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Perceval útja örökös szembenézés az emberi történetekkel és a színház megmerevedésé-
vel; ezek újra meg újra arra indítják, hogy megváltoztassa a színházi munkát, a színház és
a közönség konvencióit. Rendezéseinek sorozatában alig ismétlôdnek a mûvészi eszkö-
zök, eltekintve attól, hogy a színész módszertôl független, tehát valódi felszabadításának
igenis van egy percevali módszere, amely a színmû újfajta tolmácsolásának alapjává vál-
hat. Így jött létre az utóbbi húsz év néhány legizgalmasabb és legstimulálóbb Shakes-
peare-elôadása, amelyekben Perceval íróként is jelen volt.

– Mielôtt színész lettél, mit láttál a színházakban?
– Elsô színházi élményeim közé tartozik Arthur Millertôl  Az ügynök halála. Belgium-

ban akkoriban, vagyis a hetvenes években egyszerûen lemásolták a külföldi elôadásokat,
bár erre csak késôbb jöttem rá. Az ügynökhöz felépítették az angol elôadás színpadképét,
és a Willy Lomant alakító színésznek is utánoznia kellett a londoni fôszereplô, John
Gielgud játékát. A Kurázsi mamánál, amelyben késôbb az antwerpeni Nemzeti Színház-
ban magam is játszottam (ott láttam egyébként  Az ügynököt is), pontosan leképezték
Brecht modellalbumának beállításait. Brechtnél Schweizerkas a kordétól jobbra áll, a ren-
dezô pedig, aki Brecht-szakértô hírében állt, az albummal a kezében így instruált: „Még
egy kicsit közelebb a kordéhoz, úgy, most jó.” Ennél a munkamódszernél a színésznek
egyáltalán nincs szava.

Sok színészkollégám teljesen normális-
nak találta ezt a helyzetet, én azonban be-
lebetegedtem. 1984-ben, huszonhét éves
koromban kiszálltam, otthagytam a Nem-
zeti Színházat és a családomat is; olyan
elégedetlen voltam az életemmel, hogy az
már elviselhetetlen lett. A szó szoros értel-
mében beteggé tett a szakma, délelôtt
próba, este elôadás, és az egésznek semmi
értelme. Ez már a fizikai undorig ment. Ak-
koriban én voltam a legfiatalabb, és elját-
szottam Shakespeare összes királyfiját.
Olyan kollégákkal álltam a színpadon,
akiknek képzettsége még a XIX. században
gyökerezett – és így is játszottak: testtar-
tás, hang, retorika, minden a régi iskolából
jött. A jobbak Laurence Olivier-utánzatok
voltak. Elégedetlenségem azzal is össze-
függött, hogy nagyon magányos voltam a
szakmában. Például amikor elmentem, a
többiek kinevettek. „Itt a halálod napjáig
megvan a gázsid, hát mi bajod? A veszted-
be rohansz!” Halálosan szerencsétlen vol-
tam, sokat ittam, és az ösztönöm azt súgta:
vagy színházat váltok, vagy foglalkozást.

– Értek olyan hatások, amelyek megerôsí-
tettek oppozíciódban?

– A színház hiteltelensége és polgári ha-
zugságvilága, a magánszférában pedig a
magam tökéletlensége egzisztenciális vál-
ságba sodort. Éjszakánként azon törtem a
fejem: ugyan mit tartogat még számomra
a színház? Peter Brook volt számomra a
példa, hogy a színház mindennek ellenére
komolyan vehetô, s hogy a színház közép-
pontja az ember, a színész. Kantor és
Brook értelmezte elôször számomra a szín-
házat nem szórakozásként, hanem mint ri-
tuálét, és ez lenyûgözött. Az abszolút elé-
gedetlenség korszakából megmaradt szá-
momra a keresés. Hogy keressem a színház
és az élet értelmét. A katarzist.

