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TEGNAP ÉS MA
SZÍNHÁZ-EST ÁCS JÁNOSSAL

Városnézés

(Már soha nem derül ki, hamarabb értünk volna-
e a taxissal az Osiris-könyvklubba, ha a rövi-
debbnek látszó utat választja. December I8-án, a
kora esti csúcsforgalomban, a karácsonyi őrület
kellős közepén taxit rendelünk a lábát fájlaló Ács
Jánossal, és a Paulay Ede utcából elindulunk a
Veres Pálné utcába. A sofőr útvonalat javasol,
szótlan hezitálásunkat beleegyezésnek veszi, és
gyalogos tempójú zötykölődéssel röpke fél óra
alatt el is jutunk - a Tudományos Akadémiához.
Á lakása és az Új Színház közti pályaszakaszt
nemigen variáló főrendező ezt alkalmi városné-
zésnek tekinti, és az újrafelfedezés indulatával
ecseteli a „spenótház" ocsmányságát, ezzel már
benne is vagyunk az áldott jó hetvenes években,
sőt benne is maradunk, ahogy az Irányi utcában
Ács megpillant egy frissen felújított épületet,
„Csak nem bank lett ebből is?!", kérdezi, és
felidéz egy színházi emléket az amatőridőkből.
Kikászálódunk, éppen fél hét van. Kevesen van-
nak, nyugtázom értetlenül, „Üljenek közelebb -
mondja Jani tíz perc múlva -, hogy rendesen
tudjunk beszélgetni!" Szerintem, hála Ácsnak,
sikerül is aztán rendesen beszélgetni, ám ez ko-
rántsem hasonlít a megszokott helyzethez, ami-
kor a két szereplő - ők a szolgáltatók - kiül a
placcra, és mások - ők a fogyasztók - örömére
okosan eszmét cserél. Ezért aztán nem trükkö-
zöm: hiába lenne egyszerűbb és veszélytelenebb
- úgy értem, a lap hangvételébe észrevétleneb-
bül belesimuló-a hagyományos interjúforma,
megpróbálok valamit visszaadni egy manapság
ritka este hangulatából, amikor is Ács János
találkozott és beszélgetett a SZÍNHÁZ néhány
elvetemülten kitartó olvasójával és szer-
kesztőjével.

Szóval fél hét van, még szöszölünk kicsit,
bekészítem a videokazettát, amin három, esetleg
bejátszandó részlet - Szentivánéji álom, Marat,
Lulu-vár sorara, de erős bennem a kétely, vajon
Ács engedi-e majd, hogy megnyomjam a play-
gombot, lopva az ajtó felé pislogok, hátha jön
még valaki - és jön -, Tóth Mari, az Osiris-estek
szervezője kávét és fröccsöt készít, aztán Ács
János - miután közelebb hívta a kis csapatot -
felkonferálja az estet.)

 Jó estét kívánok, örömmel... de legalábbis
kíváncsian várom, mi lesz itt most, '96 kará-
csonya előtt pár nappal. Laci és én taxival
jöttünk ide, az egész város őrült lázban égett, s e
láz a vásárlásról meg a sok-sok autóról szólt. Az
Új Színházból jöttünk, ahol most a Verebes
István által vezényelt szilveszteri kabaré próbái
folynak, minthogy négy napra ki-adtuk a
színházunkat a tévének. Szóval ez megy most,
mi pedig itt ülünk, és el sem tudom

képzelni, milyen kérdéseik-kérdéseitek lehetnek.
Parancsoljanak.

- Nem biztos, hogy fognak kérdezni, mert az
előző esteken...

- Miért, ez egy sorozat?
 Igen. Es úgy szokott lenni, hogy általában

én kérdezek vagy teszek megjegyzéseket, a meg-
hívott válaszol-reagál, és ez maga a beszélgetés,
ami aztán megjelenik a lapban. Mindez a múltra
vonatkozik, mert semmi akadálya, hogy ma más-
ként legyen. Az sem biztos, hogy színházról fo-
gunk beszélgetni: idejövet nagyon szidtál egy
épületet, amit spenótháznak neveztél.
 Nem én neveztem el így. Annak ez a pesti

neve.
- Ja persze, te igazi pesti vagy! Emlékszem,

egyszer beszélgettem rólad egy lánnyal, aki szin-
tén tagja volt a Szegedi Egyetemi Színpadnak:
„Én faluról kerültem Szegedre, ezért ezt úgy él-
tem meg, hogy valami világvárosba érkeztem,
míg Ács, ez a tősgyökeres pesti fiú, sorscsapás-

nak tekintette, hogy vidékre, valahová a világ
végére vetette a sors" - valami ilyesmit mondott a
lány.
 Igen, „echte pesti fiú" vagyok, tizenharmadik

kerület, Angyalföld, Pannónia, majd Rajk László
utca, később megint Pannónia utca... itt éltem
sokáig. Urbánus ember vagyok, soha a büdös
életben nem gondoltam, hogy valaha is vidékre
kerülök - ehhez képest Kalocsán voltam katona,
Szegeden jártam bölcsészkarra, majd a
színművészeti után tizenhárom évet töltöttem
Kaposváron. Szóval majd' húsz év vidéken. Án-
nak a lánynak igaza volt, a szegedi öt évet szám-
űzetésként éltem meg. Voltak örömök, voltak
sikerek, de azaz egész nekem mégiscsak „vidék"
volt.
 Mit jelent az, hogy" vidék"?
 Nekem akkor sok újdonságot jelentett: pél-

dául ott tudtam meg, hogy van olyan, hogy név-
nap. Öten voltunk testvérek, lehet, hogy anyám
csak meg akart spórolni öt újabb ünnepet. Szóval
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azt láttam, hogy ott vidéken van névnap. Vagy
például van disznóvágás. Sok-sok olyan élmény
ért, ami nekem, pestinek új volt. En végül is
Pesten vagyok itthon.

 A taxiban valóban igen szakszerűen
beszél-tél egyes épületekről.

 Pestet jól ismerem.
 De az Irányi utcában nagyon

rácsodálkoztál egy felújított házra.
 Mert ebben a házban még katonaként ját-

szottam. Van - vagy volt - benne egy kicsi, fából
készült színház. Nem tudja valaki, mi lett ebből
az épületből?

(Á hallgatóság először, de mint látni fogjuk, nem
utoljára kapcsolódik be a beszélgetésbe, Nánay
István - SZÍNHÁZ - és Tóth Mária - Osiris -
egymást erősítve állítják: az egykori tisztiház
most bankként funkcionál. Tóth Mari még
hozzáteszi, hogy műemlékvédelmi okokból belül
mindent megtartottak eredeti állapotában.)

 Ugye?! Mondtam, hogy bank! És ebben a
bankban van egy kis színház.
 Itt játszottál te mint... micsoda? A kalocsai
ezred irodalmi színpadának tagja?
 Í g y van. De figyelj, érdekel ez itt most bárkit is?
És mi köze azén katonáskodásomnak a szín-
házhoz?!

(Ács János mindenáron szeretne másokat is be-
vonni a beszélgetésbe - és mint látni fogjuk,
később ez sikerül is neki.)

