Minisztériumtól, és ez nagyon komoly
hivatalos elismerés, örülünk is neki
nagyon. A szakmai visszhang is eléggé
pozitív, a sajtóvisszhangok is eléggé
nyíltak, őszinte hangúak; sokat írtak
rólunk, jót is, rosszat is, de azt hiszem, ez
így van rendjén. A színházi közvélemény
tehát úgy gondolja, hogy mi jól működünk.
A tényleges helyzet viszont, ahogy mi
próbáljuk józanul látni a munkánkat, nem
ilyen kedvező. Ennyire nem volt jó az
évadunk. Volt benne bukás is, volt benne
olyan darab, amit nem kellett volna
előadni, volt, amit másképp kellett volna
megcsinálni, és volt nagyon híres
előadásunk, amelyik-ben nem ártott volna,
ha a színészi munkára több gondot
fordítunk. Nem kellett volna bemutatni, és
ha korábban kerülök Szolnokra, nem is
mutatjuk be a Vérrokonokat, mert nagyon
nehezen appercipiálható, nincs meg az az
egészen tiszta egyszerű síkja, mellyel az
egyszerű néző is azonosulni tudna. Az
effajta darabok közül sokkal jobban
szeretem
a
Tangót.
Lemérhettük
Szolnokon, hogy a Tangó előadását
mindenki meg tudta érteni a maga szintjén.
Örkény más darabjai, a Tóték, a
Kulcskeresők, például, többrétegűek. Nem
mutattam volna be a Hamis pénzt, mert
Gorkij remekműveihez képest ez csak
vázlat. A Macbethtel pedig az volt a
probléma, hogy a kétségtelenül az idei
magyar
színházi
évad
egyik
legizgalmasabb rendezői kísérletének
kiemelkedő értékei a színészi munkában
nem realizálódtak eléggé. Ami pedig azt
illeti, hogy mi milyen hatással voltunk a
közönségre - a helyzet itt siralmas. Senki
nem mondja ki, én kimondom: a
fővárosban színházi konjunktúra van,
vidéken dekonjunktúra. S ez évekre
visszamenő folyamat. Sok a foghíjas ház, a
fantombérlő,
fantomnéző;
kitűnő
előadásaink is nagyon gyenge házak előtt
mentek. Á szolnoki közönség és a szolnoki
színház között a viszony el van
mérgesedve. De ez azt hiszem nem csak
szolnoki jelenség. Az arányokat az elmúlt
évek során nem minden esetben keverték
ki helyesen a színházvezetők. Ezek a
vidéki szín-házak kísérleti műhelyeivé
váltak a magyar színházművészetnek.
Nagyon fontos dolgok történtek a szolnoki
szín-házban is, de a kísérletek és a hétköz-

napok között jobb arányt kell kialakítani
ahhoz, hogy ezek a színházak ott, abban a
városban, ahol működnek, realizálni
tudják,
társadalmiasítani
tudják
önmagukat, önmaguk tevékenységét. Azt
hiszem, több szezonban több kis lépés - ez
a célravezetőbb út. Az a célom, hogy
olyan művészszínházat csináljak a
kollégáimmal, amely egyúttal populáris is
tud lenni. Erre ismét csak a Tangót tudom
példának felhozni, ami a mi nemlátogatottságunkhoz képest látogatott
előadás volt. Az ugyanis nem árt, ha a
kísérletek
is
igazi
színdarabokkal
történnek. A Cyrano de Bergeracból is lehet
korszerű előadást rendezni, és például
Kaposvárott a Cyrano a Manci néninek is
tetszett és a felügyeleti szerveknek, a
sajtónak és a szakmának is.
 Térjünk vissza egy előbbi félmondatára.
A z t mondotta: volt olyan előadás is az idén
Szolnokon, ami kifejezetten bukásnak tekinthető. Ezt így nyíltan bevallani - elég
szokatlan dolog, hiszen azt szokták mondani,
hogy nálunk egy színházi előadás egy-szerűen
nem tud megbukni.
 Ez az előadás a Bacchus volt. Helyes

