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MI AZ, HOGY FŐRENDEZŐ?
– Beszélgetés Jeles Andrással –

– Hogy találtál rá arra a társaságra, akikkel most dolgozol?
– Nem én találtam rájuk. A „Léthatáron Alapítvány” kért

fel, hogy a hajléktalanokkal kellene ilyen módon foglal-
kozni, Gogol Revizorát választottuk. Hosszú távon sejtem,
mi a feladat, de itt, újból és újból fel kell fogni, hogy hol
vagyok. Általában színházban is nehéz elkezdeni, ez híres
alaphelyzet, nagyon erős választóvonal az utcáról (vagy a
nulláról) egyszercsak belépni ebbe a „rangba”. Ők tényleg
az utcáról jönnek, hajléktalanok. Nem tudom, hol aludtak,
az egyik avarban, a másik padon, a harmadik szálláson. Itt
más a kiindulópont.

– Miért téged kértek föl ?
– Elterjedhetett, hogy egyrészt türelmes vagyok a színé-

szekkel, másrészt, hogy alkatilag nálam ez stimmel. Nem
tudom, honnan tudták, akik felkértek, de ez így van való-
ban. Akikkel itt találkozom, mindazt hozzák öntudatlanul,
amin keresztülmentek, ez ilyen-olyan áttételek után „át-
jön”, és számomra valóban ez az érdekes, amikor a stilizá-
ción átüt az egyéniség, az életút, a sors. Hivatásos színé-
szeknél mindig az a problémám, hogy nincs jelen a sors.
Nincs ütközés az adott feladat és a személyiség között,
mert a színész azt hiszi, hogy a munka során el kell hogy
tüntesse a személyiségét.

– Mert az élete aránylag leegyszerűsödik? Színházba megy,
haza megy...?

– Ezért is, meg a flexibilitás miatt, hogy „ő minden tud-
na lenni”. Nincs meg benne az a tudás, hogy ő alapvetően
egy kősziklaszerű valaki. Az átváltozás során pont az az
érdekes, ahogy a letagadhatatlan személyiség, egyéniség
lassan, teátrálisan elrajzolódik.

– Mi szerint döntöd el, hogy ki alkalmasabb a darab meg-
valósítására és ki nem ?

– Nem tisztázódott még bennem, de a végeredmény
valahogy egyértelmű. A legtöbb ember tehetséges, így az-
tán tehetséges lehet ezen a területen is. De nem biztos,
hogy akiről úgy látom, hogy egy adott helyzetben erős, az
képes végigvinni az elképzelést.

– Többször nekivágtál, hogy nem profi színészekkel valósíts
meg profi darabot. Ezeknek a birtokában sincsenek tapaszta-
lataid, hogy mitől jó valaki?

– Aki megérti, hogy nem homályos és számára belátha-
tatlan vagy utolérhetetlen céljaim vannak vele kapcsolat-
ban, hanem pont őrá vagyok kíváncsi, azzal tudok dol-
gozni. Ez nem szóbeli kommunikáció, hanem egy hossza-
dalmas dolog és áttételekkel működik. Minden területen
így van – nemcsak a színházban – „ja, hogyha az kell, ami
én vagyok, hát az megy”.

– Számodra mi volt a próbatétel? Az elfogadtatás?
– Túl kellett tennem magam azon, hogy itt sok minden

fontos, pont a színház (vagy az alakítás) – nem. Életben
maradni – nekik ez a fontos. Az én számomra – azt gon-
dolom –, nem lenne olyan evidens, hogy életben kell ma-
radni. Ezzel csak a saját álláspontomat mondom csönde-
sen, nem akarván más számára elfogadhatóvá tenni. Itt
azzal találkozom, hogy „az élet élni akar”. Ez titok... Ők
dolgozni akarnak, és van erejük ezt az egész őrületet
csinálni, ami a színház.

– Megérzik, hogy nem „ábrázolod” őket, nem gúnyolod
őket, nem használod ki az esendőségeiket?

– Hát emberek ők is, tehetséges átlagemberek – ahogy
én értem az átlagembert. Nem képzelem magam semmi-
vel többnek náluk. Nem is tudok másképp viselkedni, csak
hogy nem vagyok több náluk Szégyenletes is ezt így kije-
lenteni. Szóval ilyen alapon már lehet bármiről beszélni és
bármit kérni, lehet gúnyolódni, lehet röhögni.

