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z elégedetlenség hozott „vissza" a Stúdió
K.-hoz. Elégedetlenség azzal, amit Szol-
nokon csináltam nyolc éven át, elégedet-
lenség magammal és az üzemszerű
szín-házzal, amelybe nem sikerült

integrálódnom, és így lényegi változásokat sem
tudtam véghez vinni. Lassan kezdem belátni,
hogy lehetetlen nagy változásokat elérni. Üdítő
kivételek, persze, akadhatnak, például, ha valami
ellenére születik meg az előadás, az adott
darabból vala-mi más jön létre. Mintha egy másik
darab előadását látnám, mint amire beültem.
Érezni az alkotó közreműködését. Mást
próbálnak közölni az ilyen előadások, mint az
úgynevezett „körúti színházak", amelyek
valóságos közönségigényt elégítenek ki magas
színvonalon, de nekem állandóan
szinkronizálnom kell, miközben nézem.
Megpróbálom a fejemben visszafordítani, ho-
gyan is mondaná ezt egy ember, s ha jól csiná-
lom, újra kirajzolódik a szöveg. De ezért felesle-
ges ennyi munkát végezni. Felesleges szöveget
illusztrálni azért, hogy létrejöjjön egy olyan elő-
adás, amelyből vissza lehet következtetni a szö-
vegre. Ezt a visszafordítási munkát inkább meg-
spórolom. Ez az olvasó színháza.

Érzésem szerint nem kell minden részletet ki-
dolgozni, hiszen az olvasás során sem jegyzünk
meg mindent egyformán. Van, ami erősebb ha-
tást kelt, van, ami kevésbé. Sokkal érdekesebb
lehet egy groteszkebb produkció, amely meg-
emeli a valóságot és eseménnyé avatja. Bizo-
nyos részleteket kiemel és felnagyít. Görbülő tü-
körként próbálja plasztikussá tenni azt.

Ha úgy tetszik, gyermekkoromat üldözöm
szinte reménytelenül. Gyermeki játékokat kere-
sek, olyanokat, amelyek élvezetet okoznak an-
nak, aki játssza őket, de az nem próbál mindent
egyformán visszatükrözni, mert nem minden
elemet tart lényegesnek a játékban. Van, amit el-
nagyol, esetleg felnagyít, akárcsak a képzőmű-
vészek.

A színház szegény. Egyetlen anyaga van: a
színész. Velük próbálom felidézni a gyermekkor
élményét, a játékot, amikor a valóság terében
valami egészen mást játszunk, s ennek a végki-
fejlete igazi esemény lesz. A jelenlegi színházból
ez a két dolog hiányzik leginkább: a játék és az
esemény. A színház ne a valóságot tükrözze. Az
aznap este létrejövő esemény legyen maga a va-
lóság. Ehhez egyelőre hiányzik az igazi játék-
kedv, a valóság mélyebb ismerete, a különös té-
nyek ínyenc módon való megközelítése. A figu-
rák túlságosan az általánosság szintjén mozog-
nak, a néző nem tud rácsodálkozni egy-egy figu-
rára vagy helyzetre. Az alkotóknak nincs közük
az extremitásokhoz.

Itt egy kicsit zavarban is vagyok, mert nem tu-
dom, hogy ki az alkotó a színházban...

Mondhatnám, hogy a rendező az, de állítom,
hogy a színésznek kellene annak lennie. A ren

dező mozgásba hozza a színészt, indukálja,
kapcsolatot teremt közte és a valóság között,
majd lehetőséget ad, hogy az mindezt eljátssza.
Sokkal sikeresebbek azok a ritka színházi elő-
adások, amelyek a játékra fektetik a hangsúlyt,
és nem kötik kényszeredetten magukat ahhoz,
hogy az író által elképzelt szerkezetet, esemény-
játékot tükrözzék. Én azt szeretném elérni, hogy
a játék eseménnyé váljék. A színészeknek nin-

