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négyszemközt
s vitatható - de számomra hiteles -
ersmondásra, amelyet Lukács Sándor
rodukált a Nagy László-esten.

Mindezek a kiragadott példák egyszer-
mind szereposztási telitalálatokat is bi-
onyítanak, aminek a jelentősége épp
lyan nagy, akár a színházban. Sem ajó
zínészt, sem a jó előadóművészt nem
ellemzi feltétlenül, hogy mindent egy-
orma szinten képes eljátszani illetve
egszólaltatni. A pódiumon mégiscsak

yakoribbá, sőt uralkodóbbá váló esz-
öztelenség következtében a mű és elő-
dója közötti összhang - vagy netán
isszonancia - hamarabb lelepleződik,
int a színházban. Ezért kell - ha lehet -
ég fokozottabban ügyelni a mű és az

lőadó egyéniségének szinkronjára. S a
adnóti Miklós Színpadnak ezen a téren

obbak a lehetőségei valamennyi szín-
ázunknál, hiszen eredeti programjához
íven az ország minden színészének-elő-
dóművészének otthona kíván lenni.

számunk szerzői:

ERKES ERZSÉBET újságíró, az Új
Tükör rovatvezetője

OGÁCSI ERZSÉBET újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

CSILLAG VERONIKA egyetemi hallgató

ÖLDES ANNA újságíró, az
irodalomtudományok kandidátusa, a Nők
Lapja rovatvezetője

ÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

OLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

ÖPECZI BÓCZ ISTVÁN a Madách
Színház díszlettervezője

UX ALFRÉD az Országos Pedagógiai
Intézet munkatársa

OLNÁR GÁL PÉTER újságíró, a
Népszabadság munkatársa

ÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel
munkatársa

ÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

ÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian
Travel Magazine munkatársa

ZÉKELY GYÖRGY színháztörténész,
a Színházi Intézet megbízott igazgatója

ZILÁDI JÁNOS újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

ARJÁN TAMÁS az ELTE XX. századi
magyar irodalom tanszékének
tanársegéde

RÓNA KATALIN

Nagy Színház
és Kis Színház Szegeden

Beszélgetés Giricz Mátyással

Pontosan négy évvel ezelőtt, 1972 szep-
temberében interjút közölt a SZÍNHÁZ,
melyben Giricz Mátyást, a Szegedi Nem-
zeti Színház újonnan kinevezett igazga-
tóját és Radnóti Tamást, a Városi Tanács
népművelési csoportjának vezetőjét arról
faggatta az interjú készítője: milyen
terveik, elképzeléseik vannak, hogy fel-
számolják végre azt a közönyt, mely né-
hány év óta a szegedi közönség legfőbb
jellemzője, s azt az érdektelenséget,
amellyel ezt a szakma, a kritika figyeli. A

színház és közönsége - e kérdés körül folyt a
beszélgetés. Giricz Mátyás fel-mérte a
helyzetet, és meglehetős pontossággal
körvonalazta terveit. Meg akarta tartani,
illetve vissza akarta szerezni a színház
régi közönségét, tudomásul véve, hogy
ennek a nagy vidéki színháznak
különböző ízlésrétegű publikumot kell
kielégítenie, de nem volt hajlandó le-
mondani a tudat és ízlésvilág fokozatos
átformálásáról. Nem akarta elriasztani
azokat, akik a színháztól egyelőre csak a
könnyebb szórakozást igénylik, ugyan-
akkor fel kívánt nevelni egy olyan új kö-
zönséget, amelynek szórakozást, ki-
kapcsolódást, pihenést-felüdülést jelent a
gondolatgazdag, megrázó mű katarzisa.
Ebben a nem túl könnyű programban
jelentős szerepet szántak a Kamara-
színháznak, melynek 1973 őszére kellett
volna elkészülnie.

