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Beszélgetésünk apropóját nem pusz -
tán az a tény adja, hogy ebben az
évadban mindketten megrendeztétek
az Úri murit, Gábor Ka posvárott*,
Attila Debrecenben, hanem hogy
mindketten félretettétek Móricz
Zsigmond drámaváltozatát, és visz-
szanyúltatok a regényhez. Saját vál-
tozatot írtatok és állítottatok szín-
padra. Még nem a közepébe vágva –
azaz kikerülve a kérdést, amit egy
Kortárs Drámafesztiválon nem ke-
rülhetünk ki: miért kortárs darab és
kortárs probléma az Úri muri – csak
azt kérdezem: nem elég jó nektek egy-
egy klasszikus szerzô? Kérdezem ezt
azért is, mert korábbi rendezéseiteket
megidézve feltûnô a közös rendezôi
gesztus: úgymond, „hozzányúltok” a
szöveghez, elôzetesen vagy a próbák
során elôadásaitoknak gyakran „sa-
ját szövege” születik. Számom ra
azért is izgalmas ez a párhuzam,
mert nagyon eltérô színházi iskola
felôl érkeztetek: Rusznyák Székely
Gábor tanítványa volt, jelenleg veze-
tô rendezôként a „kaposvári iskola”

diákja-tanára, Vidnyánszky viszont
Kijevben tanult, többek között Ana -
tolij Vasziljevhez kötôdô, az „orosz–
ukrán” iskolát képviselô rendezô.

VIDNYÁNSZKY ATTILA: A vé-
letlen úgy hozta, hogy mi ketten
ülünk itt, de úgy gondolom, min-
den komoly szándékú elôadás
alapfeltétele az, hogy a rendezônek
személyes viszonya legyen a szö-
veghez, illetve hogy azt a szöveget
áteressze egy adott közösség, azaz
társulat szûrôjén. Ez a szükséges
gesztus néha csak megérinti-meg-
borzolja a szöveget, néha teljesség-
gel átalakítja. Nemrég A Sasfiókot
rendeztem, ott az utolsó három fel-
vonásból egy felvonást gyúrtam,
máskor pusztán kisebb-nagyobb
húzásokról van szó. Ezekre szük-
ség van, hiszen a drámák többnyi-
re verbálisan hordoznak olyan in-
formációkat, illetve jelentéseket,
amiket a színház saját eszközeivel
sûrítve ki tud fejezni. Errôl nincs
mit beszélni, mindenki ezt csinálja. 

– Igenis, van mit beszélni akkor,
amikor például Vidnyánszky Attila a
harmadik felvonással kezdi a Három
nôvért, majd lineáris történet helyett
egy sajátos mozaikot hoz létre a
Csehov-mûbôl, vagy Rusznyák Gá bor

és csapata kézbe veszi Shakespeare
Ahogy tetszik címû remekmûvét, és
miközben, feltételezem, ôk is remek-
nek tartják az angol mester mûvét,
Bozgorok címmel vadonatúj szöve-
get hoznak létre. Most pedig egymás-
tól teljesen függetlenül arra jutotta-
tok, hogy a regényt használjátok, mi-
közben ez a nagy magyar író maga is
írt drámát az Úri muriból.

RUSZNYÁK GÁBOR: Nálam
mindig az a kiindulópont, hogy mi
az a történet, amit el akarok mesél-
ni, és hogy milyen rétegeket fejtek
meg, emelek ki. Ennek mértéké-
ben alakítok esetlegesen a szöve-
gen. Ha az a hülyeség jutott volna
eszembe – szerencsére nem ez tör-
tént –, hogy az Úri muri-„történe-
tem” játszódjon 2008-ban, akkor
azt minden egyes mondatnál figye-
lembe kellett volna vennem. Az
Ahogy tetszik esetében az erdô, a ki-
rekesztettség helye-helyszíne hozta
magával azt, hogy lehetett szaba-
don beszélni: a romániai magyarok
mai helyzetérôl akartunk mesélni,
és erre furcsa módon Shakespeare
tûnt a legalkalmasabbnak – persze
a saját történetünk szempontjából
mégiscsak teljesen át kellett ír-
nunk az ô szövegét.

V. A.: Az a gyanúm, hogy egy
Kor társ Drámafesztiválon, mely-
nek keretében ezt a beszélgetést itt
most folytatjuk, nem lesz szimpati-
kus a véleményem, de mégiscsak
azt gondolom, hogy egy színházi
elôadás létrehozásakor nem egy
adott szöveg színpadra állítása a
végcél. A szöveg számomra eszköz
ahhoz, hogy az engem és a társula-
tot foglalkoztató kérdésekrôl együtt
gondolkodjunk. A szöveget a szín-
házban felhasználjuk, hol magát
az egészet, hol csak egy részét.
Számomra nem a „Tóték” a végcél,
noha természetesen a Tóték címû
drámát rendezem. A végcél a Tóték
kapcsán felmerülô problémák és
kérdések színpadi megfogalmazása. 