Ebbôl a keresésbôl szükségszerûen adó-
dott, hogy társakat találjak, olyanokat, akik
hozzám hasonlóan gondolkodnak. 1984-
ben Guy Joostennel és néhány színésszel
szabad társulatot alapítottam, a Blauwe
Maandag Compagnie-t. Nagyon fontos
volt, hogy egyikünk sem akart az elidege-
nedettségnek és a bizalmatlanságnak ab-
ban a jellegzetes légkörében dolgozni,
amelyet a Nemzeti Színházból ismertem.
Olyan színházat akartunk, amelynek kö-
zéppontjában a színész áll, és ahol a leg-
fôbb parancsolat a színész alkotói szabad-
sága. A ritualizálás szellemében a felismer-
hetôségre törekedtünk, arra, hogy az em-
berek – a színpadon állók és a nézôtéren
ülôk – „heart to heart, face to face and mind
to mind” találkozzanak egymással, és eggyé
váljanak. A színház mint egzisztenciális él-
mény – ez volt a célunk. Olyan színház,

T h o m a s  I r m e r

Színház és rítus
■ B E S Z É L G E T É S  L U K  P E R C E V A L L A L  ■  

uk Perceval, aki 1957-ben a belgiumi Lommelben született, elôször az antwerpeni Nem-
zeti Színháznál volt színész, majd 1984-ben megalapította a Blauwe Maandag Com-

pagnie-t, az egyik legelsô flamand szabad társulatot. Grotowski és Brook írásainak elmélyült
tanulmányozása olyan színházra ihlette, amelyben a színész valósága szorosan összefügg a
nézô egzisztenciális tapasztalataival. A gyakran hosszú hónapokig próbált kísérleti produkciók
élesen elhatárolódnak a repertoárszínházak rutinjától; legkedvesebb szerzôik Shakespeare,
Csehov és O’ Neill. 1997-ben öt évig tartó elôkészítés után jön létre Shakespeare történelmi cik-
lusának tizenkét órás elôadása, Ten Oorlog (A háborúhoz) címen, 1999-ben pedig Salzburg-
ban és Hamburgban ennek német változata kerül színre Schlachten! (Csaták!) címmel. Per-
ceval idôközben a Het Toneelhuis, a korábbi antwerpeni Nemzeti Színház igazgatója lett, de a
Csaták! kivételes sikere után egyre gyakrabban rendez Németországban is, mégpedig Hanno-
verben, a müncheni Kammerspielében és a berlini Schaubühnén. Az utóbbinak 2005 óta ál-
landó rendezôje; utoljára Schiller Stuart Máriáját és Csehov Platonovját állította színpadra.*

L

* Perceval Ványa bácsi-rendezésérôl a SZÍNHÁZ 2005/
9. és 12. számában írtunk. (A Szerk.)
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amely nemcsak a fogyasztásról szól, amelyet nemcsak arra találtak
ki, hogy a sötétbôl bámuljanak minket.

Az volt a szerencsém, hogy Flandriában ez a fajta színház meg-
lehetôsen újszerû volt, és a társulatunk már a kezdet kezdetén
nagy elismerést váltott ki. Sikerünk azonban csapdává is vált, mi-
vel az elsô siker arra kényszerített, hogy gondoskodjam a követ-
kezôrôl, aztán az utána következôrôl és így tovább. A Blauwe
Maandag az elsô hat évben nem kapott semmilyen szubvenciót,
rengeteget kellett játszanunk, hogy a bevételbôl fedezni tudjuk a
költségeket, és mindez oda vezetett, hogy harmincöt évesen töké-
letesen kimerültem. Ez az ár túl magas volt nekem: Flandria legsi-
keresebb rendezôje voltam, de a magánéletem tönkrement, én ma-
gam pedig kifogytam az erôbôl. Immár másodszor készültem arra,
hogy abbahagyom az egészet, és megint arra kényszerültem, hogy
életem és a színház értelmét újra definiáljam.

– Ugorjunk egyet – a Csaták!-hoz, amelyben talán a legerôsebben
valósultak meg a Blauwe Maandaghoz kötôdô impulzusok.

– Bár mindent elkövettünk, hogy ne konzumszínházat csinál-
junk, és minden elôadásunkkal továbbfejlesszük a magunk elbe-
szélési módját, a Csaták! elôtt a Blauwe Maandagot csak egyes pro-
dukciók létrehozójának tekintették. Alig akadt kritikus vagy nézô,
aki az összefüggést is felismerte volna, holott olyan nyilvánvaló
volt. Úgy éreztem, csak a sikereket érzékelik, és a belsô fonálról
nem vesznek tudomást. Ezért határoztam el, hogy olyan elôadást
csinálok, amelyben a nézô ugyanazt éli át, mint én, amikor egész
nap a színházban próbálok, és szó sincs többé szórakozásról, csak
részvételrôl. Egyesíteni akartam a nézôket és a színészeket, és az
volt a meggyôzôdésem, hogy ehhez egy eposzt kell létrehozni,
amely mintegy megszünteti az idô érzékelését. Tartson csak minél
tovább az elôadás, akár egy teljes napon át, hogy minden résztvevô
feladja a maga hétköznapi életét, és átengedje magát a rituálénak.