volt a bemutatás szándéka, az, hogy régi
magyar drámai emléket akartunk feleleveníteni. Én magam is nagyon hittem
benne - de a darab színházi feldolgozása
nem sikerült. Minden szezonban mindig
van valami, ami mostoha helyzetbe kerül , most Szolnokon ez volt az. Normális
helyzetben - és a jövő szezonban már
talán ilyen lesz - nekem azt kellett volna
mondanom a premier utáni reggelen, hogy
ez a darab többet nem megy. Az adott
helyzetben, az adott struktúrában és bérleti
rendszerben nem tudtam ezt mondani, így
a bukott előadást is játszani kellett.
Ahhoz, hogy ezt megtehessem, meg
kell teremteni azt a lehetőséget, hogy
legyen a tarsolyunkban egy másik, már
félkész vagy kész darab, amit a kivett
darab helyére azonnal be lehet dobni. A
jelenlegi struktúrában ez majdnem
megoldhatatlan, de mi szeretnénk mégis
módját ejteni valahogyan. Így aztán talán
el tudjuk érni, hogy egy darab meg is
bukhasson. Én személy szerint nagyon
boldog lennék, ha előbb-utóbb a magyar
színházművészet odáig fejlődne, hogy a
bukásokat is be tudja vallani.
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A nagy lehetőség
kötelmei
Interjú Cserhalmi Imrével,
a győri Kisfaludy Színház igazgatójával

A magyar színházi élet kivételes várakozással tekintett az 1978/79-es győri
évad elébe. A várakozást nem csupán
művészi okok indokolták, hanem az a
technikai körülmény is, hogy Győr-Sopron
megye új színházat építtetett Győrött.
Magyarországon évtizedek óta nem
építettek új színházat, ily módon ez a
„létesítmény" a kelleténél nagyobb
várakozásokat ébresztett. Volt aki csodát
várt, s volt, aki eleve fenntartással
szemlélte a megújulni vágyó győri
társulat törekvéseit.
 Milyen érzésekkel indultak neki az új
évadnak - kérdeztük Cserhalmi Imrét, a
színház igazgatóját.
 Nagyon jól tudtuk, milyen nagy lehetőséget kapott a magyar színi kultúra és
Győr városa azáltal, hogy felépült ez a
márványpalota. A korábbi épülethez
viszonyítva ez minőségileg valami egészen új és más. A lehetőség és a felelősség egyszerre volt felemelő és nyomasztó.
- Hogyan készültek az új színház
megnyitására?

 Az évadnyitást tudatos társulatépítés
előzte meg. Sokan csatlakoztak hozzánk.
Feltételezésünk mindig pozitív volt: aki
jött, azt jóhiszeműen, sőt szeretettel
fogadtuk.

 A munkakörülmények is sokkal kedvezőbbek voltak az általánosan szokásosnál.
Ennek ellenére sem sikerült tökéletesnek
mondható társulatot összekovácsolni. Mi
ennek az oka?

 Az idő rövidsége. Jó színészeket
szerződtettünk, de ez így önmagában még
nem jelenthet egységes társulatot.
Nemcsak sok, de sokféle ember is jött
hozzánk a múlt évadban. Egy év kevés
ahhoz, hogy a szerteágazó törekvéseket
egységesíteni lehessen.
- Ennek következményei is megmutatkoztak.
Az 1978/79-es évad nem volt túl sikeres. Ezzel
egyetért?

 Részben. Ez az évad két, egymástól
nagyon különböző részre osztható. Az első
fele valóban nem hozta meg azokat a
sikereket, amelyeket vártunk, de a második
felében már fel tudtunk mutatni néhány
igen jó előadást.

- Miben látja a kettősség okát?
- Az okok sokrétűek. Egyrészt való igaz,
hogy számtalan objektív nehézséggel
küzdöttünk. Az új épületet meg kellett
ismernünk, birtokba kellett vennünk. Ez hazai viszonyainkat ismerve - nem tartozik
a legkönnyebben át-hágható nehézségek
közé. De távolról sem szeretnénk mindent
a műszaki viszontagságokra hárítani. Ezek
bár-mennyire is léteznek, mégsem
takarhatják el egyéb problémáinkat.
Azokat, amelyek lényegesebbek enné].
- Nem hiányzott itt valamely meghatározó
rendezői egyéniség?
- Kérdését az egész szakma indokolt-