– Gábor, erôsen hangsúlyoztad a
történetmesélést mint alapvetô gesz-
tust. Sokan ezt idejétmúlt közelítés-
nek tartják.

R. G.: Én ezt tanultam. Székely
Gábornál ez volt a tananyag: hogyan
meséljünk el egy történetet. A tör-

Nagy kan 
és darumadár
BESZÉLGETÉS RUSZNYÁK GÁBORRAL 

ÉS VIDNYÁNSZKY ATTILÁVAL

Rusznyák Gábor, Bérczes László 
és Vidnyánszky Attila 
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munkban közöltünk kritikát. (A Szerk.)
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ténetmesélés állandó, a forma az,
ami változó.

– A debreceni elôadás ezen is túl-
lép: nemcsak egy történetet mesél el,
hanem az elôadás szereplôi maguk is
történetekkel szórakoztatják egymást
és a közönséget. Azaz a színpadon
„nem történik semmi”, csak éppen va-
lamelyik szereplô öt-hatszáz nézônek
elmesél egy, a regénybôl kiemelt, több-
oldalas anekdotát. 

V. A.: Ez történik. Az anekdota-
mesélés. De ez pontosan jellemzi
azt a közeget, ahol maga a történet
játszódik. 

– Kaposvárott nem hangoznak el
ezek az anekdoták. 

R. G.: Az elsô változatban még
benne voltak, hiszen magam is úgy
gondolom, hogy ezeknek az em-
bereknek ez jellemzi az életét: leül-
nek, ráérnek, mesélnek. Akár egy
színészklubban. Az asztaloknál
megy a sztorizás, ugyanannak vég-
telen számú változatai hangoznak
el, ezekhez mindenki viszonyul va-
lahogy, s e viszonyulásból felsejlik
maga az ember. Próbálkoztam te-
hát én is ezzel, de egyre-másra
szedtem ki az anekdotákat – vala-
miért nem mûködtek.

– Mûködtek-e az általad is látott
debreceni elôadásban?

R. G.: Igen, többnyire igen. Fôleg
akkor, amikor a szöveg a figyelem
középpontjában tudott maradni, és
nem nyomták el egyéb színpadi
történések. Csakhogy a két elôadás
már meghatározó közegét tekintve
is alapvetôen különbözik: mi a vá-
rosba, a debreceniek a tanyára he-
lyezték a történetet. A városiak –
Hanta Pista, Kudora, Malmosi, a
polgármester... – ügyeket intéznek
vagy éppen nem intéznek, a falusiak
ülnek, várnak, mesélnek. Attilánál
maga Szakhmáry Zoltán is mesél,
mégpedig sajátos módon, szinte az
író szemszögét képviselve kom-
mentálja az eseményeket. Nagyon
szép jelenetek születnek így, mint
például Rozika és Zoltán „párbe-
széde”: Rozika Zoltánhoz beszél,
míg utóbbi ezzel egy idôben saját
belsô monológját osztja meg ve-
lünk. Regényben találkozunk belsô
monológgal, de színpadon nem-
igen. Attila viszont, szerintem na-
gyon szépen, azt is elmondatja,
amit a szereplô gondol. Ám hiába
tetszik nekem egy-egy megoldás,
azt nem pakolhatom át automati-
kusan egy lényegileg különbözô