 Na, jó: 1968-ban voltam katona. Ebben az évben
a mi csapataink baráti segítségnyújtás végett
átlépték a csehszlovák határt. Amikor bevonul-
tam, akkor szerelték le azokat, akik megjárták
Csehszlovákiát - éppen azért szerelték le őket,
hogy ne tudjanak mesélni az újoncoknak arról, mi
is történt '68 augusztusában. Csináltunk egy
műsort - természetesen lógás céljából - amellyel
utazhattunk, és jártuk a laktanyákat. Készítettünk
orosz verziót is - én orosz népdalokat énekeltem
-, merthogy orosz laktanyákba is el-mentünk.
Fantasztikus élményeket szereztem, az éles
téthelyzetekben kiderülhet, ki jó, ki rossz, ki
becsületes, ki aljas, ki tiszta, ki szemét. Elmon-
danám, ha ez bárkit is érdekel i tt... addigi dado-
gásom is egy ilyen, katartikus pillanattal járó
téthelyzetben kezdett megszűnni. Ugyanis da-
dogtam - mint különben sok-sok színész. Ez
gyakori olyankor, amikor valaki nagyon akar
kommunikálni, de nagyon nem tudja, hogyan
csinálja. Engem korábban logopédushoz járattak,
Ady Endre egyik versét gyakoroltam egy éven á t -
de nem Ady segített, hanem a hadsereg.
Csendes, zárkózott gyerek voltam, énekelni mer-
tem, beszélni nem. Az első napok egyikén valami
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barakkot bontottunk, és akkor ledőlt egy fal,
betemetett két embert. Ebben a veszélyhelyzet-
ben egyszer csak megszólaltam, mégpedig mély
hangon, és elkezdtem utasításokat adni. Erre a
rendkívüli tíz percre mindenki elfogadott pa-
rancsnoknak, majd amikor elmúlta veszély, min-
den visszaállt - és én egy oktávval feljebb újra
dadogni kezdtem. De mivel a seregben sok ilyen
veszélyhelyzettel találkoztam, újra és újra átél-
tem, hogy bennem létezik egy másfajta lény is.
Nemcsak egy rendkívül érzékeny, félénk, magas
hangú fiú, hanem egy határozott, erőszakos, má-
sokat irányító férfi is. Ezt a felismerést köszön-
hetem a katonaságnak.
 Mindez erősíti azt, amit a rendezői sze-

mélyiségről, illetve annak kettősségéről gondo-
lok: egyfelől van egy hihetetlenül érzékeny, a
pillanatnyi hatásoknak kiszolgáltatott lény, más-
felől van egy tudatosan dolgozó, racionálisan
működő...

- ...várj egy picit. Maguk tényleg azért vannak
itt, karácsony előtt pár nappal, hogy ezt a nosz-
talgiázó párbeszédet hallgassák?

(Valaki megjegyzi - utólagos köszönetem érte,
mert hiszen tényleg mondhatná, „hagyják abba,
beszéljenek már a Hamletről!" -: „Önként jöt-
tünk!")

- Hát jó. Én valóban azt gondolom, hogy nagyon
kevés jó rendező van. RENDEZŐ. Csupa nagybe-
tűvel. Mert különben rendezni bárki tud: logikusan
végiggondol valamit, hogyan jutunk A-ról a B-re,
B-ről a C-re... De a megvalósítás során egyazon
pillanatban kell sebezhető érzékenységgel együtt
sírni-nevetni a színésszel és közben jéghideg
kívülállóként utasításokkal bombázni őt. A
rendező egyszerre kegyetlen, agresszív zsarnok
és érzelmeinek kiszolgáltatott alanyi költő. Ezt a
két lényt egyetlen próbafolyamat idejére még
csak-csak együtt lehet tartani, de éveken át
ebben a kettősségben élni majdhogy-nem
lehetetlen. Vagy túlfinomult és narcisztikus, vagy
férfias és buta leszel - se így, se úgy nem
születik semmi érdemleges. Azért van tehát olyan
kevés igazán jó színházi rendező, mert hosszú
távon nagyon kevesen tudják egyszerre
működtetni ezt a két, egymásnak ellentmondó
adottságot.
 Ennek bizonyára köze van a férfi-, illetve

női attribútum egyidejű érvényesítéséhez.
 Nézzék, a drámák végül is sajátos for-

mában, de magát az életet képezik le. Kevés
olyan dráma van, amelyben csak férfiak vagy
csak nők, csak gyerekek, vagy csak szülők
szerepelnek. Rendezőként tehát hol apa, hol
unoka, hol kislány, hol diktátor vagy... rend-kívül
sokféle relációban találkozol önmagad-dal,
legalábbis ha komolyan veszed a munkádat.

Munkásoperett
vagy West Side Story

- Látod, a katonaságtól pillanatok alatt eljutot-
tunk a rendezés lényegi kérdéseiig, vagyis a ka-
tonáskodásodnak igenis köze van a színházhoz.
Már csak azért is, mert te Munkásoperett címmel
drámát is írtál, ennek témája pedig nem más,
minta '68-as csehszlovákiai bevonulás.
 Ha már nagy ritkán írok, akkor újat írok.

Azért fogalmazok így, mert az elmúlt tizenöt-húsz
évben elterjedt az a módszer, hogy bizonyos
rendezők, akik saját darabot nem tudnak írni,
átírják a klasszikusokat. Ezzel én nem tudok
egyetérteni, noha lenyűgözve nézem, amikor ez-
által kiváló előadás születik. Gondolok itt például
Zadekra vagy Magyarországon Mohácsi Jancsi-
ra. De ha valakinek nem tetszik az, amiről egy
darab szól, akkor írja meg a sajátját. Azért írtam
meg a Munkásoperettet, mert nem tudtam és

nem is akartam megrendezni a West Side Storyt.
Ez így volt becsületes, még ha nem is arattam
vele olyan borzasztó nagy sikert. Úgy látszik,
negyvennyolc éves koromra konzervatív lettem,
bár ha őszinte akarok lenni, talán mindig is kon-
zervatív voltam.
 Egyetlen érvet említettél: nem becsületes

dolog az átírás.
 Jó, akkor megpróbálok másképp fogalmaz-

ni. Megint csak arról van szó, hogy rövid távon
lehetsz ügyes, sikeres, akár tehetséges. De
hosszú távon el kell tudni dönteni, ki vagy: szí-
nészekkel foglalkozó „senki" - a rendezőt, tehát
magamat, annak tartom -, vagy drámákat író
személy. Ha köztes lény vagy, akkor félreértések
közt élsz, és nem kapsz pontos választ a kérdé-
seidre. Például mitől lett jó az előadás? Attól,
hogy beleírtál? Vagy hogy ezáltal egy bizonyos
színész meg tudott újulni? Mást mondok: egy
társulat maximum hét évig működik jól, márpedig
az írói munkásságot nem lehet ennyi időre
korlátozni...

(Ács most picit elveszíti a türelmét. Talán mert
belegabalyodtunk egy kérdéskörbe, és nem tu-
dunk belőle okosan kimászni, talán mert vissza-
jelzés híján tényleg nem tudhatjuk, érdekel-e bár-
kit is, ami itt elhangzik.)

- Te Laci, téged nem zavar, hogy csak mi ketten
beszélgetünk?! Szerintem Szántó Juditot, Nánay
Pistát és Koncz Zsuzsát leszámítva az itt ülők
nem tudhatják, miről van szó. Csupa fiatal van itt,
akiknek fogalmuk nincs hatvannyolcról vagy ép-
pen a Szegedi Egyetemi Színpadról. Látnak két
szakállas, meggyötört arcú embert, az egyiknek
a kezében bot van...

 Feltételezem, hogy az itt lévők mindegyike
látott már Ács „János-rendezést.
 Mi az, hogy „Ács János-rendezés"?! Úgy

beszélünk rólam, mint valami élő szoborról.

(Itt feltétlenül meg kell említenem - mert hiszen
az elhangzó mondatokból nem derülhet ki -,
hogy Ács ezenközben hatalmasakat kacag, és a
botjával hadonász. Ezért is jegyzi meg Szántó
Judit szeretetteljes iróniával: „Kiss Csaba, Parti
Nagy vagy például legutóbb Gothár bizony fe-
gyelmezettebben viselkedtek." „Hát persze!" -
kacag tovább Ács, és újra megszólítja a hallgató-
ságot: „Mondja, maga szép szemű lány, látott
már valaha is »Ács János-rendezést«?" „Termé-
szetesen" - mondja a lány. „Vagy arról is beszél-
hetnénk - vált témát a rendező, miután nem az
elvárt választ kapta -, miért van itt olyan kevés
férfi, egyáltalán miért járnak csak nők mostaná-
ban színházba% Itt ül például ez a szemüveges
fiatalember. Te vajon hogy kerülsz ide?" „Úgy,
hogy érdekel ez a beszélgetés, mellesleg férfi
létemre színházba is járok, sőt, számos Ács-ren-
dezést is láttam már." „En is - teszi hozzá egy
másik fiatalember -, például még elcsíptem a
Marat vígszínházi előadását." Itt most feloldható
lesz a zárójel, mert Ács, továbbra is kacagva és
hadonászva, bedobja a törülközőt.)

 Feladom, Laci, kérdezzél. Ennek az iménti kis
epizódnak csupáncsak annyi a jelentősége, hogy
engem az izgat, ami most, 1996. december I8-án
este negyed nyolckor itt, ebben a könyvesbolt-
ban történik, nem pedig az, ami 1968-ban vagy,
mondjuk, a Monarchiában történt.

