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Beszélgetés
Páskándi Gézával
a „félszárnyú"
kapcsolatról

- „ A dráma viszonylag előreugrott, a színház
pedig a század elején tart játékstílusában és
rendezőstílusában. Szerintem a magyar
drámairodalom számára a legfontosabb az
lenne, hagy ezt a félszárnyú kapcsolatot a
színházzal, színházakkal minél előbb ép

kapcsolattá növessze, fejlessze." Többek között
ezeket mondta hozzászólásában a mai magyar
dráma helyzetével, problémáival foglalkozó
debreceni irodalmi napokon. Folytatva a
megkezdett gondolatokat, beszélgessünk most
erről a „ félszárnyú kapcsolatról."
Pontosabban színházi pályafutása konfliktu-
sairól, tapasztalatairól és elképzeléseiről.
Kezdjük az Ön számára talán legfájóbbal.
Hány drámája hever asztalfiókban?

- Folyóiratban három drámám : Legyet
vegyenek, mesejáték (Utunk;) Galvani bé-
kája, verses játék (Igaz Szó); A fenyegetés
avagy az új Ludas Matyi, groteszk komédia
(Alföld). Kötetben „hever" sok-sok
drámám, az egyfelvonásosokat és
jeleneteket is beleértve: Az eb olykor emeli
lábát című a Kriterionnál és a Mag-vetőnél
megjelent két drámakötetemben.
Asztalfiókban „hever" három: A jöven-
dőmondó, naturalista komédia három fel-
vonásban, Lappangó Prokrusztész, misztikus
groteszk két felvonásban, A bumeráng,
abszurdoid három felvonásban. Ez utóbbit
a hatvanas évek elején írtam, amikor vajmi
keveset tudtam, szinte sem-mit az
abszurdról, a másik kettőt 1970 táján. Ez a
„műfaji" jó eklektikusság onnan van, hogy
volt egy tervem: végig-próbálok minden
színpadi műfajt s lehetőleg stílust is.

 Úgy tudom, „abszurdoid" darabjai iránt
nem nagy az érdeklődés.
 Valójában csak látszólagos az érdek-

telenség irántuk. Hiszen a diákok és ál-
talában a fiatalok - ezt sokszor volt al-
kalmam lemérni - igencsak szeretik. Az
idegenkedés részint esztétikai természetű:
nincs meg a rendezői „játékkulcs" a
darabok zárjának a megnyitásához. A
színészeknek is ki kellene bújniok a bő-
rükből egy kicsit. Nyilván vannak olyan
rendezők, akiknek kiváló érzékük van
vagy lenne az ilyesmi iránt. Csak néhány
név: Sík Ferenc, Ruszt József, Sándor Já-
nos, Paál István, Ascher Tamás és mások.

Ők azonban lehet, hogy nem eléggé él-
vezik a dolgaimat. Ez viszont emberi és
rendezői joguk, ez ellen nincs apelláta.
Mások viszont gondolatilag, eszmeileg
nem „fogják", vagy nem kívánják „fog-ni"

az ilyen darabjaim hullámhosszát. Ez is
szívük joga, természetesen. Talán majd
eljön az ideje ennek a műfajnak is.
 Egy régebbi interjújából idéznék.:

„Végeredményben én színháztól függetlenül is
írnám darabjaimat ... Számomra az író-
asztalfiók is színház." Írhat-e az ember az
asztalfiók számára?

- Igen, írhat, csak ehhez feltétlenül kell
valami jó fanatizmus, nemes fakírság, ami
néha megkörnyékez, néha nem. Ugyanis a
türelmetlenség is emberi dolog. De ahogy
már nyilatkoztam erről: a Képzeletem
Színpada is izgat. Az asztalfiókszínpad.
Amíg meg nem ismerünk személyesen
egy nőt, csak elképzeljük, milyen: ez is
izgathat, sőt sokszor ez az elképzelés több,
mint maga a valóság. Szebbnek képzelem
el a darabot a „színen", mint ahogy végül
megvalósult. Persze: ez az elképzelt
színpad nem vala-miféle nemes
mazochizmus részemről.
 Termékenysége gyakran zavarba ejtő ...
- A nagy termékenységet szinte mindig

