BÉRCZES LÁSZLÓ

ZŰRÖS TEREMTÉS
BESZÉLGETÉS CSÁNYI JÁNOSSAL
sányi János azon kevesek közé tartozik,
akik az 1990-ben végzett, híres Zsámbéki-Székely színészosztályból nem lettek
ismertek, sikeresek. Magam is egyet-len
szerepére emlékszem: még főiskolásként a dadogós Fortunatót játszotta remekül
A chioggiai csetepatéban. Felsejlik még egy
néma figura a Katona József Színház
Vízkereszijéből, aki hátul, a zongoránál
gimnasztikázott fegyelmezetten, és tudom, hogy
Fodor Ta-más szolnoki Cseresznyéskertrendezésében Jepihodov szerepét kapta.
Egykori osztálytársai - Bertalan Ági, Söptei
Andrea, Stohl András, Kaszás Gergő, Ilyés
Róbert, Gazdag Tibor ... - kiváló alakítások
sorát nyújtották az elmúlt években. Az is tény
viszont, hogy Csányi főszerepet játszotta
főiskolai képzés megváltoztatását követelő
„diáklázadásban", majd legfőbb szorgalmazója
volta soproni színház létrejötté-nek - igaz, nem
úgy és nem azokkal képzelte el, ahogyan és
akikkel az végül is megszületett -, majd az
ország
legjobb
színházát
odahagyva
(pontosabban, onnan elküldve) szabadúszóként írt és rendezett a Merlinben egy furcsa,
„balhés" előadást, A játékot.
Ez talán még kevés lenne egy interjúhoz. Ám
az elmúlt évad végén volt szerencsém látni egy
félkész előadást, ami számomra az évad egyik
legfontosabb eseménye volt: ez pedig a Csányi
János által újrafordított (!) és megrendezett
Szentivánéji álom. Mellesleg a fantasztikusan izgalmas teret is Csányi tervezte. Ezek után már
komolyan érdekelt, ki ez a zűrös-késős, huszonéves, szemtelen kamasz, akinek van bátorsága
Arany Jánost félredobni, és ismeretlenül is van
képessége ahhoz, hogy egy hallatlanul erős csapatot összehozzon (Udvaros Dorottya, Kulka János, Kaszás Gergő, Tóth József, Murányi Tünde,
Vasvári Emese, Mucsi Zoltán...).
 Valóban ,,zűrös-késős" pasas vagy?
 Igen, az voltam, sokat késtem. A játék és
a Szentivánéji idején igyekeztem erről leszokni.
Az úgynevezett zűrösségem gyökere az lehet,
hogy noha színészszakon végeztem, én nem
feltétlenül vagy nem csak színészként akarok
működni. Jelenleg tehát nem igazán lehet tudni,
melyik skatulyába kell engem rakni. Már csak
azért sem, mert sok mindenbe belefogtam, ezek
félig megvalósultak, félig nem. Még mindennek a
kezdetén vagyok. Nem lehet tehát tudni, hogy
ígéretes tehetség vagyok-e, vagy valóban csak
egy zűrös pasas, aki mindenbe belekap, de
semmit nem tud végigcsinálni.
 Ez a te véleményed?
 Nem. Ez a látszat alapján rólam kialakult
kép. Én tudom, hogy nem vagyok zűrös, de valóban kell még néhány év, hogy ez mások számára
is kiderüljön.
 Benned tehát bizonyosság van.
 Hogyne, persze.
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Bizonyosság arról, hogy ígéretes tehetségű színházi ember vagy?
 Nem, szó sincs erről. Abban vagyok
biztos, mi érdekel és mi nem. A színház csupán
színész-ként nem érdekel. Már a főiskolán
kiderült számomra, hogy maga az egész
érdekel.
A
színház
minden
porcikája.
Elhatároztam tehát, hogy megpróbálok olyan
helyzetbe kerülni, vagy olyan helyzeteket
teremteni, ahol állandóan szembe--sülök a
kérdéssel: mi a színház? Mégpedig mi a
színház nekem, nekünk, ami korosztályunknak?
Csányi János