Á. J. és a múlt

 Jó, akkor maradjunk ennél a színház
szempontjából kulcs
fontosságú témánál: egyszer a szegedi évekről
kérdeztelek, és azt mondtad, „engem nem érdekel
a múlt". Egy másik alkalommal pedig
meggyőződéssel állítottad: „nem emlékszem
semmire." Hozzáteszem ehhez, hogy állítólag
egyetlen, az előadásaiddal kapcsolatos kritikát
vagy fotót nem őrzöl meg. Az általam felkínált
téma tehát: Ács János és a múlt.
 Rendben van. Egy nagyon jó bonmot jut

eszembe, ami talán pontosan tükrözi a színház
és a múlt-jelen-jövő kapcsolatát. Nánay Pista, te
még bizonyára emlékszel arra, amikor én úgyne-
vezett amatőr sztárként a Kőműves Kelement
játsztam Szegeden. Egy fiatal kollégám baráti
gesztusként csinált rólam a próbákon néhány
fotót. Akkor még szép voltam, fiatal, és seggig
érő hajam volt Huszonegy éves voltam. Álltam
ott, tudtam, hogy világéletemben színházzal fo-
gok foglalkozni, és arra gondoltam, hogy ez most
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akkor elkezdődik: jönnek a fotók, a kritikák, az
interjúk, ilyen-olyan emlékek. Es ezért azt mond-
tam: „Köszönöm szépen, nem." Nem tudtam még
megfogalmazni, de már ösztönösen éreztem,
hogy a színház nem megőrzésre, konzerválásra
való. A színház most van, vagy nincs, és kész. A
Marat akkor volt, amikor az a tábornok átvette a
hatalmat Lengyelországban - de akkor már nem
annyira volt, amikor az iménti fiatalember tíz
évvel később vígszínházi graffitóként el-csípte. A
színház így érvényes: itt és most, és te és én. A
tegnapi színházból mindez hiányzik. Ezt én akkor
ott, a JATE-klubban megéreztem, ezért azt
mondtam: köszönöm szépen, nem kérem a
fotókat. Ehhez tartom magam a mai napig. Azt
gondolom, a színház nem dokumentálandó. Te,
Zsuzsa, most hiába fotózol, Laci, te hiába veszed
fel ezt a beszélgetést ezzel a masinával, hiába
írtok kritikákat, esszéket... persze csináljátok, de
az már nem színház. Az ilyen beszélgetéseket is
egy kicsit, nem rossz értelem-ben, de idétlennek
tartom. Különben honnan van ez a szó: idétlen?
Na, Judit, maga minden ilyes-mit tudni szokott!
Higgyék el, ez egy rendkívül érdekes szó... Senki
többet? Nos: a pogány magyaroktól ered a
kifejezés, és arra vonatkozik, hogy ha az újszülött
nem érte meg a hetedik hetet, akkor annak a lelke
megidézhetetlen - azaz idétlen! -vo l t .

(Szántó Judit enyhe hitetlenséggel vegyes cso-
dálattal megkérdi: „Ezt maga honnan tudja, Ja-
ni?" Jani pedig nevetve válaszol: „Engem sok
minden érdekeI, van, ami jobban is, minta szín-
ház.")

- Szóval: idétlennek tartom azt, hogy a színházról
úgy beszéljünk, mint önmagában lévő entitásról.
Egy f...francot! Nem az! A színház az emberek
közti kapcsolatok hálója. Slussz! Es szerintem
nincsenek nagy rendezők, hanem nagy emberek
vannak, akik jókat tudnak rendezni viszonylag
hosszú ideig. Ennyi. Igazán nagy színészek he-
lyett pedig talán nagy bohócokról kellene beszél-
ni. Miért? Mert a bohóc olyan öntörvényűen tudja
korának leglényegét összefoglalni, hogy nem kell
hozzá szerep. Ha sorra vesszük a magyar
színháztörténet legnagyobbjait, beleértve akár
Latinovitsot vagy Ruttkait is, akkor azt ta-
pasztaljuk, hogy ők el tudtak jutni a bohóc szint-
jéig. A felszínen én magam is bohóckodok itt
most, hiszen nem hidegen és okosan akarok
elmélkedni - nem is tudnék -, hanem közölni
akarom „magamat", és találkozni akarok valami-
képp az itt lévőkkel. Vagyis akit te, Laci,
beszélgetőtársnak idehívsz, legyen az Parti Nagy
vagy Gothár, az mind kalóz. Megengedem, fe-
gyelmezettebb, mint én, de vad és gonosz, és
persze jó kalóz és varázsló. Nem úriembernek
jövünk ide.

(„Pedig magánál bot is van!" - szól közbe egy
lány. „Édesem, tudja maga, miért van nálam ez a
bot?! Hát nem manírból, hanem csípőficam mi-
att, a fene egye meg!" Ács különben átkozódás
végett egy erősebb kifejezést használ, de ez a
lényeg szempontjából mindegy. „És mesélne ar-
ról, hogyan történt a baj? Otthon, a próbán, a
kocsmában...?" - folytatja a lány, egyértelművé
téve, hogy felszámolódott a választóvonal előadó
és hallgatóság között. Ács pedig mesél a jobb
csípőfejbe (?) beépítendő protézisről, a beteg-
ségből következő fájdalmakról illetve a Hamlet-
rendezés betegséggel terhelt nehézségeiről. In-
nen pillanatok alatt eljutunk az Új Színház-beli
Hamlet nyitó és záró képéhez, a tér közepén
súlyos oszlopként jelen lévő függönyhöz - és a
zárójel újra feloldható lesz.)

Függöny és Fortinbras

- Nem lehet már visszakeresni, kinek az ötlete
volta függöny. Ez általában is igaz és fontos: nem
lehet, nem is kell megjegyezni, melyik ötlet kitől
származik. De oda kell figyelni, és be kell tudni
építeni mindent, ami elhangzik és jó! Akár a
kellékes Zsuzsika mondja azt, akár a díszítő Béla.
Ez aztán elfelejtődik, ahogyan elfelejtettem azt is,
kinek az ötlete volt a függöny a Hamletben.
 De hát ez mégiscsak egy előadás indítása és

lezárása. Nehezen tudom elképzelni, hogy egy
alkalmi ötletből született volna.

(Megerősít ebben az iménti hozzászóló: „Lehet-
séges, hogy néhány év múlva már egyetlen jele-
netre sem fogok emlékezni ebből az előadásból,
de ezt a vörös oszlop-függönyt biztosan nem
fogom elfelejteni.")

-Természetesen nem alkalmi ötletről van szó, én
csak a színpadi ötlet születésének természetét
akartam az imént érzékeltetni. Honnan jön tehát a
függöny? Egyszerű dolog ez, Laci: a Fortinbras-
kérdésről van szó. Sehogyan sem tudtam
választ adni arra a kérdésre, ki ma Fortinbras.
Nem véletlen tehát, hogy - még ha ön nem is
tudja, miért - évek múlva is emlékezni fog arra a
függönyre. Mert ki az a Fortinbras? Ki az a másik
fiatal herceg, királyfi, aki más utat választ, mint
Hamlet? Nem tudjuk - tehát kihúztuk ezt a
személyt. Az ugyanis a véleményem, hogy ma
nincsen Fortinbras, ahogy Hamlet is alig. Ez
tehát nem trehányság, feledékenység, probléma
megkerülése, hanem alapos elemzés utáni
döntés: Fortinbras nincs - függöny van.

- Merthogy ki az a Fortinbras?
 Ugyanolyan királyfi, mint Hamlet. A története

is ugyanaz: az apját kinyírták, a nagybácsi
belépett a képbe - ám Fortinbras nem olyan

okos, és nem olyan érzékeny, mint Hamlet. Ő
vad, kemény és határozott. Igen ám, csakhogy
ma ki ilyen? Hozzunk be motorkerékpáron egy
bőrdzsekis bikafiút, egy rap-sztárt, egy tévés
showmant?! Inkább ne. Maga azért emlék-szik a
függönyre, mert az valami fontos helyett van.

(Nevetésekkel fűszerezett vita bontakozik ki,
amelyben a hozzászóló kifejti, hogy a vörös osz-
lopként forgó, ügyesen megvilágított függöny
egyszerűen csak szép, és az esztétikai élmény az,
ami számára emlékezetes. Ács János ezt más-
ként látja.)

