
A z elmúlt évad végén, mint ismeretes, új vezetők kerültek a Nemzeti Színház élére. Az
ezzel kapcsolatos átszerződések több - főként vidéki - színházat érintettek. Számos
együttes új összetételben, megváltozott körülmények között kezdte az 1978/79-es sze-
zont. Régóta nem tapasztalhattunk ilyen mozgást a színházi életben. A változásokról és
az új évad terveiről mondják el véleményüket az alábbiakban a színházak vezetői.
Dokumentum gyanánt teljes szövegében közöljük Nagy Péternek, a Nemzeti Színház
igazgatójának az 1978. április 7-i rendkívüli társulati ülésen az igazgató, a főrendező és
a vezető rendező beiktatásakor mondott beköszöntő beszédét.

A győri, a veszprémi, a pécsi, a kecskeméti, a miskolci, a Békés megyei, a kaposvári és
a debreceni színház vezetőivel Zétényi Lili folytatott beszélgetést.

Nekem sem szokásom, talán a társulati
üléseknek sem szokása, de engedjék meg,
hogy legalább kezdetben, néhány sze-
mélyes, mondhatnám lírai szóval indítsak.
Az utóbbi hónapokban a Hevesi Sándor
tér vidékén erős zúgás hallatszott. Hogy ez
a zúgás a birr ámi erdőből indult-e vagy
Midás király nádasából, azt én nem
tudom, de mindenesetre a büfé, az öltözők
táján jobban lehetett hallani, mint kint a
téren, s a zúgást meg is lehetett érteni:
jönnek az ejtőernyősök. Ezt a magam
részére, a magam személyére vállalom;
valóban távoli tájról, kacskaringós, hosszú
útról és ejtőernyővel jöttem, ha tetszik,
mert gyorsan érkeztem - de hazaérkeztem.

Számosan tudják Önök közül, akik itt
vannak, de talán a fiatalabbaknak nem árt,
ha megmondom: nem ismeretlenül jövök a
Nemzeti Színházba. Harmadik generáció
vagyok ebben a színházban. Nagyapám
zsinórmester volt a régi Nemzeti
Színházban, a Múzeum körút sarkán.
Apám egy életet töltött el a Rákóczi úti
Nemzeti Színházban. Tőlük örököltem a
Nemzeti Színház 140 esztendős szellemét.
Jól tudom, hogy apám, akit Önök közül
sokan ismertek, sokan tanítványai voltak -
és a tanárnak talán legendája is van egy
kissé -, nem volt kora legmarkánsabb
színésze. De azt is tudom, hogy a színház
szerelmese volt, és a színházi mesterség
tudósa. Azt is tudom, hogy a Nemzeti
Színház eszméjéért, sokszor saját kárára
is, mindig odaadóan harcolt. Ezt tőle
örököltem, és tőle azt is, hogy a Nemzeti
Színház ügye valami különleges
felelősség, egy különlegesen nagy ügyért
vállalt felelősség, mert ez a nemzet
ügyével, a nemzeti üggyel összefonódott
kezdeteiben és mind a mai napig. Nem
kell Önöket emlékeztessem, mindnyájan
jól tudják, hogy a nemzeti nyelv, a
nemzeti gondolat ügyével együtt született
a nemzeti játékszín gondolata, és ebből
nőtt ki a Nemzeti Színház gondolata,
amely a szocialista nemzetben vál

tozottan, de ugyanolyan intenzitással,
vagy ha lehet, még erősebben kell hogy
tovább éljen.

Ugyancsak apámtól tanultam meg azt,
hogy a színház örök életű valami. Sokszor
csap át a színházon, hol a rivaldán innen,
hol a rivaldán túl, ilyen vagy olyan válság,
amely pillanatokra azt az illúziót kelti,
hogy elnyeli a színházat, megszünteti a
színházat. Én magam hányat éltem át, a
kinematográftól a hangosfilmen át a
televízióig. A színház mégis örök életű,
mert a színház valamit az ember
lényegéből fejez ki, sőt azt merném
mondani, hogy az ember leglényege
fejeződik ki a színházi játékban. Hiszen
mi az ember? A munka és a játék
választja el az állatvilágtól. És hol fe-
jeződik ki jobban a munka és a játék
egysége, mint a színházban, ahol a játék a
munka, és ahol a munka mit sem ér, ha
nincs benne a játék? Ez a kettősség, ez a
kettősségben levő egység az, ami a szín-
házat élteti, divatokon, válságokon ke-
resztül, és ez a kettős egység az, amely
mindig is fent fogja tartani, amíg az em-
ber ember marad.