Jelen pillanatban a magyar színházban elképesztő káosz és nagy ijedtség van. Teljes a bizonytalanság afelől, milyen irányba is kellene
mozdulni. Ezért aztán nem történik semmi.
 Minek kellene történnie?
 Újra kapcsolatot kell találnia közönséggel.
Annyi fontos, erős élmény ér bennünket köröskörül a világban, hogy ezekhez képest a jelenlegi
színház sápatag, beteg intézmény. Az tehát a
kérdés, hogyan lehet újra megszólítani az embereket és ledönteni azokat a formai korlátokat,
amelyeket a konzervativizmustól az avantgárdig
a jelenleg létező irányzatok létrehoztak.
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zi struktúra szerencsére épségben megmaradt.

 Ez így van. Nagyon jó, hogy megmaradt a
társulati rendszer. Mindkét munkám ellenpélda,
de magam is jól tudom, hogy csak társulatban érdemes gondolkodni. A megmerevedésen én mást
értek: azt, hogy a színházcsináló negyvenesötvenes korosztály a maga formai-tartalmi
megoldásait ismételgeti, miközben a világ alapvetően megváltozott. Erre a változásra nekünk,
huszonöt-harminc éves embereknek kell adekvát
színházi válaszokat találnunk.
 A játékot nem merném adekvát válasznak
nevezni, de az biztos, hogy sokkal nyersebb,
mint amilyen nálunk általában a színház, és nyilvánvaló, hogy megpróbálja
megszólítani a nézőt.

közvetlenebbül

 Abból indultam ki, hogy nem feltétlenül kell
előre megírt darab. Felejtsük el az irodalmat, és
nézzük meg, mi érdekel bennünket valójában. Ismerős helyzetet kerestem, és abban bíztam,
hogy a szöveg majd megszületik egy mindannyiunk számára mindennapos szituációban. Kiválasztottam tehát egy játékautomatát, és köré
szerveztem a játékot. Improvizációkból felépülő
etűdsorozatot terveztem, de kiderült, hogy a színészek - például Széles Laci, Kaszás Gergő,
Tóth Jocó - intenzív, alkotó jelenléte létrehoz egy
összefüggő történetet. Próbáltunk, és köz-ben
napról napra írtam és újraírtam a sztorit. Élt,
lüktetett, állandóan változott a darab. Éppen ezt
akartam.
 Azt hiszem, döntő volt itt a játékautomata
kiválasztása. Ez a tárgy korunk egyik szimbóluma is lehetne.

 Pontosan. Tudtam, hogy a színészek
imádnak ezzel játszani. Közben ösztönösen rögzítenek és felmutatnak egy csomó magatartásformát. Ebben a helyzetben tehát - akár akartuk,
akár nem (én persze akartam) - pontos képet
kaphattunk azokról a kortársaimról, akik a
színpadon játszottak, illetve a nézőtéren ültek.
Ez a kép meglehetősen kilátástalan, sivár jövőt
mutat.
 És brutális jelent is.
- Rendkívül brutális körülöttünk a világ. Nem

Benedek Miklós (Orsino) és Csányi János (Curio) a Vízkeresztben (MTI-fotó)
- Ez nagyon úgy hangzik, mint amikor az ifjú
titánok mindent megtagadva és felrúgva akarnak előrelépni.
- A mi dolgunk most éppen nem az elutasítás,

eredményt kell felmutatnunk. Az elutasítás csak
az összevisszaságot növelné.
 De te mégiscsak elutasítod azt, ami
estéről estére megtörténik a magyar
színházakban.

 Mert megmerevedtek az állapotok. De itt
nem csak a formára gondolok, az lehet bármilyen. Azt látom, hogy a színház nem eleven, nincsen benne a mindennapjainkban. Vagyis nem
hanem a teremtés. Amikor káosz van, nincs mit fontos.
elutasítani. Egyetlen járható út van: létrehoz-ni
 Beszélhetünk megmerevedésről, de fovalamit. És erre nincsenek évtizedeink, mint az galmazhatunk úgy is, hogy ellentétben a szételőttünk járó generációknak. Rövid időn belül
esettkönyvkiadói vagymozihálózattal, a színhá-