sajnálkozás cukrával behintett irigység,
gyanakvó fanyalgás kíséri, elparentáló
gyászzenével. A művésznek nem csupán
anyaga ellenállását kell leküzdenie, mint
ahogy a szobrásznak sem csak a követ,
hanem kortársai megjegyzéseit, a
korízlést, a körülményeket. S ez a nehe-
zebb. A termékenység alkati kérdés. Én
különben - lévén sok műfajú - csak vi-
szonylag vagyok termékeny, hiszen no-
vellát például csaknem két éve nem írtam.
Lesz korszakom, érzem, amikor főként
prózát írok majd. Novellát, regényt. Most
élem a fokozatos feltöltődés kor-szakát. A
lusta ember irigyli a serényt. A
bizalmatlan ember gyanakszik a nyílt-
szívűre. Mire föl serény? Mire föl nyílt?
Másrészt: sokan vannak lassabban író
emberek, s valahogyan a minőséget és a
relatív gyorsaságot nem tudják egyeztet-
ni. Téveszme. Van, aki lassan rosszat ír,
vagy jót; van, aki gyorsan sok jót, a
gyengébbek között. Hiszen az írás maga
csupán betetőző aktus: bennem már meg-
érett minden, amikor leülök írni, addig
hozzá sem fogok. Ilyenkor már mintegy
gyorsírója vagyok saját gondolataimnak.
 Miért ír viszonylag sok darabot, amikor

bemutatásukat illetően rosszak a tapasztalatai?
- Nemcsak a keresletnek meg a kíná-

latnak írok, nem csupán a társadalmi meg-

rendelésnek, hanem a magam eltervelt
szellemi építményére is gondolok, amelyet
igyekszem tető alá hozni. Több-kevesebb
sikerrel. Volt már olyan kabátom - egy
sárga-fekete kockás dzseki -, amelyet 64-
ben vettem a bizományiban, Bukarestben -
s akkoriban csak kétszer-háromszor
vehettem fel, mert túlságosan extravagáns
volt, valósággal kinéztek belőle. De már jó
két éve divatba jött a kockás kabát, s
mindenki azt hiszi: a divat után mentem,
noha az már ott volt, ott lappangott a
gardrobomban. Várta, amíg „divatba jön".
Egyébként jó ideig nem akarok színpadra
írni. Megvárom, amíg bemutatják heverő
darabjaimat. Hátha kell valakinek.
 Beszéljen a „színházalásról", a »tár-

gyalásmód-, bánásmód-, kezelésmód-ellenes-
ségről" - hogy az Ön szavait idézzem. Egy-
általában, hogyan kerül kapcsolatba az egyes
színházakkal? Kitől, mitől - személyi is-
meretség, véletlen stb. - függ, hagy valahol be-
mutatják?
 A „színházalás". Szeretem a színházat,

a pezsdült légkört, a színészeket - úgy
ahogy vannak - imádom. Ez itt nem
operettszó. Az imádat szót mint szakrális
szót használom. Általában a patriarchá-
lisabb színházi légkörhöz vagyok szokva.
Ilyen lehetett a vándorszínészet korában.
Az egy mindenkiért, mindenki egyért
szelleme, azt hiszem, a színház számára a
legideálisabb. Nem hiszek az olyan színházi
életben - belső életben -, amelyben a
színészek, írók, rendezők nem tudnak
együtt bolondozni, vitatkozni, bohóckodni,
örülni, enni, inni, hanem hivatalnokként,
ki-ki szépen hazamegy „táskájába tevén"

iratait, hóna alá csapva virágait stb. A
színházban az emberek között nem
húzódhat láthatatlan üvegfal. Ami a szerzőt
illeti: le kell szállnia a „lóról", hiszen a
színész nemcsak alkotótársa, hanem
barátja is. Ám a színházvezetés nem
tekintheti úgy a szerzőt, hogy „a mór
megtette - a mór mehet". Nem, a „mórnak"
nem szabad mennie. A „mór" menjen be a
próbákra, s szálljon szem-be a rendezővel,
ha kell, adjon tippeket a színészeknek stb.
A rendező vajon nem kér húzást, vagy nem
húz a darabból? Még Shakespeare-ből is.
A szerző is ért általában annyit a
színpadhoz, amennyit a rendező általában
az irodalomhoz. Nincs mit egymás
szemére vetniük. Ezen-kívül: gyakran úgy
kérik föl a szerzőt írásra, hogy éreznem
kell, legyek megtisztelve. Ha viszont én
kívánom, hogy a színház „legyen
megtisztelve", mindjárt megsértődnek.
Nos, itt van a baj. Oly-