– Ha a próbák eljutnak az előadásig, meg lehet szervezni,
hogy érdekeitek legyenek az együttmaradásban?

–Ha technikailag ez összeáll, jó előadás lesz és akkor
elképzelhetetlen, hogy ne mutassák be a legkülönbözőbb
helyeken Abban bízom, hogy az előadás eltartja őket. Nem
abban látom a nehézségeket, hogy itt létrejöjjenek a szín-
házi formák, hanem abban, hogy egyszerűen lesz-e idejük
megtanulni a dolgokat. Ha a nagyon erős színházi forma
találkozik az ő naivitásukkal – ami meg kell, hogy marad-
jon, és meg is marad –, akkor az előadás elérte a célját.

– Neked a kép a fontos film esetében? Vagy inkább az amit
az alakok személyisége sugall?

– Az a tapasztalatom, hogy a kép – magától adódik. Ha
vizuálisan vagy plasztikus szempontból szép – az mellék-
terméke a dolognak. Soha életemben nem törekedtem
ilyesmire. Érdekes, hogy az „Angyali üdvözlet”-nél mond-
ták, hogy az milyen szép – pedig nem voltak esztétikai
szempontjaink még ott sem, csak funkcionálisak.

– Akikkel együtt jártál főiskolára annak a társaságnak egy
része dokumnetumfilmet csinálna mindebből, te pedig azt nem
igazán szereted. Miért nem vonz a dokumentum műfaja, holott
a valós elemek érdekelnek?

– A valóságos jelenségeknek a felfokozott szintje érde-
kel. Úgy gondolom, az a feladatom, hogy amit valóságnak
érzek és tudok, azt szinte abszurd módon, kiélezetten kell
megcsinálnom, hogy tudniillik ezáltal a valóságról jöjjön
elő a kép. Ne az én fikcióim jelenjenek meg, hanem ma-
guk a dolgok abszurd módon felerősítve adják saját lénye-
güket. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért kell – az
én felfogásom szerint – teátrálisan fölerősíteni és nem
meghagyni a maga érintetlen közegében valamit. A szín-
házban csak a nagyon éles gesztusok, a nagyon éles jele-
netek élnek meg. Ugyanezt várom a film-kép által közvetí-
tett dokumentaritástól.

– Egy interjúban – bár nem szeretsz nyilatkozni – valaki a
gyerekkorodról kérdezett. Azt mondtad, semmire sem emlékszel
az első öt évből. Ez még tartja magát, vagy eszedbe jutott azóta
valami?

– Az első tizenvalahányból nem emlékszem semmire,
ezt komolyan állítom, pont az első öt évre még a legin-
kább. Nem tudom, miért, talán a nagyon ingerszegény
környezetre úgy válaszoltam, hogy akkor nem foglalkoz-
tam az úgynevezett valósággal, ami körülvett. Nyilvánva-
lóan védekezésből. Aki már elmúlt néhány éves, az sze-
rintem egyetért velem, ma sem nagyon érdemes ... kinézni
az ablakon...

– A szüleid művészemberek voltak?
– Nem, nagyon egyszerű emberek voltak.
– Freudista módon lehetne kapcsolatot keresni a téged

érdeklő dolgok és a gyerekkori közeg között, amelyben felnőttél?
– Sajnálnám, ha így lenne. Inkább arról van szó, amire

az előbb is céloztam a film-kép elkerülhetetlen dokumen-
taritását említve, tudniillik, ha akarjuk, ha nem, a film-kép
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a külvilágot „hozza vissza”, és mivel a magyar utcákon és
kapualjakban és lakásokban viszonylag ritkák az amerikai
filmekből ismert jelenetek – az ember azt rögzíti, ami az
itteni környezet adottsága A tárgyak, az emberek, a gesz-
tusok, a levegő, a természet a plasztikus felület részei.
Nincs mód a filmes szakmában mással foglalkozni. Ennek
ellenére kell létrehozni egy durvább, mélyebb valóság
üzenetét, „kihozni” abból, ami mozdíthatatlannak látszik és
ellenáll mindenféle szellemi megközelítésnek. Ezzel a me-
rev anyaggal kell költészetet létrehozni. Korszakok jönnek-
mennek, de a filmes feladat mindig ez marad.