biztos, hogy ezt a színházi emberek - legalábbis
ha bezárkóznak színházi vackaikba - érzékelik.
Elveszítik a közvetlen kapcsolatot az élettel - újságokból, televízióból értesülnek, csak a híreket
ismerik, ha ismerik. Én nem tartozom közéjük,
mert egészen mással is foglalkozom, nem csak
színházzal. Ezért talán jobban érzékelem azokat a
változásokat, amelyek ma történnek. Sokkoló
élmények érik az embert - ezeket el lehet kenni,
el lehet felejteni a színházban, de nem érdemes.
Elképesztő indulatok feszülnek bennem is, másokban is. Ezek az indulatok bármelyik pillanatban, bárhol és bárkiből kitörhetnek.
- Azt mondod, mással is foglalkozol. A játék

 INTERJÚ 

mozgatórugója ennek az amerikanizálódó fogyasztói társadalomnak az egyik jelképe: a játékautomata. De amivel te foglalkozol, az is tekinthető ilyen jelképnek: videokölcsönzőket
üzemeltetsz.
- Az a véleményem, hogy akármit is gondolunk egy, az életünket behálózó folyamatról, nem
tudunk nem részt venni benne. A főiskolán elvből
nem jártam szinkron- és rádiós órákra, mert gyűlölöm azt a helyzetet, hogy hivatásukat szerető
és tisztelő színészek ezekből a munkákból legyenek kénytelenek megélni. Inkább nem,
mondtam magamnak. Aztán a soproni kísérlet
után el kellett költöznünk Pestről - feleségem,
gyerekem van -, mert nem volt mit ennünk. Anynyit beszéltek a vállalkozásról, gondoltam, kipróbálom. Jelenleg négy videokazetta-kölcsönzőm
és tíz alkalmazottam van. Rengeteg olyan dolgot
megismertem, amiről korábban fogalmam sem
volt. Kiderült az is persze, hogy csak ezt nem tudnám csinálni. Furcsa kettősség ez, nevezhetjük
akár tudathasadásos állapotnak is. Valószínűleg
ilyen alkat vagyok. Egyrészt gyakorlatias gondolkodású, másrészt fantáziáló, teljes szabadságra vágyó. Ez az üzlet biztosítja nekem a szabadságot.
 Nekem mégis csak szimpatikusabb az, aki
mondjuk a kecskebékát szinkronizálja, mint aki
primitív akciófilmeket kölcsönöz.
- Mindenféle filmem van. Művészfilmek, régi
magyar filmek, és valóban, akciófilmek is. Imádom a filmeket. Földhözragadt, falusi gyerek vagyok, legtávolabbi rokonaim közt sincs egyetlen
értelmiségi sem. Nekem ez nem probléma. A világ olyan, amilyen, az embernek az a dolga, hogy
fennmaradjon benne. Egy biztos: engem a színház csak szenvedélyként érdekel.
 Hangsúlyozod
a
gyakorlatiasságot,
ugyan-akkor egy reménytelen - és számodra
eredménytelen - soproni színházalapítási
kísérlet fontosabb volt neked, mintsem hogy
tagja maradj Európa egyik legjobb színházának,
a Katona József Színháznak.
 Hát persze! Ezt nem értette meg
Zsámbéki sem. Húsz év elteltével már nem érti
húsz évvel azelőtti önmagát. Nyilvánvaló, hogy
huszonöt évesen ő is, Székely is, Ascher is,
mások is mentek a maguk feje után, és
meggyőződéssel kép-viselték, hogy másképp
kell színházat csinálni. Minden tiszteletem az
ö v é k - de nem gondolom, hogy ők mondhatnák
meg, milyen színházat csináljunk mi. Nekünk az a
dolgunk, hogy megtaláljuk, mi az, ami minket
igazán érdekel. Meggyőződésem, hogy a
végeredmény különbözni fog az övékétől. Ez
mindig így van: minden új nemzedék váltani
akar, nagyon mást akar csinálni - és egy kicsit
valóban más lesz az eredmény. Szerintem ez
így természetes.
 Mindez túl szépen hangzik a tények ismeretében: téged ugyanis elküldtek a Katonából.