A Szegedi Nemzeti Színház problémái-
ra most nem csak azért térünk vissza,
mert 1976 őszén végre valóban megnyí-
lik Szegeden az új, 370 férőhelyes Kis
Színház, hanem mert úgy érezzük: a
színházépítés sok gondja, problémái
mellett, sőt az igazgató ellen indított sze-
mélyeskedő helyi sajtóhadjárat ellenére is
komoly eredményeket ért el az utóbbi
négy évben a színház. Összegezni lehet
az eredményeket és immár komolyan
tervet készíteni a vidéken merőben új
profilú színház működéséhez.

A színházról és a közönségről lesz te-
hát ismét szó. Giricz Mátyás az 1972-es

„program nyilatkozatában" így beszélt:
„Távlati célunk az, hogy a Szegedi Nem-

zeti Színház egyéni arculattal rendelkező
alkotóműhely legyen."

Hogyan látja ennek megvalósulását, mi a
véleménye, az elmúlt négy évad létrehozta-e a
szegedi alkotóműhelyt? Melyek ennek az
egyéni arculatnak a jellemző vonásai? -
Megpróbáltam a magam számára
megfogalmazni, mi is a feladata egy szín-
igazgatónak. Az a meggyőződésem: meg
kell keresni, mit tehetünk azért, hogy
előrevigyük, korszerűbbé, európaibbá
tegyük az adott város közéletét és
színházi életét. Ugyanígy meg kell ke-
resni, hogy az adott társulatban mi az a
mondanivaló, ami körül a legizgalma-
sabb színházat lehet létrehozni, amely
mellé a társulat legtehetségesebb tagjait
fel lehet sorakoztatni, hogy létre-
jöhessen az önkifejezés, az önmegvalósí-
tás legjobb formája. Számomra ez a kor-
szerű színházvezetés titka.
Ennek az elképzelésnek megfelelően

igyekeztem magam köré gyűjteni mun-
katársaimat: elsősorban színészeket, akik-
nek kifejezőeszközeik illenek a színház
ki-alakuló koncepciójához. Némi kis
felületességgel úgy mondanám, hogy
groteszkebb hangvételre, differenciáltabb
stílusra igyekeztem hangolni és nevelni a
kollégákat, s ebben nagy szerepet kaptak
a stúdióelőadások. Ami a tervezői
eszközöket illeti: Szegeden szinte
teljesen megszűnt a helyszínábrázolás.
Célunk, hogy ne színhely, hanem a játék
költői tere teremtődjék meg. Sok, szín-
padon újszerű anyagot alkalmazunk a
színpadképek kialakításánál.
 - Egyéni arculat megvalósítására

törekszünk, de azt nem állíthatom, hogy
meg is valósítottuk. Elsősorban azért,
mert egy több tagozatú színházban leg-
feljebb arcvonásokat lehet teremteni,
arculatot nem. Hiszen maga a többtago-
zatúság is egyfajta arculatot jelent, ami
mindent áthat. Másrészt pedig ugyan mű-
sorpolitikailag, társulatilag és a közönség
szempontjából nagyon elő volt készítve
a fordulat, amelyet a kamaraszín-ház
megnyitása jelentett volna, ám ez eddig
még nem következett be. Ez egy kis
zavart okozott a társulaton belül, de a
társulaton kívül is. Rögtön némi szem-
rehányással hozzá kell tennem, hogy ér-
dekes módon a kritika odafigyelt arra,
hogy mi történik a Szegedi Nemzeti
Színházban az erőfeszítések első idősza-
kában, de egy éve úgyszólván egy sor
meg nem jelent a szegedi színházról a
pesti sajtóban.

Színházi nézők - színházi bérlők



 Mi lehet ennek az oka?
Nem tudom, miért, de kialakult az a

szemlélet, hogy a szegedi színház „ful-
doklik". Hát erről szó sincs. Az nem vitás,
hogy a társulat valósággal „topog", de nem
egy helyben, hanem türelmetlenül várja,
hogy végre megnyíljon a Kis Színház, ahol
megvalósíthatjuk elképzeléseinket.