És olyan anyagot kell választanunk, amely dramaturgiai logikával
kapcsolja össze a legkülönfélébb játékformákat, melyeket a Blauwe
Maandag az évek során kifejlesztett. 

Addigi elôadásaink vagy Grotowski végletesen fizikai jellegû
improvizációs technikáin alapultak, vagy a XVIII. század kifejezet-
ten statikus verses drámájából indultak ki; ehhez járult Csehov
mint abszurd színház és még sok egyéb. Az eposznak tehát az lett
a feladata, hogy ne csak a stílusokat, de a különbözô színházi nyel-
veket is nagy ívben egyesítse. Emellett lenyûgöztek az elôadhatat-
lan darabok, márpedig Shakespeare királydrámái, amelyek együt-
tesen a rózsák háborújának ciklusát alkotják, játszhatatlan, unal-
mas, historizáló színháznak számítanak. Olvasás közben rögtön
feltûnt nekem a két antipódus: a II. Richárd és III. Richárd között
feszülô ív, amely abban a korban kezdôdik, amikor a királyt Isten
közvetítôjének tekintik, és egy olyan királlyal ér véget, aki önmagát
koronázza Istenné. Mindjárt tudtam: ezt a darabot kerestem, mi-
vel fejlôdési pályája sokat árul el saját meghasadt korunkról, az
individualizálódás és az egománia koráról. Mindamellett nem tö-
rekedtünk rá, hogy a mûvet csak a jelen felé orientáljuk, netán
azért, hogy megmutassuk, milyen jó volt az ember eredetileg, és
mára mennyire korrumpálódtunk. Ez nekem túl moralizáló és
egyszerû lett volna. Ha a politikai színház, amelyre manapság
nagy szükség van, ítél és elítél, rögtön gyanússá válik. Számomra
nagyon problematikusak azok a színházi alkotók, akik magukat
erkölcsileg támadhatatlan szintre helyezve megmutatják a
nézôknek, milyen ostobák. Ez a fajta politikai színház nekem túl
leegyszerûsítô és nagyon hazug. Természetesen olyan korban
élünk, amely kollektív depressziónkat nem kecsegteti semmilyen
megoldással, semmilyen alternatívával, de ettôl még nem kell szi-
dalmaznunk egymást. Inkább azt hiszem, a színház arra való,
hogy megpróbáljuk megérteni a megmagyarázhatatlant, ami azt is
jelenti, hogy a színház révén meg kell próbálnunk egymást megér-
teni. A cinizmus, melyet a mai színházban gyakran tapasztalok,
nekem túl lusta, túl éretlen. Végsô soron mind érintve vagyunk a
dolgokban, és mind felelôsek vagyunk értük. Ettôl a felelôsségtôl
semmilyen ember – és semmilyen színházcsináló – nem mene-
külhet. Ez volt a Csaták! „bottomline”-ja, és ezért voltam olyan bol-
dog, amikor az elôadások végén nézôk és színészek megtapsolták
egymást. Ez minden alkalommal felkavart.

– Mennyiben függ ez össze a színház ritualizálásával?
– Nincsenek egyértelmû felismerések, ezért ilyeneket nem is

közvetíthetünk. Ám ezen túlmenôen azért megkísérelhetjük, hogy
valamennyire megértsük az emberiséget és a világot, még akkor is,
ha minden alkalommal fel kell fedeznünk, hogy válaszok nem
léteznek, és hogy a színház kétezer-ötszáz éves története nem nyi-
tott és ma sem nyit perspektívát egy jobb, békésebb világra. Az eg-
zisztenciális kérdések megoldására nem képes sem a tudomány,
sem a filozófia, sem akármelyik vallás, és a színház még kevésbé –
nincsenek válaszok. A rituálé és a katarzis csak akkor kezdett érde-
kelni, amikor erre rájöttem. Ebben az értelemben a színház rituá-
lis dimenziója közös kérdésfeltevést jelent, amely mindig ugyan-
abba a válaszhiányba, a Godot-ra várás látszólagos értelmetlensé-
gébe fut ki. Ennek során azonban a „nem tudás” közös tudata egy
pillanatra kiszabadíthat a magunk személyes egzisztenciális
magányából, és így létrejöhet a katarzis, az együttérzés vagy szoli-
daritás pillanata. Számomra ez teszi a rituális színházat politikai
színházzá: megérteti velünk azt, amit a mindennapi életben elítél-
nénk. Shakespeare mestere ennek a mûvészetnek. Képes elérni,
hogy a III. Richárd-szerû gyilkosokkal együtt érezzünk. Ha ezt az
együttérzést mindennapi életünkbe is át tudnánk ültetni, valószí-
nûleg békésebb lenne a világ. Ezért éltem meg olyan mélyen a
Csaták! végén kitörô közös tapsot. A színház a válasz hiányának
a rítusa. 