nak fogja találni, ezért hadd feleljek rá
kissé részletesebben. Mindenekelőtt: van a
győri színháznak egy jelentős rendezője, s
ezt épp a most zárult évad bizonyította,
Bor József. Eddig is tudni merte, akinek
érdekeivel nem ellenkezett, hogy ő az
ország egyik legjobb zenés műveket színre
vivő rendezője, mostantól azonban, a győri
Popfesztivál és A holdbeli csónakos című
Ránki-Weöres-opera megrendezése óta
már nem lehet és nem illik ezt nem tudni. 1
la a kritika - amely sokszor és joggal kéri
számon magyar művek utánjátszását legalább olyan őszinte és szívós
érdeklődést tanúsítana a nagy sikerű
reprízek, mint a félsikerű bemutatók iránt,
akkor bizonyára sokan leírták volna, hogy
a mi Popfesztiválunk valamennyi magyar
társával összehasonlítva is szakmailag igen
magas szín-vonalú volt, s ami talán még
érdekesebb: szuverénül kezelte a librettó
forrását, a kisregényt, s ezzel nemcsak
másként mondott el valamit, hanem
olyasmiről is szólt, amiről más előadások
hallgattak. Bor itt újabb bizonyságát adta
eszközei
gazdagságának
és
színvonalasságának,
annak,
hogy
fölényesen uralja a szín-padi teret, és hogy
megtanulta - ezt a szót nem győzöm
hangsúlyozni: megtanulta a mesterségét. A
holdbeli csónakos című új magyar opera
színrevitelével pedig olyan előadást hozott
létre, amely - a szakkritika szinte
egyöntetű megállapítása szerint - szinte
értékesebb volt a műnél. És mindezt úgy,
hogy valamennyi produkciónk közül ez
jött létre a legnehezebb körülmények
között. Tudom, hogy a kérdése másokra is
utal, nincs okom, hogy kitérjek az őszinte
válasz elől. Ez az évad bebizonyította két
fiatal rendező, Meczner János és VasZoltán Iván korlátait. Azt hiszem, van
erkölcsi alapom ezt mondani, hiszen az
utóbbi években a győri színházban és

személyesen tőlem is annyiféle alkalmatlehetőséget kaptak a munkára, a fejlődésre, amennyit valószínűleg az ország
egyetlen színházában sem kaphattak volna
meg. Ennek oka nem valamiféle elvtelen
kapcsolat volt, hanem a győri szín-ház
helyzete. Vas-Zoltán Iván nagy erénye az
áldozatkészség, a szívósság, Meczner
Jánosé a korrektség, az ön-kritikára való
hajlam mindkettőjüké az olvasottság.
Ezekkel az erényekkel lehetett csak négy
évvel ezelőtt nekilátni a színház
fejlesztésének, s felvenni a küzdelmet az
itt akkor nem is akár-milyen erőkkel
jelenlevő dilettantizmus, ízléstelenség és
műveletlenség ellen. Meczner Jánosról és
Vas-Zoltán Ivánról a szakma megítélése
már akkor is igen vegyes volt, de a
fanyalgók közül senki sem tülekedett,
hogy az akkori frontvonalon - a régi
színészgárdához, a régi színészházba stb. a helyükre álljon. Ezért én nagyon
fontosnak tartom azt leszögezni, hogy
mindkettőjüknek jelentős érdemei vannak
a győri színház fejlődésében. Más kérdés,
hogy időközben nagy változások történtek
Győrött a munkakörülményekben, az
épület adta lehetőségekben, az ide irányuló
figyelemben és várakozásban és a nálunk
alkotó színészek, énekesek, tervezők,
zenészek,
táncosok
tehetségmennyiségében. Korábban - bár
rövid ideig - az ő egyéni csúcsteljesítményeik, mondjuk így: egyéni rekordjaik
is jelenthették relatíve a színház előbbre
lépését, de ebben az évadban, Harag
György vagy Bor József rendezései
mellett, illetve a már említett pozitív
változások után előállt helyzetben
irányítószerveink számára is egyértelműen
demonstrálódott, hogy az ő egyéni
rekordjaik nem jelenthetnek egyben színházi rekordot is Győrött. Mivel mindketten fiatalok még ahhoz, hogy máris
korábbi érdemeikből kényszerüljenek élni, s mindketten hivatástudóbbak, mint
hogy maguk is ne éreznék a helyzet fonákságát, ezért tudomásom szerint mindketten a távozás gondolatával foglalkoznak. Hogy melyiküknek sikerül, s hogyan,
azt most még nem tudhatom, de úgy
gondolom, nagyon is megérdemlik, hogy
mindenki segítse őket - bennünket is
beleértve -, hogy olyan munkakörülmények közé kerüljenek, ahol külsőbelső feszültségek, illetve kudarcélmények
emléke nélkül, továbbá művész-kollégáik
teljes bizalmát élvezve tanul-hassanak,
dolgozhassanak tovább.
- Es a jövő?