elô adásba. A rendezés egymásból
kö vetkezô döntések sorozata. Az
elsô döntést azzal hozza az ember,
hogy kimondja: az Úri muri érdek-
li. Aztán úgy dönt – ezt tettük
mindketten –, hogy nem használ-
juk Móricz Zsigmond drámaválto-
zatát, amely rossz értelemben
hûtlen a regényhez. Mondok egy
példát: a regényben Szakhmáry
Zoltán már másfél éve folytat vi-
szonyt Rozikával, másfél éve tartja
ôt titkon a tanyáján. A Móricz által
írt darabváltozatban a „szemünk
lát tára” jönnek össze. Móricz darab-
ja hét képbôl áll, mely képek szere-
pe, gondolom én, az, hogy láttassák
Zoltán élettereit: a kocsmát, a ta-
nyákat, a városi otthont... Ezek a ki-
csit leegyszerûsített stációk vezetik
ôt az öngyilkosság felé. A regény
gazdagabb, sokkal gazdagabb. Egy
már meglévô helyzet sûrû, számta-
lan szálból szôtt hálóját rajzolja
meg. E szálak közül például az
egyik legszebb történet a daruvadá-
szat két-három oldalas fejezete,
amit én kihagytam. A szívem sza-
kadt meg érte, de nem találtam
meg annak módját, hogy szervesen
beépítsem az elôadásba. A debrece-
niek fômotívumként használták,
irigyeltem is ezt a megoldást. Az én
elôadásom folyamatként meséli el
az egészet, szinte reálisan telik az
idô, két napot látunk: aznapot-más-
napot, nincsenek párhuzamos sí-
kon történô események-történések,
mint a debreceni elôadásban. Csak -
hogy az én rendezôi döntésem az
volt, hogy a fô motívum az a sumá-
kolás, ami a vasútvonal építése kö-
rül zajlik. Akkoriban építették meg
Magyarországon a mellékvonala-
kat, és az volt a fô kérdés, hol is fus-
sanak ezek. Én arra hajlítottam a
történetet, hogy csak Szak h máry
Zoltán szeretné a vasutat, a többiek
ellenzik. A regényben van egy má-
sik epizód, amit megpróbáltam ki-
tágítani: Leken czey Mukit, a vigé-
cet Csuli viccbôl miniszternek szó-
lítja – én arra törekedtem, hogy ez
a hecc minél több embert érintsen,
azaz szinte az egész város legyen
„átalverve” azon a bizonyos palán-
kon. Ezek a döntések meghatároz-
zák a történetszövést, annak hang-
súlyait és persze teherbíró képessé-
gét is, azaz néhány motívumot, ha
fájó szívvel is, de ki kellett hagy-
nom a szövegbôl. Azt is el kellett
dönteni, pontosan mikor játszódik

a történet. A regény a millennium
évében, sôt az ünnepségek elsô
nap ján, június 7-én kezdôdik, a
napfogyatkozás pedig, amit Móricz
szintén beépít, augusztusban volt.

– A kaposvári példány elsô sora:
játszódik 1896. augusztus 10-én.

R. G.: Mert a napfogyatkozás idô-
pontja augusztus 11. 

V. A.: És mert aratás idején va-
gyunk.

R. G.: Igen. Még valamit a követ-
kezményekkel járó rendezôi dönté-
sekrôl: én az elsô részt a Sárga
Rózsa nevû pálinkafôzôbe-vendég-
lôbe helyeztem, ez alakul át a má-
sodik részben Zoltán tanyájává.
De belép nálunk egy szürreális kép
is: hátul középen van egy hatalmas
üst, amit mozdonynak is vélhe-
tünk, és ebben, akár egy ékszerdo-
bozban, bújik meg Rozika, Zoltán
titkos szeretôje. Nekem ennyi
„szür reáliára” futotta, Attila egész
elôadása szürreális képek sorozata. 

– Kaposvárott egy városi, Debre cen -
ben egy tanyasi történet született.

R. G.: Somogyban keveset tud-
nak az „alföldi” tanyáról. Egyéb ként
is, a regény java része egy viszony-
lag nagy városban játszódik. 

V. A.: Negyvenezres városban,
ahol „van három fürdôszoba, és
mindenki izzad”. 

– Döntések sorozatáról esik szó, de
át ugrottuk az elsô lépést: az ember mi-
ért választja az Úri murit? Miért ér -
dek li ez a történet? Miért érdekes ez
ma? Másképpen: hol itt a „kortárs
drá ma”?

V. A.: A próbák során folyamato-
san azt éltük meg a színészekkel,
hogy napi problémákról beszé-
lünk. Ami Móricznak probléma
volt száz évvel ezelôtt, az probléma
számunkra is. Ô minden regényé-
ben a „magyar lélek” megfejtését
kereste, azt a kettôsséget, amivel
öngyilkossága elôtt Zoltán maga is
viaskodik: hogyan viselkedik láza-
dó, izgága, pogány természetünk
azokban a kényszerhelyzetekben,
amikbe sorsunk zárja? Nem be -
szél  ve a háromszögtörténetek vég-
telen soráról, melyekrôl Móricz oly
sokat tudott, de tudunk róla eleget
magunk is. És az a politikai-gazda-
sági sumákolás, amirôl Gábor be-
szélt, ma is ugyanúgy mûködik.
Hadd ne mondjak példákat ilyen-
olyan beruházások körüli mutyizá-
sokról. Az érdekek által vezérelt
létezési mód, az irigység, a gôg,
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ami Móricz hôseit és korunk szereplôit jellemzi, azonos.
Móricz sajnos és szerencsére kortársunk.

– Talán azért is derül ez ki az elôadásokból, mert mindketten sok-
kal hûségesebbek vagytok a regényhez, mint maga a szerzô volt,
amikor színpadra írta az eredetit.