– Milyen szerepet játszik életedben és színházadban a belga táj? 
– Nincs még egy európai ország, amelyet úgy összevissza építet-

tek és telepítettek volna, mint Belgiumot. Tervszerû beépítésrôl
alig beszélhetünk. Mindenki a másik háza mellé építkezett, és

Andreas Grothgar, Nina Kunzendorf és Wolfgang Pregler 
a Csaták! címû elôadásban 
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mindenki ugyanazt akarja: házat, garázst, kertet. Ha vonattal uta-
zunk keresztül Belgiumon, csak házak végtelen sorát látjuk.
Összefüggés nincs, mert mindenki suba alatt szerezte meg az épí-
tési engedélyt, hogy tagja lehessen az építési társulásnak. Nagy
rakás improvizáció kôbôl és betonból. Talán ezért olyan létszük-
séglet számomra, hogy színpadi tereimben ne legyen semmi fölös-
leges. Azt akarom, hogy világosak legyenek, és teret adjanak a
legfontosabbnak: az embernek. Emellett húsz év szakmai munka
után egyre nagyobb undorom van a színháztól mint illuzionista
ábrázolástól, és végtelen vágyat érzek a valóság iránt. A világ
legszebb színházával a pályaudvaron találkozom; ott minden tit-
kával jelen van a valóság. Ezért van az, hogy a tereim mindinkább
az igazság utáni vágyról vallanak. A stílus, amelyrôl manapság
velem kapcsolatban beszélnek, tulajdonképpen szükséghelyzet-
bôl született.

– Az egész csupáncsak szükséghelyzetbôl?
– Flandria kis ország. Hogy a színház megélhessen, nagyon so-

kat kellett „tájolnunk”. Egész Flandriában és Hollandiában fellép-
tünk. A díszletek alaptörvénye tehát az volt, hogy felférjenek egy
teherautóra, különben túl drága lett volna az elôadás. Esztétikám-
nak természetesen nem ez a korlátozottság a fô motívuma. Üres és
szabad terekre mindenekelôtt azért van szükségem, hogy a nézô
lehetôséget kapjon saját fantáziája kibontakoztatásához. 

Az üres, nyitott terek iránti elôszeretetem valószínûleg össze-
függ a zen-buddhizmus iránti érdeklôdésemmel. Ezt a vonzódást
alighanem az táplálta, hogy ez a filozófia bátorságot akar önteni
az emberbe: dolgozzon ki, éljen meg valamit koncepció nélkül,
üres kézzel, szorongások vagy (elô)ítéletek nélkül, tapasztalja meg
közvetlenül, face to face az élet – vagy a valóság – értékeit. Dualisz-

tikus tudat nélkül, objektum és szubjektum hasadása nélkül, fel-
vállalva az „itt és most”-ot. A mûvészet vonatkozásában ezt a ka-
tarzis pillanatával, az együttérzéssel, a könyörülettel hasonlíthat-
juk össze. Az én szememben ez a színház lényege; ez az egyetlen
mód, hogy mélyebben közelíthessünk minden lehetséges foga-
lom miértjének a kutatásához. De mivel hiába kérdezôsködünk a
földi élet és szenvedés értelmérôl, perdöntô válaszok nincsenek,
ugyanígy nem lehetnek perdöntô koncepciók, mindent megoldó
válaszok sem: „Biztos az, hogy semmi sem biztos.” Ezért zavar
engem a valóság kommentálásának vagy illusztrálásának minden
formája.

– Kezdve a Csaták! egyes részein és a másik két Shakespeare-feldol-
gozáson egészen Csehovig vagy Fosse és Mayenburg új darabjaiig, az
ember újra meg újra meglepôdik, hogyan ölt rendezéseidben az adott
dráma egészen sajátos, újszerû színpadi formát. 

