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 KEREKASZTAL 

ersze nevetséges egy másik pozícióból, illetve a
most utáni pillanatból". Az természetesen tisz-
eletre méltó szigor Garaczitól, hogy mindegyik általa
iválasztott életről, a sajátjáéról is, azt állítja, csak egy
sok közül. De innentől már csak azt lehet figyelni,

ogy a rendelkezésére álló rengeteg szóból melyiket
álasztja, és azok mennyire szórakoztatóak -
gyéb-ként általában azok. A két darab között
zerintem lényeges fajsúlykülönbség nincsen, és
z Ascher előadásában is lelepleződik. Úgy

apasztaltam, hogy az Ascher-előadások körülbelül
kétharmaduknál - mondjuk nagyképűen így:

alahol az aranymetszésnél - egyszerűen
egbolondulnak. Ez általában az előadás

egőrültebb, legabszurdabb és mégis „legrealistább"
illanata, gondolok itt elsősorban a Három nővérre
agy a Platonoivra -ez persze megint Csehov, akinél
z rendszerint a harmadik felvonás. Itt is van egy ilyen
ont, ahol azonban nem tud megbolondulni az
lőadás, hanem a három szereplő elkezd „őszintén
allani". Es ezzel Ascher sem tud mit csinálni; ez a
irandello-előadásban - aki jobb író, de nem ez a

egjobb darabja- is így volt, biztosan emlékeztek rá: a
ősnő hosszú vallomását igazán komolyan kellene
ennünk, de rossza szöveg, s ezért minden bántóan
gyértelművé válik.

K. T.: - Garacziban becsületesnek tartom, hogy
em mutat mást, mint amit kínál. Tehát nem vala-
iféle affektált írói pózban tetszelegve töpreng

zon, hogy nem tud darabot írni, hanem bohócként,
ifigurázva saját magát. Ezt a dramaturgiát én sem
átom hasonlónak a kommerszhez, hisz' azokban a

esterség dominál, itt meg erről szó sincs: Garaczi
em akar jól megcsinált darabot írni, éppenséggel a
em-akarásról, az írás lehetetlenségéről van szó.
an ebben szellem is, ötlet is, de leginkább önref-

exió és bohóckodás.
B. L.: - Valakit lehet arra kényszeríteni, hogy

egírja a darabot, amit vállalt, de arra nem lehet
ényszeríteni, hogy érdekelje őt a színház. Én ezt
rzem belőle: őt nem érdekli a színház.

Cs. J.: - De Máté Gábort a színház nagyon
rdekli, és az előadáson látszik is az az odaadás és
rőfeszítés, amellyel megpróbálja a szöveget az őt
rdeklő színház felé hajlítani. Sokadszor egyébként.

K. T : - Nehogy már elverjük a színházon a port,
főleg ne tegyünk úgy, mintha ők nem tudnák azt,

mit mi itt elmondtunk - Ascher is, Máté is. De mit
sináljanak? Zárják be a színházat? Olyan vízzel kell
őzniük, amilyen van nekik. Mindkét esetben na-
yon is üdvösnek tartom, hogy az előadás létrejött.
scher is, Máté is valódi rendezői gesztussal, alko-

ói módon „kezelte" anyagát.
N. I.:- Hol van még egy olyan színház, amelyik

nnyire vállalja az új drámákat? Aztán hogy mennyi
bből a maradandó érték - más kérdés.

K. T.:- Ezt nem mondtad ki az előbb, csak annyit,
ogy nincs darab, nincs ügy - d e azért csinálni kell.

Cs. J.:-Miként nekünk azt, hogy mindig meg-
ondjuk, szerintünk milyen az, amit éppen csi-
álnak.

z első kérdés magától kínálkozik: ön magyar
nyától született, és most itt beszélgetünk

Pesten. Jelent önnek valamit
ez a részleges magyarsága?
- Másodszor vagyok Pesten, de
csak most nézhettem körül egy
kicsit, ma láttam például először
a házat, ahol anyám élt, a
Zserbó cukrászda terén.
Magyarul nem tudok; a
nagyszüleim is kivándoroltak
már, csak ők nem Párizsba,
hanem Amerikába. Magyar
anyám és Moszkvában született,
üzbegisztáni származású apám
Párizsban házasodott össze, és
francia gyerekeket akartak
nevelni. De persze tudtam, hogy
magyar is vagyok, és ettől már
gyerekként is valahogy kü-
lönlegesnek, rendhagyónak
éreztem magam. Es bár a
nyelvet nem ismerem, de
sokszor hallottam, ahogy
anyám és nagyszüleim
telefonon beszélnek, és feltűnt,
anyám mennyivel többször
nevet, mint más nyelveken.
Magam is úgy látom, hogy a
magyaroknak különösen fejlett
humoruk van.
 Ön színésznőnek indult.