 Hogyan fogadja a szegedi közönség a
színház kísérletező kedvét, igényeiket kielégíti-e
a színház jelenlegi tevékenysége?

 Immár húszéves rendezői pályámnak
vannak különböző szakaszai, periódusai.
Egy azonban valamennyire jellemző:
mindig, mindenütt igyekeztem figyelembe
venni a helyi közönség igényeit,
megkeresni azt, hogy annak a városnak,
ahol dolgozom, melyek a sajátosságai,
milyen a jellege. Nagyon nehezen
mondom ki, de négy-öt év tapasztalata-
gyakorlata után mégiscsak kikívánkozik
belőlem: Szeged kulturális élete túlzottan
konzervatív. Mit jelent ez színházi
szempontból? Szeged az egyet-len vidéki
városunk, ahol egész évben színház
fogadja a közönséget, hiszen amikor nyár
elején bezár a Nemzeti Szín-ház, akkor
kezd a szabadtéri. A Szabad-téri Játékok
programjával nem kísérletezhetnek,
hosszú ideje kialakult repertoárja van. A
Szegedi Nemzeti Színháznak is van egy
hagyományőrző működési köre: az opera.
Eltekintve néhány musicaltől, többnyire
klasszikusokat játszik a színház operett-
tagozata is. Régebben - véleményem
szerint, a korunkhoz szóló darabok
rovására - túl sok klasszikust játszott a
színház prózai tagozata is. Talán ennek
tulajdonítható, hogy a hagyományos
színházhoz szokott - szoktatott - közönség
felszínen inkább a hagyományosat igényli
ma is. Örömmel jelzem, hogy az
átlagközönség gyorsan és jól reagált az új
utakat járó produkciókra. Nem jellemző,
de megértük, hogy sorban álltak a
jegyekért. A nappali hang-adók egy részét
viszont megdöbbentette, meghökkentette a
politizáló színház. Még az a nem
didaktikus politikai színház is, amelyre
törekedtünk, bizonyos idegenkedést váltott
ki. Éppen ezért nemegyszer tanácsolták
már, rendezzek több klasszikus előadást,
és fordítsam a figyelmet a tradicionális
színházra, színjátszásra. Csak évente
tizenegy bemutatónk van; ebből három
opera, három könnyű zenés játék és öt
próza. Ez utóbbiból legalább egy
kommersz bohózat - hiszen erre is nagy az
igény -, egy feltétlenül klasszikus. Három
olyan bemutató ma

rad tehát, amellyel arra törekedhetünk,
hogy a mát, korunk kérdéseit, gondjait,
helyzeteit vigyük színpadra. Ezeket szok-
tam többnyire magam rendezni. Ha
megfogadnám a jó tanácsot, és ezeket is
kiszűrnénk, akkor a szegedi közönség
soha nem ismerkedne meg a korszerűbb
színjátszással, a mához közvetlenül is
szóló művekkel. Egyébként engem ren-
dezőként ezek érdekelnek mindenek-előtt,
még akkor is, ha nem lehet velük olyan
látványos sikert aratni.
 Az elmúlt évben támadások érték Giricz

Mátyást, az igazgatót, a város, pontosabban a
helyi sajtó részéről.

 Látszólag nem a művész Giricz Má-
tyást, hanem az igazgatót támadták. De az
intrikák valódi oka a korszerű elő-
adásaink sikere által kiváltott hisztéria
volt. A megyei pártbizottság lapjának te-
vékenységem megőrzésére irányuló fi-
gyelmeztetései után a viták csitultak. Most
még inkább úgy vélem, hogy sem-mi
körülmények között nem adhatom fel az
útkeresést a szegedi színházban. Nem
engedheti meg magának sem a város, sem
mi, hogy lemondjunk a kor-szerű
politizáló színházról.
 Azok, akik figyelemmel kísérik a pályáját,

úgy érzik, hogy debreceni főrendezőként
színesebb, izgalmasabb színházat tudott csi-
nálni. Talán ezért sem figyelt eléggé az utóbbi
években Szegedre a kritika.

