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Április ötödike, dél. Astoria kávéház. Az
egyik sarokban a Ki nyer ma? soros
műsorvezetője,
Czigány György körül gyülekeznek
a játékszerető zenerajongók. Az
átellenes sarokban Jancsó Miklós szemlélődik.
Ismerősök és ismeretlenek köszöntik,
biccentenek feléje, pár szóra megáll asztalánál
Gyula, a barát, aki az étterembe invitálja... S
közben - beszélgetünk. Interjút szeretnék vele
készíteni legújabb kalandjáról: ő válogatja ki az
idei országos színházi találkozón
résztvevő előadásokat. De ő újra
meg újra kibújik az interjúalany
szerepéből, s mesél, anekdotázik,
vitázik - szóval beszélgetünk.

„Bemelegítésül" elmondom neki,
hogy a hetvenes évek elején
felvirágzott amatőr színházak
stílusára milyen erős hatást gya-
koroltak a filmjei. Azoknak a
mozgáselemeknek és képek-nek,
amelyek oly jellemzőek voltak az
úgynevezett szertartás-színházi
produkciókra, az egyik ihletője -
bevallva-bevallatlanul - a Jancsó-
féle hosszú beállítások, körkörös
mozgások, vonulások voltak.

 Ez így kimutatható? Érdekes.
De azt hiszem, ez benne volt
a levegőben. Azok az együttesek
ugyanúgy menekülhettek a szó
bénító hatalmától, mint mi, filmesek. Rájöhettek,
hogy a szó mellett mekkora hatása van a
képnek. S képekben próbálták kifejezni
gondolataikat.

 Igen. Színpadi képekben. Olyanokban,
amelyeket Grotowskitól tanultak, meg az euró-
paiavantgárdból, meg a filmekből, így Jancsótól
is. Ma már színháztörténeti tény, hogy milyen sok
közös vonás volta 25. Színház egyes produkciói,
például a Fényes szelek vagy a Vörös zsoltár és
az Universitas Együttes, a Szegedi Egyetemi
Színpad vagy a tatabányai, zalaegerszegi cso-
portok előadásai között. Aztán megszűnt a 25.
Színházis, s meghaltak azok a híres együttesek
is.

 S maradt a népnevelés meg a
pszichologizálás. Ez a legnagyobb problémám a
színházzal. Sokat gondolkodtam azon, miért
ilyen a magyar színház? Biztosan tudod, hogy
én néprajzos is voltam. Vagy inkább: néprajzzal
is foglalkoztam. S a paraszti kultúrából - amely
akár tetszik, akár nem, amúgy is leszálló ágban
van - szinte telje-sen hiányzik azaz alakoskodás,
amely alapja lehetett volna egy másfajta
színházi formának. Úgyhogy ez van.

 De nemcsak gondolkodtál a színházról,
hanem rendeztél is színházban, sőt egy ideig ve-
zetted a kecskeméti teátrumot.

 A kecskeméti próbálkozás életem egyik

rossz emléke. De a színház valóban mindig fog-
lalkoztatott. Népi kollégistaként még színház-
rendezőnek készültem. De jött Balázs Béla, és
rábeszélt: legyek filmes, arra nagyobb szükség
lesz. Hát filmes lettem. De talán a színházi énem
is megmaradt, hiszen sokan azt vetik a szemem-
re - különösen az utóbbi időben -, hogy filmje-
im színházi szemléletűek. A fene tudja.
 Ezek szerint nem volt ellenedre, hogy fel-

kértek az egyszemélyes zsürorságra.

- Egyáltalán nem. Bár azzal nem számoltam,
hogy ez ilyen kemény megpróbáltatás. Enynyi
előadást évek alatt nem láttam, mint amenynyit
most néhány hónap alatt kellett megnéz-nem.
 Hány előadást láttál?
 Nem számoltam. Sokat. De lehet, hogy

nem eleget. Volt olyan színház, ahova el sem
jutottam. De információim ezekről is voltak.