V. A.: Sokat gondolkodtam azon, hogy ez a nagy író, Móricz
Zsigmond, aki ilyen nagyszerû regényt tudott írni, hogyan ér-
hette be ilyen középszerû darabbal. Kicsoda, milyen színházi ál-
lapot és milyen magánkényszer szoríthatta Móriczot ennyi
kompromisszumra, arra, hogy selejtet adjon ki a kezébôl?!
Itt van például az elsô alapkérdés, amire Gábor már utalt: más-
fél éve tart a viszony ezzel a lánnyal, vagy a szemünk láttára sze-
relmesedik bele Zoltán Rozikába? Móricz az utóbbit választot-
ta, amivel mindent súlytalanított. Pedig ez a nagy író ezt látta,
látnia kellett. Vajon milyen kényszer szorította ôt arra, hogy ezt
az olcsó megoldást válassza?!

– Azt nem is feltételezhetjük, hogy Móricz Zsigmond éppen ezt a
megoldást találta megfelelônek?

V. A.: Nem, az ki van zárva. A drámában is olyan gyönyörû
párbeszédeket ír, amibôl kiérzik az, amit Esterházy valahogy

nagyobb magyar író. Kaposvárott oly nagyra tart-
játok, hogy a nagy kant is így nevezitek: Móric. 

R. G.: Sokat eljátszadoztunk a névvel a pró-
bákon, végül ezt „szavaztuk” meg.

– Ha már a nagy kannál tartunk: közös dra-
maturgiai szándék a két elôadásban az a döntés,

úgy fogalmaz meg, hogy
„nincs olyan kifejezés az iro-
dalomban, hogy »legnagyobb«,
de ha lenne, akkor Móricz
Zsigmondot kellene a legna-
gyobbnak tartanunk”. 

– Ha már kimondtad: mind-
két elôadáson ezt éltem meg, és
ezért is mertem az imént kijelen-
teni, hogy hûségesebbek vagytok
nálánál is – Móricz talán a leg-

FENT: Karácsony Tamás, Tóth
Géza, Sarkadi Kiss János, Nyári

Oszkár és Kocsis Pál (Kaposvár)

JOBBRA: Józsa Richárd, 
Gyuricza István és Szula László 

(Kaposvár) 
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miszerint követitek a regényt, Zoltán és Rozika másfél éve
ismerik egymást. Lényegi különbség viszont az a látszólag
mellékes, véleményem szerint viszont alapvetô döntés: mi-
kor pusztul el Csuli disznaja?

V. A.: Nálad mikor, Gábor?
R. G.: Az elôadás végén. Egyébként egyetértek, fon-

tos kérdésrôl beszélünk, miközben a hallgatóság eset-
leg a „kortárs” témát szeretné egyfolytában kivesézni,
csakhogy mi színházzal foglalkozunk, az pedig min-
dig „itt és most” van, és itt és most igenis lényeges, mi-
kor pusztul el az a disznó. Kortársibb lenne az Úri
muri, ha a szereplôk farmerban járnának, laptopot
nyomogatnának, és néha azt mondanák: bammeg?!
Kortársak akkor vagyunk, ha a történetünket a nézôink
megélik. Visszatérve a nagy kanhoz: a kezdet kezdetén
elindul a mulatozás, már csak azért is, mert Csuliék
boldogan fogadják be a közéjük két év után visszatérô
Zoltánt. Közben jönnek a hírek Csuli pusztuló disz-
nóiról, végül a nagy kan haláláról. A regényben ezt kö-
veti a másnap, amikor Csuli meg akar tisztulni: meg-
borotváltatja magát. Ez fontos fordulat, és mi is meg-
ôriztük ezt a másnapos borotválkozást, de a nagy
kannal még vártunk, mert az elôadás dramaturgiáját
Lekenczey azon mondatára is építettem, ami egyéb-
ként a debreceni elôadásban nem hangzik el: „Egy
disznóért sírtok, egy országért nem sírtok!” Ezért volt
nekem fontos az, hogy a fôhôs, akit elnézôen megmo-
solyognak fura gazdálkodási „bolondériái” miatt, de akit
végül is mindenki szeret, akkor haljon meg, és szinte
észrevétlen, amikor egy disznó, az a bizonyos, szent-
ként tisztelt nagy kan elpusztul – azaz az elôadás végén.

V. A.: A nagy kan „szerepét” az elôadás közepétôl ná-
lam átveszi a darumadár, vagyis Zoltán öngyilkosságát
én is egy állat halálával erôsítem – de ez nem disznó,
hanem madár. A regényben Móricz is ezt a hasonlatot

használja a regény végén: „Zoltán az égre nézett, s fur-
csa, kitárt karokkal, mint a beteg daru…”. És való igaz,
nekem Szakhmáry nem disznó, sokkal inkább sebzett
darumadár. Nálam is van egyébként „megtisztulásos”
borotválkozás, de nem másnap, hiszen a cselekményt
megpróbálom egy napba sûríteni. Illetve az elôadás

szabadsága talán megengedi azt, hogy az
idôvel is szabadon bánjunk.