- Válaszom óvatos fogalmazásával is
igyekszem jelezni, hogy felelősségünk
szerint körültekintően, megfontoltan kell
eljárnunk, a színház egyik legfontosabb,
ha nem a legfontosabb testületének, a
rendezői karnak a létrehozásakor, illetve a
közvetlen művészeti vezető személyének
kiválasztásakor. Á mi színházunkban - a
többi
közt
éppen
az
én
kezdeményezésemre és az ismert gondok
enyhítésére - gyakorlattá vált a
vendégrendezők
foglalkoztatása.
De
bármennyire jó dolog is ez, bármennyire
fontos és hasznos ezt az utat a jövőben is
járni, azért önmagában és perspektívában
mégsem tökéletes megoldás, mert nem
eszköze
a
műhely-formálásnak.
Egyoldalúan ezt és csak ezt folytatni hiba
volna, amelyiknél csak egy nagyobb hibát
tudok: a feladat gyors és könnyű
kipipálhatóságáért
átgondolatlan
elkötelezettséget vállalni. Győrött nincs
pánik, nem forog veszélyben a színház,
tehát a kapkodásra nincs ok. Jövőre
visszavárjuk Harag Györgyöt, Bor József
ismét operát rendez, színre akarunk vinni
egy nagyon érdekes örmény drámát
örmény
vendégrendezővel,
továbbá
Szepesi Attila első gyerek-darabját; az
ősszel indul a Győri Balett Markó Iván
vezetésével,
szóval
nem
tűnik
érdektelennek a következő évad.
Visszatérve a lezárult évadra, első fele
annak ellenére nem sikerült, hogy kitűnő
műveket mutattak he kitűnő műrészekkel?

- Így van. Hogy előadásaink nem
voltak igazán jók, ezt akkor is tudomásul
kellett vennünk, ha a kritika elegánsan
elnéző volt velünk szemben. A bírálók
mintegy szemérmesen elfordították a
fejüket és udvariasan vártak. Ez a lojális
magatartás igen jólesett nekünk, a
helyzetünkön persze nem változtatott.
Évad végi sikereink dacára is tudjuk, hogy
a markáns arculatú együttes ki-alakításáért
még küzdenünk kell, s ezt az ütközetet,
nem is lehet rövid idő alatt megnyerni.
Kivált a mi helyzetünkben.
- Ön szerint a győri színház kényesebb
helyzetben van, mint egyéb vidéki színházaink?
- Igen. Bizonyos értelemben a győri

színház kötelességei súlyosabbak, mint
más vidéki műhelyekéi. Egyrészt azért,
mert mi kaptunk új épületet, miközben
színházaink nagy része súlyos technikai
gondokkal küzd. Kedvezményezettek
vagyunk tehát, mert nekünk legalább
épületproblémáink nincsenek. Ezért tőlünk
többet is várnak, érthető, de

nem mindig reális sürgetéssel. Á győri
színházat egyáltalán nem jellemezte az a
sajátos erjedés, amely a hetvenes években
Kecskeméten, Szolnokon, Kaposvárott
vagy akár Pécsett tapasztalható volt. Á
győri színház világát az állóvíz jellegzetességei határozták meg, itt voltak
épp az új épület reménye, illetve lehetősége hordozta a változás ígéretét. Négy
éve, munkánk kezdetekor etikai és
művészi adottságaink rosszabbak voltak,
mint az átlag magyar színi mű-helyeké.
Ráadásul földrajzi helyzetünknél fogva is
többet vár tőlünk az ország, mint egyikmásik társunktól. Mi a nyugati határon
vagyunk, tehát nem menekülhetünk
divatos védbástyák mögé: nem vagyunk a
végvári kultúra képviselői, a vonat
különféle irányokból gyorsan ér ide, és
országútjaink is jó minőségűek.
- Győrött sok éven át a mostoha fizikai
körülmények nemegyszer a művészi kudarcok
botcsinálta mentségeivé magasztosultak. Ennek
ellenére arra kérem, beszéljen a jelenlegi épület
gyakorlati nehézségeiről is.
- Ezeket könnyen összefoglalhatjuk: a
győri színházban a megnyitás előtt nem
volt próbaüzem, tehát műszaki ér-telemben
az egész évad próbaüzem lett. A
garanciális javítások jelentős részét csak
most, a nyári szünetben lehet elkezdeni.
 Ezt a próbaüzemet művészi értelemben is
érvényesnek tarthatjuk ?
- Már csak azért is, mert abban az
évadban duplájára duzzadt a társulat, tehát
a már előbb említett összerázódási
nehézségek jellemezték az évadot.
Ugyanakkor a műsorterv nem efféle kísérleti társulatra készült, hanem egy olajozottan működő színházra, egy összeszokott társulatra.
- Az a bizonyos összerázódás megvalósult
valamiképpen az évad második felére, melyet
Önök már sikeresebbnek tartanak.
 A színházban végül is minden a
színpadon dől el. Így az összerázódás is.
Azt a nevelőerőt, amit a jó előadás, a
sikeres munka jelent - semmivel sem lehet
pótolni. Bizonyította ezt a már említett
három produkció, s köztük Osztrovszkij
műve, a Vihar, amelyet Harag György
rendezett. Á vele való együtt-működés
nagy élményünk volt, lelkesítette a
társulatot, előmozdította az egységesülés
művészi folyamatát, sikerélményt adott az
egész színháznak. Mind-ennek konkrét
eredményei is vannak: A holdbeli csónakost
és a Vihart meg-hívták a Budapesti
Művészeti Hetekre.
 A színház nyilvánvaló érdemeit elis-