Megbízatásom, meg kell mondanom,
egyszerre felemelő és nyomasztó. Egy
mentséget tudok a magam számára: nem
akarom senkinek a szerepét eljátszani,
nem akarok senki elől egy darabot sem
elrendezni, nagyon szeretnék mindenkit
abban segíteni, hogy a művészete kibon-
takozhassék, hogy jól érezze magát ebben
a színházban, és úgy érezze, hogy e szín-
ház tagjaként hasznos tagja a szocialista
társadalomnak.

Azokban a hetekben, amíg latolgatnom,
vitatnom kellett magammal és másokkal
azt a kérdést, hogy vállalom, vállalhatom-
e a Nemzeti Színház vezetését, nagyon
sokszor fordult meg a fejemben Bethlen
Gábor néhány szava, amit Móricz
Zsigmond jegyzett le a Tündérkert-ben:
„Másoknak a fejedelemség dicsősége
öröm és jóérzés, nekem teher és le-sújtó
sors; mások életük legfőbb mun

káját végzik érte, én ki nem térhettem
előle. Más fejedelmek virítanak, mint a
virág a napban, s tündökölnek, mint az
aranymadár az égen, én szomorú vagyok s
fekete." Ez egy kicsit keserű és szomorú
hang, de valójában ez járt nagyon gyakran
a fejemben, és ha ezt felidézni merem, azt
csak azért teszem, mert ne feledjük el,
hogy ez volt a hírharangja, az előhangja
Bethlen Gábor korszakának Erdélyben, és
én azt szeretném hinni és remélni, hogy a
nehézségek, a terhek el-lenére, amelyeket
vállalnunk kell, a Nemzeti Színház is
felvirágzása előtt, újabb virágzási
korszaka előtt áll.

Ennek, remélem, megvannak az elő-
feltételei. Komoly segítség van ehhez,
nem utolsó sorban a társulatban, amely
tele van jeles tehetségekkel, nagy tapasz-
talatú művészekkel. De emellett egyen-
rangúként merném említeni az új vezetés
kollektíváját is, mely, már az első ta-
pasztalatok alapján nyugodtan mond-
hatom, egy cél felé fog tartani, egy aka-
ratot fog kifejezni, és ugyanazt fogja
mindvégig akarni és képviselni a szín-
házon belül.

A mendemondák elkerülése érdekében
legyen szabad most ismertetnem azt is,
hogy a társulat kiktől válik meg a színházi
évad végével, és kik lesznek az új tagok,
akik a következő évadban idejönnek.
Tudom, hogy ezen a téren számos
mendemonda jár szintén, ennek a
legegyszerűbb átvágása az, ha nyílt szóval
beszélünk. A következőknek nem
javasolta a színház vezetése a lejárt szer-
ződés megújítását: Bordán Irén, Kánya
Katalin, Gyulai Károly, Mányai Zsuzsa,
Maróti Gábor, Szabó Ildikó, Nagy Réka.
Azt hiszem, Önök is tudják nagyon jól,
hogy mindezek tulajdonképpen nem ju-
tottak művészi megszólaláshoz, művészi
kifejezéshez a színházban való eddigi
működésük vagy nem működésük során,
és én azt hiszem, hogy bizonyos mértékig
nekik is szolgálatot teszünk azzal, ha
lehetővé tesszük, hogy másutt
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valóban bebizonyítsák a rátermettségüket
erre a pályára. A következőket kívánjuk a
társulathoz szerződtetni a jövő évaddal:
Ascher Tamás mint rendező, s a következő
színészek: Csomós Mari, Helyey László,
Koltai Róbert, Lázár Katalin, Molnár
Piroska, Papp Zoltán, Piróth Gyula,
Pogány Judit, Vajda László.*