– Ez egy olyan korszak, amikor sokan abbahagyták a
filmkészítést. Hogyan látod, mitől ment el a kedv? Téged mi
hajt? Minden másból jobban meg tudnál élni, mint mondjuk a
hajléktalanokkal való színházcsinálásból...

– Biztosan pénzkérdés van az egész mögött. Most min-
denki fölkapta a fejét, hogy esetleg tönkre lehet menni, le-
rongyolódnak a fölépített egzisztenciák, meg lehet dögle-
ni, éhen lehet halni szép nyugodtan. Így nehéz valami
egészen távoli dologgal foglalkozni. Engem ez ilyen szem-
pontból nem érintett, most is készülök valamire. Én nem
értek máshoz, nem tudok mást csinálni. Kérdezz talán
másképpen...

– Ha a legtöbb embernek elmegy a kedve a munkától, akkor
mi az, amiért te mégis végigjárod az utat ugy, ahogy neked tet-
szik? Miért nem állsz be tévéműsort csinálni, amihez ugyan-
úgy értenél ?

– Nagy tévedés, nagyon szívesen csinálnék mindenféle
filmet, mert azt gondolom, minden átváltozik olyan mó-
don, ahogy én nyúlok hozzá.

– Mikor fedezted fel magadban annak az örömét, hogy jó így
játszani bármivel, írással, filmmel?

– Nem tudom, hogy jelentősége van-e ennek, én na-
gyon későn értem. Nehéz volt feldolgozni, amiben felnőt-
tem. Azt hiszem, az ember nem arra van teremtve, hogy
ilyen társadalmakban éljen. Nem embernek való közeg ez,
függetlenül a politikai konstellációtól. Gondolom, ezzel
magyarázható lassú észheztérésem tizennyolc-húsz éves
koromig de a mai napig is állandóan meg kell emészte-
nem, hogy ez a verkli nem emberi lélek számára való.

– Milyen lenne az, ami jobb lenne?
– Nem vagyok történelemfilozófus, nem tudom, volt-e

valaha „jó”. Azt gondolom, Marx fogalmazta meg a lénye-
get, hogy az egyik legemberibb szükséglet az egyik ember-
nek a másik iránt való szükséglete. Minden probléma
mögött a mélyben valami hasonló munkál. Van az „én”
meg van a „te”, és ennél nincs fontosabb. A kapcsolaton
múlik minden. Abba döglünk bele, hogy ez tönkre van té-
ve, hogy ez az alapvető, a levegővel egyenértékű létszük-
séglet eltűnt. Ez az egyik oka annak, hogy minden „lefele”
tart. Én tudok verbális dolgokra is figyelni, de hogyha csak
a szövegre figyel az ember, az kioltja a nyitottságot más
csatornák felé, mert „eltömíti” őket. Létezik egy arról szóló
diszciplína, miszerint az őskori ember „rendben volt még”,
s hogy a mai – tönkrement stádiuma az emberiségnek. Mi
már egy destruált fajta vagyunk.

– Mutánsok?
– Így van. De eltekintve ezektől a teóriáktól érzékel-

hető, hogy egyre jobban kiüresedik az élet, és ennek kö-
vetkezményeként az emberi tartalmak is.

– A hajléktalanok számodra embertömeget jelentenek, vagy
most – hogy találkozol velük – alkalmad nyílik differenciáltan
látni az életüket?

– Nem embertömeg, de amit konkrétan tudok róluk, vi-
szonylag kevés.

– Volt, aki erősen húzódozott a próbáktól ? Vagy aki érzett
valami idegenséget a leendő előadással kapcsolatosan?

– Volt, aki elment. Aki itt van, szívesen csinálja. Más
kérdés, hogy az adott pillanatban nehezen veszi rá magát,
hogy akcióba lépjen. De ennek más okai vannak.

Videóval követjük az eseményeket, de a dolog menetéhez
hozzátartozik, hogy ott legyen a szellemiségük lenyomata
az egészen, és nem egy esetben az ő instrukciók ponto-
sabbak, autentikusabbak, ahogy lefordítják egymás számá-
ra a helyzetet, hogy érthetőbbé tegyék.