- Maga csak azt hiszi, hogy a függönyre annak
szépsége miatt fog emlékezni. Maga azért emlék-
szik erre, mert ennek ott dramaturgiailag fontos
szerepe van: egy hiányzó személyt helyettesít.
Lehetne persze blöffölni, bejöhetne a már emlí-
tett bőrdzsekis fiú vagy egy rádiótelefonos me-
nedzser, de a valóság az, én úgy látom, hogy a
mostani világ nem termelte ki Fortinbrast.
 Számos kritika számonkérőn felemlegette

Fortinbras hiányát; ahogy másnak, nekem se
esett le a tantusz, hogy a függöny valami-valaki
helyett van.
 Ez nem baj. A baj az, hogy ti, a „szakma"

mindenáron gondolkodtok-konspiráltok-meg-
fejtetek. Ehhez képest - és talán ez az igazi baj - a
mezei néző a Hamletről annyit tud - pár perc után
-, hogy van egy feketébe öltözött királyfi, aki
nagyon szomorú. Amikor a néző beül, akkor arra
kíváncsi, hogy az általa a tévéből ismert színé-
szek, illetve a tévében nem szereplő, tehát nem
ismerhető színészek egy adott este, adott légtér-
ben mit csinálnak. De talán még az sem érdekes,
mit csinálnak, az az érdekes, hogy ő, a néző
aznap este élőben látja a reklámból ismert Cser-
halmi Györgyöt. Ennél primitívebben és világo-
sabban nem tudom elmondani, hol tart a mai
magyar színház. Itt tart. Arra kíváncsiak az em-
berek - nem sokan! -, hogy a tévéből ismert arc
milyen tőlük öt méterre. Nem hiszem, hogy ma
bárkit is érdekel, hogyan rendezem meg a Ham-
letet, Gothár a Szentivánéjit, Ascher az akármit.
Eszembe jut egy este, amikor a Jó embert kere-
sünk után a ruhatárnál elcsíptem egy méltatlan-
kodó mondatot: „Az Udvaros fantasztikus volt a
lány szerepében, de miért nem írják ki, ki volt az a
vidéki színész a nagybácsi szerepében?!" Ezen én
elgondolkodtam. Vajon mit értett ez az egyéb-ként
normális néző ebből az előadásból?! Szóval
reménytelen az egész.

(A hallgatóság egyik tagjának köszönhetően
mosta SZÍNHÁZ-est nem jelentéktelen pillanatá-
hoz érkezünk. Ő ugyanis felteszi azt az egyetlen
kérdést, ami itt feltehető: „Akkor maga miért
csinálja?")
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- Tanítok a főiskolán, és ott
néha szóba kerül ez a kérdés.
Azt szoktam mondani, amit
egyébként mások is szoktak:
nem tudok mást csinálni, nem
értek máshoz. De ez egy kicsit
cinikus válasz. Be kell tehát
vallanom, hogy még mindig
hallatlan érzéki örömöt okoz az,
amikor a próbákon az emberi
kapcsolatok alakulásának fi-
nomságait vizsgálgatjuk. Akkor is
így van ez, ha közben tudom,
hogy a ruhatárnál méltatlankodó
néző ebből az égvilágon semmit
nem vesz észre, sőt, a színészek
anyagi és lelki elszegényedése
miatt eleve kevesebb finomság
csillan fel, mint tíz évvel ezelőtt.
Mégis, a próbákon akkora bol-
dogságot okoz egy-egy helyén-
való tekintet, gesztus, csend, fel-
nézés, leülés, bármi megtalálása,
hogy egyszerűen nem akarok
mással foglalkozni. Szóval végül
is nem tudok meglenni színház
nélkül.

(A kérdező szerencsére nem éri
be ezzel a válasszal: „Ez szép,
de
önmagáért, azaz önért való. Mi
lenne az a színházi gesztus, ami azért okoz bol-
dogságot, mert kifelé, a néző felé is hat?" Ács
hallgat, nagyokat sóhajt, aztán válaszol.)

- Nézzétek, szerintem ilyen már nincsen. Ilyen
idilli állapot talán már soha nem is lesz. Nekem
szerencsém volt, kétszer is: amatőr színész ko-
romban, majd kaposvári rendezőként. Olyan
örömeim, euforikus boldogságaim lehettek, mint
keveseknek. Es most nemcsak Magyaror-
szágra, hanem bizony, gőgösen erre az egész
bolygóra gondolok. De ez a közös öröm, színész,
rendező, öltöztető, néző stb. közös öröme egy
adott korszak kiváltsága volt nálunk. Én ennek
részese lehettem, tehát bizonyos nyugalommal,
hogy azt ne mondjam, bölcsességgel fogadom
ezt a mostani helyzetet. De mit mondjak a tanít-
ványaimnak, akik szomorúan... és igen, kétség-
beesetten várnak valami biztatásra?! Hiszen ők
is azt szeretnék, amit én is még mindig gyermeki
vággyal szeretnék minden előadás közben és
után: azt, hogy mindaz ötszáz ember, a nézőtéren
is, a színpadon is, tapsoljon, üvöltsön, őrjöngjön
és együtt boldog legyen.

(Az iménti kérdező, talán a főrendező biztatására,
vigasztaló kérdést tesz fel: „De ugye az is számít
önnek, ha én, egy az ötszáz közül, elégedetten és
boldogan megyek haza az előadás után?")

- Édesem, először is: én azt nem veszem
észre. Másodszor: igen, szoktunk ilyet mon-
dani, hát persze. Rejtélyesen mosolygunk,
öregnek és bölcsnek gondoljuk magunkat, és
kicsi pátosszal, emelt hangon azt mondjuk: „Ha
egyetlen embert boldoggá tettünk aznap este,
már megérte." Tudják mit, egy francot érte
meg! Mi azt szeretnénk, ha mindenki, köztük mi
is, tombolna. De ez nincs, nem lehet.
 Miért volt ez lehetséges tizenöt évvel ezelőtt,

és miért nem lehetséges most?
 Azt gondolom, hogy a demokráciát nem

tudjuk bekódolni az adott előadás hatásmecha-
nizmusába. Mondjuk, te, Laci, beavatott színikri-
tikus vagy micsoda ülsz a nyolcadik sor szélén;
melletted ül ez a drága kislány, aki hozza itt a
kávékat, üdítőket meg fröccsöket...

- ...Tóth Mari, az Osiris-klub vezetője...
- ...tehát a Tóth Mari ül a nyolcadik sor kettes

székén, mellette egy hetvenéves nénike, amellett
pedig egy ötvenes házaspár. Volt idő, amikor
ezek az emberek bizonyos dolgokról körülbelül
ugyanazt gondolták, és azokra ugyanúgy
reagáltak.
 Az a közös reagálás igaz volt?
 Nem volt igaz- de boldogságot adott. Az

az igaz, ami ma van. Keserű, nehezen
elfogadható, de igaz.

 A diktatúrában megélt közösségi élmény
hamissága tehát most, a demokráciában
lelepleződik?
 Igen. Kiderül az is, milyen fáradtak,

fásultak, keserűek, kiégettek és szomorúak az
emberek, és milyen hihetetlen energiákat kell
mozgósítaniuk a művészeknek, hogy a
minimális figyelmet kisajtolják belőlük. Ez egy
őszintébb és felnőttebb helyzet - de
boldogságot éppen nem ad. Mi persze
gyerekesen ma is és minden este hétkor arra
várunk, hogy majd most sikerül, együtt leszünk
a közös élményben. Gyerekség, infantilizmus,
bolondság nélkül ez nem megy.

Play Marat

(Tóth Mari - mostantól T. M. - egérutat kínál
Ácsnak: „Velünk, nézőkkel van a baj? Vagy nin-
csenek jó darabok?")