 Ebben van valami igazság. Nem
azért, mert nem történt semmi a szegedi
évek alatt. Hanem azért, mert Szegeden
jóval távolabbról kellett kezdeni, rengeteg
apró munkát kellett elvégezni ahhoz, hogy
egyáltalán valamit produkálni lehessen. A
beszélgetésünk elején említett 1972-es
nyilatkozatomban szóltam arról, hogy a
Szegedi Nemzeti Színház a drá-
mairodalom szinte minden olyan
vonulatát „kihagyta", ami különböző
időszakokban megtermékenyítette a
magyar szín-házi életet. Mit tettünk azóta?
Műsor-politikailag megpróbáltuk pótolni,
ami pótolható - bemutattunk néhány
fontos alapművet - Brecht, Dürrenmatt,
Peter Weiss egy-egy drámáját. Így
lépésről lépésre haladva nyitogattuk a
kaput, hogy a közönség látóköre,
ízlésvilága szélesedjék. Itt-ott magyar
drámaírók groteszkebb hangvételű műveit
is igyekeztünk megismertetni a nézőkkel.
Emellett következetesen törekedtünk arra,
hogy olyan darabokat válasszunk,
amelyek a drámai anyagtól fogva - eleve
rászorítják a társulatot a sablonok
száműzésére, az öntörvényű előadások

létrehozására. S mindezt úgy kellett ten-
nünk, hogy ne riasszuk el a konzervatí-
vabb ízlésű nézőket, a színház törzs-
közönségét.

Említsen néhány előadást ebből a fon-
tosnak tartott vonulatból.

 Megpróbálom összeszedni: Luna-
csarszkij műve, A felszabadított Don Quijote

volt az első, mely az eddig ismert
színháztípushoz és játékstílushoz képest
gyökeresen új volt itt. Ilyenfajta szín-házat
talán még sohasem láttak Szege-den, s a
közönség nagy érdeklődéssel fogadta. Ezt
követte a Képzelt riport egy amerikai pop

fesztiválról, a Marat halála és Az anya a

stúdiószínházban, A lobositzi csata, Krlezsa
Golgotája, az idén a Játsszunk Strindberget!,

Danektől a Negyven gazfickó meg egy ma

született bárány és a La Mancha lovag/a.

Ezekben az előadásokban arra
törekedtünk, és talán el is értük, hogy a
színészi-rendezői-tervezői eszközök
valóban egyediek, sajátosak legyenek.
 Egyéni művészi elképzeléseiből mi valósult

meg a szegedi évek alatt?
 Debreceni főrendezőségem során sok

dicsérő jelzőt kaptam, és viszonylag kevés
kritikát, bár az is elkelt volna. Csakhogy
amit én Debrecenben csináltam, akkor
merőben új volt. Egyéni hangon
megfogalmazni egy előadást, nem törődni
a konvenciókkal, meggyőző szín-vonalú
stúdióprodukciókat létrehozni látványosan
modern volt. Ma már ez nem olyan
újdonság, különösen a fiatalabb kollégák
körében. De én is éreztem akkoriban, hogy
jó lenne kipróbálni: vajon a nagyszínpadon
meg tudom-e teremteni azt a sajátos
színházi légkört, amelyet a
stúdiószínpadon immár sikerrel megte-
remtettem. Ez volt többek között Szege-
den az egyéni, művészi programom. Azt
fájlalom, hogy a szegedi évek alatt alig
vette észre a kritika, a szakma ezt a tö-
rekvést, ennek eredményeit, pedig a ma-
gam művészi munkája, fejlődése szem-
pontjából ezt igen fontosnak tartom.
 Valóban, korábban pályája egybefonódott

a stúdiószínházak sorsával. Mit őrzött meg
ebből a munkából, mennyiben változtak
elképzelései?
 Hiszem és vallom, hogy stúdiószín-

házra szükség van Szegeden is. Eddig két
stúdióelőadást rendeztünk. A Marat halálát
én állítottam színpadra, Witkiewicz A z
anya című darabját Sándor János rendezte.
Büszkén mondhatom, hogy igen komoly
volt a szegedi közönség érdeklődése.
Stúdiószínház feltétlenül lesz ezután is.
Fontosnak tartom a szí-



nésznevelés és a közönségnevelés szem-
pontjából egyaránt.

