a rendező, abban tudja segíteni a színészeket,
hogy emberi alaphelyzetekbe kerüljenek.
SzI: Azt hiszem, hogy a színház hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a
kultúrkurvaság és a kultúrsznobéria.
Általában az a hiedelem, hogy a színházban valami okosat vagy intellektuálisat kell mondani, holott az igazán
alapdarabokban - mint amilyen például a
Perzsák, a Romeo és Júlia, a Képzelt beteg
vagy a Cyrano - semmiféle filozófia,
semmiféle intellektualitás avagy tézisek nincsenek. A való élet nagyon kimetszett darabjai, azt is mondhatjuk, absztrakciói. Elég csak eljátszani. A bennük
levő intellektuális hordalékok - azok
későbbi dolgok. A közönség arra hajlamos részére, kritikusokra, igazából a
színházzal elméleti téren vagy elméleti
téren is foglalkozó színházi emberekre
tartozik. A színésszel - köztudott - nem
lehet eljátszatni egy elméletet, sem egy
filozófiai tézist vagy valamilyen filozófia
illusztrálását. ...A Cyranót és a Hamletet
nagyon sokan nem olvasták, és nagyon
sokan ismerik. Vagy előadásból, vagy
pedig mert annyira benne él a
köztudatban, mint egy világsláger. Mindenki dúdol belőle valamit. Márpedig
ugye, aki egy részét vagy két sorát eldúdolja a Sok idegen jár az éjszakában-nak az már tudja a dalt, mint ahogy az is, aki
azt mondja: „a többi néma csend" - már
ismeri a Hamletet, s hason-lóképpen, aki
fölmondja az orrmonológot, azt hiszi,
hogy elsajátította a Cyranót. A darab
számomra mindig annyi, amennyit
nekem mond, vagy amennyit bennem
mozgósít. Borzalmas volna, ha aszerint
kellene megcsinálnom, hogy melyek az
általános
elvárások
az
ilyes-fajta
anyaggal szemben, mint amilyen például
a Cyrano; nem is tudnám. Így aztán ez a
könnyebbik - s egyszersmind az egyedül
lehetséges megoldás. Van, aki azt tekinti
a színház feladatának, hogy darabokat
reprodukáljon, van, aki azt, hogy a
darabok kapcsán a lehetséges, az életben
előforduló sarkított helyzeteket vagy alapélethelyzeteket fel-tárja. Ilyenek a halál,
szerelem, házasság, elválás - tehát az
archetipizált
helyzetek.
A Cyrano
tökéletesen lehetőséget ad az ilyen irányú
megoldásra is; akkor miért ne ez lenne az
igazi? Vagy miért ne ez lenne az
egyetlen?
Cyrano-előadásunk, anélkül, hogy ez ren-

koncepció, úgy az, amit inkább a munka kiindulópontjaként érdemes számon tartanunk :
Helyey László Cyranója nem ragasztott
pótorrot. Ez az eltökéltségünk - amit természetesen Helyey színészi alkata és arcberendezése lehetővé tett -, meghatározta egész
munkamódszerünket. Helyeynek önmagában
kellett megtalálnia a titokzatos nagyorrú
poétahőst, az ősalakot, kinek „csúfsága nagy
teher". Rostand műítészektől és irodalmi
ízlésükre kényes színházi emberektől gyakran
körülfintorgott műve - minden várakozásunkat
fölülmúló módon engedett bennünket leásni az
emberi mélyrétegekbe. A három színész - Réti
Erika, Helyey László és Mihályi Győző - az
emberi
meghasonlottságnak
olyangyötrelmesen igaz relációit fedte föl s
hozta felszínre, melyeket legföljebb lidércálmainkból ismerünk.
Azoknak persze, akik jól lezárt elvárási
rendszerük kalodájából figyelték végig a színpadi eseményeket - mindez bizarr élményt
kellett hagy jelentsen. Leginkább Mihályi
Christiania. Mihályi magára vállalta a
pszichikai kaland ijesztő kockázatát: testileglelkileg beleolvadt egy másik férfialakba,
föladott magából mindent, ami „Christian",
hogy a Janus-arcú, kéttestű, de egylényegű
Cyrano-szimbiózis részeként futhassa le szerelemtől és haláltól megpecsételt üstököspályáját. Helyey Cyranója is visszavonhatatlanul kettéhasadt, amikor szerelmi és költői
tébolyában szellemét egy idegen férfitest szövetségesévé forrasztotta. S íme a közösen imádott lény, Roxan : Réti Erika a meghasonlottság harmadik, legsúlyosabb fázisában
egy megbocsáthatatlan bűn elítélje. „Jaj
neked, lélek, ki arra sem vagy jó, hogy megismerd a saját kedvesed" - mondja Kleist az
Amphytrionban ugyanerre a bűnre. Réti, aki
számára ez a szerep kivételes színészi lehetőséget biztosított, az elvakult, végletekben élő
asszonyszenvedélynek döbbenetes jelenségeit
hasította föl magából.