– Az elsô munkáimnál még sokkal kevésbé volt bennem tudatos
a forma jelentôsége. Elvégre színészként kezdtem a pályát, és ak-
kor még nem becsültem olyan sokra a színpadképet, és filozófiám
sem volt róla. A színiiskolában díszlettel egyáltalán nem foglal-
koztunk, színészként pedig olyan rendezôkkel dolgoztam, akik
soha nem ajándékoztak meg önálló, kreatív térrel.

Elsô munkámnál tehát a színpadkép nem érdekelt különöseb-
ben. Arra gondoltam, hogy pénzünk amúgy sincs, és csak néhány
papundeklit állítottam fel a színpadra. Viszont nagyon érdekeltek
Tadeusz Kantor és a Wooster Group munkái – ezekben felfedez-
tem a kapcsolatot a színészek és a tér között. Ettôl kezdve arra tö-
rekedtem, hogy olyan egzisztenciális feszültséget építsek fel, ame-
lyet az adott térben mindenki megérez, vagyis már nem értem be
annyival, hogy pusztán csak kinyilvánítsam ezt a feszültséget.

A Turista címû Mayenburg-dráma elôadása M a t t h i a s  H o r n  f e l v é t e l e
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Díszlettervezôim, Katrin Brack és Annette
Kurz hatására a színpadképek mindinkább
valós terekké alakultak – olyan terekké,
amelyek mindenekelôtt „meztelenül” vagy
teljesen elszigetelten mutatják meg a szí-
nészt, kellékek vagy belépésre szolgáló aj-
tók nélkül. Ilyenek voltak Katrin Brack te-
rei a Csaták!-hoz, az Othellóhoz vagy az
Ôszi álomhoz. Másodszor olyan terekrôl
van szó, melyek – mint Annette Kurznak
A hideg gyermekhez tervezett magas emelvé-
nye vagy az Andromaché törött üvegei – a
színészt kényszeres és kiúttalan helyzetbe
hozzák – mindkét tér reális veszélyt  érez-
tet, a nézôt és a színészt mindkettô egzisz-
tenciális feszültségbe kényszeríti.

A próbák elején a színpadképek még na-
ponta változhatnak, és együtt fejlôdhetnek
a próbamunkával. Így kezdtük el Antwer-
penben a Ványa bácsi próbáit, és csak ap-
ránként fedeztük fel a házat mint központi
témát. A házat, amelyben a szereplôk él-
nek, a végén eladják, de ez a ház egyszers-
mind a börtönük is, mert soha nem tudnak
megszabadulni a házzal kapcsolatos köte-
lességektôl és gondoktól. Úgy láttuk tehát,
hogy a ház a fôszereplô. Három napig úgy
próbáltunk, mintha az egész épület, amely-
nek a próbaterem csak kis része, a darab-
beli ház volna. Még egy szép kis csehovi
kert is volt; többnyire ott tartottuk a ciga-
rettaszüneteket. De három nap múlva
frusztráltnak éreztem magam, hiszen en-
gem nem a ház érdekelt, hanem az embe-
rek, akik a próbateremben – tehát a ház-
ban – mozognak. Nem sikerült igazi kap-
csolatot teremtenem a darab szereplôivel.
Így hát azt javasoltam: vegyetek egy széket,
üljetek le mind, és tételezzük fel, hogy so-
sem mentek ki a házból. Belgiumban va-
gyunk, egy vasárnap délután, tetôzik az
unalom, mindenki ül otthon, és operát
hallgat a rádión. Itt, ebben az abszolút
unalomban a figurák rögtön egzisztenciá-
lis feszültségbe kerültek, én pedig kapcso-

latba kerültem velük. Ebbôl alakult ki az
elôadás formája, amely ugyan a valóságban
gyökerezett, de a realizmustól távol állt.
Egyszer csak megszûntek az ajtók, sôt
maga a ház is, és csak a kérdés maradt:

hogyan töltjük életünk kiszabott idejét,
hogyan éljük túl az unalmat. Godot-ra
várni. Rögtön tisztázódott, hogy vala-
mennyi szereplô a maga egomániás vágya-
inak és szorongásainak a foglya, és ekként
mindegyikük önmaga háza és börtöne.