– Ahogyan a térrel is. Kaposvárott két konk-
rét helyszín van, ide sûrítôdik be minden, míg
Debrecenben szinte bármikor bárhol lehetünk.
Látva ezt a szabadságot, Gábor, elirigyled ezt
a debreceni elôadástól?

R. G.: Az ember mindent irigyel, ami jó,
és amit ô maga nem tud megvalósítani. Itt
a szereplôk néha nem mozdulnak, és még-
is más helyszínre kerülnek, vagy ha Attila
hintót akar, hát behoz két kereket, és egy
pallóra felülteti Rhédey Esztert… Nekem
ehhez újra kellene születnem. Én egyetlen
konkrét helyszínen mozgok otthonosan.
Hogy ebben az esetben sikerült a pálinka-
fôzôben megmutatnunk az ékszerdobozba
rejtett Rozikát, az számomra már a szürre-
alizmus netovábbja. Nagyon sokat bíbelôd-
tem a helyszínnel, tudtam, hogy konkrét
helyre van szükségem, viszont a rengeteg
színváltással nem tudok, de nem is akarok
foglalkozni, így született meg az elsô és a
második felvonás egy-egy konkrét tere.

Vi szont szükségem volt két napra: az elsô napon
Zoltán, Csuli és Lekenczey „halálos” részegre isszák
magukat, míg a második napon a városi vasúti társa-
ság mulatsága indul, a fôhôseink már tiszta fejjel men-
nek a végzetük felé.

V. A.: Minden lényegi döntés meghatározza a követ-
kezôt. Hol játszódik, mennyi idô alatt játszódik, konk-
rét helyszín – elvont helyszín… Minden komolyan ve-
hetô elôadásnak megvannak a saját szabályai, és ezek
nem becserélhetôek. Az „én helyszínem” megengedte
például azt, hogy Rhédey Esztert megkocsikáztassam,
és ez nekem nagyon fontos volt. Azt mondja Móricz,
hogy két helyen igazán jó élni: Párizsban és a Hor -
tobágyon. Az utóbbi a mi kis szakrális terünk. Ki akar-
tam szakadni a városból, ki a zûrzavarból, a zsongás-
ból – az addig harsány zene is elfogy ekkorra, már csak
egy furulya szól –, hogy itt, ezen a helyen történjen
meg az áldozathozatalnak is tekinthetô gesztus, itt „öl-
jük le” a mi kis Szakhmárynkat, illetve itt statisztálunk
ahhoz, hogy ez a Zoltán fiú elpusztítsa magát. Ezért is
fontos az, hogy egyszer az egész társaságot is szekérre
ültessem, kivigyem a pusztába, ahonnan az ég felé lehet
fordulni, illetve jól látszik az égbôl, mi történik odalent.
Móricznak gyönyörû szövegei vannak a csillagos égrôl,
a tengerrôl, és fáj a szívem minden egyes kihagyott
mondatért. Van ezekbôl egy „szöveggyûjteményem”,
minden egyes lejárópróbán bepróbálkozom, hátha va-
lamelyiknek mégiscsak sikerül meglelni a helyét…

– Te, az elôadás rendezôje kinél „próbálkozol be”?
V. A.: Saját magamnál. A színészek természetesen

tudják az összes kihúzott szövegrészt, és így könnyû
újra és újra kipróbálni, mûködik-e ezen vagy azon a
ponton az adott részlet. A tegnapi elôadás elôtt is tet-

BALRA: Trill Zsolt és Szûcs Nelli (Debrecen)

FENT: Cserhalmi György és Mercs János (Debrecen)
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tem néhány kísérletet. És közben, nem tagadhatom le,
állandó a lelkifurdalásom a debreceni közönséggel
szemben, hiszen jó ideig félkész elôadással találkoz-
nak, mert általában a tizedik este után merem azt
mondani, hogy az már közel van a végleges változat-
hoz. A tegnapi, DESZKA Fesztiválon játszott elôadás
volt a negyedik Úri muri, immár félórával rövidebb,
mint a bemutató – ugyanakkor a húzások-metszések
helyein még döccen-csikorog minden, idô kell ahhoz,
hogy ezek a hegek, sebhelyek eltûnjenek. A Sasfiók ki-
lencedik elôadása után mondtam azt a színészeknek:
„ma megtörtént a bemutató, ezt lehet szeretni vagy
nem szeretni, de megszületett az, amit akartam-akar-
tunk.” Én egyszerûen nem vagyok képes „beleférni” a
magyarországi kôszínházi gyakorlat szûkre szabott
szabványába. 

– Márpedig ez a szabvány érvényes Debrecenben is,
Kaposvárott is.