Csányi János a Szentivánéji álmot rendezi

- Igen, engem Zsámbéki Gábor kirúgott. Elkéstem egy előadásról, megbüntetett. Nincs miért neheztelnem rá, végül is igaza volt. Az is igaz
viszont, hogy az aznap délutáni szerződtetési
tárgyaláson jelentettem be neki, hogy Sopronba
megyek, ha összejön a színház. Szóval ellentmondásos helyzet volt.
 Amúgy is sok itt az ellentmondás: A játékban is, a Szenivánéji álomban is együttdolgoztál
például volt osztálytársaddal, Kaszás Gergővel,
aki éppen ellentétes utat jár be, sorra játssza a
fő-szerepeket a Katonában. (Azóta Kaszás
Gergő elhagyta a Katonát, szabadúszó lett. B.
L.)
 Már a főiskolán rendkívül könnyen kerültünk egy hullámhosszra, és szerintem mindkettőnket hasonló dolgok motiválnak. Ám míg én
egyre brutálisabban követek egy irányt, addig ő
egyre visszafogottabban, szinte észrevétlenül
halad - ugyanabba az irányba. A különbség abból is fakad, hogy őt elsősorban a színészet foglalkoztatja - én ezt mélységesen tiszteletben
tartom -, engem inkább maga a színház izgat.
Számára hatalmas kihívás a Hamlet, én viszont
azt gondolom, hogy nem feltétlenül ezzel a
négy-

százéves darabbal kell kifejezni azt, ami ma velünk történik. De ez már összefügg azzal a
tény-nyel, hogy ma a világban a rendezői
színház dominál. S mivel a rendezők nem írnak
darabokat, elővesznek hát olyan műveket,
amelyek
többé-kevésbé
alkalmazhatóak,
lefordíthatóak a mai viszonyokra. Szerintem
viszont ma a közvetlen kifejezés lehetőségeit
kellene keresni a színház-ban.
-- Mondod ezt akkor, amikor már egy éve egy
„négyszáz éves darabbal", a Szentivánéji álommai foglalkozol.

- Mert ez nagyon jó nyersanyag. Ez
nem jelenti azt, hogy nem a darab lényegét
akarom megtalálni. Mást csinálni valamiből,
mint ami - ez az említett rendezői szemlélet
megnyilvánulása lenne.

- Ez nem a rendezői szemlélet, ez
egyszerű-en egy rossz rendezői szemlélet.
Tanáraid például - Zsámbéki Gábor és Székely
Gábor - igenis a drámák lényegét keresik, és
megítélésem
szerint
nem
is
szoktak
mellétrafálni.
-- Ez így van. De általában kívülről közelítenek az adott szöveghez. Interpretálnak. Pedig
nekünk - és itt visszajutunk ahhoz, amivel kezdtük - létrehoznunk, teremtenünk kell. Tudom,
„fiatalos lendület, meggondolatlanság" van eb-
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A portrékat Koncz Zsuzsa készítette
ben a fogalmazásban, de ez nem baj. Az elmúlt
évtizedek a rendezői színház óriási korszakát
jelentették. Nagyon nagy rendezők határozták
meg a színházat. De ennek vége. Kész, lejárt.
Korszakváltás történik mindenütt, a kultúrában
is. Az a kérdés, hogyan megy ez végbe a színházban.
 E„fiatalos lendület" és bátorság láttán már
nem is csodálkozom azon, hogy egyet gondoltál,
és újrafordítottad Shakespeare színművét.
 Kezd nagyképű lenni ez a nyilatkozat,
ugye? De hát én egyáltalán nem gondolom, hogy
ez az új színház általam fog megszületni! En még
csak tanulok. De bátorság nélkül semmit nem lehet létrehozni. Jól tudom, hogy Arany János szövege irodalmi szempontból valószínűleg meghaladhatatlan, de a színpad felől nézve sok helyen
használhatatlan.

- Úgy tudom, fordításodra - amelyet Nádasdy
Ádáméval
együtt
következő
számunk
mellékletében közlünk - „piros pontot" kaptál
Géher Istvántól.