- A látott előadások alapján ki lehet-e alaki-
tani valami általános képet a mai magyar szín-
házról?
 Én kialakítottam a magam képét. Az első

meglepetésem az volt, hogy akárhová mentem,
mindig minden színház tele volt. Ezek szerint a
közönség szereti a színházat. Egyedül a Nemze-
ti kongott. No meg Zalaegerszegen Zsótér
Szentivánéji parafrázisán voltak kevesen. De ez
érthető, mert Zsótér nagyon érdekes formákat
teremt ugyan, de nem törődik azzal, hogy ami a
színpadon történik, az érthető, követhető legyen.
Márpedig a közönség a színháztól ezt várja el.
Hogy jogosan vagy nem, az más kérdés. De így
van nevelve.
 A telt ház független attól, hogy mit és ho-

gyan játszanak?

 Úgy látszik, független. A közönség elfo-
gadja, hogy a magyar színház interpretáló szín-
ház. Nem élő. Konzerv színház. Klasszikusokat
játszik. Minden évben mindenütt kötelező egy
Shakespeare. Vagy Moliére, vagy más ismert
szerző ismert darabja. De hol vannak a magyar
drámák? Az újak?
 Vannak. Idén például Horváth Péternek,

Pozsgai Zsoltnak, Békés Pálnak, Bódy Gábor-
nak, Németh Ákosnak, Gyurkovics Tibornak,

Darvasi Lászlónak volt bemuta-
toja. Hogy csak azokat említsem,
akik hirtelen eszembe jutnak.

 Lehet. Pozsgai Törődj a
kerttel! előadását láttam is, Hor-
váth Péter darabját pedig szeret-
tem volna megnézni. De vala-
hogy nem jött össze. Ezek szerint
a többiről is lemaradtam. De a
felsorolásod nem túl gazdag.
Ezek száma eltörpül az interpre-
tációké mellett.

 De a darab csak az egyik
meghatározója az előadásnak.
Talán fontosabb az, hogy miként
viszik színre. Legyen az új ma-
gyar darab vagy klasszikus. S ha
igy nézzük, akkor egy Shakes-
peare-előadás is lehet mai.

 Természetesen. De a leg-
többször még a

szándékát sem láttam annak, hogy
az előadások maiak legye-nek. Szépek és
unalmasak. Nézd, az előadások akkor érdekesek
- legalábbis számomra -, ha vagy nagy
színészek játszanak bennük, vagy nagyon erős
a formaviláguk. Ilyen előadásokat alig láttam.
Olyat pedig, amelyben e kettő együtt hatott
volna, egyet sem.
 Szavaidat, hangsúlyaidat úgy értelmezem,

hogy külön-külön láttál olyan előadást,
amelyben a színészi alakítás, s olyat, amelyben a
forma ragadott meg.
 Igen. Két kiemelkedő előadása volt az

évadnak, az egyik a Vígszínház Heilbronni Kati-
cája, a másika Művész Színházban a Godot. Az
előbbi a formájával, lenyűgöző képeivel, az utób-
bi három zseniális színész alakításával ragadott
meg.
 Három?
 Na, jó, kettő.
 Ezeket beválasztottad a találkozóra is,

igaz?
 A Heilbronnit igen, a Godot-t nem.
- A Godot-t miért nem?
 Úgy érzem, ezeket a rendkívüli művésze-

ket nem szabad annak kitenni, hogy mostoha
vagy legalábbis a megszokottól eltérő körülmé-
nyek között kelljen játszaniuk. Aki kíváncsi rájuk,
az menjen el a Művész Színházba.
 Ezt nem érzem elég meggyőzőnek, hiszen

Jancsó Miklós otthonában
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ak a saját épületükben
átszanának, a fesztiválközönség pedig járna
örbe az országban. Meggyőződésem, hogy ol-
sóbb és művészileg kielégítőbb lenne. Hiszen
z előadásokat ott kell megnézni, ahol születtek.
 Ez most, egyik napról a másikra aligha

alósitható meg.
 Ez lenne az ideális. Most viszont csak

zokat az előadásokat kellene a saját helyükön
eg-nézni, amelyek technikai szempontból
ozdít-hatatlannak tűnnek. Mindenekelőtt A

eilbronni Katicát. Meg az Amadeust a
adáchban. Esetleg a győri 111. Richárdot. EI

ehetne kezdeni a találkozót Pesten, aztán
evándorolnánk Győrbe, onnan Zalaegerszegre

vissza Pestre.
- Akkor végképp nem értem, miért nem válo-

attad be a Godot-t. Ha az Amadeust meg lehet
ézni Pesten, a Beckettet miért nem?
 Igaz. Ezen még gondolkodom.
 Három, illetve négy előadásról már elárul-

ad, hogy kiválasztottad őket. Melyek a többiek,
lletve milyen szempont szerint válogattál?