Egy interjúban azt olvastam, hogy elégedetlen
volt színészi pályájával, s ezért nyergelt át a
szakma egy másik területére, a drámaírásra.
 A színészetet nagyon szerettem, a körül-

ményeit sokkal kevésbé. A színészet szabad-
sághiányos pálya. A színész rabszolga, mások-
nak van kiszolgáltatva. Nem bírtam elviselni sem
a mások hívására való várakozást, sem a pálya-
társnőkkel való versengést. Az írásra pedig való-
jában nem ekkor tértem át; gyerekkorom óta
szerettem írogatni.
 Nincs is szándékában visszatérni a

színpad-

- Most nagyon speciális a helyzetem; sokat
utazom, nem vagyok egy helyben. Szívesen ját-
szanék, de már csak örömből, nem pedig azért,

hogy karriert építsek, s ahhoz, hogy egy helyben
maradjak, különleges körülményeket kívánnék
meg: az kellene, hogy darab is, rendező is, sze-
rep is maradéktalanul a kedvemre legyen.
 Milyennek látja a mai francia drámaírást és

benne a saját helyét?
 Se a mai francia színház, se a mai francia

dráma nem jellemezhető egy vagy akár több fő
áramlattal; úgyszólván ahány művész vagy író,
annyi irányzat. Nálunk nincsenek vezérszelle-
mek, mint például a német színházban, a nagy
rendezők, egy Mnouchkine, egy Chéreau sem
teremtettek iskolát. A szerzők pedig az elmúlt
évtizedekben félre voltak állítva a korlátlan
rendezőuralom következtében; ez a helyzet most
van változóban. Sok a fiatal szerző - magam is
közéjük tartozom -, de őket sem lehet címkézni;
mind különbözőek.

S Z Á N T Ó J U D I T

EGY ÖNTUDATOS SZERZŐ
BESZÉLGETÉS YASMINA REZÁVAL
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 Az Elle magazin újságírónője az
önnel készült interjú bevezetőjében
úgy nyilatkozott, hogy ön „saját
világot talált ki magának a bulvár és
az intellektuális, »tojásfejű« színház
között". Elfogadja ezt a besorolást,
esetleg bóknak vagy éppen
pejoratívnak érzi?

 Ez afféle jellegzetes Elle-hang-
nem. Természetesen egyik kategó-
riához sincs közöm, ennyiben való-
ban „a kettő között" vagyok, de nem
szituatív vagy relációs értelemben,
csak úgy, hogy se ezt, se azt nem
művelem. Azt hiszem, senkihez sem
hasonlítok.

 Loleh Bellont azért említem,
mert ő is színésznőből lett író, meg
aztán történetesen fordítottam is két
darabját. Vele sem érez rokonságot?

 0, nem. Nagyon szeretem
Loleh-t, de ő egészen mást csinál.

 Bulvárszínházat? Nálunk így
sorolták be.

 Igazán? Ez meglep. Az, hogy
valaki közéleti vagy magánéleti problémákat dol-
goz-e fel, önmagában teljesen érdektelen. Nincs
kis vagy nagy téma, csak stílus van és személyi-
ség. A bulvárdarab csak szórakoztatni akar, ez
pedig távol áll Loleh Bellontól. Megérti, hogy ebbe
az összehasonlításba nem szívesen megyek bele,
mindenesetre azt mondanám, hogy ő polgáribb,
szűkebb, bizonyos értelemben minimalizáltabb
színházat csinál, mint én.

 És a saját stílusát ehhez képest hogyan
definiálná?

 Nincs rá definíció; az enyém. Sajátszerűsége
egyébként részben éppen a származásommal függ
össze. Szüleim tökéletesen beszéltek franciául,
mégis, anyám, azon túl, hogy akcentusa volt, ma-
gyar módra is gondolkodott, apám és családja
pedig erősen zsidó látásmóddal és kifejezésekkel
szőtte át a franciát. Mindez az én franciaságomon is
nyomot hagyott, minek következtében nehéz is
fordítania nyelvemet: sok a szokatlan, a franciában
jószerével ismeretlen szókapcsolat és kifejezés, és
a fordítók, bár állítólag nagyon élvezik a munkát,
sokszor idegenül állnak a rám jellemző stilizáció
előtt. Angol fordítómmal, Christopher Hamptonnal
például keményen csatáztunk a szövegen, de hát
angolul jól beszélek, más nyelvű fordítóimnak vi-
szont ki vagyok szolgálatva!

 A Katona József Színház bemutatójának
más-napján beszélgetünk. Gondolom, nem kíván
kritikusként fellépni, mégis megkérdezném:
milyennek látta az előadást az eddig, ha jól tudom,
ötven „Művészet"-bemutató fényében, amelyek
közül nyilván meg is tekintett néhányat.