kor mindenki fontosabb, mint a szerző.
Még a jegyszedő is. Egy - különben ki-
váló és általam tisztelt - rendező egyszer
félig-meddig tréfásan azt mondta nekem:
„Akarunk játszani tőled feltétlenül vala-
mit, csak hatalomról és szexről ne legyen
benne szó." „Hát egyébről egyáltalán lehet-
e drámát írni?" - kérdeztem nevetve.
Tréfáltam, de valójában a legkomolyabban
gondoltam ezt. A színdarabnak mindig ez
a kettős feszültség- vagy összeütközés-
tengelye van. E kettő néha annyira
egybefonódik, hogy szételemez-hetetlen,
máskor kicsit különválik, megint máskor
csupán az egyik van jelen, de mindig e
kettőről van szó, valamilyen formában. A
Rómeó és Júliában a „szex" van előtérben,
de ott lappang a háttérben a hatalom, a két
család gyűlölködése, valami „öröklöttség",
s ez a hatalom hagyomány, amit rá
akarnak kényszeríteni a fiatalokra. A III.
,Richárdban a hatalom dominál. Túl azon,
hogy - ezt mások is pedzették - a
legzseniálisabb drámaírónak nincs mai
értelemben vett históriai látása,
perspektívaérzéke, történelemfilozófiája.
Egy vígjátékban például a „mánia" mint
hatalom van jelen, mint rajtunk való
hatalom válik komikussá; a szex pedig a
háttérben. A viszonzott szerelműek az
igazi vígjátékban mindig inkább
mellékszereplők; a főszereplő az
„egyoldalú szerelmes", aki nem tudja,
meddig nyújtózhat érzelmeiben, hiszen a
viszontszerelem takarója odáig nem ér; túl
öreg a lányhoz stb. Tehát: akár külső
(társadalmi), akár belső (szokás-) hata-
lomról van szó - kikerülhetetlenül drámai.
Röviden: nem igazgató-, nem rendező-,
nem színész-, nem szerzőcentrikus
színházat kell csinálni, hanem jó, tartalmas
színházat. Lüktető színházat. A szín-házi
élet és a színművek minden
rekvizitumával együtt. Kísérlet és
rekvizitum - mindkettő kedves számomra.
Olykor a kísérlet éppen a rekvizitum új
megvilágításba helyezésében van. Sokszor
tapasztaltam, hogy megjelenik egy drá-
mám, és fél évvel később még alig olvasta
egy-két színházi ember, színész meg pláne
nem. Az olvasók persze igen. Észrevettem
tehát egy szörnyű dolgot: a színészek - és
néha a rendezők is - alig olvassák az új
magyar drámát. Várják, amíg valaki
felhívja rá a figyelmüket. A szerzők
gyakrabban járnak színházba, mint
ahányan a színház berkeiből az új magyar
drámát rendszeresen olvassák. Mintha az

lenne az elv: „csak azt olvasom, amiben
játszom, amit bemutatnak". Tisztelet
persze a kivételeknek !

- Milyen rendezővel, dramaturggal dolgozik
együtt szívesen?

- Feltétlenül kell a dramaturg, de csak jó
dramaturg. Vagy jó, vagy ne is legyen.
Fontoskodó hátramozdítókra, szinekúra
vagy kegyelemállásokra nincs szükség.
Kellő diplomáciai érzék, komoly mű-
veltség, megbízható esztétikai ízlés, ren-
geteg színházismeret - ezek lennének a jó
dramaturg ismérvei. Én a magam részéről
azt szeretem - s eddig mindig is így volt -,
ha a kész darabomat olvassák, s azután
javítok, ha kell, vagy nem javítok, akár
kell, akár nem. A dramaturg az „első néző"

legyen - olvasóként is -, és ismerje föl a
darab specifikumait, s az esetleges
kísérleti mozzanatokat. Ne vélje
dramaturgiai tévedésnek azt, ami szán-
dékos invenció vagy experimentális elem.
A rendező se higgye tévedésnek az újítást
vagy a megpróbálandó elemet. Szeretem,
ha engem, szerzőt, „segédrendezőjének"
fog föl. Túlságosan nem bán-hatja meg,
hiszen végül is : ő dönt, mit hagy meg a
javallatokból. itt nincs értelme a hamis
hiúságnak, az én bőröm legalább annyira
„vásárra megy", mint az övé. Innen
vannak az olyan felemás kritikák,
melyekben a rendező rovására írnak
mindent, amit a darab - írásként - nem
valósít meg, vagy fordítva. Ha a
kockázatvállalás közösségét jobban hang-
súlyoznánk - módosulhatna a helyzet.