– Az antwerpeni Ványa bácsiban, de min-
denekelôtt a berlini Schaubühnében Annette
Kurz színpadképében elôadott A hideg gyer-
mekben és az Andromachéban a szereplôcso-
portok még ikonografikusabban jelentek meg,
és aztán egy ilyen képhez viszonyítva dinami-
zálódtak: az Andromaché mint egy fali frízen,
A hideg gyermek egy tüköroltár elôtt.

– Itt nagy szerephez jut a ritualizálás.
Ezt a fogalmat Nyugaton gyakran félreér-
tik, mert az embereknek elsôre a füs-
tölôpálcika meg az etnoszínház jut az
eszükbe. A színház rituális formája abban
nyilvánul meg, hogy mindennapi vilá-
gunkhoz képest távolságot jelent. Hiány-
zik belôle az anekdotikus önkényesség
minden formája; az elôadók megkísérlik,
hogy az élet legfontosabb kérdéseire kon-
centráljanak. Ezt ábrázolják legutóbbi
elôadásaim tervezôi: semmi mindennapi

Ronald Kukulies (Orestes), Yvon Jansen (Hermione) és Mark Waschke (Pyrrhus)
az Andromachéban 

Jelenet a Platonovból 
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limlom, csupán az ember, amint küzd a
maga tébolyával. A rituális színház a nézôt
is olyan helyzetbe hozza, amelyben már
nem bámulhat érintetlenként felfelé a sö-
tétbe, hanem egy rendkívüli szituációba
kerül, amely arra kényszeríti, hogy nagyon
figyelmes, nagyon éber és lehetôleg együtt-
érzô legyen. Egyértelmûen arra teszünk kí-
sérletet, hogy színházunk ôsforrásaihoz
térjünk vissza.

– A színészekkel végzett munkádat jellemez-
néd-e úgy mint saját módszert?

– Meggyôzôdésem, hogy függô viszony
van köztünk: én függök tôlük, ôk pedig
egymástól függnek. A sikerült elôadásnak
tulajdonképpen nincs is rendezôje, mint
ahogy a jó futball is az egész csapatban ölt
testet, és a jó edzô tudja: már nem arra kell
tanítania fiait, hogyan kezeljék a labdát,
hanem elsôsorban arról kell gondoskod-
nia, hogy kedvvel és becsvággyal játssza-
nak, és örömüket leljék benne. A lényeg a
játék, amelyben az egyes résztvevôk sza-
badnak érzik magukat, és ezért szívesen
játszanak. Természetesen megtehetném,
hogy elôjátszom, vagy magyarázni próbá-
lom a szöveget, a játék azonban sokkal

erôsebb, sôt páratlanul hiteles lesz, ha ma-
gából a színészbôl születik. Ezt szeretem
látni a színházban: rendkívüli személyisé-
geket rendkívüli helyzetekben, olyasmit,
amit még sosem láttam, és ami a székhez
bilincsel. A színészt cselekvésre nevelem:

olyan állapotba akarom hozni, hogy úgy
cselekedjen, mint az életben, „létezzen”, és
ne úgy tegyen, mintha... Ebben az értelem-
ben a játék a figyelem, a felfokozott figye-
lem egy formája. Mihelyt a színészt való-
ban érdekli, amit a kollégái csinálnak, és
ezért pontosan figyel, néz és hall, akkor
magától fog „hitelesen” reagálni, és az
lesz, aki. A figura változhat át a színésszé,
és nem megfordítva. Hogy serkentsem ezt
a folyamatot, nekem is megvannak a ma-
gam kis trükkjei. Sohasem az írott szöveg
alapján próbálok, hanem azzal kezdem,
hogy elterelem a figyelmet róla, és kis játé-
kokat találok ki, amelyek a színészt arra
trenírozzák, hogy figyeljen arra, ami „van”;
utána pedig erôsen figyelek, hátha a körül-
belülibôl már valami jó születik. A tollas-
labda például alkalmas a figyelem elterelé-
sére. Ilyenkor nem a sport az érdekes,
hanem a színésznek az a képessége, hogy
minden pszichológia nélkül hozza a szöve-
get. A játék egyes szakaszai között eszünk,
iszunk, cigarettázunk, szóval ûzzük élet-
beli foglalatosságainkat, és eközben, mint-
egy mellékesen, megy a szöveg, én pedig a
színészekkel együtt figyelem, mi születik
ebbôl, anélkül hogy a tudatosságuk bele-
szólna a folyamatba. A legfontosabb, hogy
a színészt valóban érdekeljék a többiek, s
arra, amit tesznek, intuitíven, becsvágy
nélkül reagáljon. Emiatt nekem is „üres
kézzel” kell rendeznem, kész koncepció
nélkül; csak erôsen kell figyelnem, hogy az-
tán azt, ami véletlenül létrejön, a színé-
szekkel együtt lépésrôl lépésre egyedülálló,
feszülten izgalmas formává fejlesszem.
Ezért is dolgozom sokat videokamerával.
Ez nyilván nagyon ellentmondásosan
hangzik, hiszen az elején mind azt mond-
ják: rémes, ez nekem nem megy, nem aka-
rom látni magam és a hangomat hallani.
De aztán a színészek nagyon hamar fölfe-
dezik, hogy a kamerában csak azok a pilla-
natok mûködnek, amelyekben megfeled-

