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sék meg a csoda, a varázslat. Persze ehhez egy
pillanatra sem szabad megfeledkezniük arról,
hogy a televízió nem először lesz „családtag" a
színházban.

-M o s t mégis megpróbáljuk, s úgy gondolom,
ez a két és fél hónap elegendő lesz arra, hogy
meglássuk, hogyan állunk a színházzal, az esz-
ményeinkkel, miként tudunk írott szöveg nélkül
közösen gondolkodni és játszani, tudunk-e vala-
mi igazán újat produkálni. Ez az előadás egyben
az iskola stúdiumainak lezárása is. Eldől, mire
jutottunk. Nincs recept, nincs biztos végered-
mény. Nem titkolom, szorongok attól, hogy sike-
rül-e, ugyanakkor tökéletes nyugalommal tölt el
az elhatározás, hogy most végre kipróbálom ma-
gunkat. Lehet, hogy most kinyílnak a zsilipek, de
lehet, hogy épp ellenkezőleg, bezárulnak. A
lehetőség adott, de az is megeshet, hogy a végé-
re kipukkad, mint egy luftballon. Meg kell próbál-
ni, ebben biztos vagyok. Mindez nemcsak elgon-
dolás, de tehetség dolga is. En úgy gondolom,
most nem tehetek mást.

- S ha nem sikerül? Ezt egy átlagos bemutató
előtt nem lenne érdemes megkérdezni, ám most
úgy érzem, mintha önmagában mindent erre az
egy lapra tett volna fől.

- Ha nem sikerül? Akkor be kell látni, hogy
nem ment, be kell látni, hogy másfelé van a
színház útja... Le kell vonni a konzekvenciát... és
talán visszatérni a színészethez... Ám ha sikerül,
kijelöl egy utat, megmutatja, hogyan kell mosta-
nában, hogyan kell nekünk színházat csinálni itt,

Interjúk, nyilvános beszélgetések előtt be
szoktam menni a Színházi Intézet doku-
mentációs részlegébe, és áttanulmányozom a
kiszemelt páciens, szóval a beszélgetőtárs
dossziéját...

- ...hát igen, elismerem, egy csomó könyvet
nem vittem vissza.

- Emiatt ne aggódj, azzal ott nem foglalkoz-
nak, inkább az érdemeket dokumentálják. A

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette

a Merlinben. Lehet, hogy ez most egy kicsit
nagyképűen hangzik, bár lehet, inkább úgy tűnik,
valami deviáns dolgot csinálok, és azt bizonyga-
tom róla, hogy ez az én utam. Minden lehetséges,
de számomra a lényeg mégiscsak az, hogy meg-
próbáljunk egy olyan színházat létrehozni, amely
minden pillanatában, az előadáson is alkotás, a
szó totális értelemében.

- A teljességre törekvés minden szempontból,
minden területen sajátja. Igy gondoltam ezt akkor
is, amikor arról beszélt, hogy a Merlinnek
„helynek" kell lennie, abban az értelemben,
ahogy annak idején az Egyetemi Színpad sem
„csak" színház volt, ahol előadásokat, előadó-
esteket tartottak. Vajon sikerült-e ezt az eszmé-
nyét megvalósítani?

- Hát ez komoly dilemma. Tulajdonképpen azt
kellene mondanom, hogy nem, de azért ez így
sem igaz. Az, ami az Egyetemi Színpad volt,
valószínűleg már soha többé nem hozható
vissza. A Merlin-klub mindig zsúfolásig megtelik,
ha klubest van, ha valami rendezvényt ígér a
program, s aki olyankor azt látja, hogy még a
lépcsőn is állnak, hogy alig lehet beférni, úgy
gondolja, ez mindig így van. Máskor viszont azért
jócskán akad hely, de lehet, hogy akik itt találták
volna meg a beszélgetésre-együttlétre alkalmas
teret, elszoktak ettől, vagy azért nem szoktak ide,
mert itt mindig történik valami... Nehéz ezt meg-
mondani, talán több türelem kellett volna, na-
gyobb kitartás, de akkor meg hogyan éltünk
volna meg? Ki tudja...? Azért még nincs eltemetve
a hely-eszmény. Ha, ahogy a tervek szólnak,
1998-ra „ledobja" az épület a „rátapadó" háza-
kat, s egy gyönyörű park közepén áll majd, biz-
tosan többen találnak rá. Akkor majd eltűnnek a
formális nehézségek. Csak nehogy akkor mások-
nak is túlságosan megtetsszen...