- A darabokkal semmi baj. Újak, mármint igazán
jók, ugyan nem íródnak, de háta régiek, a klasszi-
kusok éppoly zseniálisak, mint egykor. A
nézőkkel pedig csak annyi baj van, mint velünk.
De hogyan sugározzon a színpadról a színésznő,
ha azzal van tele a feje, a lelke, hogy hogyan tud
megélni?! Figyelj ide, te Mari, tegyük fel, hogy te
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igen jól élsz - nem hiszem, de tegyük fel! -, és
nap mint nap végigmégy a városon, és húszmé-
terenként találkozol egy koldussal. Az lehetetlen,
hogy ez téged nem érint meg. Eljutsz A pontból
B pontba - és addigra már egy másik ember
vagy, még ha ezt te nem is veszed észre. Ez a B
pont legyen neked a nézőtér, a színésznőnek meg
a színpad: és ez a B pont-a Színház! -, a belépés
fásult és roncsolt gesztusa miatt, elveszítette azt
a kivételezettségét, amellyel korábban rendelke-
zett. Szóval ha őszintén akarok válaszolni az
eredeti kérdésedre, azt mondom: mi ugyanolyan
szarok vagyunk, mint ti.

(Pozitív /?/ eredménnyel záruló epizód követke-
zik, amelyben B. L. szeretné megnyomni a play-
gombot a videolejátszón, ám ezt Á. J. nem enge-
di. „Sokkal érdekesebb az, amiről most beszél-
getünk, mint bármi, amit bejátszol a múltból.
Ezért nem akarom." B. L. arra hivatkozik, hogy a
bejátszandó részlet hozzászólás ahhoz, amiről
most szó van. „Rendben van, de maximum öt
perc!" - mondja Ács. A kaposvári Marat-előadás
utolsó öt percét látjuk. Marat-Lukáts átkötött
homloka, Sade-Jordán szűk-szigorú tekintete, a
Narrátor-Máté fanyar mondatai: A múltba vetett
pillantás után térjünk vissza a kevésbé zaklatott
jelenbe, melyben ha nem is teljes
nyugalmat lelve, mégis bizalommal várjuk, mit
hoz a holnap... Az öltönyös
intézetvezető Csernák a végső
győzelemről beszél, zene, a
színészek lassan, énekelve
vonulnak előre, Csákányi a piros
sállal, Gőz a svájcisapkában,
Gyuricza, Czakó... verítékesen-
csapzottan üvöltenek és jönnek, a
katonakabátos Hunyadkürty, a
sugárzó Lázár, a kimázolt
Bezerédi, Pogány, Nagy, Kari,
Kamondi, Karácsony... aztán, akik
láttuk, tudjuk, a földön fekszenek,
csend, jön a ballonkabátos Máté a
kockakővel, zokogás, Corvin köz,
függöny. B. L. be-nyomja a stop-
és az eject-gombot.)

- Ez volt tehát másfél évtizeddel
ezelőtt az a közös élmény, amely-
ben összenőtt a színpad a né-
zőtérrel. Erre mondtad az imént,
hogy ez volt a mi közös hamis
tudatunk.

AportrékatKonczZsuzsakészí-
tette

- Hamis volt, de közös. 1981 decemberében
Jaruzelski átvette a hatalmat Lengyelországban,
és az előadás ettől, a tőle teljességgel független
ténytől iszonyatos pluszenergiákat kapott. Jöttek a
buszok Kaposvárra, s a többi, s a többi. Es igen,
volt a hamis tudat, hogy a nyolcadik sorban
egymás mellett ülők ugyanazt gondolják a világ-
ról s benne az emberről, de valóban volt egy nem
hamis titkos tudás is, mondjuk, a lengyelországi
szükségállapotról vagy arról a bevetített képről,
amelyet az előbb e bejátszott jelenetben Máté
Gábor háta mögött láthattunk. Ez a Corvin köz
volt ugyan, és ezt szinte mindenki tudta, de ezt
nem volt szabad kimondani. Az Ermitázsról kel-
lett beszélni, meg ilyen marhaságokról. Volt tehát
egy nagy hazugságrendszer, amelyben mind-
annyian beavatottként közlekedtünk. Ma hiányzik
ez a közös beavatottság. Akkor jó érzéssel bele-
simultál a közönségbe - ma ez nem történhet
meg. A melletted ülő egykori osztálytársadnak jól
menő kft.-je van, neked nincs. Ezt ő is tudja, te
is tudod.
 A demokratizálódás a differenciálódás folya-

mata is.
 Így van. Megszűnt a közönség egyneműsé-

ge. A volt osztálytárs százezer forintos öltönyben
feszít melletted, mögüled százezer forintos par-

füm száll előre. Te ezt tudod, és nem ugyanazt
fogod átélni, amikor Máté Gábor kezébe veszi a
kockakövet.

(Ács meggyőzően érvel, csend van, akárha
egyetértés, talán éppen „ugyanazt éljük át", ami-
kor Nánay István - N. I. - kategorikusan közbe-
szól: „Nem így van.")

- Akkor szerinted hogy van ez, Pista?
N. I.: Ezúgy van, hogy rosszelőadásokat

csináltok,de legalábbis nem elég jókat... -
...ebben valószínűleg igazad van.

N. ...így aztán nem jöhet létre az a kohéziós
erő, ami eltüntetheti a „demokratikus különbsé-
geket". De például a napokban láttam a veszpré-
miek pesti vendégjátékán egy Molnár-darabot, az
Olympiát. A tisztiházban igazán vegyes közönség
ült, katonák, feleségek, ártatlan nézők, szakma-
beliek, és egy idő után ez a heterogén közeg - az
előadásnak köszönhetően - ideiglenes közös-
séggé vált. Ugyanezt tapasztaltam ma délután a
Stúdio K. Grimm-meséin. Gyerekek, felnőttek
együtt egy pici térben. Ot perc után, nem vicce-
lek, öt perc után mindenki elfeledkezett arról,
micsoda gyűlöletes karácsonyi őrületből lépett be
ebbea közös színházi térbe. Mondok egy
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harmadik, még szélsőségesebb példát: Serban
Médeia-rendezésével Kolozsvárott vendégszere-
pelt a Bukaresti Nemzeti Színház. Mégpedig
„vadmagyar" közönség előtt, hiszen a kolozsvári
magyar színház kétszázadik évfordulóját ünne-
peltűk. Aztán igenis ötszáz ember tombolt feláll-
va - Kolozsvárott, egy román előadáson! Én
pedig életem egyik legnagyobb színházi élmé-
nyével lettem gazdagabb. Nem tizenöt-húsz éve,
hanem néhány évvel ezelőtt.

Az ausztrál nő és az Olympia

- Pista, én pusztán azt szeretném hangsúlyozni,
nem egyszerűsíthetjük le a választ arra, hogy mi
öregebbek és tehetségtelenebbek lettünk. Lehet-
séges, hogy az a kolozsvári évfordulón látott
román előadás rendelkezett azzal a plusztöltés-
sel, mint egykor némely szolnoki vagy kaposvári
produkció. A Molnár Ferenc-bulvárról viszont
csak azt tudom elhinni, hogy jó volt, és hogy sok
embernek tetszett. De mi köze ennek ahhoz,
amiről itt egyfolytában beszélünk?! Én azt állítom,
hogy mára eltűnt az este héttől tízig érvé-nyes
színházi homogeneitás, és mindenki jobban
megéli-megélheti önmagát. Ezért tehát érzéke-
nyebben, vadabbul és szélsőségesebben akarja a
színpadról számon kérni azt, aki ő maga.
Összefoglalva: alapvetően nehezíti a helyzetet
egyfelől a közönség differenciálódása és
felnőttebbé válása, másfelől a mi gyengeségünk
és zavarodottságunk. Válaszoljatok nekem a
következő kérdésre! Mi az én dolgom akkor,
amikor a színész a következőt mondja: „Ne hara-
gudj, nem próbálok ma, mert most két óra alatt
hatvanezer forintot tudok keresni, és abból majd
kifizetem a büntetést." Mennyire zseniális inst-
rukciók tudnak ezzel versenyezni? Es milyen
instrukciót mondasz annak a színésznek, aki
vérző arccal lép be a próbára, mert az utcai
tülekedésben jól orrba verték? Nyilván fel kellene
nőnünk ezekhez a helyzetekhez. Vagyis meg-
felelően tehetségesnek kellene lennünk-és nem
vagyunk azok. De hol van az a nyolc-tíz „meg-
felelően tehetséges" fiatalember?

- Te tudod, te tanítasz a főiskolán.
- Azt tudom, hogy ők ugyanolyan tanácstala-

nok és bizonytalanok, mint mi. Hol van az erejük,
az agresszivitásuk, az akarásuk?