Nagyon kérek mindenkit arra, hogy
ennek a listának a felolvasása pillanatától
kezdve szűnjék meg az, hogy vannak
régiek és újak: csak társulat van, csak
Nemzeti Színház van, és a régiek és az
újak holnaptól kezdve közös és egységes
munkára szövetkezzenek. Azt hiszem, a
vezetés elsőrendű feladata lesz az, hogy a
munkafegyelem terén némi javításokat
tegyen; önmagával szemben pedig, hogy
mennél inkább bevezesse a terv-szerűséget.
Igazi fegyelmet és áldozat-készséget a
társulattól akkor lehet kívánni, hogyha a
vezetés a maga részéről fegyelmet és
áldozatkészséget mutat szintén,
tervszerűséget tud produkálni, és - ezt nem
ígérem holnapra, remélem, hogy egy
esztendőn belül meg tudjuk valósítani -
hogy legalább egy fél évre előre minden
színész tudja, milyen mértékben tart rá
igényt a színház, mert akkor, ha ezt
biztosítani tudjuk, valóban
megkívánhatjuk, hogy minden színész az
alatt az idő alatt teljesen és elsőrendűen,
minden mást háttérbe tolva, a szín-ház
szolgálatában álljon.

És ahogy én eddig nyíltan beszéltem
Önökhöz minden kérdésről, amelyet e
pillanatban fontosnak és aktuálisnak tartok,
nagyon szeretném, ha a továbbiak során a
társulat életét a nyíltság, egyenesség
jellemezné, és mindenféle hátsó gondolatot
éppen az egymással szembeni nyíltsággal
tudnánk kiküszöbölni. Ezeken a talán
prózai, talán egy-szerű, talán említésre sem
érdemes lépéseken keresztül szeretnénk
kialakítani, megfogalmazni a Nemzeti
Színház sajátos, művészi arculatát,
feladatát, azt a feladatot, amely a Nemzeti
Színház előtt a XX. század utolsó
harmadában áll ; mert ne felejtsük el, hogy
ebben az utolsó harmadban lesz ez az
intézmény 150 esztendős, és reméljük, ezt
a 150. esztendőt már újra a saját falaink
között, az új Nemzeti Színházban
ünnepelhetjük.

Mit akarunk hát valójában? Megint

Azt, hogy Székely Gábor a színház
főrendezője, Zsámbéki Gábor vezető
rendezője lett, már Nagy Péter felszólalása
előtt, ugyan-csak e társulati ülésen
bejelentette Pozsgay Imre kulturális
miniszter. (A szerk.)

Bethlen Gáborhoz fordulok: ő mondotta,
hogy ,,...polgáraitól két kar s egész lélek
szorgalmas munkásságát kívánja a haza, s
fejedelmétől, tudván, hogy minden hivatal
Istentől van, bölcsességet kíván, s
békességet, s munkára való lehetőséget,
mert kész e hármas nemzet mind vérét s
mind életét kiontani a hazáért, míg rációja
vagyon, de sajnálná ócska bocskorát is
elnyűttetni hiábavaló herce-harcokon".
Valóban, saját területünkön is a nemzet
felemelkedésén dolgozunk, és az, amit mi
csinálunk, közvetlen hozzájárulás a
nemzeti kultúra kiteljesedéséhez. Milyen
eszközökkel érhetjük ezt el? Azt hiszem,
a Nemzeti Színház elsőrendű feladata az,
hogy a nemzeti hagyományokat ápolja,
műsorban, játékban, nyelvben. Műsorban
talán az eddiginél szélesebben kell ku-
tatnunk és megtalálnunk azokat a régi és
új magyar műveket, amelyek a Nemzeti
Színház színpadára méltók. Játékban is
meg kell találnunk és tovább kell él-
tetnünk, kibontakoztatnunk azokat a ha-
gyományokat, amelyek a Nemzeti Szín-
házban gyökereznek. És utoljára említem
azt, amit talán legelsősorban kellett volna
említenem: újra meg kell való-sítanunk,
hogy a Nemzeti Színház a magyar nyelv
kisugárzó fókusza legyen, a pallérozott,
szép és érthető beszéd fóruma, amely
példája lesz a magyar szín-játszásnak
általában, és a magyar beszédnek az egész
művelt közönségben.