- Szegeden erős az operatársulat. Emel-lett
a prózai együttes zenés játékokat, musicaleket
is sikerrel visz színre. Milyen feladatot töltenek
be a színház életében a zenés előadások ?

Operajátszásunk alapvető feladata,
hogy az előadásokat - a tehetséges zenei
megformálás mellett - minél inkább
színpadszerűvé tegyük. El kell vet-ni azt
az ósdi, de nálunk még mindig erősen
uralkodó szemléletet, hogy az
operaelőadás nem egyéb, mint kosztümös
hangverseny. Az opera nem kosztümös
hangverseny, hanem bonyolult, nagy
hatású drámai műfaj, de csak ha a zene és
színpad - korszerű színházzá emelkedik.
Örülök annak, hogy si-került olyan
munkatársakat szerződtetni Szegedre Pál
Tamás és Horváth Zoltán személyében,
akik ugyanezt vallják.

-- Az operák mellett fontos kezdemé-
nyezése a színháznak musicalek bemuta-
tása. Az elmúlt három évben műsorra
tűztük a Pop-fesztivált, az Egy fiú és a

tündért meg a La Mancha lovagját. Nem
titkolt célja a musicalek sikerre vitelének,
hogy a könnyű műfaj, az operett kedvelőit
megpróbáljuk ráhangolni a maibb zenés
színházra.

- A színház terveinek megvalósításában igen
nagy szerepet szánnak a Kamaraszínháznak.
Hol tartanak az építkezéssel, valóban megnyílik-
e szeptemberben?

- A Kamaraszínház átépítését kb. hét
évvel ezelőtt kezdték meg és a terveken
sokat változtattak. Kis átalakításnak in-
dult, és tulajdonképpen csöndben, szinte
„titokban" fölépült egy új, korszerű
színház. Az épületet évekkel ezelőtt, de
legkésőbb tavaly át kellett volna adni. A
szegedi Magas- és Mélyépítő Vállalat volt
a kivitelező, ő és a tervező nem vette
kellően figyelembe a színház jellegű in-
tézmények munkavédelmi előírásait.
Hibáikat hosszú ideig nem voltak hajlan-
dók elismerni, míg végül a Legfelső
Bíróság kötelezte a vállalatot a hibák ki-
javítására. Itt tartunk jelenleg, és az ígé-
retek szerint ez év augusztusában átadják
az épületet. Akkor azonnal megkezdődhet
benne a várva várt munka.

- Milyen terveik vannak a Kamaraszín-
házban ?

- Mivel a legnagyobb magyar városok is
európai szinten kisvárosoknak számítanak,
és csak egy színházépülettel rendelkeznek:
egy épületen több műfajnak kell osztoznia.
Ez a többműfajúság szín-

háznak is közönségnek is sok gondot
okoz. Kezdem a közönséggel. Szegeden
az erőteljes vegyes bérletezés következ-
tében soha nem alakul ki egységes néző-
tér, hanem mindig vannak olyanok, akik
amikor prózát néznek, nem értik, nem
szeretik, mert voltaképpen operarajongók;
vannak, akik operát hallgatnak, miközben
operettre vágynak és így tovább. Mindig
vannak az adott műfajnak ellenzői, akik
azt hiszik, hogy Az öreg hölgy látogatása a
Marica grófnő. Nem azt kapják, tehát
csalódottak. Budapesten más a helyzet,
hiszen senki sem várja a Vidám
Színpadon a Marat halálát. Te-hát először
is el kell érnünk, hogy aki jegyet vált a
színházba, tudja, mire vált, és tudja, mit
várjon.