 Hát igen. De előzőleg Spiró jól a földbe
döngölte a fordítást. Azaz igazság, hogy engem
tizenhat éves koromig nem érdekelt a színház.
Az volta vágyam, hogy költő legyek. Mindig is írni
akartam. Írok is, mérhetetlen mennyiséget verset is, mást is. Szóval a fordítás azért nem a
semmiből jött.
 És honnan jött a mesteremberek
szövege? Az ugyanis több is, kevesebb is, mint
egy fordítás.
 Úgy gondolom, ezekben a jelenetekben
Shakespeare is a színészi improvizációkra hagyatkozott, és a négyszáz évvel ezelőtti színházat akarta parodizálni. Mi nem tartottunk meg
egy sort sem, újraírtam az egészet, megőrizve az
írói szándékot. Ugyanúgy dolgoztunk, mint A já

tékban. Mondok egy példát: Mucsi Zoli játssza
Som Antit (Vackort). Megegyeztünk, hogy ez egy
befelé égő, gyomorgörcsös rendező. Utána nem
az volta dolgom, hogy őt egyfolytában instrukciókkal bombázzam, hanem hogy abban segítsem, amit ő akar és tud mondani erről az emberről. Végül is húsz évet lehúzott egy vidéki színházban, megtapasztalt mindenféle rendezőt. A
színészek Tóth Jocótól Gazdag Tibiig, Kulkától
Kaszásig izgalmas, kitűnő emberek; nekem az a
feladatom, hogy rájöjjek, ők mit akarnak mondani.
 A játékban és a mesterembereknél is úgy
tapasztaltam, hogy az improvizációk nemcsak a
próbáknak, de az előadásoknak is szerves részei. Ennek vannak előnyei - de hátrányai is:
döccenők, üresjáratok, rendező által nem kontrollált civil esetlegességek, vagy akár váratlan
balesetveszélyek is: emlékszem, A játékban
szegény Hollósi Frici hosszú percekig mászkált a
színpadot beborító üvegcserepeken.
 Itt nem a „módszerről" van szó! A hibák, az
esetlegességek abból adódtak, hogy nem volt
időnk befejezni a munkát. Félkész állapotban
mutattuk be, mert - hogy ne menjen el a „játéktól" a kedvünk - már meg kellett mutatnunk, amit
addig csináltunk. Nem a módszerrel van a baj,
hanem azzal a struktúrával, aminek peremére
kényszerültünk. A kész előadásnak olyan stabil a
szerkezete, ami kockázat nélkül megengedi, sőt
segíti az improvizációt.
 A Szentivánéji is félkész állapotban lettbemutatva. El fog készülni valaha?
 Első találkozásunkkor, nyáron, azt mondtam neked: igen. Ma, október 19-én azt mondom, most nem tudom. Jordán Tamástól arra
kaptam lehetőséget, hogy valamikor februártól
próbálhatunk, és befejezhetjük az előadást. Attól
tartok, addig már nem tudom együtt tartani a
csapatomat. Sokféle társulathoz tartoznak, sokféle feladatot kapnak, nem hitegethetem őket a
bizonytalannal. Ma tehát a csodára várok. De
amikorra ez a szöveg olvasható lesz, már tudni
fogom, van-e csoda. Az amúgy is nehéz helyzetben lévő Művész Színház mindenesetre megpróbál segíteni, úgy tűnik, novemberben náluk
próbálhatunk. A játékkal és a Szentivánéjivel tanultam és vizsgáztam. Ebbe a vizsgába még beleférnek az esetlegességek és a zűrzavarok.
Megtanultam például, hogyan lehet létrehozni
valamit úgy, hogy az ember az energiáinak
nyolcvan százalékát a szervezésre, a megfelelő
körülmények megteremtésére fordítja. Végül is
mindenek ellenére a semmiből kellett előadást
létrehozni. De tudom, az ilyen partizánmunka
hosszú távon nem folytatható. Csapatra, társulatra lenne szükség. Olyan emberekre, akik öt-tíz
évig együtt akarnak és tudnak dolgozni. Remélem, hogy egy ilyen csapatban kezdeményezőként, létrehozóként vagy csak egyszerű tagként
én is ott lehetek. Akkor talán majd kiderül, hogy a
teljesítmények mögött ki áll.