R. G.: Ha úgy képzeled el a próbafolyamatot – és ho-
gyan másként?! –, hogy egy mindent ledaráló elôzetes
koncepció helyett ott és akkor minden nyitott, netalán-
tán a színész is kérdezhet valamit, Isten ôrizz: még ki
is próbálhatja, próbálhatjuk azt, és akár rossz megol-
dások is születhetnek, és azok eldobhatóak – akkor az
ember nem fér bele a szabványba. Ami szinte törvény,
és ami számomra a legkínzóbb: tilos eltévedni.
Természetes dolog, hogy egy járatlan úton néha elté-
vedünk – márpedig egy új elôadás létrehozása útke-
resés, botorkálás, tévelygés az ismeretlen terepen.
A szab vány szerint nem tévedhetünk el, és ha három
hét múltán rájövünk, hogy rossz irányt választottunk,
már nincs mese, tovább kell menni. Na, ezzel nem tu-
dok én megbékélni. Ezért próbálok – próbálunk: hi-
szen Attila is ezt teszi – utólag korrigálni, elôadásról
elôadásra javítgatni egyes részeket, hogy még mielôtt
levesszük a produkciót a mûsorról, eljussunk az igazi
„bemutatóig”.

V. A.: Más színházaknál, vendégrendezôként, min-
dig megpróbálom megkapni a szeptemberi idôszakot,
amikor esténként még nincsenek elôadások, azaz
olyankor is próbálhatok. Igen ám, de most én fogadom
Debrecenben a vendégeket, akik természetesen ra-
gaszkodnak ehhez az idôszakhoz. Ennél lényegesebb
az a szemléletváltás, amire szükség van, de ami nem
megy egyik napról a másikra: a nézônek fel kell is-
mernie, hogy a színház élô organizmus, ami folyama-
tosan változik, azaz többször érdemes megnézni egy-
egy elôadást. De ez a probléma már nagyon messzire
vezet Móricztól.

– Térjünk vissza hozzá: Debrecenben is, Kaposvárott is
megszületett egy-egy szöveg. Ezek kortárs drámák? Másik
rendezô, másik színházban tud ezekkel valamit kezdeni?

R. G.: Ezek színpadi szövegek. Saját magunk és tár-
sulatunk számára egy bizonyos elôadáshoz születtek,
mégpedig sajnos író közremûködése nélkül. Én leg-
alábbis nem vagyok író, nem biztos, hogy meg tudtam
teremteni azt az egyszeri nyelvet, amire egy „igazi”
színdarabnak szüksége van. Milyen jó lett volna azokat
a szûkszavú, töredékes, hiányos, de mindenki számá-
ra érthetô dialógusokat megírni, amiket például a
Szomjas–Grunwalsky-filmek, azok a bizonyos horto-
bágyi westernek beszélnek. De minthogy az eddigi ta-

pasztalataim azt mutatták, hogy nem tudok kortárs
íróval együtt dolgozni, magamra hagyatkoztam. Sze -
ren csére Móricz sokat segített, élô párbeszédeket írt.
Az egyik kedvencem – és ezt hiányoltam is Debre -
cenben – a juhtartó társaság két vezetôjének vadállati,
ugyanakkor kisszerû párbaja, amikor fejjel rohannak
egymásnak. Ezt egyébként Móricz ujjhúzásra cserélte
saját darabjában, itt is elkönnyítve saját, regénybeli
megoldását. 

V. A.: Ez is azon nagyszerû epizódok közül való,
amelyeket a színészek már megtanultak, csak még
nem leljük a helyüket, ahogyan elkészíttettem azt a ku-
tyát is, amibôl a regénybeli nagy magyar virtuskodás
közben kiharap valaki egy darabot, és addig próbálko-
zom majd, ameddig ez is megtörténhet a színpadon. 

R. G.: Ezek a téttel bíró vagy éppenséggel röhejesen
kisszerû megoldások, apokaliptikus ôrületet vizionáló
megoldások kimaradtak Móricz drámájából, sajnos.

– Ha jól értem, nem szívesen dolgoztatok volna együtt egy
Móricz Zsigmond nevezetû kortárs magyar drámaíróval. 

R. G.: De igen. Zseniális író, akit biztosan le tud-
tunk volna beszélni arról, hogy a könnyebbik utat vá-
lassza. Elôször azt hittem, hogy „rendes magyar író-
ként” nem akart egy dologról két bôrt lehúzni. De va-
lószínûbbnek tartom, hogy az akkori „vérbeli
színházcsinálók” rábeszélték hatásosnak vélt megol-
dásokra: hogy például milyen szép az, és mennyire
szereti a nézô, amikor egy férfi és egy nô ott, a szín-
padon találkozik elôször, és elsô látásra szerelembe
esnek… S mint tudjuk, szorították egyéb kényszerek
is: az adott színházban melyik színésznônek milyen
szerepet kellene írni stb. 