- A művészi munka szempontjából za-
varó, hogy az egyik este operettet, a má-
sikon mai mondanivalójú előadást ját-
szunk. Tűrhetetlen állapot, hogy a szín-
padon például Williamset próbálnak, fönt a
próbateremben pedig az énekesek kor-
repetálnak, szóval teljes a káosz a házon
belül. Ezzel küzd minden vidéki színház,
így volt ez mostanáig Szegeden is. Az a
gondolatom támadt, amikor megláttam a
Kamaraszínházat, hogy válasszuk külön
épületileg is a műfajokat, műfajilag a
színházat, tehát egy igazgatás alatt hozzuk
létre az új épületben az első ön-álló, egész
héten játszó vidéki drámai színházat, a
nagy épületben pedig tartsuk meg a zenés
színházat, operák, operettek, balettek
előadására. Az épületek új nevei: a
Szegedi Nemzeti Színház Nagy Színháza
és Kis Színháza lesznek.

- A jelenlegi színház hatalmas színpada
amúgy sem alkalmas intim hangvételű,
atelier jellegű produkciók előadására. Ami
a két épület konstrukcióját illeti, még
szeretném elmondani, hogy természetesen
művészileg, technikailag szinte teljesen
kettéválasztjuk. Önálló főrendezője lesz
mindkét színháznak, tehát saját szakmai
gazdája mindkét műfajnak: a zenés
színházé Horváth Zoltán, a prózáé Léner
Péter, aki most szerződött Szegedre.

- A legjobb előadásokat hosszú távon
szeretnénk megőrizni a Kis Színházban.
Debrecenben mindig azon tűnődtem, hogy
milyen izgalmas lehetne, ha a Kapaszkodj,
Malvint, a Kegyencet, a Macbirdöt és a
többit egymást követően, egy színpadon
játszhatnánk. S a legjobbak „élve
maradhattak" volna még egy-két szezonon
át. Ez az én színházi ideálom, és nem az,
amire ma vidéken kény

szerülünk. Még a nagyobb színházakban
is legföljebb fél évig él egy előadás, és
soha többet elő nem jön, nem beszélve z
en suite színházakról, ahol három-négy hét
alatt lefut még a legsikeresebb produkció
is. A Kis Színházzal tehát - többek között
- az a célunk, hogy megmentsük,
megtartsuk a legértékesebb előadásainkat.

- Még mindig sok szó esik a budapesti és a
vidéki színházak ellentétéről. Most ne a szokott
megvilágításban beszéljünk erről. Mi a
véleménye a kérdésről az adottságok, lehe-
tőségek szempontjából?

- A fővárosi színházak darabválasztásban,
a drámaírókkal való együttes munkában, a
szerződtetések vonatkozásában, anyagi
ellátottság tekintetében kiáltóan nagy
előnyöket élveznek a vidéki szín-házakkal
szemben. Az az igazság, hogy a fővárosi
színházak olyan mértékű osztályon felüli
szituációban vannak a vidéki
színházakhoz képest, ami fájdalmas,
különösen akkor, amikor arról hallunk,
hogy nincs különbség a budapesti és a
vidéki színházak közt. Ha egyszer kedvük
van, vizsgáljanak meg egy ilyen
problémát. Egy nem is kirívó példa:
kérdezzék meg, hogy mennyibe került az
Egy fiú és a tündér színpadra állítása a
Fővárosi Operettszínházban és menynyibe
a Szegedi Nemzeti Színházban, azonos
rendezővel és tervezővel.