Olykor megadatik, hogy a színházban a
színészek fizikai jelenlétének, testi és pszichikai
történéseinek olyan mágikus kisugárzása
legyen, hagy mindaz, ami velük és közöttük
estéről estére megtörténik - megtörténjék a
nézőben is. Úgy hiszem, Cyranoelőadásunknak megvolt ez a katartikus képessége. És biztos vagyok benne, hogy minden
este bent ült a közönség sorai közt néhány
dezői koncepcióból következett volna, nem néző, kinek tudatalattijából fölmerült a színkövette a Cyrano játszás hagyományait: a padi történés hatására egy őskép, melyre most
Cyranót játszó színész nem volt az előadás ráismert.
sztárja. S ha egyáltalán létezett valamilyen
A z őskép, az ősélmény, az tehát, amelyről

Grotowski úgy vélekedik, hogy állandó és
közös, tehát átadható.

ZÉTÉNYI LILI

Beszélgetés új színházi
vezetőkkel

Debrecen
Idézet a SZÍNHÁZ 1978. októberi számából: „Debrecenben az elmúlt hat év
alatt három igazgató és három főrendező
váltotta egymást, s ezek a változások
sohasem történtek párhuzamosan. A
következő évadnak is nagyon változásszaga van, pedig Bényei József igazgató és Sándor János főrendező közt
nincsenek nézeteltérések." 1979. január
elsejével kezdődően Gali Lászlót a debreceni Csokonai Színház igazgatójává,
Lengyel Györgyöt, a Madách Színház
rendezőjét, a debreceni Csokonai Színház művészeti vezetőjévé nevezték ki.
A legendás kulturális hagyományokkal
rendelkező Debrecen színházi életé-nek
mélypontját élte az elmúlt hónapokban:
1978 júliusában bezárt a színház,
rekonstrukciója halaszthatatlanná vált, a
Kulturális Központ színházterme viszont
nem készült el az ígért 1978. november 7i határidőre. Minden produkciót, operát,
operettet,
prózát
a
Hungária
Kamaraszínházban adott elő a társulat. S
ha már a társulatnál tartunk: az is nagyon
meggyengült erre az évadra, hiszen tavaly
tizennégyen szerződtek el a színháztól, az
ottmaradottak közt pedig nagy volt a
széthúzás. Ilyen állapotban találta a
színházat Lengyel György és Gali László.
De vállalták a debreceni színházi szellem
felélesztésének nagyon nehéz feladatát,
hiszen mindkettejük számára szívügy a
debreceni Csokonai Színház.
Lengyel György: Debrecenhez fűződő
kapcsolatom 1961-ben kezdődött. Itt rendeztem meg diplomamunkámat, A z ész
bajjal jár című darabot. Ezután a Csokonai
Színházhoz szerződtem. Már főrendező
voltam, amikor 1966-ban a Madách
Színház hívott. Soha nem múló szeretettel, sőt talán nem szerénytelenség, ha azt
mondom, hogy büszkeséggel emlékszem
azokra az évekre. Kedvenc rendezéseim?
Hosszú a sor: Csehov Sirálya Nagy Annával, Dégi Istvánnal, Sinkó Lászlóval,
Brecht Kaukázusi krétaköre szintén Nagy
Annával és Linka Györggyel, A szecsuáni
jólélek Béres Ilonával, Shakespeare Vízkeresztje Latinovits Zoltánnal, az Ahogy