V. A.: Visszatérve az eredeti kérdéshez: ez egy adott
elô adás szövege, ez itt a debreceni, a másik Gábo rék -
nál, a kaposvári színpadon mûködik vagy nem mûkö-
dik. Másutt ezzel nincs mit kezdeni. Eszembe jut a
Dekameron, A boldog herceg, A szarvassá változott fiú…
– szinte minden munkámban a színészhez, az adott
helyzethez, a személyes mondandómhoz alakítom a
szöveget. Így szeretek, így tudok dolgozni.

– Nem tudom mindkettôtöknek feltenni a kérdést, mert
Attila nem látta a kaposvári elôadást, tehát Gáborhoz
fordulok: a debreceni elôadás szövegét színpadra tudnád
állítani?

R. G.: Nem… Persze, igen, végül is rendezô vagyok,
valahogy biztosan színpadra tudnám állítani. Az biz-
tos, hogy húznék belôle.

V. A.: Rossz a kérdés: „szöveget színpadra állítani”
– butaság. Ezt a szöveget felhasználva tudna-e Gábor
elôadást rendezni? Szerintem ez a helyénvaló kérdés.
Itt Magyarországon állandóan a szöveget sulykoljá-
tok. Természetesen fontos a szöveg, ennyit, mint az
Úri muriban, talán még soha nem használtam, majd’
száz oldal a példány. Beszéltetem-meséltetem a sze-
replôket, Rozikából csak úgy patakzik a szó, sôt, a mo-
nológjából duettet alkottam, egyszerre beszél Rozika
és Zoltán. Ezzel tovább akarok kísérletezni, hamaro-
san Borbély Szilárd mûvébôl készítek elôadást, ott
megpróbálok három-négy embert egyszerre beszéltet-
ni… Itt természetesen elvesznek bizonyos szavak, de
ennél fontosabb, hogy egy helyzetet pontosan ki tud-
junk fejezni.
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– Attila, sokfelôl támadod a beidegzôdött nézôi szokáso-
kat: nem halljuk, néha nem értjük a szöveg bizonyos ré-
szeit; elvárod, hogy többször is megnézzük a folyamatosan
változó elôadásaidat; és nem kerülhetjük ki a tényt: rende-
zéseid négy-négy és fél órás színházi esteket jelentenek,
amitôl eleve idegenkedik a klipvilágból érkezô, oda vissza-
térô bérletes nézô.

V. A.: Igen, mondják, hogy túl hosszúak az elôadá-
saim. Sokat gondolkodtam már ezen. Én katolikus va-
gyok, a feleségem református, de legerôsebb templo-
mi élményeimet Kijevben, ahol tanultam, és Moszk -
vában éltem meg. Debrecenben vasárnaponként
elmegyünk a Nagytemplomba, és engem zavar az,
hogy az istentiszteletet egy óra alatt lezavarják. Nincs
arra idôm, hogy igazán kiszakadjak a kinti világból, és
belépjek egy másikba. Nem tudok csatlakozni, nem
születik meg a szakrális aktus. Hozzáteszem, a pra-
voszláv templomokban nem lehet leülni: vagy tér-
delsz, vagy állsz. Próbálja ki valaki, mit jelent egy fél-
órás térdelés. Néhány perc után már a menekülési irá-
nyokat lesi az ember, de ha ezen túlteszi magát, egy
óra múltán túl van a holtponton, belekerül-belecsúszik
valamibe, ami két óra elteltével akár gyönyörûséggé
változhat. Megfeledkezel a hétköznapokról, kicsinyes
gondjaidról, és valami megtörténik. Így vagyok a szín-
házzal is. Ha megtudom, hogy az adott elôadás egy-
másfél órás fesztiválkonform szösszenet, már be se
ülök. De vannak pozitív élményeim: a debreceni né-
zôk többsége itt marad az elôadások végéig, nemcsak
„kibírja”, de értékeli is azt, amit lát, és hiszem, hogy
megtörténik velük az, amiért egyáltalán érdemes szín-
házat csinálni. 

– Móricz és az Úri muri a témánk, de miközben be-
csülettel teljesítjük a feladatot, valójában kétféle színház-
kultúráról is beszélgetünk. Attila „pravoszláv kitérôje”
után ezt immár ki kell mondanunk. Megszoktam és sze-
retem az egyiket – Rusznyák Gábor rendezése bennem
elô hívta az egykori, legendás kaposvári elôadásokat –,
irigylem és csodálom a másikat. Nekem, befogadónak örö-
met okoz az a koncentrált, odaadó, pepecselô, részletgaz-
dag együttes játék, amiben a huszadik cigány lány és a
háttérben szorgoskodó pincérfiú jelenléte éppoly hiteles,
mint az úgynevezett fôhôsöké – de ugyanilyen örömet
okoz az a szabadság, amit a szláv kultúrán (is) nevelke-
dett Vid nyánszky Attila színháza jelent. Az utóbbit, ha a
címkét másra már nem használták volna fel, „epikus szín-
háznak” nevezném.