- A vidéki művészek igazi konfliktusa
az, hogy ha létrehoznak egy-egy értékes
előadást, akkor azt hússzor, jó esetben
legföljebb negyvenszer játsszák el be-
szűkítetten, sokszor beszorítva egy vidéki
kisváros körülményei közé, anélkül, hogy
a magyar kultúra szerves részévé
válhatna. Igyekszem objektív len-ni, de az
az igazság, hogy egy közepes budapesti
munka országos szellemi ki-sugárzását,
hatását össze sem lehet hasonlítani egy
kiemelkedő színvonalú vidéki
produkcióéval. Ez a lényeg. A vidéki
rendező nem azért vágyik a fővárosba,
mert többet akar keresni. Semmi egyéb
oka nincs, mint a művészi kibontakozás
nagyobb lehetősége és a szellemi
kisugárzás méltóbb megnyilvánulása.

- Miként vélekedik a művészi fejlődés
lehetőségeiről a vidéki társulatokban?

- A pozitív részén kezdem: azt sokan
elmondták már, én csak megismételhetem,
a színházi alkotómunkához jó ér-telemben
vett „családi" légkör szükséges. Az igazi
társulatban összehangolt egyéniségek
együttes produkciójáról van



szó. Vidéken ez a lehetőség kétségtelenül
adottabb, mint Budapesten. Ebben a
vonatkozásban a vidéki színházak előny-
ben vannak, s ezért tudnak versenyképe-
sek lenni. A vidéki együttesekben a szí-
nésznevelés sokkal elmélyültebb lehet,
még a rövid próbaidőszakkal is, mint
Budapesten, ahol elfoglaltak, sokfelé el-
kötelezettek a színészek.

 Az viszont már szinte közhely, hogy
tragikus a vidéki színészutánpótlás. Az az
igazság, hogy a Színművészeti Fő-iskola
lényegében a fővárosnak neveli a
fiatalokat. Volt idő - emlékszem rá -,
amikor óriási vitáink voltak erről. A fő-
iskola tanári kara fővárosi színházi veze-
tőkből, rendezőkből áll, és ők érthető
módon saját ízlésviláguk szerint, saját
színházuknak képeznek fiatal művészeket.
Velem együtt valamennyi vidéki
színigazgató elmondhatja, és el is szokta
mondani, hogy nekünk a felnövekvő
színésznemzedékből csak igen-igen kevés
jut. Én az idén egyetlen főiskolást sem
tudtam szerződtetni. Még rosszabb a
helyzet a balett-táncos és az operaénekes
képzés terén is.

 Húsz év alatt alig volt olyan össze-
jövetel, értekezlet, ahol fel ne vetettük
volna, vegyenek föl több hallgatót a fő-
iskolára, vagy jusson több vidékre, mert
nincs elég színész. A legkülönbözőbb
formában, szépen, csúnyán, finoman, éle-
sen, kérve, követelve, gyakorlatilag igen
zsenge eredménnyel.

- Nem lehet, hogy ez csak látszólagos
hiány? Arra gondolok, hogy a budapesti szín-
házak évről évre szerződtetnek fiatal színé-
szeket, akik eljátszanak egy-két szerepet, az-tán
eltűnnek a „süllyesztőben". Lassan csak a
rádióból, a tévéből tudjuk, hogy léteznek.

 Ez tény. A budapesti színházak
zsúfolva vannak fiatalokkal, akiknek a
tudását nagyszerűen lehetne kamatoztatni
vidéken, de egyszerűen eltűnnek a fő-
városi színházakban. Így fordulhat elő az,
hogy egy-egy vidéki színházunkban
lámpással kell keresni a professzionista
színészt.

- Miért nem lehet ezen változtatni?

 Ezt ne tőlem kérdezze. De például a
Színházművészeti Szövetség elnöksége,
amely hivatott arra, hogy ilyesfajta javas-
latokat tegyen a szakminisztériumnak, bár
személyi összetételében általam tisz-

telt és valóban odavaló emberekből, de
zömében fővárosi művészekből áll, a vi-
déki gondokat eleve nem tekintheti eléggé
magáénak.
 Hogy érzi magát a jelenlegi színházi

közéletben?

 Hasonló jelenségek ellenére lénye-
gében jól érzem magam, bár el kell mon-
danom, hogy rettenetesen nehéz dolog
igazgató-rendezőnek lenni. Bizonyára a
többi pályatársamnak is sok nehézséget
okoz a kétféle - szinte ellentétes - irányú
temperamentum önmagunkban való
egyeztetése.