tetszik Tóth Judittal és Kézdy Györggyel a
I I I . Richárd és a Peer Gynt megint csak

ban is. Úgy tervezzük, hogy a Hungáriában adjuk elő a zenés darabokat, az igéLinka Györggyel.
nyesebb próza és opera kap helyet a MűGali László: 1976-ban kaptam diplomát, velődési Központ színháztermében, a
az én vizsgarendezésem is Debrecenhez stúdióban pedig modern, kísérleti darafűződik, az Énekes madarat rendeztem bokat mutatunk be.
Reviczky Gáborral, Novák Istvánnal, Kóti
- Ezt a színházi hullámvölgyet nyilván a
Arpáddal. Két évig voltam a debreceni közönség sínylette meg leginkább. Hogyan
színház rendezője, utána Pécsre, illetve kárpótolja Debrecen közönségét az új vezetés ?
Lengyel György: Kevésbé szépen fogalezzel párhuzamosan a tele-vízióba, majd
pedig Kecskemétre kerültem. Örömmel mazva ez azt jelenti, hogy a közönség
"
tértem most vissza Debrecenbe, s külön bizony „kiszokott a színházból. Ezért
évadvégi
darabválasztásaink
elsősorban a
öröm,
hogy
Lengyel
Györggyel
visszaszoktatást célozzák. Két, jövőre
dolgozhatom együtt.
Lengyel György: Én is nagyon fontos-nak diplomázó főiskolás - Ádám Ottó
tartom, hogy hasonlóan gondolkodó növendékei - rendezte a Művelődési
emberek közös szellemi fórumává váljék a Központ színháztermének nyitó előadászínház, ezért tartom nagy nyereségnek, sait. Hegyi Árpád Jutocsa Barta Lajos
hogy sikerült megnyernünk dramaturgnak Sötét ház, Balogh Gábor Nagy Lajos Új
Osztovits Leventét. Nagy segítségünkre vendég érkezett című egyfelvonásosát állította színpadra. Jelképnek szánjuk azt,
volt műsortervünk össze-állításában.
hogy két pályakezdő fiatal mutatkozik be
- Műsorterv színházépület nélkül ?
Lengyel György: Az igaz, hogy a nagy- elsőként az új színházteremben. Én Szabó
színház rekonstrukciója még csak döcög, Magda Régimódi történet című darabját
de megígérték, hogy 1981-ben készen lesz. rendeztem meg, a Madách szín-házi
Működik a négyszáznegyven férőhelyes bemutatótól kissé eltérő felfogásban. Gali
Hungária Kamaraszínház, és márciusban László Ben Jonson Volponéját viszi színre.
átadták a Művelődési Központ négyszáz A stúdióban a két fiatal, Hegyi és Balogh
terveznek bemutatókat.
személyes, gyönyörű színháztermét.
- Műsorpolitikájuk azonban csak a következő
 Milyen lesz a színpadi gépezet ?
Lengyel György: Forgószínpad és trége- évadban bontakozhat ki.
Gali László: A Művelődési Központban
rek sajnos nem lesznek, a színházi tér
viszont nagyon szép. Alkalmazkodnunk jövőre operát is bemutatunk : Verdi
kell majd az adottságokhoz. Lesz a Mű- Aidáját és Offenbach Hoffmann meséit.
velődési Központ épületében egy száz Lengyel György Schiller Fiesco című
férőhelyes stúdiószínházunk is. Szeretnénk drámáját rendezi.
egyébként a Művelődési Központot
Lengyel György: Nagyon keményen poHorváth Árpádról elnevezni, mert úgy litizáló darab ez, a Tartuffe-vonal folytaérezzük, hogy annak a három évnek, amíg tását érzem morális és politikai kérdéső Debrecenben dolgozott, színházi felvetéseiben. Gali László a Csendes Don
eredményei számunkra is művészi alapul Tovsztonogov-féle dramatizálását állítja
szolgálhatnak.
színpadra, vagy Dvoreckij Veranda az
 A három hely három profilt is képvisel
erdőben című darabját, a szovjet dekád
majd ?
keretében. Ő rendezi majd Tamási Aron
Gali László: Régi vita, hogy nép-színház Ördögölő Józsiás című művét is. Hegyi.
kell-e Debrecenben, amolyan „uram- Árpád Jutocsa vizsgarendezése Ödön von
bátyámozó" stílusban vagy nem. Mi erre a Horváth A végítélet napja, Balogh Gáboré
kérdésre úgy válaszolunk, hogy a francia Ghelderode Barabbás című da-rabja lesz.
értelemben vett nép-színházra van Foglalkozunk
Hubay
Miklós
két
szüksége a városnak, de népieskedő darabjával, a Tüzet viszek új változatával és
színházra
semmiképpen.
Ebben
a a
Szophoklésszel
is.
A
Hungária
kétszázezer lakosú városban elég jelentős Kamaraszínházban mutatjuk be Heltai
munkásréteg él, viszonylag széles és Jenő és Novák János musicaljét, a Lumigényes értelmiségi rétege van, s vannak pacius Vagabundust, és a gyermekév almég az úgynevezett „cívisek". Egyikről kalmából a Légy jó mindhaláligot. A stúsem szabad lemondanunk, ezért nem dióban Szikora János rendezi vendég-ként
vihetjük el kizárólagosan egy irányba a annak az Ungvárnémeti Tóth Lászlónak a
színház profilját. Ez az út a közönség Narcissusát, akit számunkra Weöres
elvesztéséhez vezetett a múltSándor fedezett föl a Psyché című
könyvében. Tervezünk a stúdióban
Sarkadit, Kocsis Istvánt, három