- Valóban láttam a darabot Párizsban persze,
továbbá Londonban, a berlini Schaubühnében és

Gerd Wameling (Serge), Peter Simonischek
(Yvan) és Udo Samel (Marc) a „Művészet"
berlini előadásában

Tel-Avivban; láttam tehát Pierre Vanecket, Albert
Finneyt, Tom Courtenayt és Ken Stottot, olyan
Stein-színészeket, mint Udo Samel és Peter
Simonischek, egy franciaországi turnén Serge-
ként Jean-Louis Trintignant-t és így tovább. Mi
több: Párizsban, Londonban, Berlinben magam is
részt vettem a bemutató előkészületeiben. Én-nek
alapján szűrtem le, hogy két eset van: vagy
személyesen dolgozom a produkción, illetve leg-
alább előzőleg beszélgetek róla a rendezővel -
vagy tulajdonképpen nem lenne szabad megnéz-
nem az előadást. Egyrészt túl vagyok már a
darabon, messze került tőlem, másrészt túlságo-
san is jól ismerem, ismerem valamennyi rétegét
és egész gazdagságát, ezért túlságosan hajlok a
szigorra, s az újabb előadásoknak inkább már
csak a hátrányait látom. Ugyanakkor persze ob-
jektív sem lehetek, hiszen mégiscsak a saját
munkámról van szó.
 Es azt nem tudja elképzelni, hogy egy-egy

előadás nyomán maga is új árnyalatokat, lehe-
tőségeket fedez fel a darabban?
 Dehogynem. Élvben nagyon is, csak ez még

nem történt meg.
 Megértem a tartózkodását; beszéljünk tehát

egy kicsit még magáról a darabról. Azt a bizonyos
festményt én metaforának érzem. Barátságok szá-
mos okból szakadhatnak meg: Magyarországon
például az elmúlt nyolc évben jellemzően politikai
okokból. Kipróbált, hosszú barátságok nyugodtak

a múlt rendszerrel való közös
szembenállás alapján, majd egy-
szer csak, mihelyt mód nyílt az
árnyalatok kibomlására, kiderült,
hogy ez a szembenállás nagyon sok
irányban differenciálódhat. Nálam
például a fehér festmény egy
cserkészegyenruha volt. Sok éves
kedves barátnőmmel hidegültünk el,
amikor egy találkozásunkkkor
kijelentette: rohan haza, hogy lássa a
televízión az unokáját cserkész-
egyenruhában egy díszünnepségen,
és akkor én arra gondoltam: hogy
mer velem megcsodáltatni egy fehér
képet, azaz hogy jövök én ah-hoz,
hogy egy cserkész nagymamájával
barátkozzam?

-Látja, ez kitűnő példa, pontosan
erről van szó, és ez első-sorban
nem politikai, hanem emberi kérdés.
Londonban nem ér-tették, miért
fehér a festmény, mi-ért nem valami
vad avantgárd tar-

kabarkaság. Nos,
nemcsak azon külsődleges okból,

mert a fehérbe bármi belerajzolható,
belehelyettesíthető, hanem főképpen az űr miatt: a
fehér itt maga a hiány. A mélység, a megértés, a
másik iránti tisztelet, a lelki finomság, az
érzékenység, az empátia hiánya. Maga nyilván
nem azt vette zokon, hogy a barátnője mint
elfogult nagymama hazasietett arra az ün-
nepségre, hanem azt, hogy természetesnek vet-
te: maga osztozik a lelkesedésében, ő pedig
semmiféle magyarázattal nem tartozik. Es ez
egyfajta árulás. Pontosan ezt érzi a darabombéli
Marc is. Nem az az árulás, hogy Serge megvette
azt a bizonyos képet, hanem az, hogy nem képes
és nem akar belehelyezkedni Marc viszonyulá-
sába, s eszébe sem jut, hogy magyarázattal
tartoznék a barátjának. Ez az árulás a fehérség,
az űr,.

 n szerint mi lesz hősei további sorsa? Hely-
reállhat még a barátság?
 Látja, ezen el lehet vitatkozni. Párizsban

végletes, szadista eszközökkel megvívott csata dúlt
valóságos szörnyek között, s az előadás a teljes
szakítás sötét perspektívájával zárult. Londonban,
épp ellenkezőleg, nem égették fel a hidakat: a
szereplők fájdalmas vívódás után úgy döntöttek,
hogy meg-próbálják- hátha súlyos emberi
erőfeszítések árán sikerül elejét venni a további
árulásoknak. Mindkét befejezés tökéletesen
meggyőző volt. Akárcsak egyébként a berlini,
nagyon brechties, commedia dell'arte-szerű
előadás, amely főleg a modernizmus kérdése körül
forgott, s fel sem vetette a barátság további
sorsának kérdését.
 No és mit gondol ön? Van jövője Serge,

Marc és Yvan barátságának?
- Fogalmam sincs.