David Ruland (Mortimer), Bernd Grawert (Robert Dudley) és 
Jule Böwe (Erzsébet) a Stuart Máriában 
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keznek a kameráról, és így arról is, hogy nekik most valamit „meg kell mutatniuk”. Ettôl
kezdve lefoszlik róluk a hamis becsvágy, az öngyûlölet helyébe az önirónia lép – igen, ez
a próbamunka döntô pillanata. 

Sir John Gielgud egyszer azt mondta: „A színészetben az a mûvészet, hogy nevetsé-
gessé tegyük magunkat.” Hát ezt értem én „becsvágytól mentes játékon”. Olyan játék ez,
amelyben a színész hajlandó maradéktalanul átadni magát a pillanatnak. Számomra az
eszményi színész a „nem-színész”, és az eszményi együttes olyan rendkívüli egyéniségek
gyülekezete, akik nem feltétlenül nagy tehetségû színészek, inkább emberek, a maguk kü-
lönös sajátosságaival és gyengeségeivel.

– Mit mondasz az olyan nézôknek, akik a maguk megszokott, a hagyományos konvenciókon
alapuló Ványáját akarják látni?

– „A hagyomány nem a hamvak imádata, hanem a tûz továbbadása” – ezt a Gustav
Mahler-idézetet találónak és alapvetôen fontosnak érzem. Manapság – ezt a moziban ta-
pasztalhatjuk – nagyon jól megy a nosztalgia. A jelen bizonytalanná tesz, a „terror” szó
terrorizálja a világot, az emberek létükben érzik magukat fenyegetve, és mind kórusban
éneklik: régebben jobb volt. Ez a magatartás az elôadó-mûvészetekben nagyon elterjedt,
véleményem szerint leginkább az opera területén, ahol a nézôk mohón kapaszkodnak a
CD-felvételekbe és a XIX. századból ránk maradt elôadásformákba. Mindennek sajnos
semmi köze a mûvészethez, annál több a fogyasztáshoz és a figyelem eltereléséhez. Mind-
azt, amihez a „kortársi” vagy a „kritikai” jelzô tapad, a legtöbb ember fenyegetésként éli
meg. Azt akarják látni, amit ismernek, mert az „új” szót gyakran az idegen, a veszélyes, a
nyugtalanító szinonimájának tartják. Manapság a félelem éppoly erôsen uralkodik raj-
tunk, mint a katolicizmus vagy a kommunizmus idején. Ameddig a kortársi mûvészet
alkotásait múzeumba lehet zárni, nincs semmi baj. De ha a színpadon mutatkozik meg,
ember és ember közvetlen konfrontációjában, és direkt kérdések firtatják egyéni felelôssé-
günket, akkor a nézôk a legszívesebben máshová kapcsolnának. A színház nem muzeális
mûvészet. Ha nemcsak szórakozási, hanem mûvészeti formaként határozza meg magát,
úgy, mint mindig, ma is tele van súrlódásokkal, éppen azért, mert elvei szerint az ellent-
mondásra épül. Ha a színház tovább akarja adni a hagyomány tüzét, akkor mindig is pro-
vokálni fogja a konvencionális elvárásokat. A jó színház provokál, nem annyira azért,
mert szándékosan provokálni akar, hanem mert a nézôk nagyon gyorsan érzik általa biz-
tonságigényüket fenyegetve. A színház csak akkor emelkedik felelôssége szintjére, ha a
szemet is, a szellemet is meg akarja nyitni. A színháznak testközelbe kell férkôznie, irri-
tálnia kell, sôt voltaképpen úgy kell hatnia, mint egy lidércnyomásnak, amelytôl a legszí-
vesebben megkímélnénk magunkat. A színház tragédiája, hogy ennek következtében
mindig elôbbre járt, mint nézôi és kritikusai, és elôbbre is kell járnia – ez kötelességük a
színházi alkotóknak. A mûvészek igazi elismerése nem a siker, hanem az értetlenség.