Frisch-egyfelvonásost, Beckettet, Pintert
és Albee-t. Kiírtunk egy meghívásos
drámapályázatot, két „kategóriában",
külön a már ismert, neves drámaíróknak, s
külön a pályakezdőknek. Ebben is
segítségünkre volt Osztovits Levente.
- A szegnövekvő feladatokhoz erősebb társulatra is szükség lesz?!
Lengyel György: A társulatfejlesztés egyik

legfőbb gondunk és dolgunk. Különösen a
fiatal színészek és a színésznők
számítanak nálunk hiánycikknek. Most
hozzánk szerződik Spányik Éva, Bajza
Viktória, Téri Sándor, Zsolnay András és
Görbe Nóra, de természetesen számítunk
vendégekre
is,
akik
megoldják
gondjainkat. Egy újabb év múlva az ígéretek szerint nyolc színészstátust kapunk,
ezekre a helyekre elsősorban frissen
végzett főiskolásokat fogunk szerződtetni.
 Ezek tervek : de mikorra érhetnek be ?
Lengyel György: Úgy érzem, olyan

ütőképes műsort állítottunk össze, melylyel nyernünk kell - már jövőre.
Játékszín

Amikor az egykori Kamara Varieté helyén megnyílt a Játékszínnek elkeresztelt
kis befogadó színház, mindenki más
elképzelésekkel és elvárásokkal fogadta.
De mindenki örömmel is, mely öröm az
új lehetőségnek szólt. Lassan eltelt egy
évad, s még mindig csak a lehetőség
ténye okozhat örömöt, a megvalósulás, a
színházi vérkeringésbe való tényleges
bekapcsolódás várat magára. Az évad
közben ide művészeti igazgatónak kinevezett Giricz Mátyásra tehát legalább
olyan nehéz munka vár, mint a színházcsináló debreceniekre.
 Nekem valójában nem is kell új elképzeléseket megvalósítanom, csak az
eredeti célt, mely engem lényegében
lelkesít. Számomra az a fogalom, hogy
befogadószínház, a következőket jelenti:
felkutatni azokat az érdekes és sajátos
írói, rendezői és színészi elképzeléseket,
melyek megvalósítása más színházban
akadályokba ütközik. Mindez persze kockázatvállalást is kell jelentsen - a befogadószínház szerintem akkor érdekes, ha a
kockázatok színháza -, hiszen csak így
hathat serkentőleg az egész magyar
színházi életre. Legfőbb feladatomnak azt
érzem, hogy bábaként színpadra segítsem
a lekülönfélébb elképzeléseket. fontos
tehát, hogy én nem elsősorban
rendezőként vagyok itt jelen.
- Milyen pródukciók kerülhetnek a Játék.színbe ?