N. l.: Miért, ti akartatok valamit annak idején? -
Akartunk.
Szántó Judit: De hiszen maga is tudja, Pista,

hogy ez így van. Az iménti pozitív példái -
Olympia, Grimm-mesék - tisztán esztétikai jelle-
gűek, ahogyan annak tekinthető a remek Albee-
előadás is a Radnótin, amit mi, kritikusok min-
denféle jogos díjakkal jutalmaztunk. De hát hol
van ezek katartikus ereje a Marat/Sade-hoz ké-

pest, amit én különben huszonhétszer láttam.
Nemrég közöttünk a lapban egy Peter Brook-
írást. Ebben ő arról ír, hogy a volt lágerországok
színházai most bajban vannak, és az egykori
sikerek után sírnak. Vegyék tudomásul, mondja
Brook az ő magaslatáról, hogy akkoriban a sike-
reknek színházidegen okai voltak, és az
előadásoknak politikai okokból tulajdonítottunk
minőséget. Peter Brook ezt könnyen mondja,
csakhogy szerintem nincsen igaza. Az én negy-
venéves színházjáró múltam legfényesebb
darabja mindenesetre a Marat/Sade.
 Judit, figyeljen rám: ha a magyar színházi

szakma azt mondja 1996-ban, hogy a Nem félünk
a farkastól...

Sz. J.:... Gothár is azt mondta, amit most
maga mondani fog...

- ...szóval ha azaz esemény, akkor oltári nagy
baj van. Nem az a kérdés, jól rendezte-e meg
Gothár a darabot, az sem kérdés, nagyszerű-e
Csomós Mari, de mégiscsak lehetetlen dolog,
hogy egy huszonöt évvel ezelőtt megírt amerikai
szalondarab legyen a magyar színházi évad leg-
jobbja. Nem Gothárt bántom, de kérdezem: nem
volt ennél furcsább, vadabb, szélsőségesebb,
radikálisabb előadás? Mi közöm van nekem egy
alkoholista amerikai házaspárhoz?! Semmi! Jó
színészeket láthatok, ez igaz. Ennyi lenne a szín-
ház?! Hát hol tartunk mi mindannyian?! Ez
„ridicule", ahogy maga mondaná, Judit! Röhejes,
mondom én. Négy alkoholista beszélget egy
szobában - ez a magyar valóság, mármint ezt
gondolja a szakma.

Sz. J.: Azt mondja meg, Jani, hogy az oly-
annyira differenciált és demokratikus Nyugaton
miért jönnek létre mégis kiváló előadások? Miért
tud Strehler, Brook...

B. L.:... tud vagy tudott?
Sz. J.: Lehet, hogy ma nem tudnak, de tegnap

tudtak.
B. L.: Tegnap Ács is tudott.
 Bizony! En azt gondolom, hogy a tehetség

nem állandó adottság. A tehetség nagyon labilis
valami, például társadalomfüggő.

Sz. J : De hát Németországban is ül jobb zakó
mellettem, jobb parfüm mögöttem.
 Na de mikor, Judit??? Hét évvel vagyunk '89

után.
Sz. J.: Jó, rendben, ez világos. Tehát úgy ötven

év múlva maga megint tudhat csinálni egy Ma-
rat/Sade-ot.
 Ötven év múlva maga sem lesz, én sem

leszek, és nem lesz Marat/Sade sem, de mindez
nem baj. Erről eszembe jut a Sade márkiné svéd
előadása, amelyet egy-két éve a Katonában lát-
hattunk. Fantasztikus előadás, fantasztikus szí-
nészekkel. De azoknak, akik ezt Stockholmban
nézik - és ezt komolyan mondom, Pista, ne
kiabálj majd -, a trezorjában legalább tízezer
dollár van. Ha pedig azt mondod, hogy a tiszti-

házban a tőled jobbra ülő tizenkilencezer bruttós
altiszt és a balra ülő nyolcvanéves zsidó nő
ugyanazon nevettek és sírtak, hát tévedsz, sőt
hazudsz magadnak. Mi tehát ma a kultúra, Pista?
A kultúra nem az, hogy az emberek egyneműek.
A kultúra az, hogy el tudsz-e menni az operabálra
vagy sem.

(A „szakma" látszólagos csatározásába - látszó-
lagos, merthogy mindenki ugyanazon nyavalyog:
volt egyszer egy Marat, most meg nincs -
közbeszól egy türelmetlen néző: „Az embereket
nem érdekelné a minőség? A minőség nem áll
meg a maga lábán, a saját ereje által?")

- Figyelj ide: látok rajtad egy pár cipőt, mondjuk,
négyezer forint, egy kőmosott farmert, egy in-
get... te így kábé húszezer forintot érsz. Bejön
ide és leül melléd egy... egy ausztrál hölgy,
akinek az ujján van egy gyűrű, amiből meg lehet-
ne venni ezt az egész könyvesboltot. Mindketten
ugyanazt a minőséget nézitek. Ha te azt mondod,
hogy közben mindkettőtök lelke és agya ugyan-
úgy működik, akkor te hülye vagy, már bocsáss
meg.

(T. M., aki már rég nem az üdítőkkel foglalkozik,
szépen, higgadtan, s ezáltal a beszélgetést is a
nyugalom felé terelve, feltesz egy kérdést, nem
is az utolsót: „Ez a két agy természetesen más-
ként működik. Ausztrál és gyűrű, magyar és
kőmosott. De vajon nincsen-e valami olyan, ami
mindkettejükben közös?")

- Na, látja, ez egy jó kérdés. Van közös. Ha ott ül
maga mellett egy ausztrál nő...

(Most derül ki, hogy Ács Nánayval kapcsolatos
iménti feltételezése megalapozott volt, Nánay
ugyanis meglehetősen felemeli a hangját, ezáltal
már soha nem tudjuk meg, mit akarhatott mon-
dani Ács János.)

N. l.: Ki a francot érdekel az ausztrál nő?! Az
érdekel engem is meg a mellettem ülőt is, hogy
az Olympiában hogyan veri át a Kovács kapitány
Olympiát.

- Ehhez azért nem árt, ha érted Molnár Ferenc
nyelvi bravúrjait, Vagyis a közönség szükséges
homogeneitását az opera sokkal inkább meg tud-
ja valósítani, minta prózai színház. Egymás mel-
lett ül a magyar könyvesboltos, az ausztrál milli-
omos és az angol kaszkadőr, és a színpadról
olaszul énekelnek nekik. Ezt egyformán „értik".
Könnyű azt mondani, hogy beülök akárhová,
akármire, és ha az jó, az engem lenyűgöz. Ez jól
hangzik, de nem igaz. Figyeljetek ide! Nem igaz,
amit Pista és Judit állítanak, és amit magam is
állítottam húsz évvel ezelőtt: ha elég intenzívek a
különböző hatáskeltő eszközök, úgymint zene,
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tánc, artikuláció, nyelvhez kötődés, ruha, világí-
tás, gesztusrendszer, s a többi, nos, ha mindezek
kellően intenzívek, ha az előadás koherenciájá-
ban lenyűgöző, akkor az a nézőközönség egészé-
nek intenzív élményt ad. Ez nem igaz. A bécsi
operabálra az megy el, és ott az „élvez el", aki
ahhoz azt a kalapot, azt a nyakkendőt veszi fel,
azt a feleséget, azt a gyereket viszi el, aki-ami oda
kell. Es most nem a sznobizmusról beszélek,
hanem arról a feltételről, ami szükséges ahhoz,
hogy színpad és nézőtér között létrejöjjön a kö-
zös erőtér. Ebbe az erőtérbe én a nem létező
kalapommal nem tudok belépni. Nem igaz az,
hogy én a bayreuthi Operában ugyanannyit látok
és hallok, mint az operán felnőtt, művelt német
nyelvtanárnő. Én, a „szakmabeli", tizedét se lá-
tom és hallom, mint ő.

 Megpróbálom összefoglalni az eddigieket,
hogy még egy utolsó kört futhassunk: váratlanul és
hirtelen olyan nagy lett a társadalom differen-
ciáltsága, hogy még ha nembeliségünkből,
nyelvünkből, környezetünkből... adódóan van-nak
is lényegbeli közös pontjaink, a színház ma
Magyarországon különösen nehezen tudja meg-
érinteni ezeket a pontokat.

