-
mánkban. Amikor valaki nem tudja pon-
tosan, miről szól az egész, elkezdődik a
ködösítés. Ekkor a rendező mond né-hány
megfoghatatlan mondatot, ami merő
blabla, a színész, hogy jelezze, ő intelli-
gens, azt mondja, érti- noha nem volt mit
értenie -, és kialakul egy nem létező blabla
viszony, ami halandzsát szül. Ez nálam
nincs. Az általam képviselt konkrétumtól
nem véletlenül irtóznak azok, akik nem
tudják konkrétan megcsinálni a feladatot,
és ezért inkább ködösítenek. Még a
tehetségesek is! Szerzőtől, rendezőtől
függetlenül kialakítanak maguknak egy
szerepet, és mindig azt játsszák. Igy
biztonságot nyernek, ebből ösztönösen
nem akarnak kibújni, sőt a közönség is
megköveteli a megszokott manírokat.

 De van egy elvárási körforgás rende-
ző, színész és néző között.
 Így van. Dolgozom egy színésszel,

tehetséges, okos és nagyon akar. De a
reflexei: amikor nem tud valamit megcsi-
nálni, azt mondja, „Nem érzem". Mi az,
hogy nem érzed'? Egy feladatot kell telje-
sítened a színpadon. Nincs mit érezni.
Ilyenkor jön a blabla szöveg, és azt hiszi,
hogy művészetet beszél, mert nem lehet
érteni. Nem mondhatok általánosságokat.
Minden instrukciót le kell fordítanom
konkrét akcióra. Az általános - semmilyen
- instrukciókból születik az olyan előadás,
amelyben még véletlenül se találkozik a
színpadi megnyilvánulás és a mű.
 Szöveg és szándék különbségéről is

beszélsz. Ez talán Csehovnál a legnyilván-
valóbb. Voltak - régen - híres Csehov-
előadásaid. Mostanában nem rendezel
Csehovot.
 Rendeznék, nagyon rendeznék!

Megcsinálnám a Sirályt... bármelyiket.

 Azért is kérdeztelek a magyarországi
színjátszásról, mert ismerve ezt azt is,
talán meg tudod ítélni, hogy az ide mosta-
nában tömegesen menekülő erdélyi színé-
szek meg tudják-e magukat értetni az itteni
kollégákkal, az itteni közönséggel.

 Szerintem igen. A tehetség előbújik.
A munkában kiderül minden. Különösen
akkor, ha az anyanyelv azonos. Ez egy
paradicsomi helyzet ahhoz képest, ami-kor
én leszálltam az izraeli repülőtéren, és azt
se tudtam, milyen világon vagyok, és nem
tudtam elolvasni az első mondatot, ami a
szemem elé került. Es nem tudtam azt
mondani. hogy „Jó napot".

BORS EDIT

A Hold Színháza

Beszélgetés Malgot Istvánnal

Malgot István neve nem ismeretlen a
korosztályombelieknek, az általa - is -
alapított Orfeo együttes (később Fodor
Tamásékkal is kibővülve) a hagyományos
magyar színházi formákhoz szokott
nézőknek magát az avantgárdot jelentet-te.
A bábozást, képzőművészetet, fotót, zenét,
irodalmat és színjátszást ötvöző előadások
egyik „atyamestere" néhány évre eltűnt a
szemem elől, csak a közel-múltban, a
Budapesti Történeti Múzeum
Királypincéjében csodálkoztam rá ismét
egy produkciójára, a Rózengildék hun-
tzutságai avagy Dromlet drák királyfi című
drill-comedyre, amelyet együttese, A Hold
Színháza adott elő.
 Gondterheltnek látom.
 Inkább csak fáradt vagyok. Nemré-

giben alakítottuk meg Selmeczi György-
gyel és másokkal a Mérték nevű kulturális
egyesületet; rengeteg munka volt vele.
 Összefoglalná tömören, mi a Mérték

lényege?
 Két elvi kérdés. Az egyik: elegünk

van abból, hogy a hazánkban történő vál-
tozásoknak egy rendkívül negatív oldalát
érezzük, mégpedig azt, hogy ismét nagyon
kiéleződtek a népi-urbánus ellentétek. Mi
úgy gondoljuk, az értékeknek nem
egymást elpusztítaniuk kell, hanem
összefogniuk. A másik elvi ok: úgy véljük,
hogy korszerű kultúra csak az lehet,
amelyik európai mércével méri magát,
ugyanakkor gyökereit a magyar népi mű-
vészet hagyományaiba ereszti.
 A Dromlet mennyiben felel meg az

utóbbi kívánalomnak?
 Úgy gondolom, a mi formavilágunk

európai színházi mércével mérhető,
ugyanakkor, ha csak a zenéjét nézzük is,
kitűnik, hogy mélységesen népi gyöke-
rekből táplálkozik, jóllehet nemcsak ma-
gyar muzsikát használtunk fel, hanem
egyéb, balkáni zenéket is, amelyeknek
azonban van egy alapvető közös sajátos-
ságuk: török motívumok bélyegét viselik
magukon. Az előadásban csak olyan zenék
hangzanak fel, amelyek kapcsolód-nak a
török hódoltsághoz, ugyanis Európának
ebben a szegletében a török borzasztóan
rányomta a bélyegét mindenre. A mai
Balkán, s az, amit mi balkáni állapotoknak
nevezünk, e nélkül megérthetetlen, nagyon
nagy mértékben ebből fakad. Ez az egyik
gyökere annak is, hogy állandóan Európa
és nem Európa között hánykódunk. Ezzel
a vegyes muzsikával