A Heilbronniról meg a Godot-ról már szóltam.
Az Amadeust főleg Mácsai alakítása miatt vá-
lasztottam. A Ill. Richárdban a látvány is nagy-
szerű meg Gáti Oszkár játéka is. Ezeken kívül
nagyszínházi produkció lenne még a miskolci
Hamlet, amely ugyan nekem nagyon operai, de
Szervét Tibor jó benne. Érdekesnek tartom,
hogy egyszerre több Koldusopera is fut a
színházakban. Kerestem az okát, miért vették
elő, hiszen az előadások semmiféle
aktualitással nem bírtak. De izgat a probléma,
s talán így, három együtt, a kaposvári, a
nyíregyházi és a művész színházi, valami
választ ad erre is. Bár az az érzésem, hogy az
egymás mellé tett Koldusoperák épp az
interpretációs színház hamisságát fogják
leleplezni. Gondolkodom még, hogy a veszprémi
Gizella című rockoperát is meg kellene hívni.
Nem tudom még.

- Ez eddig nyolc vagy kilenc produkció. Ezek
mellett hány kisszínházi, kísérleti vagy
avantgárd előadás fér még a programba?

- Úgy tudom, összesen tizenhat produkciót
javasolhatok. A kisszínházi előadásokkal még
nagyobb bajban vagyok. Ezek egy része sokkal

érdekesebb, mint sok nagyszínházi; ezekben
észlelhető az a valami, ami oly fontossá, mássá
tette azokat az amatőr színházakat, amelyekről

beszélgetésünk elején
szóltunk. Ugyanakkor ezek
közül még esetlegesebb
volt, hogy mit tudtam
megnézni. Nem láttam
például az R.S.9.-et vagy
Gaál Erzsi munkáit. Aztán itt
vannak a monodrámák.
Azok között is találni
érdekeseket, de vajon
beleillenek-e egy ilyen
találkozó programjába?

Ami biztos: ott lesz
Zalaegerszegen a nyír-
egyháziak Jókai-elő-adása,
az Itta vége meg a Gőrög a
Radnóti Szín-házból, az
Utolsó Vonal Színházi
Társulás Isa por című
különös elő-adása, aztán a
11. Edward a Budapesti Ka-
maraszínházból, Márta Pista
két rendezése, amit az
Arany János Színházban
csinált...

- Lorcától a Don
Perlimplín szerelme Be-
lilával a kertben és Blok
Komédiásdija...
- Igen. Kiválasztot-

tam
egy olyan darabot is,
amelyre, azt hiszem, senki
nem gondolna, a Karinthy

Színpadon játszott Kakukktojást. Nem-csak a
témája miatt, de azért is, mert jó. Szeretném, ha
A szív bűnei című darab, ami Pécsett megy,
szintén ott lenne Zalaegerszegen, vagy két
rendezőnövendék munkája: a Kamrából a
Danton halála és a Clavigo Szolnokról (Hargitai
Iván, illetve Bagossy László szárnypróbálgatá-
sa). S hezitálok még, hogy mit csináljak azzal,
amit tegnap este együtt láttunk a Merlinben. Jor-
dánék április 4-re készített rendhagyó nosztal-
gia-show-ja, a Szeretni kell... szellemes, a gye-
rekek ügyesek, de valami hiányzik belőle.
 Talán a szerkezete túl laza, az arányai bi-

zonytalanok. Elkelt volna egy szigorú drama-
turg...
 Igen.
 Nem említettél egyetlen határon túli szín-

házat sem. Nem láttál tőlük előadást, vagy olyat
nem láttál, amit jó szivvel ajánlhatnál?
 Állandóan készültem Erdélybe meg más-