dosszié külső borítóján például mindig szerepel-
nek az illető díjai - ebből most már van neked
bőven -, és jelölik a születési helyét és időpontját
is. Nálad ezszerepel:Pécs,1947.Vagyis ebeszél-
getés megjelenésének évében ötvenéves leszel.
Miközben tehát az Osiris-est középpontjában,
feltételezem, legutóbbi színházi munkáid állnak
majd, érdemes lenne, bármilytöredékes és eset-
leges lesz is, egy pályaképet is felrajzolnunk. (Es
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amit ott, az Osiris-klubban nem mondtam, de
utólag beírhatok talán - hisz úgyis ellenőrzöd -
a szövegbe: a beszélgetést nem az éppen aktuális
dolgokra azonnal ráharapó „dühös Gothárral",
hanem a jelent az anekdotákba oldódó múlttal
megértető Gothárral szeretném kezdeni, lásd:
Vászka-film.) Tehát: 1996-ban a Hagyjállógva
Vászka fődíjat nyert a Filmszemlén, a Nem félünk
a farkastól pedig az Országos Színházi Találko-
zón a legjobb rendezés, majd a kritikusoktól a
legjobb előadás díját kapta, ha jól tudom, egy
rádiójáték megrendezéséért is megkaptad „évi
rendes" díjadat - de azóta két színházi előadást
(Walpurgis-éj, Dandin György) állítottal színpad-
ra, miközben javában készülsz a Jancsi és
Juliska film változatára. A középkorú férfi sietsége
össze-függhet az egykori fiatalember majd' egy
évtizedes kerülő útjaival: a középiskolát követően
voltál katona, agráregyetemista, díszítő,
asszisztens...

- Nem tudtam, talán most sem tudom, mit kell
csinálni. Azt tudtam - de azt se rögtön -, mit nem.
Érettségi után elvittek katonának, és az azért
világos volt, hogy onnan menekülni kell. Szá-
momra két irány mutatkozott: erdésznek menni
vagy kitanulni a fotózást, operatőrködést. Az
előbbit választottam, már csak azért is, mert a
katonaságtól nem lehetett művészeti intézmény-
bejelentkezni - úgy gondolták, azt mindenki csak a
tíz nap szabadság miatt választaná. Következett
tehát a Keszthelyi Agráregyetem. Nem volt az
rossz, de hiányérzetem volt - röhögni fogsz, de
az Egyetemi Színpad hiányzott. Amikor esténként
a keszthelyi kollégiumi szobában feküdtünk, mo-
satlan lábbal, én arra gondoltam, hogy most megy
a Jean Vigo Filmklub, és milyen jó lenne ott: lenni.

 Emiatt aztán otthagytad Keszthelyt.
- Valahogy így. Olyan helyre kellett mennem,

ahová nem kellett újra felvételizni - kudarc ese-
tén ugyanis visszavittek volna a katonasághoz.
Elkezdtem tehát a Vendéglátóipari Főiskolát,
majd gyorsan váltottam, díszítő lettem a Nemzeti
Színházban. Ez egészen addig tartott, amíg el
nem dőlt a nagylétra.

 Feltételezem, nem véletlenül említed, meg
kell hát kérdeznem, miért esett rád a nagylétra,
és miért látszik ez pályád alakulása szempontjá-
ból meghatározó jelentőségűnek.