–Amikor elmész innen, mennyire tudod a saját gondjaidat
másokkal megosztani?

– Az ember az évek során lemondott arról, hogy vala-
kivel igazából megossza a problémáit. Nehéz cipelni min-
den nap, hogy ők visszamennek a csőbe lakni, és a
kukából esznek, a kukából tartják fenn magukat, onnan
táplálkoznak, onnan élnek, onnan szedik a használati tár-
gyaikat, a ruházatukat. Szóval lassan kialakul egy ilyen faj,
vagy fajta a fajon belül, amelyik a kukán élősködik. Ezt
éppúgy, mint a betegséget – vagy hasonló nagyságrendű
dolgokat – nem lehet feldolgozni. Valószínűleg a legtöbb,
amit tehetek, hogy velük dolgozom és beszélgetünk. Vagy
dolgozunk, és nem beszélgetünk. De nem ez a lényeg.
Hanem az, hogy feladataik vannak, és a munka során ki-
kerülnek a maguk világából: a hétköznapokból, a kukák-
ból. Kijönnek a kukákból és felmennek a színpadra.
Többet nem tudok csinálni... Különben a professzionális
színházakban is ez a helyzet. Hogy a színész azért megy a
színpadra, mert nagy baj van vele vagy a világgal, amiben
él. És felmegy a színpadra, hogy kiiktassa .

– Az előbb általánosabb értelemben kérdeztem, hogy lehet-e
bárkivel bármiféle alkotásbéli problémát megosztani egy próba
után, egy forgatás után?

– Nem szeretek ilyesmiről beszélgetni. Egy adott pilla-
natban úgyis nekem kell azt mondanom, hogy így vagy
úgy „igen” vagy „nem”. Magam kell hogy megoldjam. Én
mindig szerettem volna közösségben dolgozni, de így adó-
dott. Nem lehet erőltetni. Szívesen lennék egy a többiek
között, ebben nincs semmmi szerénység, hanem annak be-
látása, hogy az embernek a másik ember – erről már volt
szó – nagyon sok mindent jelent. A színház mindig is ezt
akarja megvalósítani. Ez az alaphelyzet, hogy a színészek
– egymással és a közönséggel – kapcsolatot találjanak. Ha
a színházban lehetetlenség közösséget létrehozni, az a tár-
sadalom megbetegedésének szimptómája.

– A Filmgyáron belül néhányan tettek arra kísérletet, hogy
ideig-óráig közösségben legyenek, az utóbbi években úgy tűnik,
legalább valami főnöki pozíciót igyekszenek megtartani azok,
akik egyáltalán nem biztos, hogy alkalmasabbak vagy tehet-
ségesebbek nálad. Te nem akartálsoha főnök lenni, ugye?

– Nem, képtelen lennék olyan helyzetbe hozni maga-
mat, hogy át tudjam érezni, mi az, hogy „főnök”. Mindig
csodálkoztam, hogy ki van írva a tévében vagy a szín-
házban, hogy „főrendező”. Szerettem volna bekopogtatni,
hogy tessék mondani, rendező a Grotowski, a Brook, a
Péter Stein, ezt odáig értem. De mi az, hogy főrendező?
Őszintén szólva, érthetetlen számomra, hogy egy normális,
felnőtt, érettségizett, nyakkendős úriember hajlandó beül-
ni egy olyan szobába, amire az van kiírva, hogy főrendező.
Én mindig azt gondoltam, hogy az a dolgom, hogy valamit
létrehozzak, ha lehet, és hogy ennek csak mellékterméke
az egzisztencia és a világban való helyzet kiépítése.

– Elégedett vagy azzal, ahogy és amilyen módon dolgozni
tudsz?

– Egy héten körülbelül négy-ötszáz film- színház- és
egyéb terv születik meg az agyamban, ebből azért néhány-
at le kéne hívni, és meg kellene valósítani. Egy évben – a
nem tudom hány ezerből – egyet. Ez nem adatott meg,
ezzel már megbékéltem. Remélem, hogy a sok elvetélt
ötletnek az eszenciája, az életereje átszivárog más anya-
gokba.

Szerkesztette: Tamás Amaryllis

(A beszélgetés egy rövid részlete elhangzott a STÚDIÓ '95
november 21-i adásában.)
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