R. G.: Nagyon irigylem azokat rendezôket, akik ilyen
szabadon kezelik az idôt, de én erre nem vagyok képes
– miközben éppen az idô az egyik dolog, amirôl szin-
te minden elôadásomban „beszélek”. Másfelôl fájt a
szívem minden gyönyörû epizódért, amit a regénybôl
kihagytunk, de nem tehettem meg azt, hogy egy jóval
kötöttebb formába – nevezzük nevén a gyereket: egy
realista elôadásba! – elhelyezzek olyasmit, amiben
nem látok a színészek számára megélhetô színpadi
szituációt. Vidnyánszky epikus-költôi színháza ezt
megengedi. Félve, de kíváncsian néztem meg a debre-
ceni elôadást: szerettem, amit láttam, néha irigykedve
néztem egy másikfajta színházcsinálást, ugyanakkor
igazolva láttam saját döntéseimet is. Mondok egy-két
példát: ha valaki csak úgy anekdotázik, azzal én nem

tudok mit kezdeni – viszont ha célja van vele, azaz le
akar paktálni a miniszternek nézett vigéccel, akkor el
tudja mesélni a maga történetét, akkor „értem”.
Nálam Rhédey Eszternek, a feleségnek egy jelenete
van, amikor a gyerekekkel meglátogatja Zoltánt.
Asszo nyi módon fölkészül, hozza a két gyereket, velük
is tudja majd „zsarolni” a férjét, akit mindenáron visz-
sza akar szerezni. Kaposvárott bejönnek a gyerekek a
színpadra, gyerekszereplô a színpadon igencsak ve-
szélyes, de szükségem volt arra a szituációra, amikor a
gyerekek szembesülnek azzal, hogyan tépik egymást a
szüleik… azaz nálunk megtörténik valami, amit
Debrecenben inkább elmesélnek, itt viszont a mesé-
lôn látom a történést. Mindkét megoldás érvényes le-
het. Debrecenben rengeteget segített az, hogy láthat-
tuk, Rhédey Eszter hogyan hajszolja a lovakat, mielôtt
megérkezik, és a találkozás már egyfajta csúcsponton
indulhatott. Hiszen az odáig megtett út a fontos: ka-
pod a hírt, hogy megcsal a kedvesed. Belehallgatsz
egy telefonbeszélgetésbe, elcsípsz egy sms-t… és in-
dulsz. Az a legfontosabb, ami ilyenkor, a találkozásig
vezetô úton lejátszódik benned. De az általam válasz-
tott formanyelvbe ennek megfogalmazása nem fér
bele, ezért kell a találkozást minél gazdagabbra, pél-
dául gyerekekkel megterhelve megoldanom. Vagy
nézzük a másik nôt, Rozikát. „Lotyó” vagy „angyal”,
„kurva” vagy „szent” ez a Lolita-szerû, Lulu-szerû je-
len ség, ez a vonzó és ijesztô, gazdag személyiség?
Vajon mi jár a fejében, mikor dönt úgy, hogy hátat
fordít mindennek, és továbbáll? Szerintem ösztönö-
sen cselekszik, ezért is démoni figura. Ez az egész há-
romszögtörténet az elô adás egyik kulcsa, de azt hi-
szem, ez így volt Attilánál is... 

V. A.: Amiket Gábor elmond a háromszögtörténet,
illetve Rozika ördögi-angyali lénye kapcsán, számom-
ra is alapvetôen fontosak. Azaz más-más színházi for-
mában, de hasonló hangsúlyokat találtunk a regény-
ben, és éppen ezért nyilvánvaló, hogy sem ô, sem én
nem rendezhettük meg Móricz színpadi változatát. 

R. G.: És ha már hivatkoztunk az orosz kultúrára:
engem ez a történet mindenekelôtt az Ivanovra emlé-
keztet, kezdéskor be is hozom Csulit egy puskával, az-
zal ijeszt rá Zoltánra, s még az Ivanov elsô mondatai is
elhangoznak.

V. A.: Hozzáteszem, Lekenczey bizonyos szövegei
Versinyint idézik. A végén rájövünk, hogy Móricz nem
is áll olyan távol Csehovtól. 

– És akár a Sirály is eszünkbe juthat akkor, amikor a
fôhôs halálát párhuzamba állítod egy madár, a daruma-
dár halálával…

R. G.: … nálunk ekkor hullik a színpadra egy daru-
toll…

– …És ha már itt tartunk, hadd idézzem zárásként ked-
venc mondatomat a regénybôl, amikor Csuli másnaposan
bámulja a porban tollászkodó kicsi verebet, és beszél hoz-
zá: „…hisz te is ember vagy, sôtleg, madár.” Köszönöm a
beszélgetést.

BÉRCZES LÁSZLÓ

A beszélgetés a debreceni DESZKA Fesztiválon elhangzottak
szer kesztett változata.