 Olyan magas ez a létra, hogy ha összeakad
két tréger. erről lehet őket elérni. Azok persze
összeakadtak, én hoztam a létrát, kollégám,
Bitter, aki most a Nemzeti színpadmestere...

-...minthogy rá azóta sem esett a nagylétra...
- ... - pontosan -, felmászott rá, kiakasztotta a

trégereket, én pedig visszavittem a létrát a
helyére, s mint aki jól végezte dolgát, elindultam
visszafelé. Amikor megfordultam, láttam, hogy a
színpadról tűnnek el az emberek, mindenki fut
kifelé. Megálltam, és a létra rám dőlt. Én, mint
egy rajzfilmfigura, két fok közt sértetlenül álltam.
Amikor elült a por és az ijedtség, odajött az akkori

színpadmester, és azt mondta: „Viszontlátásra!"
Így kerültem - a totális alkalmatlanság pecsétjé-
vel - asszisztensnek a tévébe. Sőt szerintem
sokan ma is így kerülnek a tévébe.
 Erre tartják a nagylétrát.
 Hát persze. Jól jártam, mert a tévében ren-

geteget dolgoztam és tanultam. Es nagyon sokat
fényképeztem. Szobrászoknak, sportújságokba,
folyóiratokba fotóztam. Közben adásrendezői
szakra jártam a főiskolára. Keleti Márton, akit
egyébként jó filmesnek tartok, alkalmatlannak
ítélt erre a pályára - de mielőtt ítéletét meghoz-
hatta volna, meghalt. Így hát Makk Károlynál
vizsgáztam.

- Ha ilyen fontos volt számodra a fotózás...
- ...most is az...
- ...akkor miért vagy arról (árnyalok: arról is)

híres, hogy nem hagyod dolgozni a fotósokat a
főpróbahéten?

- A főpróba nem értük, hanem a színészekért
van. A fotósok több fényt kérnek, zörögnek, jár-
kálnak, beszélgetnek... szóval zavarnak. Nézd,
nagyon jól tudjuk, hogy mindig kevés az idő,
soha nincs kész semmi. A főpróbahéten káosz
van, őrület van,, ilyenkor radikálisan felmerül a
kérdés, ki kiért van. A válasz egyértelmű: minden
a színpadért van.
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- Azt viszont nyilván rossz néven vennéd, ha
mondjuk a Szentivánéji álomról nem jelennének
meg fotók a SZÍNHÁZ-ban.

- A Szentivánéji 1994-ben készült, és akkor én
már rég nem „bántottam" a fotósokat. Elmúltak
már azok a régi, harcias idők. Különben is, az az
előadás éppen kivétel: annak pont az a hibája,
hogy túl hamar készen lett - kétszer másfél
hónapig próbáltuk. Először májusban és június-
ban, majd augusztusban és szeptemberben. Ez
abban az időbeosztásban, amihez szoktunk, ami-
ben otthonosan mozgunk, túlpróbálásnak számít.
 Mit jelent a túlpróbálás?
 Azt, hogy agyonelemezzük, túlértelmezzük

a helyzeteket, és a megfelelő pillanatok rögzítése
helyett tovább bonyolítunk mindent. Kevés az, ha
a próbán megszületik a jó megoldás - azt felis-
merni, majd rögzíteni kell. Ha rosszul osztjuk be
az időt, akkor nyugodt, sőt unott rutin költözhet a
jelenetekbe, amelyek pedig az esetlegesség
izgalmát, feszültségét követelik. Hasonlatos ez
ahhoz, mint amikor túl nagy szériákban megy
egy előadás. Egyetlen embert ismerek csak, aki-
nek előadásai meg tudják őrizni a kezdeti feszült-
séget...

- ...Ascher Tamásra gondolsz?
 Ascher Tamásra gondolok. Ő képes végig-

nézni a kétszázadik előadást is. Bevallom, irigy-
séggel figyelem őt, mit tud mondani az n-edik
előadás után is. De tud. En nem tudom nézni,
javítani a saját hibáimat.