 Még inkább sarkítok: ülünk itt egy jól fűtött,
kellemes helyiségben, teázunk, kávézunk, fecse-
günk. Tőlünk ötven méterre, kinn a hóban bizto-
san áll ötven ember, aki nem tudja, ma este hol
fog aludni. Ezzel mi vagy foglalkozunk, vagy nem.
Szerintem, és ez, tudom, demagóg szöveg,
foglalkoznunk kell azzal az emberrel, aki, ha ki-
nézünk ezen a hatalmas kirakatablakon, láthat-
juk, ott fekszik az utcán, egy kartonpapíron. En, a
színházi rendező tehát igenis legyek elég intenzív,
vagy legyek polgár. Ha polgár vagyok, elsza-
kadok attól, amit ott kinn látunk. Annak az em-
bernek nem az a baja, hogy én elég tehetséges
vagyok-e, hanem az, hogy mit eszik ma este.
Nem akarok megkerülni semmit: lehet, hogy va-
lóban öregek és tehetségtelenek lettünk. Csak azt
akarom megértetni, hogy én nem tudok elmenni
az ezoterikusság, a kísérletezés, a közönyös böl-
csesség felé, viszont nem tudom, hogyan talál-
kozhat a színház és az a kinti kartonpapír. Itt
ülünk viszonylagos védettségben, van világítás,
van fűtés. Mindjárt kimegyünk, és fel kell venni a
kabátot. Es ha nincs kabátunk?! Ehhez képest
engem totálisan nem érdekel az, hogy X vagy Y
rendezése hogyan sikerült. De lehetséges, hogy
nekünk, színháziaknak semmi közünk a hiányzó
kabáthoz. El kellene fogadnunk, hogy a színház
az elit kultúra része.

N. l.: Igen, a színház az elit kultúra része.
Rétegműfaj. Az Új Színházba egy bizonyos réteg
jár, egy másik pedig nem. Te itt folyamatosan a
demokráciáról, a differenciálódásról beszélsz,
holott az általad-általatok rosszul működtetett
hatásmechanizmusról kellene beszélni. Vissza-
vágok a Hamlettel: az a „Fortinbras-függőny"

már az előadás elején megjelenik, amikor még
természetesen szó sincs Fortinbrasról. Hatása
tehát annyi, amennyiről a hölgy beszélt: különle-
ges, esztétikus látvány. Semmi köze, ahogyan az
egész előadásnak semmi köze ahhoz, amiről itt
egész este beszéltünk. Ha a művészeknek olyan
nagyon nagy a szociális érzékenységük, akkor ez az
érzékenység miért nem jelenik meg a színpadon?
 Pista, tehát te is elfogadod, hogy a színház

elit műfaj lett. De nálunk nem az volt, mi nem így
kezdtük a pályát. Szociális érzékenység és elit
műfaj - ezek nem találkozhatnak.
 Tehát: vagy a színház mint műfaj nem alkal-

mas arra, hogy e kettőt találkoztassa, vagy csak
nem találjátok-nem találjuk azt az erős és szen-
vedélyes megszólalást, ami ma adekvát lenne a
színházban.

- Az utolsó szó jogán a következőket szeretném
elmondani: te meghívsz ebbe a klubba külön-
böző embereket, Gothárt, Vallót, Ácsot..., akik
abban azonosak, hogy a színházat szociális érzé-
kenységű, általában baloldali gondolkodású al-
kotókként kezdték. Mára kiderült, hogy a színház
az elit kultúra része, amiből a társadalom jelentős
része ki van zárva. Ez egy ellentmondás, ugye?
Vagy ki kell menni az utcára, és azt mondani,
nincsen színház, vagy azt kell mondani, van szín-
ház hatalmas művészettel, keveseknek, gazda-
goknak, akik mellé szorítunk helyet egy-két sze-
génynek is. Nem lehet tehát számon kérni azt,
ami húsz évvel ezelőtt volt.
 Ezért mondtam azt, hogy a színház talán...
- ...nem „talán"! Biztosan. A színház biztosan

nem az, amiben mi felnőttünk. Illetve a színház
soha nem volt az, aminek mi hittük. A színház
mindig az elit kultúra része volt. Ezt mi most
értettük meg.
 Ha a színházaz, ami most, akkora húsz

évvel ezelőtti...
- ...az nem színház volt. Az politika volt, erotika

volt, lázadás volt. Nem az, ami a színház lényege:
különös emberek felmennek egy placc-ra, és
olyat csinálnak, amit mások nem tudnak.
 Úgy tűnik, boldogabban csináltál nem szín-

házat akkor, mint színházat most.
 Ez nem csak rám érvényes. De ez is a

hamis tudatból fakad: mindenki azt hitte, hogy ő
és amit csinál, nagyon fontos. Pedig mi
egyáltalán nem vagyunk fontosak. Egy
bankelnök százszor fontosabb. Ebbe, bárhogyan
fáj is, bele kell törődnünk.
 Erről eszembe jut mai furcsa városnéző

taxizásunk kiindulópontja, az Új Színház büféje.
Tőlünk öt méterre, a színpadon a szilveszteri
műsor tévéfelvétele folyt.Mondtam neked, elég-

gé pofátlanul, hogy a jövő évi kabarét akár te is
rendezhetnéd. „Szó se lehet róla", mondtad. Pe-
dig a beletörődést ez jelentené. Miért nem lehet
szó róla?
 Mert nem tudom és nem akarom rendezni.

Illetve tudnám, de nem akarom. De ezzel én egy
konzervatív dinoszaurusz vagyok. Es aki még
mindig itt ül ezen a beszélgetésen, az is az. Hiába
fiatalok maguk.
 Dinoszaurusznak lenni - köztes helyzet. Azt

jelenti, nem rendezed meg a szilveszteri műsort,
és nem vonulsz ki a színházi szakmából sem. Azt
jelenti, hogy a Hamletet rendezed meg-közepesen.
 Igen, ezt jelenti. En ennyit tudok most a

színházról. Ennyit és nem többet.

Tóth Mari esete a legendával

(Ez lenne már a zárszó, de Tóth Mari előjön a
farbával.)

T. M.: Ezeken a SZÍNHÁZ-esteken egy bizonyos
generáció nyilvánul meg...

- ...én '49-es vagyok. Maga hány éves? T.
M.: Huszonhat.
 Isteni!
T. M.: Ahhoz a nemzedékhez tartozom, ame-

lyiknek '89-ben azt mondták, hogy előtte a jövő.
Aztán bejön ide ez a „negyvenkilences generá-
ció", és azon nyavalyog, hogy most nem úgy van,
mint régen. Ugyanakkora lehetőségeket világo-
san látják: vissza kell menni a pincébe, vagy el
kell fogadni, hogy bekerültek az elitbe.
 Nagyon pontosan fogalmaz. En nem akarok

visszamenni a pincébe. Húsz évig voltam a pin-
cében.

T. M.: Akkor?
 Itt fenn akarok jól dolgozni. De lehet, hogy

ehhez nincs elég frissesség, bátorság, szépség,
szellemi gazdagság, és persze pénz sincs. Maga
rendkívül pontosan fogalmazott velem kapcso-
latban. Most arra válaszoljon, magával mi történt
'89 óta. Gyávább lett-e azóta?

T. M.: ... Gyávább lettem.
- Akkor most azt próbálja meg elképzelni, én

mennyivel gyávább lettem húsz év alatt. Magá-
nak igaza van, nekünk vissza kellene mennünk a
bányába, csak én már sokat voltam a bányában.
Szeretnék, nem én, hanem mi, „negyvenkilence-
sek", fenn maradni, fenn, a „panteonban", csak
ahhoz itt nincs pénz. Maguk pedig mehetnének a
bányába. De a hét év alatt maguk is elgyávultak.
Pedig ez a fontos: magával mi lesz? Úgy értem,
magukkal! Itt van például ez a SZÍNHÁZ-est,
amit ha jól tudom, maga szervez. Ez jó magá-
nak?

T. M.: Néha jó.

Színház és nem színház
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- Most például?
T. M.: Most jó. Érdekes.
 Magát érdekli az, hogy az előtte lévő nem-

zedék mennyire butult és hülyült el, mennyire
gyávult el?

T. M.: Hogyne érdekelne. Már csak a mítoszok
miatt is. Szegedre jártam főiskolára. A JATE-klub
biztosan ismerős.
 En magam építettem kőről kőre.
T. M.: En magam pedig az Ács János-legen-

dával találkoztam e kövek között...