- Részt vesz darabjai próbáin? Szívesen
látják?

- Szeretek - szeretnék - részt venni
sokszor a próbákon: az első, a közbülső és
a végső stádiumban. Mintegy a próbaszám
felén. Ha hagyják, ha szívesen fogadnak.
Ha lázas, pezsdült, jó szellemű közös
munka van. Ha nem sértődik meg unos-
untalan mindenki. Én sem.

Általában rábízza magát a rendezőre,
vagy elképzelését tűzön-vízen keresztül igyek-
szik érvényesíteni?

- Az elképzeléseimhez tűzön-vízen át
csak akkor ragaszkodom, ha az a darab
központi mondanivalóját képviseli, s a
rendező „el akarná téríteni" a színmű
„repülőgépét". Ötleteket adok színésznek,
rendezőnek; mint „alkotó néző" olyasmit
mondok, amit én is látni szeretnék a saját
darabomban.

Enged-e a húzások, változtatások, át-
írások iránti kéréseknek ?

Húzni a legritkábban húzok, viszont a
rendezőnél: megengedem, hogy húzzon,
ha utána megmutatja. Darabjaim
nyomtatásban többnyire az eredeti válto-
zatban jelennek meg. Jobb szeretem, ha a
rendező húz: úgy vagyok vele, mint a se-

bészorvos, aki ha családtagot kellene ope-
rálnia, idegen orvoshoz küldi, nehogy re-
megjen a keze az aggodalomtól. Ha vi-
szont valami egészen alapvető érvet hoz-
nak fel, amiről sikerült meggyőzniök, ak-
kor változtatok is, húzok, bele is írok.
Egész darabomat- színház kérésére- még
sohasem írtam át. Egyetlen felvonást - egy
ízben. Én magam azonban többször átírom
fiókban heverő darabjaimat, a nyomtatás
előtt ugyancsak javítok. Így írom a drámát:
miután megérlelődött bennem - sokszor
évekig, mint például a Kálmán király -, egy-
két hét alatt megírom az első változatot. Ez
olyan, mint valami ormótlan tömeg. Csak a
kontúrok élnek. Nem akarom, hogy a
feszültség, az érdeklődés,, az izgalom
ellanyhuljon bennem a pepecseléssel.
Ilyenkor sok „vak szöveg" kerül a darabba,
csak azért, hogy ne álljak meg
lendületemben, tehát dinamikusan írok.
Ismeri a verstöltelék fogalmát: egy-egy szó
hosszabb változatát írjuk a versbe, nem
„ám", hanem „ámde" stb., hogy a ritmus
kijöjjön. Ez afféle licentia poetica is
egyben. Nos, ilyen „drámatöltelékkel",
„vaksorokkal" jelentéssel alig bíró
replikákkal van tele az első változat. Aztán
jön a második változat, a letisztázó gépelés
utána harmadik, sőt: könyvbe kerülés előtt
is simítgatok még rajta. Drámát, hacsak
nem jelenet vagy egyfelvonásos, mindig
egyből gép-be írok. Néha a rövideket is.
Sőt, a verset is, ha már bennem majdnem
kész van.

béget ér-e a munka a bemutatóval? Sor
kerül-e lényeges változtatásra a bemutatót
követően?

- Bemutató után be szoktam írni még
egy-két új replikát, de csak olyat, amit a
színésszel már kipróbáltattam, vagy egy-
egy végleges „játékot", ám semmi
lényegeset nem változtatok. A kocsi rab-
jainál, a pesti előadás alkalmával például
húztam, és hagytam kihúzni a funkció
nélküli replikákat, sőt egy pármondatos
epizódszereplőt is, mert éreztem, nincs
különösebb jelentősége. De a húzás egy
részét megőriztem a végleges szövegben
is.

- Van-e olyan tapasztalata, hogy nem
látja szívesen a színház azt a darabját, ame-
lyikről tudja, hogy már máshol elutasították ?