- Mennyire törődsz a már elkészült előadá-
saiddal?
 Ez változó. Eszembe jut egy kaposvári elő-

adás, A Werthert már megírták: két hetünk volt
az egészre. Ez olyan intenzív munkára és kon-
centrálásra kényszerített bennünket, hogy ké-
sőbb nem volt szükség semmiféle „karbantartás-
ra". De a Farkas...

- ...Nem félünk a farkastól...
-...hiába mentés megy nagyszerűen, volt egy

pillanat, amikor kipukkadt. Ezért aztán most, egy
évvel a bemutató után, megint kellett próbál-
nunk, mert minden színészi akarás ellenére kive-
szett az előadásból a jelenidejűség izgalma.

Szerencsére a Radnóti Színházban van ilyen
próbákra lehetőség. Ez vonatkozik a Katonára is,
de például a Walpurgis-éjt nem kell karbantarta-
ni, mert minden előadása próbák izgalmi állapo-
tát hozza vissza. Segíti ezt az is, hogy ritkán megy
az előadás.
 Nem unod néha a saját előadásaidat?
 Van ilyen is. A Farsangot például untam - de

nézni kellett, mert volt benne négy-öt színész, aki
a bérlők kedvéért esetleg összekeverte volna a
műfajokat: komédia helyett kabarét játszott
volna. Ott voltam tehát esténként a Pesti
Színház-ban, és telepfelügyelőként,
porondigazgatóként demonstráltam, hogy jelen
van a rendező, aki mint egy osztályfőnök ügyel
arra, hogy a diákok az órán ne egyenek, ne
firkáljanak a pad alatt. A munkának ezt a részét
nemigen szerettem.

 Pedig szerintem ez az egyik legjobb
színházi rendezésed.
 En is így gondolom - csak éppen emlékeze-

tesen nehéz munka volt. Pap Verán kívül alig volt
színész, aki kezdettől hitt volna ebben az
előadásban. De azért akkor még mindenki jó tíz
évvel fiatalabb, tehát meggyőzhetőbb volt, akkor
még be lehetett ülni valahová a színészekkel,
hogy a darabról is dumáljunk, szóval végül, las-
san venni kezdték a különbséget, és azt hiszem,
megszerették az előadást. A napokban éjjel
kettőkor felhívott az egyikük, aki nemrég még
ilyen... kabarékirály volt..., hogy nem lehetne-e
valahogy újra elővenni a Farsangot. Eszembe jut a
próbákról Reviczky Gábor, akinek a fogfájós
embert kellett játszania. Állt ez a fogfájós a kana-
pén, és azt találtuk ki, hogy kínjában a falat
kaparja. Az utolsó próbaidőszakban volt olyan
nap, hogy háromszor is lenyomtuk a darabot. En
persze folyton elégedetlenkedtem, és
rettenetesen üvöltöttem a nézőtérről, mert
keveselltem az őszinteséget. Este láttam meg,
hogy ott, ahol Reviczky, a fogfájós próbálta ezt a
jelenetet, csupa vér a fal. Most, hogy tíz évvel
később ugyanott a Dandin Györgyöt rendeztem,
nem néztem meg a falat. De hiába is néztem
volna. Ugye világos, hogy itt nem a véres falról,
hanem a színészi odaadásról és alázatról, a
jelenlét intenzitásáról van szó. Az elmúlt években
mindezt sokaknak - színészeknek is, nézőknek is
- sikerült elfelejteniük.
 Mi ennek az oka?
 Az igénytelenség. Az országos hazudozás,