A színházi hagyomány, akárcsak a
nemzeti hagyomány, nem valami élettelen
massza. Nem színházi múzeumot akarunk
csinálni. Mint minden kornak, mint
minden művészetnek, nekünk is át kell
fogalmaznunk a kor igényei szerint ezt a
hagyományt, de erre a hagyományra kell
támaszkodnunk, és a modernség az én
felfogásomban éppen ez a korszerűen
átfogalmazott, újrafogalmazott ha-
gyomány, nem pedig akármilyen hirtelen
jött divathullám megnyergelése.

Műsorpolitikánkat megfogalmazni
könnyű, megvalósítani nem lesz könnyű,
és nem lesz buktató nélküli. Meg kell ke-
ressük és meg kell találjuk azokat a mű-
vészeti válaszokat a mai magyar emberek
kérdéseire, amelyeket az élő és a
klasszikus magyar és nemzetközi
repertoár nyújt a számunkra. Így tehetjük
újra valóban nemzetivé a Nemzeti
Színházat. így válik újra nemzeti üggyé
az, ami ezek között a falak között
történik, ehhez kérjük és hívjuk
valamennyiük segítségét, és ezt a
segítséget köszönjük előre is.

ZÉTÉNYI LILI

Koncentrikus körök?

Beszélgetés vidéki színházi vezetőkkel

Győri Kisfaludy Színház

A győri színház társulata több mint ötven
évig játszott - ideiglenesen -- abban az
eredetileg tejcsarnoknak készült épületben,
melyből az 1978/79-es évadkezdés jelent
majd szabadulást: megnyílik Győr
impozánsan modern, több mint
háromszázmillió forintba került új szín-
házépülete.

Cserhalmi Imre igazgató és Meczner János
főrendező 1975 óta vezetik együtt a
színházat. Munkájuk eredményeként a
bérlők száma 1978-ra majdnem harminc
százalékkal nőtt.

- Munkásságukra a következő évadban fo-
kozottkiváncsisággal figyelnek majd, hiszen
az ú j épületbe új társulatot szerveztek, vidéki
viszonylatban is szokatlanul csábító feltéte-
lekkel.

C S E R H A L M I IMRE: Valóban, az új
épülethez a színészlétszám és a bérek
emelésére is engedélyt kaptunk, s így a
színészgázsi tekintetében sikerült a vidéki
élvonalba kerülni.

MECZNER J Á N O S : Miskolcról hozzánk
szerződött Kovács Mária, Bács Ferenc
feleségével, Tanay Bellával és Martin
Márta. Pécsről Holl István, Szolnokról
Baranyai Ibolya és Bor József rendező,
Kaposvárról Simon Géza, Debrecenből
Dzsupin Ibolya, Kecskemétről Varga
Károly, Békéscsabáról - az évad első felére
- Áts Gyula. Sajnos elment tőlünk Meszléry
Judit és Jászai László. Induló opera
tagozatunkba szerződtettük Póka Esztert,
Komorniczky Zitát és Krasznai Tamást.
Kaptunk tíz zenekari státust, így
huszonnégy tagú zenekarunkkal teljesen
függetlenedni tudunk a helyi
filharmonikusoktól. Tehát idén két s a jövő
évadra már három tagozatúvá bővülünk -
akkor indul ugyanis a balett részleg, Markó
Iván művészeti irányításával.
- Mi lesz az évad programja

C S E R H A L M I I M R E : Repertoár
rendszerben fogunk játszani, célunk, hogy
egy-egy szerepet több színészre is
kioszthassunk; így az előadások jobban
megőrizhetik frisseségüket. Kibővült tár-
sulatunk három helyen játszik majd: az új
épületben hétszáz férőhelyes a nagy