csen idejük játszani, mert hajtja őket az író, a ren-
dező, hogy még ezt is meg azt is el kell játszani a
dramaturgiai összefüggések miatt. Keserű ta-
pasztalatom, hogy szigorú rendezésekben, ahol
sikerült megvilágítani a darab pilléreit, amelyek-
re ki lehet feszíteni az előadás hídszerkezetét,
nem jók a színészek, mert elgyötri őket a túlzott
racionalitás, a darab szövegéhez, szerkezeté-
hez való hűség. (Zárójelben megjegyzem, hogy
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sokkal jobban ismerik, mert eleinte firkálnak, s
csak a későbbiek folyamán nevezik meg az alko-
tást és annak célját. A végén mondják ki, hogy mi
is ez. A színházakban sajnos állandóan a lehető-
ségeik alatt maradnak a színészek, mert elvárá-
sokat kell teljesíteniük. Gondoljunk csak a szí-
nésztársalgókban felszikrázó hallatlan energi-
ákra, amelyek a semmibe foszlanak, mert ezzel
senki sem számol.

Most ismét keresem a társakat, szeretném
összegyűjteni azokat az embereket, akiket ezek
az elvárások még nem fontak körül, de
ugyanakkor már játékszenvedéllyel fertőzöttek.
Velük

szeretnék közösen eseményeket görgetni a
legutolsó végpontig, a legmesszebbi határokig,
hogy majd onnan minősítsük a görgetés előtti
eseményt.

A második fázist keresem. Ugye az első fázis
az, amikor tárgyakból, mozdulatokból, hangok-
ból létrehoz az ember egy olyan játékot, amely-
nek még nincsen sok köze a valósághoz. Ez csu-
pán játék. Ezután jönne a második fázis, amely-
ről még nem tudok sokat. És végezetül a harma-
dik fázis, az esemény, amelyben nagyon izgal-
mas művek születnek, a színész otthon érzi ma-
gát egy bizonyos szerkezetben, és a létezésre
fordítja az energiáit. Az első fázis által megte-
remtett energiák eseménnyé varázsolják a játé-
kot. A kérdés számomra csak az, hogy mi ez a
második fázis, ahol az alkotás megindul, s többet
jelent puszta játéknál, de még nem esemény.
Egyre kevesebb az olyan színész, akinek birto-
kában van ez a második fázis, aki alkalmazni
tud-ja. Legtöbbször renitenseknek tüntetik fel
őket.

Szeretném, ha lenne nyolc-tíz ember, akivel
ezt keresgélhetném. Arra próbálom őket ráven-
ni, hogy gondolkodjanak egy kicsit másképpen,
mint az interpretáló szakmunkások.

Lejegyezte: Réczei Tamás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapesti Tavaszi Fesztivál 1994-ben
hirdette meg első alkalommal a Pro Futuro
elnevezésű pályázatot az új utakat kereső
színházi, vizuális és táncszínházi produk-
ciók létrehozására.

A fesztivál 1995-re ismét meghirdeti e
pályázatot.

A beküldött terveknek tartalmaznia kell:
 a pályázó nevét, címét és telefonszá-

mát,
 a készülő előadás művészeti elkép-

zelését,
 a költségvetést (feltüntetve a már

meglévő támogatókat),
 a bemutató helyét,
 a bemutató idejét (a Tavaszi Fesztivál

keretén belül),
 a társulat ismertetését, a rendező/ko-

reográfus szakmai életrajzát.
A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el.
Beadási határidő: 1995. január 15.
A pályázatokat a Műhely Alapítvány cí-

mére - 1 0 7 2 Budapest, Akácfa u. 32. - kell
leadni, illetve beküldeni.

További információt lehet kérni délelőt-
tönként a 186-5611-es telefonszámon.

Tréning a Stúdió K.-ban (Vancsó Zoltán
felvételei)

egyes rendező kollégák még a pilléreket sem
találják meg, nemhogy a hidat.)

Bámulatos, hogy néhány színész még
mindig mennyire szeret játszani, és milyen
kevés lehetőséget kap erre. Több idő kellene
babrálgatás-ra, firkálgatásra, de belátom,
hogy a megyeszék-helyeken vagy a „körúti"
színházakban nincsen másra idő, mint
termékeket előállítani. Az igazi alkotó
folyamatot a képzőművészek még mindig