a világméretű, nézőre és alkotóra egyaránt vonat-
kozó igénytelenség. A színházak persze többnyi-
re telt házakkal játszanak, mert megy a bóvli, az
olcsó, a jól megcsinált, esetleg a zenés..., de a
másféle, az igényesebb megszólalás nem megy.
Elkeserítő a helyzet, és ezt tükrözi az Albee-
előadás díjhalmozása is. Jólesett, hogy díjakat
kaptunk, mégis, a magyar színház, ezen belül a
kritikusok szegénységi bizonyítványa az, hogy
ennek az ügyesen megírt, negyvenéves amerikai
kommersz darabnak amúgy színvonalasra sike-
rült előadása lett Pesten az évad színházi esemé-
nye. Mondom ezt akkor, amikor ki sem tudom
fejezni, milyen fontosnak tartom, amit Bálint
András a Radnótiban csinál, és hogy mekkora
élmény volt dolgozni Csomós Marival, ezzel a
nagy színésznővel, aki végül is egész életét alá-
rendelte a színháznak; milyen jó volt Nagy Marit
a színpadon is nagy szerepben látni; milyen öröm
volt közreműködni abban, hogy Bálint András és
Csankó Zoltán megújulhatott. Ugyanakkor dühítő
azt látni, hogy egy-két valóban fontos, igazi
színházi esemény nyomtalanul eltűnik a
süllyesztőben. TRAGIKUS A nevető ember Jel es-
féle változatának értetlen fogadtatása vagy a sze-
rintem eddig legfontosabb színpadi munkám, a
Walpurgis-éj „alulnézettsége". Es ezek csak pél-
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dák... A színház lényege, hogy maga az előadás,
az a bizonyos esemény este tíz órakor elmúlik,
nincs tovább - óriási felelősség tehát, hogy egy
előadásról készül-e például tévéfelvétel (és mi-
lyen?), vagy nem készül, írnak-e róla kritikát (és
milyet?), vagy nem írnak, megjelenik-e róla fotó
(és milyen?), vagy nem... Nem mindegy, mi ma-
rad meg. Nem mindegy, kiolvashatod-e ez írás-
ból, láthatod-e a fényképen negyven év múlva,
hogy történt-e valami a színpadon, „véres" lett-e
aznap este a fal, vagy csak úgy csinálta színész
(és a rendező és minden egyes közreműködő,
mintha...). Ezért vagyok türelmetlen és indulatos
- mert igénytelenséget, tehetségtelenséget és
felszínességet tapasztalok mindenfelé.
Vonatkozik ez a színházakra, és vonatkozik a
SZÍNHÁZ című lapra is: egy-két erős és okos
megszólalás váltakozik sok-sok hamis és ha-zug
megnyilvánulással. „Benne vagytok" a nézőink
kudarcaiban. De tulajdonképpen minden-ki azt
kapja, amit megérdemel, végül is itthon vagyunk.

 Mérges vagy, mert díjakat kapott a Nem
félünk a farkastól, és bizonyára mérges lennél
akkor is, ha nem kapott volna. Elemi igényed
lehet a düh, az indulat, valószínűleg „ebből" dol-
gozol.

 Imádok melózni, és most nem is vagyok
mérges. Filmet készítek elő, ami „halálos" műfaj:
egy-egy filmre rámegy fizikailag két-három év -
lelkileg több is. Tiszta tönkremenés az egész. Az
általa szerezhető boldogság pedig csekély,
hiszen a közönség messze van, főleg mosta-
nában. Színházba legalább járnak néha az em-
berek. Persze nem úgy, mint a kaposvári időkben
- Babarczy irigylésre méltó színházára gondolok,
ott csábultam el egy szép emlékű operettel...

 Felsorolom néhány kaposvári
rendezésedet: Nebántsvirág, Halmi, A revizor,
Hermelin, Dió-törő, Hazatérés, Az eltört korsó...
Egy komplett műsorterv: stúdió-előadás,
vígjáték, klasszikus, kortárs dráma,
gyerekdarab...

 Szívesen csináltam mindegyiket-Kaposvá-
ron tanultam meg dolgozni, pontosan fogalmaz-
ni. A műsorterv kényszerűségén belül mindent
lehetett rendezni. Lehetett álmodni. Jött például a
gyerekdarab, ezt úgy értem, hogy én kerültem
sorra. Jó, akkor legyen zenés is a gyerekdarab,
mondtam, azzal két legyet ütünk egy csapásra.
Ebből született a Diótörő.