 Színházi közéletünknek vannak fáj-
dalmas visszásságai. Arra gondolok, hogy
semmiféle számottevő tartalmi, de még
csak formai érdeklődés sincs egymás
munkája iránt. Itt elsősorban a rende-
zőkről van szó. Húszéves pályám során
nagyon sok előadást rendeztem, de fő-
rendező- és igazgatókollégáim közül alig
tudok olyat mondani, aki látott akár egyet
is ezek közül.

- És Ön?

 Sokkal többet láttam tőlük, mint ők
tőlem, bár a viszonzás elmaradása engem
is elbágyaszt. Pedig ha nincs érdeklődés
bennünk egymás munkája iránt, az elmé-
lyült, őszinte szakmai vita egyszerűen
nem jöhet létre.

Következő számaink tartalmából:

Szántó Judit:

A drámaíró nehéz méltósága

Földes Anna:

A gyulai példa

Tarján Tamás:

„Vala egyszer egy gazdag király..."

Bányai Gábor:

Petruska

Pór Anna:

Arisztophanész noster

Csík István :

Két kiállítás

Baló Júlia:

Beszélgetés Malonyay Dezsővel
és Vámos Lászlóval

BOGÁCSI ERZSÉBET

Új hagyományokat
teremteni

Beszélgetés Cserhalmi Imrével
és Meczner Jánossal

Gyürkőznek Győrött csúcsot ugrani, a
milliós ajándékot meghálálni, méltón
köszönteni az új színházépületet - 1978
őszén. Cserhalmi Imre igazgató és Mecz-
ner János vezető rendező tavaly október-
ben állt a Kisfaludy Színház élére. Először
terveznek évadot.

Az 1976177. műsorban már a próza -
Ben Jonson, Sartre, Williams, Katajev,
Krasiński és Galgóczi Erzsébet - javára
billen a mérleg, és a zenés komédia, a
musical, az operett mellé eleddig itt szo-
katlan műfaj, Pergolesi, Schenk és Me-
notti három egyfelvonásos operája csat-
lakozik.

- Az új program megegyezik a közönség
várakozásával?

CSERHALMI IMRE: Mondják, a
fővárosban a közönség keresi a színházát,
vidéken a színház keresi a közönségét. Ma
Győr-Sopron megyében is szín-házi
konjunktúra van. Egy év alatt a lá-
togatottság csaknem egytizedével emel-
kedett. A „Minden jegy elkelt"-tábla a
vígabb játékok előtt úgyszólván mindig, a
komolyabbak előtt is gyakran függött kint
a pénztárablakon. A bérlők 44 százaléka
mezőgazdasági vagy ipari munkás, illetve
közvetlen termelésirányító, 35 százaléka
pedig tanuló volt. A hu-mán értelmiségi
rétegek azonban többnyire távolmaradtak.
Új nézőket is vár tehát az új program,
amely talán nem-csak kielégíti, hanem
megsokszorozza és irányítja is az
igényeket. A szervezés és a tájékoztatás is
ennek szellemében módosul. Már a
csütörtöki főpróbákra is bérlőket hívunk, a
Kazinczy Gimnázium tanárait és diákjait,
akik többek között a szép magyar beszéd
ügyét ápolják sikerrel. Ebben a kissé
technokrata hajlamú városban, ők „élő
plakátként" vihetik szerte hírünket, és a
társulat is találkozik a közönséggel még a
kritika látogatása előtt. A munkásoknak a
péntek vagy a szombat estéket ajánljuk,
amelyeket nem követ munkanap.

MECZNER JÁNOS: Vasárnap dél-után
szokatlan szolgáltatással próbálkozunk. A
győri tanítóképzős növendékek, talán egy-
egy jutalombérletünk ellené-ben, a
gyermekekkel foglalkoznak majd