kkor egyetlen jelentőselőadással sem lehetne - Nem voltak szempontjaim. Minden pre-
endégjátékra menni. koncepció nélkül ültem be esténként a színház-
 Lehet, hogy igazad van, de én így gondol- ba. Egyedüli kritériumként azt határoztam meg,
m. hogy hasson rám az előadás. Az egyik ezért ha-
 S A heilbronni Katicát lehet utaztatni? tott, a másik másért. Többnyire semmivel nem
 Hát ez nagy probléma. Eszenyiék lemen- hatott.
k terepszemlére, s ki-

erült, hogy csak a
portcsarnokban tudnák
ljátszani a darabot, de
hhoz, hogy a feltételek
egfelelők legye-nek,
zmilliós átalakítás-ra
nne szükség. Erre
yilván nincs ennyi pénz.
 Akkor lemondasz a
leist-darabról?
 Dehogy mondok le!
gy egészen más
sztivállebonyolítást ja-

aslok. Cserkészhason-
ttal: forgószínpad-

endszerre gondolok.
udod, mi ez a forgó-
zínpad?
 Tudom, magam is

oltam cserkész, igaz,
sak kiscserkész.
 Akkor emlékszel, a

róbákat úgy kellett tel-
síteni, hogy az állomá-

ok körben helyezkedtek
l, s mi jártunk egyiktől a
ásikig. Ezt hívták
rgószínpadnak. Na, a
sztiválnak is ilyennek

ellene lenníe. A színhá-

XIII. ORSZÁGOS SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ

Június 5. 17.00 Vígszínház A heilbronni Katica (Vígszínház)

Június 6. 15.00 Nagyszínház Sajtótájékoztató

Június 6. 18.00 Házi Színpad II. Edward (Budapesti Kamaraszínház)

Június 6. 22.00 VMK Don Perlimplín... (Arany János Színház)

Június 7. 19.00 Nagyszínház Godot-ra várva (Művész Színház)

Június 8. 19.00 Nagyszínház Koldusopera (Művész Színház)

Június 8. 22.00 Házi Színpad Isa por és hamu (Utolsó Vonal)

Június 9. 19.00 VMK Szeretni kell... (Merlin Színház)

Június 10. 18.00 Nagyszínház Hamlet (Miskolci Nemzeti Színház)

Június 10. 22.00 VMK Itta vége (Nyíregyháza)

Június 11. 19.00 Madách Színház Amadeus (Madách Színház)

Június 11. 19.00 Nagyszínház Görög (Radnóti Miklós Színház)

Június 12. 19.00 Nagyszínház Koldusopera (Kaposvár)

Június 13. 19.00 Győr III. Richárd (Győri Nemzeti Színház)

Június 14. 18.00 Házi Színpad Júlia kisasszony (Marosvásárhely)

Június 14. 21.00 Sportcsarnok A szív bűnei (Pécsi Nemzeti Színház)

Június 15. 19.00 Nagyszínház Glória (Zalaegerszeg)
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Szervét Tibor (Hamlet)
és Ábrahám István
(Színészkirály) a
miskolci előadásban
(Ilovszky Béla felvétele)

Mácsai Pál
az Amadeusban
(Németh Juli
felvétele)

Kovács Magdi (Lucy) és Csapó Virág (Polly) a kaposvári
Koldusoperában (Simara-fotó)

Jelenet a Szeretni
kell... című
előadásból

(Koncz Zsuzsa
felvételei)

Jelenet a nyíregyházi Koldusoperából (Csutkai Csaba felvétele)

Takács Katalin (Doreen) és Görög László (Eddie) a Görögben
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Darvas Iván (Estragon) és Garas Dezső (Vladi-
mir) a Művész Színház Beckett-előadásában
(Korniss Péter felvétele)

hová is, de ezeket az utakat végképp nem tud-
tam beiktatni az életembe. De holnap indulok egy
körutazásra, Marosvásárhelyre, Szatmárnéme-
tibe, Nagyváradra és Temesvárra. Úgyhogy a
listám még messze nem végleges.
 Végignézve a bő kínálatot, válogatásod-

ban tényleg nem könnyű pregnáns koncepciót
találni.
 Mondtam, hogy semmiféle előre gyártott