 Éveken át, több szereposztásban, nagy si-
kerrel ment ez a produkció. De jól emlékszem
arra is, hogy az előadás alatt ijedtükben kiabáltak,
visítoztak, székek alá bújtak a gyerekek, szóval
féltek.

 Engem gyerekkoromban karácsony déle-
lőttjén mindig elvittek az Operába a Diótörőre. Ott
is kellett félni, mert tűz jött alulról, pedig az balett
volt. Hogy kell-e félni egy mesében?! Hát persze!

Ha jól mesélsz a gyereknek esténként, akkor
közben valószínűleg félni fog, mert a jó
történetek félősek. Hangsúlyozom, mesélés
közben! Az-tán majd feloldódik a szorongás, a
félelem, mert vége a mesének, és mindenki
boldog lesz. Ez van a Diótörőben is: egyszer
csak megjelennek az embernagyságú egerek, a
gyerekek sikítozni kezdenek - de erre szükség
van, mert különben mi oldódjon meg a végére?!
Akkor majd öröm lesz és boldogság, és minden
a helyére kerül. Ez a mese lényege. Hogy senki
ne maradjon félve a végén. De szerinted mit
csinál a gyerek, amikor például arról mesélsz
neki, hogy a farkas meg-eszi a kisgidát?
Természetesen fél. Aztán megjön a gidamama -
az már egy pici feloldódás. Majd megtalálják a
farkast a patakparton, és felvágják a hasát - az
micsoda? Mit jelent ez az „igazságos"
hasfelmetszés este nyolckor a gyereknek? Sőt a
kisgidák mamája, mint egy korrekt magyar
polgárasszony, köveket tesz a farkas hasába, és
azt mondja, aludj szépen. Ez egy Grimm-mese,
minden gyerek ismeri. Ehhez képest a Diótörő
leányálom.
 Mostani filmtervedhez, a Jancsi és Juliská-

hoz képest is az, hiszen abban mindenféle ször-
nyűségek történnek.

- Az egy horror.
 Pozitív hőseink kemencébe dobják a

boszorkányt. Nem szép dolog.
 Ő mégiscsak egy gonosz boszorkány. De

nézzük a mese elejét: a felnőttek megbeszélik

este az ágyban, hogy kiviszik a gyerekeket az
erdőbe, és otthagyják őket. Ezt nehéz megértően
fogadni. A gyerekek abból semmit nem fognak
fel, hogy az apunak, mondjuk, nincs állása, és
hogy az ügyeletes élettárs, a gyerekek neve-
lőanyja ezt az erdei megoldást találja ki - ráállnak
a sétára. De mikor nem halnak meg, sőt hazata-
lálnak, a szülők - de a gyerekek is - úgy csinál-
nak, mintha mi sem történt volna. A szülők újra
kiviszik őket az erdőbe. Akkor már szükség van
az álomra, a mézeskalács házra., De ebben a
házban is egy gonosz ember lakik. s ezeket nem
én, a rosszkedvűnek, depressziósnak mondott
pasas találom ki, Ez a mese. A Grimm-mese, ami
tehát félelmetes lesz a filmben. En inkább humor-
ral próbálom oldani a félelmet. Sőt ötven esz-
tendő minden tapasztalatával, terhével, nyűgé-
vel, fotósokat riasztó türelmetlenségével, kritiku-
sok őszinteségét hiányoló ingerültségével, állító-
lagos dühével együtt azon leszek, hogy minél
több szeretetet csempésszek a filmbe. Es azért
ez így együtt nem is kevés.

A fenti szöveg az Osiris Könyvklubban 1996.
november 20-án elhangzott beszélgetés szer-
kesztett változata.

A portrékat Koncz Zsuzsa fényképezte