- Csak a színvonalasak. Ezen kívül
semmilyen más mesterséges korlátot nem
állítunk fel kritériumként: nem számít a
korosztály, befutottak és pálya-kezdők
előtt egyaránt nyitva a kapu, sőt, műfaji
kötöttségek sincsenek. Az adott színházi
térben elképzelhető balettől a bábozásig
bármit meg lehet csinálni. Szívesen látjuk
a profi színvonalat elérő műkedvelő
együtteseket is.
 Teret
adnak
amatőröknek?

tehát

a

legjobb

 Én a Játékszín alá legszívesebben azt
írnám oda: Lehetőségszínház. Ezt a
lehetőséget pedig minden tehetséges
embernek meg kell kapnia. Különösen
nagy figyelmet kell fordítani a pályakezdőkre a tehetséges szárnybontogatókra. Ennek a színháznak nincsenek saját
művészei, ezért egy-egy előadáshoz olyan
társulatot kell verbuválni, melyben
mindenki azonos művészi nyelvet akar és
tud beszélni. Lehet, hogy mint rendező én
is beszállok majd ebbe a munkába, de
nem feladatom, hogy főrendező-ként a
magam arcára formáljam ezt a színházat.
- Ha ez a „lehetőség"- elképzelés a programban is megnyilvánul majd, a színházra is
jobban odafigyel a szakma és a közönség?
- Amióta működik a Játékszín, a ren-

geteg nehézség ellenére is bebizonyította
létjogosultságát. Nincsen baj a színház
látogatottságával, bevételi tervünket túl is
teljesítjük.
Ez
csak
fokozza
felelősségünket egy jobb program kialakításában. Legfontosabb feladatunk a
saját bemutatók számának növelése,
hiszen nem az átvétel a játékszín célja.
Ehhez azonban egy létszámban és tudatban egyaránt ütőképes apparátusra van
szükség, mely virtuózan tud alkalmazkodni a gyakran, produkciónként változó
feltételekhez. Pár nap alatt kell tudni áthangolódni: ennek megteremtését tekintem elsőrendű dolgomnak. A saját bemutatók mellett természetesen továbbra is
helyt adunk az adaptációknak, de ezeket a
saját igényeinkhez és lehetőségeinkhez
kell alakítani. Külföldi és hazai
együttesek vendégjátékára is sor kerülhet,
de csak akkor, ha ezek adott hibáinkból a színpad mérete, a kukucskálószínpadjelleg, a hiányos felszereltség, a
zsinórpadlás és a forgó-színpad hiánya, a
technikai
bravúrok
keresztülvihetetlensége, a jelzésszerű
díszletek - erényt képesek kovácsolni.
Legközvetlenebb feladatunk a mostani
évad tisztességes befejezése: májusban
szeretnénk bemutatni Székely Gábor
rendezésében Mrožek Emigránsok című

darabját, s ezt a produkciót a következő CSÍK ISTVÁN
évadra is átvisszük. Babarczy László
Pirandello-egyfelvonásosokat rendezett A szükségesnél
Kaposvárott, ezeket csakúgy, minta debkevesebb!
receniek Barta Lajos- és Nagy Lajosbemutatóját, vendégül látjuk.
 A további eredmények eléréséhez azonban
a színház felsőbb irányításának kérdését is meg
kell oldani.