– Visszatekintve huszonöt éves színházi tevékenységedre: nem képvisel-e a színház mégis vala-
milyen teljességet?

– A színház a maga minden formájában inkább a teljesség utáni vágyat jeleníti meg.
Az ember azért jár színházba, mert egyszerû, áttekinthetô világot akar, és szeretne errôl
közösen elmélkedni – talán éppen azért, hogy feltalálja ezt a teljességet. Létfontosságú a
lehetôség, hogy ezt az utópiát megjelenítsük. Mint ahogy minden városnak szüksége van
egy vöröslámpás negyedre, mert különben valószínûleg még több lenne a frusztráció és az
agresszió. Életünk szörnyû valóságával szemben szükségünk van egy ellenkoncepcióra.
Ha többé már nem hiszünk is semmilyen egészben, a vágy továbbra is létezik; a színház
pedig e vágy rituális közege. 

A fenti interjú teljes szövege a Thomas Irmer szerkesztésében megjelent Luk Perceval. Theater
und Ritual címû kötetben olvasható (Berlin, Alexander Verlag, 2005).

FORDÍTOTTA SZÁNTÓ JUDIT
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Summary 
István Nánay presents two recollections
concerning József Ruszt, the charismatic
director deceased last year.

András Nagy, director of the National
Theatre Museum and Institute sums up the
past and delineates the projects and pers-
pectives of his establishment.

Our critics of the month, Andrea Tompa,
László Sz. Deme, Tamás Tarján, Judit
Szántó and Szabolcs Szekeres share with
the reader their impressions of Vladimir
Sorokin’s The Ice (Chalk Circle Company),
Jean Racine’s Phaedra (New Theatre),
Friedrich Dürrenmatt’s Play Strindberg
(New Studio, Thália), Nikolai Koliada’s
Murlin Murlo (Örkény Theatre) and
Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream
(Budapest Puppet Theatre). 

Dance reviewers László Százados, Krisz-
tián Faluhelyi, Virág Vida and Csaba Kut-
szegi saw for us The Afternoon of a Faun and
Étude No.1. by Marie Chouinard, Le Salon by
Belgium’s Peeping Tom Company, All
mixed Up and Mur mur de la Méditerrané by
the Budapest Dance Theatre, with the
choreography of Rasa Hammadi, resp.
Joseph Tmim as well as the presentations of
the World Stars’ International Ballet Gala.  

László Megyeri, managing director of the
Thália Theatre sums up the problems he
met as temporary financial adviser to the
State Opera House. 

German critic Eva Behrend presents a
portrait of Tilo Werner, a remarkable Ger-
man actor who moved to Budapest where
he became a leading member of the Chalk
Circle Company. 

Author Péter Fábri analyzes some partic-
ularities and problems of the stage lan-
guage of straight plays. 

The first part of our column on World
Theatre features some summer festivals.
Gyula Sipos selected for us some interes-
ting productions of Avignon’s 2006 offer,
Mária Szilágyi was present at Berlin’s
Theatertreffen and Wiesbaden’s Theatre
Biennale, Tamás Koltai saw Mozart’s Don
Giovanni, The Magic Flute and Figaro’s Wed-
ding in Vienna and in Salzburg, while
Tamás Jászay evokes „Art on the Stage”, a
Salzburg exhibition running parallel to the
Salzburg Festival. 

In the second part Andrea Tompa de-
scribes three performances seen in Berlin
(The Idiot as directed by Frank Castorf, the
new production – Sofia Cargo – by Rimini
Protokoll and Platonov as staged by Luk
Perceval). This is followed by Thomas
Irmer’s conversation with Belgian director
Perceval himself.    

The title of this month’s playtext –
Chatroom, a new play by András Almási-
Tóth – is originally the same as in its Eng-
lish version.

MINDEN PÉNTEKEN!
KERESSE A HÍRLAPÁRUSOKNÁL VAGY FIZESSEN ELÔ!
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