- Van ilyen. Ez szerintem bűnös szno-
béria - mert ártatlan és jó sznobéria is van,
olyan, amelyik „feldobja" az alkotót,
munkakedvet ad neki. Továbbá: alaptalan
hiúság. Szerintem: a „majd mi
megmutatjuk" sokkal hasznosabb lenne az
új magyar drámának, mint a „másnak sem
kellett - nekünk sem kell" hallgató-



lagos elve. Én például azt, ha egy dara-
bomat könyvből vesznek át, olyat, melyet
még nem játszottak - joggal az első
bemutató összes következményével já-
rónak tartom. Én tehetek-e róla, ha el-
addig „nem kellett" senkinek? Én lássam a
kárát? Szerintem könyvből nagyfo-
lyóiratból drámát kivenni éppoly „büsz-
keség" lehet, mint „íratni". Láttam én már
olyan méretre, szabónál készült ruhát,
hogy rossz volt ránézni, viszont olyan
konfekcióárut, hogy azt kérdezték: hol
csináltattad? Az is a magyar drámát
sújtja, hogy vidéki színház nem szívesen
játszik Pest után, sőt: ma már fordítva is.
Ezenkívül a televízió és a színház vi-
szonyát is nagyon sürgősen szabályozni
kellene. Sikeres előadásokat nem vesz-
nek föl a szériák után, miközben gyen-
gébb külföldi bulvárdarabokat, rosszabb
humorúakat igen.
 Játszhat-e a színház, kezdeményező

szerepet egy-egy darab megszületésében?
 Jó lenne, ha minden színház a szer-

zők s főleg a magyar szerzők színháza is
lenne egyben. A színház éltetheti az írót,
és elveheti örökre a kedvét mindentől.
Egy-egy darab születésében a szín-ház -
szerintem - főként úgy játszik szerepet,
hogy azt, amivel már amúgy is fog-
lalkozom gondolatban, kiprovokálja be-
lőlem. Tehát nem „tippadásról" van szó.
 Mi a véleménye darabjainak kritikai

visszhangjáról?
- A fanyalgó vagy itt-ott elismerő, de

inkább rosszalló kritikákkal egyre keve-
sebbet fogok törődni. Pláne, hogy észre-
vettem: egy kritikus megadja a hangot, s a
többiek majdnem szó szerint ugyanazt
írják. Tisztelet a nagyrabecsült kivétel-
nek!

- A kocsi rabjai, a Szeretők a hullám-
hosszon, A kettéfűrészelt zongora s az Egy
ember, aki megunta a bőrét című, az elmúlt
években színre került darabjait a kritika nem
fogadta túlságosan kedvezően. Jó néhányan -
így Mészáros Tamás is, a Magyar Hírlap 1976.
december 25-i számában, az önnel folytatott
beszélgetésben - korábbi művei színvonalát,
írói igényességét, történelem- és
valóságszemléletét kérik számon a fenti
drámáktól.

- A kritikusok megszokták, hogy az író
új darabjait mindig az író „régi jó"
darabjaihoz viszonyítsák. Sokszor meg-
feledkeznek arról, hogy ezeknek a „régi
jó" daraboknak a maguk idejében szintén
nem hozsannáztak túlságosan. Inkább
tehát összehasonlítási alapnak kell ez
nekik, jól meghatározott céljaik érde-
kében. Ha valahol, a színikritikában

gyakran hiányzik az úgynevezett mű-
központú, elemző bírálat. A kritikát fel-
színes és kategorikus minősítések uralják.
A csalhatatlan ítélkezés maszkja mögül,
nemegyszer; az elemi esztétikai alap is
hiányzik. Például nem gondolnak arra,
hogy a vígjáték útja éppolyan „görön-
gyös", mint a tragédiáé. Sőt, közönsége
jóval megosztottabb. Régi elméletem,
hogy a tragédia a demokratikusabb mű-
faj, és a vígjáték az arisztokratikusabb.