DÖMÖTÖR ADRIENNE

EGY CIVIL SZÍNÉSZ
BESZÉLGETÉS LÁSZLÓ ZSOLTTAL

(Ács János itt megakasztja a beszélőt, és a legen-
da szó eredete felől érdeklődik, majd megadja a
választ, miszerint a legenda azt jelenti, „amit
mondani kell". Szántó Judit picit korrigál: „amit
olvasni kell". Aztán Tóth Mari folytatja.)

- Elsőéves voltam, álltam a JATE-klubban, bá-
multam a falakra kitett képeket, és azt kérdeztem
a mellettem állótól: kik ezek itt? Ezt kérdeztem,
mert a fotókból erő és tehetség sütött. ,,Hát
persze, mert akkor még volt Szegeden színház"
- mondta a mellettem álló. Három évvel később a
szegedi színháznál tolmácsoltam, és ugyanez a
mondat ütötte meg a fülemet: „Hát persze, akkor
még volt Kőműves Kelemen!"

 Az itta kérdés, fontos-e a mítosz vagy sem.
Természetesen nem fontos. Néhány kortársam
fontosnak tartja saját mítoszának életben tartá-
sát, én nem. De valóban, a mítosz a szemé-
lyiségről leváló, tőle függetlenül létező jelenség.
Hiába kiabálnám, hogy ne nézzük meg felvételről
a Marat-t, ha az már tőlem függetlenedett. En
még egy csomó előadásomat ugyanúgy szere-
tem, de azokból nem lett legenda. Azt gondolom,
hogy a színház nem tartható fenn mítoszok nél-
kül, noha én magam a mítoszok ellen vagyok.
Hagyni kell tehát, de nem szabad hagyni, hogy a
mítosz eluralkodjon a jelenen - miközben tudom,
hogy a színház a legendákon, a legendás szemé-
lyiségeken keresztül hat: „ő volt az, aki..." -
mondjuk valakiről -, és vagy elfogadjuk ezt, vagy
nem. Ha nem, akkor nem kell ilyen esteket tarta-
ni, ha igen, akkor viszont tudomásul kell venni,
hogy benne vagyunk az időben, az idő folyama-
tában, folyamában, ki előrébb, ki hátrébb. Ebben a
folyamban egyes emberek olykor tehetségesek,
olykor nem azok. Igy úszunk mindannyian az
időben. De nem mi vagyunk fontosak, hanem
maga az idő.

 Ügye elfogadják, hogy e több mint három-
órás beszélgetésnek ez jó végszava lehet: legfon-
tosabb az idő maga.? Köszönöm, hogy eljöttél,
hogy eljöttek.

(Ezzel vége. Az Osiris-klubból kimegyünk a kará-
csonyba, a hidegbe. Megint taxi, megint az Új
Színház. Most fele annyit fizetünk, igaz, most
nincs városnézés.)

Clavigo, Schroffenstein Ottokár, Homburg
hercege, Hamlet: érzékeny és tehetséges
emberek, akik nem tudnak besorolni az őket
körülvevő világba. Fiatalok, akik ismerkednek az
élettel, a felnőttek megszervezte
renddel, és ebbe vagy lelkileg, vagy fizika
ilag is belepusztulnak.
 Már a főiskolai évek vége felé sorra kaptam

a kamaszszerepeket, a felnőtté válás nehézsége-
ivel küzdő figurákat. A Zabhegyező tinédzsere
után eljátszottam a Vőlegény Laláját, vendégként
Miskolcon a Jaj, apu, szegény apu... dadogós
kamaszgyerekét, a Névtelen csillag gyermeklel-
kű, infantilis személyiségű zenetanárát. Szeret-
tem ezeket a szerepeket is, szeretem a mostani-
akat is, de közben sajnálom, hogy még nem
jászottam valódi negatív figurát. Igaz, hogy a
Goethe- és Kleist-szereplőkben meg Hamletben
is vannak negatív vonások, de azért ők első-
sorban mégiscsak hősök és áldozatok. Ha a néző
a színlapon azt a címet látja, hogy Homburg
hercege vagy Hamlet, már azzal jön be a színház-
ba, hogy a főhőssel való azonosulási lehe-
tőségeket keresi. Ahogy persze én magam, a
színész is.
 A Clavigót, a Kleisteket, a Hamletet látva

úgy tűnik, nem a technikás, hanem az
úgynevezett eszköztelen színészek közé
tartozol.
 Lehet, hogy furán hangzik, de az eszköz-

telenségről sokáig azt hittem, súlyos szakmai
fogyatékosságot jelent. Csak mostanában kez-
dek megbarátkozni azzal, hogy nem vagyok tech-
nikás színész. En csakis belülről tudom megkö-
zelíteni a figurákat, és eközben persze kevésbé az
agyamat, inkább az intuícióimat, érzelmeimet
mozgósítom. Ez részben nyilván adottság kérdé-
se, kinek-kinek a színészi-emberi alkatából kö-
vetkezik, hogyan vesz birtokba egy szerepet.
Részben viszont hatnak az emberre a korábban
eljátszott szerepek is, és engem valóban többnyi-
re az erősen emocionális beállítottságú, nyitott
lelkű figurák találtak meg. De nemcsak az emle-
getett hősök bőrében, minden szerepemben
ugyanígy működöm. A Radnóti színházi Bugyogó
alatt például estéről estére kiújult az allergiám:
egy hipochondert játszottam, aki valóban meg-
betegítette magát, és előadás után én is ott álltam
a minden bizonnyal pszichoszomatikus alapon
kivörösödött fejemmel és nyakammal.

Azóta, hogy eljátszottam Hamletet, egy kicsit
más vagyok. Shakespeare hihetetlenül sokrétű
szövege, Hamlet alakjának bonyolult intellektusa
alkalmat adott rá, és megkerülhetetlenné is tette,
hogy alaposabban végiggondoljak néhány fontos
dolgot. Az egyik kedvenc részletem például a
következő lett: „Ha most esik meg, holnap már
semmi baj, ha nem holnap, legyen hát ma, s ha
ma meg nem esik, maholnap úgyis meglesz.
Készen kell lenni rá. Ennyi az egész." Vagyis nem
bölcs dolog nagy naivan éldegélni bele a világba -
ahogy magam is teszem -, hanem ha látszólag
gyanútlan vagy is, légy készen arra, hogy bármi
történhet, és azután tudd is azt elfogadni. Ebben
van olyan igazság is, ami a keresztény tanokkal
feleltethető meg, és olyan tapasztalat is, ami
zsigeri szintű, animális eredetű működésről szól.
Nézd meg, hogyan alszik egy kutya vagy egy
macska! Mintha megszűnt volna számára a világ,
közben pedig ha történik valami, ami érdekli,
vagy amit veszélyesnek érez, fölpattan, és azon-
nal kész bármire. Az ember már kevésbé birto-
kolja az elengedettségnek és az összeszedettség-
nek ezt az együttes képességét. Nem tudunk
egyszerre ösztönösen és tudatosan viselkedni.

Úgy érzem, a Hamlet óta szakmailag is komo-
lyodtam: kevésbé vagyok hebrencs, tudatosabb
lettem - talán kicsit megöregedtem. Bár azért
továbbra is alapvetően emocionális beállítottságú
maradtam, és azt továbbra sem tudnám el-
képzelni, hogy egy szerepet az első perctől az
utolsóig hűvös fejjel megkonstruáljak, helyet sem
hagyva a váratlannak, az ismeretlennek. A
Homburg hercege bemutatója után például meg-
beszéltük a rendezővel, Hargitai Ivánnal: úgy kel-
lene az előadást frissen tartani és a herceg sze-
repét is erősíteni, hogy a kollégáim számára ne
legyen mindig ebre tudható, mit fogok csinálni,
merrefelé indulok, mi lesz a következő mozdula-
tom. A Hamletben is így játszom, a nézőtéren
pedig - reményeink szerint - érződik az ebből
adódó színészi odafigyelés, készenlét hatása.

Nem arról van szó persze, hogy vannak a nagy
ráérzések, az ösztönök, és ebből rögtön megszü-
letnek a jelenetek, kirajzolódik a karakter. De az
agymunka nálam - ha a Hamlet óta jobban is
igénylem -- csak a második körben jön. Ha előre
próbálok gondolkodni az előadásról, nem jutok
sehová. A saját kérdéseimet sem tudom megvá-