koncepció nem vezetett. Tudom, hogy a váloga-
tás nagyon eklektikus, de hiszen az évad teljesít-
ménye is rendkívül eklektikus volt. Azt is tudom,
hogy van olyan előadás, amit meg kellett volna
néznem, s nem láttam, így a döntéseim egy-két
ponton vitathatók, túlságosan szubjektívek lesz-
nek. De azért van egyszemélyes válogatás, hogy
a válogató személye, annak ízlése tükröződjék a
programban.
 Jónak tartod-e ezt a szisztémát, lehet-e

valóban egy személyben végigcsinálni ezt a
munkát?
 Nagyon nehezen. Nem is tudtam volna a

vállalt feladatot teljesíteni, ha nem segít barátom,

Márton István tévérendező, akinek rendkívül
megbízható áttekintése van a magyar színház
egészéről.
 Számos világfesztivál szervezése így tör-

ténik, de azoknál a zsürort egész csapat elő-
válogató segíti, vagy a színházak maguk választ-
ják ki azt a néhány előadást, amelyet érdemes-
nek tartanak bemutatni a válogatóknak. Itt ez
még nem alakult ki. Emlékszem, amikor Jack
Lang még nem volt francia kultuszminiszter, s a
világhírű nancy-i fesztivált szervezte, ő is szá-
mos segítőtárssal dolgozott együtt, akik Lang el-
képzeléseinek, koncepciójának ismeretében
keresték az előadásokat. Aztán Lang is megnéz-
te a kijelölt produkciókat, s döntött.
 Ez lenne az ideális. S csak az lenne még

ideálisabb, amit Jack Lang barátom mindig ter-
vezett, de soha nem tudott igazából megvalósí-
tani: a fesztiválokra nem kész produkciókat kel-
lene vinni, hanem a meglévő produkciót az új
helyszínre kellene adaptálni vagy újraalkotni. Ez
lenne az igazi. Ekkor lenne igazán értelme egy
találkozónak, mert a megmutatkozás és az alko-
tás összefonódna.

- Ez már az álmok birodalma. Térjünk vissza
inkább a realitásokhoz. Sok előadást láttál -
nem tudni pontosan mennyit, de sokat. Lehet-e
valamilyen tendenciát meghatározni, akár az el-
múltévekhez viszonyítva, akár a jelenlegi állapo-
tokat tekintve?
 Nincs elég összehasonlítási alapom, mert

korábban nagyon kevés előadást láttam. S a
most megnézettek sem adnak elég alapot arra,
hogy jóslásokba bocsátkozzam. De a benyomá-
saimat összefoglalhatom: a mai magyar szín-
ház konzervatív beszélő színház; kevés benne a
mozgás, a látvány. A Godot is beszélő színház
persze, de ott látvány is van. Akad néhány pró-
bálkozás, hogy színházi színház jöjjön lét-re,
de még várat magára az áttörés. Nagy kér-dés:
lesz-e ilyen.

- Látva ezeket az előadásokat, nem
akarsz ismét színházban dolgozni?
 Változatlanul érdekel a színház, ezt nem

tagadom. De ott van mindig a kérdés: hogyan le-
het összeszedni, belelkesíteni és meddig lehet
összetartani egy csapatot? Márpedig csak csa-
pattal lehet színházat csinálni. S oly kevés a csa-
pat. Igazi talán nincs is.

Május 6-a. Ismét az Astoria. Jancsó a törzsasz-
talánál vár. Időközben elkészült a zalaegerszegi
fesztivál végső programja, ez adja apropóját
újabb beszélgetésünknek.
 Mennyiben más ez a lista az egy

hónappal ezelőtti tervezethez képest?
 Lényegében azonos a kettő, csak néhány

ponton következett be kényszerű változtatás.
Főleg azért, mert az első javaslatom bővebb volt,
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mint ahány előadás Zalaegerszegen lebonyolít-
ható. Rangsoroltam a nagy- és kisszínházi pro-
dukciókat, s aztán mindkét listán a nyolcadik elő-
adás után meg kellett húzni a választóvonalat.
Igy maradt ki a veszprémi Gizella, amit nagyon
sajnálok, illetve a két főiskolás produkciója --
amely külön-külön máris olyan professzionális
munka, amely ugyan az interpretációs színházat
képviseli, de erős, önálló koncepcióról árulkodik -
, valamint a Kakukktojás. Ez utóbbiért nem azért
kár, mintha akár a darab, akár az előadás
remekmű lenne, hanem azért, mert hiányával
egy szín, a kommerszé nem jelenik meg a
fesztiválon. Holott én a válogatásomban -- mint
ez a programból, azt hiszem, látható - műfajoktól
és irányzatoktól függetlenül a sokszínűségre
törekedtem, hogy úgy mondjam az egyszerű
néző személyét igyekeztem képviselni.