- Miért a vígjáték az arisztokratikusabb ?
- Mert általában a vígjátékon csak azok

kacagnak szívből, akiknek „nem ingük",
tehát nem vehetik magukra, vagy azok,
akik nem akarják észrevenni, hogy róluk
szól, vagy akik valóban nem veszik észre.
Akik azonban érintve, sőt sértve érzik
magukat, bizonyára nem kacagnak, és
nem tapsolnak. Miért ne tehetnénk föl,
hogy a kritikus is ember, és a fentiek
közül valamelyik kategóriába tartozik?
„Abszolút" nevetésre csak az a bohózat
számíthat, amely általános emberi szi-
tuációkat mutat be olyan derűs-könnye-
den, hogy minden néző „nagylelkűen"
felül tud emelkedni. Magyarán: a társa-
dalmi vígjáték sohasem lehet saját korá-
ban osztatlanul népszerű, sőt később sem
mindig, amennyiben az emberi helyzetek,
típusok némiképp ismétlődnek. Ki hinné
azt, hogy A revizor előadásain annak idején
mindenki és egyformán kacagott? Ki
hinné, hogy Moliére minden darabját
egyformán tapsolta minden rétegbeli
néző? Ki hinné azt, hogy Arisztophanész
vaskos komédiáinak társa-dalmi-politikai
célzásai egyformán nép-szerűek voltak
minden rendű és rangú néző előtt? Minden
ember legjobban a másikon szeret nevetni,
kevéssé önmagán. Van olyan előadás, ahol
csupán öt ember tud szívből kacagni a
bemutatott helyzeten, mert csak nekik
„nem ingük". Ettől még az előadás lehet jó,
sőt, a darab is. Ez nem jelenti azt, hogy
általában nincs humora, vagy nem érthető.
Sokszor valóban fehvetődik bennem a
kérdés: őszintén mondják-e némelyek,
hogy szükség van mai magyar vígjátékra?
Az is lehet, hogy nem gondolják
komolyan, „csak úgy mondják". Vagy
némelyek nem is tudják, mi a vígjáték. Ki
tudja? Egy bizonyos, az én vígjátékaim
akármilyenek is, nem mindig
alkalmazkodnak sem a publikum
ízléséhez, sem egy bizonyos meg-szokott
rendezői gyakorlathoz, a régi
szalonvígjátéki stílushoz. Lehet, eljön
majd a nagy találkozás. Hátha én is jobbat
fogok írni, s hátha az ízlés is fejlődik.

Ne feledjük, a groteszknek nagy hagyo-
mányai vannak irodalmunkban. Csokonai
klasszikus groteszkje vagy groteszk
elemekkel tűzdelt játéka, a Karnyóné meg-
előzi a történelmi drámát, Kisfaludyt,
Vörösmartyt. Mi az oka mégis, hogy gro-
teszk játékstílusunk nincs, noha ez a
"rangidősebb"? Beleszámítva a népi já-
tékokat, az iskolai színjátszások groteszk
csíráit is. Az e századi groteszkről lévén
szó Remenyiken, Déryn túl még Nagy
István Özönvíz előttjének alapötlete is ettől
duzzad: egy hitelező, aki le akarja
kosztolni-kvártélyozni az adósságot. Itt
már újra érződik - ha ösztönösen is -
Csokonai. Ezekről nem ártana vitát kez-
deni, amint ezt Debrecenben az Irodalmi
Napokon már felvetettem.

- Önnek hogy tetszettek vígjátékainak,
bohózatainak az előadásai?

- Nekem valamennyi tetszett. A miskolci
Kocsi rabjai Orosz György rendezésében
harsányabb volt, a József Attila
színházbeli - Berényi Gábor rendezte -
kicsit groteszkebb. A maga nemében
mindegyik jó. A Szeretők a hullámhosszon
Pécsett végig telt házakkal ment. A leg-
nagyobb sikerű ez volt. Karinthy Márton
nagyon érzi ezt a műfajt. A sikerben
persze az is közrejátszott, hogy társadalmi
kérdéseket csak éppen hogy érintettem, és
ezt is csak parodisztikus, bohózati szinten.
Így is akartam. A szórakoztatás volt a
célom. A néző tehát átadhatta magát a
szórakozásnak, amely ugyanakkor az
esztétikumon belül maradt. A kettéfűrészelt
zongorát Jurka László rendezte Miskolcon.
Szerettem ezt az előadást. Remélem: még
színre kerül ez a darabom is. A z ember, aki
megunta a bőrét című darabomnak
Pétervári István volt a rendezője
Veszprémben : a commedia dell'arte-
elemeket szerencsésen vegyítette az ak-
tuálissal, igazán jó előadás; akik nem
vették magukra az „inget", még jól is
szórakoztak.

 A közelmúltban melyik darabját játszották
külföldön?