 Ez a kérdés bizony még tisztázásra
vár. Jelenleg kettős irányítás alatt élünk.
A színházat művészi szempontból
közvetlenül a Kulturális Minisztérium
irányítja, ugyanakkor szervezetileg a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat egyik
üzemegysége vagyunk. Úgy hiszem, nem
kell különösebben ecsetelnem az ebből
eredő ellentmondásokat: a színházaknak
mint intézmények nek megvan a maguk
bevált struktúrája, mely erősen különbözik egy vállalat felépítésétől. Keressük
a megoldás lehetőségeit, de még nagy
gondot jelent az üzemelés módozatainak
megtalálása.
Az egyes produkciók sikere nagy részben függ az egyeztetéstől is. Nem könynyű probléma, de az eddigi gyakorlat
igazolta, hogy megoldható. Szeretnénk
kialakítani az egyes előadásokban egyfajta produceri-szervezői rendszert. Ilyenkor egy-egy művész vállalná magára a
produceri tevékenységet, aki szívügyének tekinti az egész előadást. Ezzel is
próbálkozunk, de még nem sikerült.
Például idő hiányában Garas Dezső nem
tudta az idén producerként irányítani a
tervezett Csurka-bemutatót.
- Ezzel megint a tervekhez és a jövő évadhoz
érkeztünk.

 A következő évadra öt saját bemutatót tervezünk, de most még nem
tudok címekkel szolgálni. Szeretnénk mi
is részt venni a moszkvai drámai
fesztiválon, bár még nem tudjuk, milyen
előadással.
 Kiket hív meg tehát a Játékszínbe?
- Amikor ezt a színházat létrehozták, az

alapítók
felajánlottak
egy
kitűnő
lehetőséget: felhívtak mindenkit, hogy
pályázzon egy-egy előadásra - ám sajnos
az érdeklődés nem volt megfelelő, tehát
tovább kell kutatnunk tehetséges emberek
és együttesek, alkalmi társulások után.
Mindenkit szívesen látunk itt a
Játékszínben. Jöjjenek filmrendezők, akik
szeretik a színházat, írók, akik saját maguk szeretnék egyszer színpadra állítani
saját művüket, és jöjjenek színészek,
akikben él a rendezői ambíció. Örülnék,
ha Darvas Ivánt, a rendezőt, éppen a
Játékszín avathatná föl.

is

Beszélgetés Donáth Péterrel

A kaposvári Csiky Gergely Színház plakátjain, közel két esztendeje, egyre
gyakrabban tűnik fel egy név, Donáth
Péter neve. Első munkáját a televízió
jóvoltából nagyon sokan láthatták: ő tervezte Okudzsava regénye, a Merszi, avagy
Sipov kalandjai színpadi változatának
díszletét. De az őáltala kialakított színpadi térben játszották Shakespeare Szeget
szeggel című művét is. Pirandello két
egyfelvonásosához, az Alom (de talán
mégsem) és a Férfi, aki virágot hord a
szájában című darabokhoz, amelyekkel
Agrigentóban, a decemberi Pirandellofesztiválon vendégszerepelt a színház,
ugyancsak ő készítette a terveket; legutóbbi, jelentős munkája Gombrowicz
Esküvő című művének díszlete volt.
Donáth Péter képzőművész; a különböző kiállításokon bemutatott képei olyan
alkotónak mutatták, aki egyre inkább
törekszik a tér birtokbavételére.
 Hogyan jutott el végül a színházi térformáláshoz?

 Nagyon egyszerűen. A Balázs Béla
Stúdió vetítésén ültem; két film között
odaült mellém Asher Tamás, és megkérdezte, nincs-e kedvem díszletet tervezni.
Én meg azt mondtam, hogy van. Az első,
közös munka után valahogy ottragadtam
a színháznál.
- A Sipov kalandjairól volt szó?
 Igen. Először azt hittem, valamelyik
közös ismerősünk adta neki az ötletet,
hogy velem próbálkozzék, esetleg a filmesek közül valaki; de azután kiderült,
hogy egészen másról van szó. Annak idején én terveztem a regény borítóját, és
ennek alapján gondolta, hogy a dísz-lettel
is megbirkózom valahogy.
- E z t megelőzően semmiféle kapcsolata nem
volta hivatásos színházzal?

 Semmi, ha csak azt nem tekintjük
kapcsolatnak, hogy eleve averzióval
viseltettem iránta. Meg a film iránt is.
Azok a színházi előadások, amelyekre
nagy néha betévedtem, csak megerősítettek a hitemben : fárasztónak, semmitmondónak, unalmasnak találtam őket.
Talán éppen ezeknek az ellenérzéseknek
köszönhető, hogy az amatőr, avantgarde
színházzal viszont igen szoros kap-

