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BIZAKODAS A SZINHAZBAN

Én nem vagyok filmrendező, habár elkövettem egy s .mást, amiért az emberek így őriznek meg
vagy felejtenek el emlékezetükben.

"Hölgyeim és Uraim! Ha Önök mind művészek és zsenik, akkor én csakis valami más lehetek.
Elmejátékos talán, bölény, táncoló jegesmedve, csillagász, kuvikmadár, hosszú lejáratú vértanú,
akármi, csak más, még csak távoli rokon sem ... " - De félre a tréfával, amit most bevezetőként

mondtam, a korán, elfelejtett Nagy Lajos irótól származik.

De beszéljünk a színházról. Életem két legboldogabb hónapját színházi emberként éltem meg
Debrecenben, ahol is Örkény István Macskajáték című darabját rendeztem, díszletét és jelmezét
is terveztem egyszersmind. Megszerettem a szinházat, mert a tévedések lehetőségét biztosította.
Nem voltam agresszív színészeimmel, szinész barátaimmal. Az előadást együtt találtuk ki, gon
doltuk végig; máig is büszke vagyok Örkény István kézfogására. rniszerint a legérzékenyebb elő

adást produkáltam.

Sajnos, elmúltak az aranjuezi szép napok. A színház elvesztette moralitását. Társulatok alig
vannak, az emberek menekülnek egymástól. A régi görög színház még fiesta volt, ahol is a színé
szek s a közönség egyaránt hetekig, hónapokig készülődtek egy-egydarab bemutatójára, ami az
tán bacchanáliába fordult; a lényeg ellenben az, hogy kialakult egyfajta kommunikáció a közön
ség és a színház között, Ugyanez megtalálható a középkori misztériumjátékokban vagy passiójá
tékokban. De hogy ne menjek ennyire messzire - Magyarországon a XII. században, de még öt
ven évvei ezelőtt is, Debrecenben hasonló jelenségek fordultak elő. Újváry Zoltán debreceni ta
nár könyvében, A temetés paródiájá-ban többek között a következőt mondja: "A halált követő

en vagy a lakodalmat követve eljátszották a temetés rítusát, ami obszcén és blaszfémikus formát
öltve színielőadás volt, amin az egész falu részt vett". Ez a vidám temetés egyúttal annyit is jelen
tett, hogy az élet csaka halál felől értelmezhető. Sokáig tabu volt mindez szinjátszásunkban. De
most mintha elfelejtettük volna, hogy az emberi tevékenység nem csupán szexualitásból áll, s az
ember csinált valamit ez alatt a nem tudom, hány ezer év alatt, és csinál ma is, új társadalmat épit
például. Kínlódva: de minden születés nehéz.

De hadd élcelődjek: hogy képzelek el egy mai színházi előadást? A nézők még a ruhatárban
vetkőzzenekle mezítelenre, míg a szinészek állig öltözve, viktoriánus módon, még arcukat is rejt
ve játsszanak valamit, de lehetőleg ne mondjanak semmit.

A másik lehetőség közönség és színház találkozására : az írók írjanak hétperces darabokat,
ahol az L felvonás 2 percig, a második felvonás szintén 2 percig, a III. mondjuk legyen 4 perc,
mert katarzis is kell. A felvonások közötti szünetek viszont legyenek 25-30 percesek, ahol is a
közönség találkozzon a színészekkel, és két deci bor vagy cseresznye mellett esetleg szót váltaná
nak a valóságról is.

Mindez, amit élcelődve mondtam, nem cinizmus: kiáltás, aggodalom az emberért, a művésze

tért, a színházért, amit gyakorolni akarok; s hogya civilizáció okozta zajok, háborúk ne küldjék
nyugdíjba vagy elfekvőbe a csalogányokat meg a pacsirtákat ...
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