Nemrég mutatta be a Vendégséget a
lengyelországi walbrzichi Drámai Szín-
ház. Ezt az állítólag nehéz darabot még az
ifjúsági bérlet bányász fiataljai is
visszafojtott lélegzettel hallgatták. A
színészek? A rendező? Le kellett volna fil-
mezni, ahogyan szeretik a szerzőt. Nem
engem, az élő szerzőt általában. Kérdések,
viták, döntőbírónak hívtak szerep-
értelmezésekben. Mintegy megérezték,
hogy én a Vendégségben, ahogy ezt azóta
már a kritika is felfedezte, némiképp új



színház és közönség
történelemlátást próbáltam meghonosítani.
És ablakot tárok a hitviták világa mint
hagyomány felé. Tudja, mi nincs a lengyel
színházi életben? Rutin és fanyalgás.
Cinizmus és minden áron való pénzhajsza.
Én legalábbis úgy vettem észre.

- Szeret színházba járni?
- Szeretek, de nem mindenáron. Tör-

ténelmi dráma helyett nem szívesen nézek
Feszty-körképet, a történelmi ember
helyett gyenge, újromantikus szobrokat.
Groteszk címén ügyetlen, erőltetett, ve-
rejtékszagú ötleteket. Mintha valaki
szándékosan így próbálná kompromittálni
a groteszket és „családját". Igazi, vérbő,
harsány és szórakoztató komédiák helyett
nincs kedvem komédiát nézni - hogy
nemlétező példát mondjak - az
unokanagynéniről, akinek klimax-
problémái vannak. Szóval: a valóságos
problémákat érintő vígjátékok és kabaré
helyett az álproblémákkal vagy nem-
problémákkal „küszködő", hivatásos
hasizomcsiklandozó munkáit. A legjobb
nyugati bulvárdarabnál is jobb szerintem
egy csupán közepes mai magyar komédia,
bohózat vagy kabaré, mert ennek legalább
érintőleges köze van napjainkhoz,
történelmünkhöz. Nem tudom, kinek nem
érdeke mindez. Kinek az érdeke, hogy a
repertoár éppen úgy álljon össze, ahogyan
összeáll? Úgy hiszem, az idő nagyon
hamar komorabban veti fel ugyanezeket a
kérdéseket. Számot kell vetni a nézők
cserélődésével, az ízlés némi változásával
is.

- Miket látott az utóbbi időben?

- Láttam egy Remenyik-darabot, a Vén
Európa Hotelt Veszprémben Horvai István
rendezésében, színvonalas elő-adásban.
Láttam Brecht A kaukázusi krétakörét
Miskolcon Csiszár Imre nagyon fantáziás
rendezésében, Kaposvárott egy érdekes,
tehetséges Godot-előadást Ascher Tamás
rendezésében. Egy szuggesztív erejű
Caligulát, Paál István rendezte Pécsett.
Nagyon tetszett a Madáchban az Ádám
Ottó rendezte Csillag a máglyán Láttam
aztán Pesten a lengyeleket Różewicz
Kartotékjával. Íme, egy látszólag teljesen
kaotikus, széthulló és értelmetlen, kiváló
darabból mit tud kihozni egy nagy színház
nagy rendezője és ragyogó színészei. Es
végül a Taganka nagyszerű Hamletje.
Remélem, a magyar színházi élet
ösztönzést kap ezektől a világszínházaktól.
Pláne, hogy tehetségek dolgában semmivel
sem vagyunk hátrább!

STAUD GÉZA

A színházi közönség
reflektorfényben

Az alábbiakban nem kívánunk semmi-féle
színházszociológiai kérdéssel foglalkozni,
pusztán ismertetni szeretnénk egy - a
színházi közönség vizsgálatára meg-
indított - külföldi kísérletsorozatot, amely
méreteire és eddigi eredményeire való
tekintettel jelentősnek látszik, és esetleg
néhány gondolatébresztő ötlettel is
szolgálhat a terület iránt érdeklődő
szakemberek számára.

Az a felismerés, hogy a színháznak
tudatformáló, nemzetnevelő, nyelv- és íz-
lésművelő funkciója van, tehát fontos
művelődési és politikai intézmény, a
XVIII. század végén, a felvilágosodás
gondolat-körében született meg, és első
gyakorlati következménye Európa-szerte a
Nemzeti Színházak életrehívásában
jelentkezett. A tudatosodás folyamatát
élénken szemlélteti a Magyar Nemzeti
Színház megnyitását előkészítő csaknem
fél év-százados vajúdás, valamint az i837-
ben megvalósult színház célkitűzéseinek,
szervezetének és műsorának kidolgozása,
amelyben az ország legkiválóbb szellemi
erői vettek részt.