Ugyanakkor bővült is a műsor a marosvásár-
helyiek Júlia kisasszonyával és a házigazdák
Marinković darabjával, a Glóriával. Az előbbit
azért választottam, mert az előadás minden pil-
lanatából azt érezni: a résztvevők akarnak vala-
mit, valami mást, mint a megszokott.

S két produkciót, amelyek sorsáról egy hó-
nappal ezelőtt még nem tudtam dönteni, most
mégis beválogattam, ez a Godot illetve a Merlin
műsora, amelyet minden hibájával együtt is na-
gyon fontosnak tartok.

 Ugyanakkor valóra vált a
forgószínpadfesztiváli elképzelésed. Legalábbis
részben.

 Igen, a kényszer nagy úr. A heilbronni
Katica, az Amadeus és a III. Richárd a saját
közegé-ben látható majd, mert ezeket az
előadásokat nem lehetett az új helyszínre
adaptálni.

 Nem gondolod, hogy néhány olyan elő-
adás hiányozni fog, amely az évad összképét
meghatározta? Például a Katona egyetlen elő-
adása sem szerepel a programban, s Kaposvárt
sem a legjelentősebb produkciója képviseli.

 Lehet. De a Katonával például úgy voltam,
hogy majd minden előadása, amit láttam, szép,
kidolgozott, ám nem rázza meg az embert. S így
éreztem magam Kaposvárott is. S ha már itt tartunk,
elmondom min töprengtem talán legtöbbet. A miskolci
Hamleten. Néztem a fiatal opera-rendező munkáját, s
benne egyedül a Hamletet alakító Szervét játéka fogott
meg. Úgy éreztem, a színészre kellene építeni az
előadást. Csak rá. De akkor mi a színház? Mi a
rendező szerepe? Eszembe jutott az, amikor
Milánóban Verdi Otellóját rendeztem. Nagy botrány
volt. S a bemutatón egy bolgár szoprán odaszólt
hozzám: Mindig mondtam, hogy az operához nem kell
rendező..

 Ez azt jelenti, hogy nem hiszel a rendezői
színház létjogosultságában?

 Természetesen nem azt jelenti, de azt
igen, hogy nem látom azt a szükséges változást
a magyar színházban, amelynek mégiscsak a
rendezők lennének a motorjai. Nem látom az
újat. Nem látom azt a fiatal generációt, amely an-
nak a nemzedéknek a nyomába lépne, amely
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húsz-harminc évvel ezelőtt a beszélő színházzal
szemben gyökeres fordulatot hajtott végre.
Zsámbékiék az akkori avantgárdon nőttek fel,
hittek a világ megváltoztathatóságában. De sem
a hit, sem az az avantgárd nincs többé.

A látott előadások alapján nem vagyok valami
lelkes. A napokban az olasz Sipario újságírónője
- tudván, mire vállalkoztam - arról faggatott,
hogy milyennek látom a magyar színházat. Nem

tudtam válaszolni. Nem mondhattam el neki azt,
hogy a vidéki színházak mennyire szenvednek a
vidékiségüktől és elnyomottaknak érzik magu-
kat, vagy hogy alig láttam igazán jó előadást,
vagy hogy a jók is hidegen hagynak.
 Csak nem bántad meg, hogy elvállaltad az

egyszemélyes zsürizést?
 Dehogy bántam meg! Csak rádöbbentem,

mekkora felelősséggel jár. S nem mértem fel,
mekkora munka ez, s hogy e feladat teljes em-
bert kíván. De végül is, úgy érzem, minden szem-
pontból vállalható a választásom. Persze lega-
lább annyira árulkodik rólam, mint a vizsgált
évadról.