Mindez a sok szellemi erőfeszítés azon-
ban csak magára az intézményre össz-
pontosult, s nem irányult arra a közegre,
amelyben a színház él, amely értelmét
megadja, sőt amely nélkül elképzelhetet-
len: a közönségre. Bármennyi gondot
okozott is a színházak látogatottsága, nem
volt akkor még mód arra, hogy vizsgálat
alá vegyék azt a látszólag amorf
sokaságot, amely olykor megtölti a néző-
teret, máskor indokolatlanul elmarad,
egyes esetekben sikerre visz fércműveket,
más alkalommal pedig megbuktat remek-
műként nyilvántartott drámákat. Nem is
gondolhattak rá, hogy kilessék az
„ezerfejű Cézárnak" nevezett titokzatos
hatalom titkait, hiszen még nem szüle-tett
meg az a tudomány, amely a közönség
összetételét és magatartásának ma-
gyarázatát megkísérelhette volna.

A szociológia csak a XIX. században, az
ipari munkásmozgalmak nyomán kezdett
kialakulni, de száz évnek is el kellett telnie,
míg a szociológiai vizsgálatok a színház
területét is érinteni kezdték. Tu-
lajdonképpen csak az utóbbi húsz évben

jelentkezett a színházi közönség vizsgá-
lata mint önálló tematika, és ekkor tűntek
fel az adekvát metodika első kísérletei is.
Ezek a vizsgálatok azonban mind a mai
napig nem tudtak rendszeressé válni.
Éppen ezért érezzük figyelemre méltónak
azt a próbálkozást, amely Bécsben a
színházi közönség vizsgálatát a rend-
szeres és módszeres tudományos kutatás
színvonalára kívánja emelni.

1974-ben az Osztrák Tudományos
Akadémia keretei között sajátos intézetet
hoztak létre a közönség tudományos
vizsgálatára. Ennek az intézetnek az a
feladata, hogy kutatásokat folytasson a
különböző művészeti megnyilatkozások
és formák (beleértve az audiovizuális
eszközöket is) néző- és hallgatóközön-
ségére vonatkozóan, és interdiszciplináris
alapon kidolgozza a tanulmányi terület, a
dokumentáció és a forráselemzés
rendszerét és módszereit.

A Közönségvizsgálati Kutatóintézet két
tagozatban működik: a történeti
szekcióban és a rendszertani-kísérleti
szekcióban, amelyeknek feladatai kiter-
jednek a közönségvizsgálat összes idő-
szerű problémáira, valamint a módszer-
tani modell kidolgozására is. Sőt, a rend-
szertani-kísérleti szekció támogatni fogja
a történeti szekció munkáját az informa-
tív, a statisztikai és más sajátos technikai
kérdésekben.

A két szakosztály vezetője Dr. Margret
Dietrich, egyetemi tanár, a bécsi Szín-
háztudományi Intézet igazgatója és Dr.
Karl Strotzka, a bécsi Tudományegyetem
orvosi fakultása Pszichológiai és
Pszichoterápiai Intézetének igazgatója.
Az Igazgató Tanács dr. Heinz Kinder-
mann vezetése alatt a következő tudo-
mányágak szakembereiből áll: színház-
tudomány, egyéb kommunikációs esz-
közök (film, rádió, televízió) tudomány-
ágai, zenetudomány, művészettörténet,
néprajz, történettudomány, szociológia,
statisztika, neurológia és fiziológia;
mindez azért, hogy az egyes tudomány-
ágak kapcsolataira épülő kutatás minél
szélesebb alapokra támaszkodhassék. A
közreműködőket is interdiszciplináris
felkészültségük alapján választják ki.

Az első történeti témák, amelyek ki-
dolgozásra kerülnek: egyrészt a Burg-
theater közönségének története, alapítá-
sától napjainkig, másrészt a salzburgi
ünnepi játékok közönségének átalakulása
Reinhardt kezdeményezésétől (1920) a
jelenkorig. Az első témakörrel foglalkozó
tanulmányok azóta egy hatalmas kötetben
(Das Burgtheater und sein