merve mégiscsak meg kell kérdeznem : nem
pusztán kampányszerű sikerekről volt itt szó, hisz
ezeket
az
előadásokat
híres-neves
vendégművészekkel tudták megvalósítani.
 Ez igaz, de a jeles művészek közt
olyan kitűnő jellemekkel is találkoztunk,
mint Harag György és Törőcsik Mari,
vagy az operában Gregor József és mások.
Ezek
a
vendégművészek
nem
nyomasztottak bennünket rangjukkal, épp
ellenkezőleg, lendületet adtak, előrevitték
a győri társulatot. És az ő magas
színvonalú teljesítményük közegében remekeltek a mieink is: Györgyfi József,
Bede Fazekas Csaba, Komarniczki Zita,
saját zenekarunk és a művet betanítóvezénylő Csala Benedek az operában, a
Viharban pedig Kovács Mária, Bács
Ferenc, Áts Gyula, Baranyai Ibolya,
Simon Géza, Jancsó Sarolta és mások.
 A társulatépítés szempontjából vidéken a
siker nem egyértelműen pozitív. A színészekre
felfigyelnek, elviszik őket. Kik válnak meg az
évad végeztével Győrtől, s kiket szerződtetnek az
új évadra?
- Á szerződtetési időszakban az alábbi
művészek jelentették be távozásukat. Bács
Ferenc és Tanay Bella a Vígszín-házba,
Dóczi János a Budapesti Gyermekszínházba, Vajda Károly és Horváth
Ibi Veszprémbe, Nagy Sándor Tamás és
Varga Károly Szolnokra, Holl István
Kecskemétre, Simon Kázmér Szegedre,
Spányik Eva Debrecenbe, Barsy Géza
Békéscsabára megy, Kalmár Zsuzsa nem
szerződik színházhoz. Ugyancsak ebben
az időszakban hozzánk szerződött ifj.
Újlaki László és Paláncz Ferenc
Szegedről, Áts Gyula visszaszerződött
Békéscsabáról, Gregor József operaénekes
harminc előadásra szerződött hozzánk,
aláírta
szerződését
Czibulás
Péter
Szolnokról, Jelinek Gábor operaénekes az
NDK-ból, Bobor György Pécsről, Bölcsics
Ágota Kecskemétről. Á Győri Baletthez Markó Ivánon kívül - az Állami
Balettintézet végzős növendékei szerződtek - egy kivételével -, a következők:
Bombicz
Barbara,
Greiner
Éva,
Dombrovszki Éva, Horváth Erika,
Horváth Gizi, Király Melinda, Wajnold
Györgyi, Demcsák Ottó, Kiss János,
Krámer György, Németh István, Szabó
Elemér, Szekeres Lajos, Szigeti Gábor.
Hozzájuk csatlakozott az Állami Operaházból a négy éve diplomát szerzett
Tárnoki Tamás. Még meglevő tánc-karunk
is tovább nőtt - bár a balett-együttesétől
eltérő feladatkörrel -, így összesen
harminc táncosa lesz színházunknak, s azt
hiszem, hogy ezáltal

nálunk a magyar táncművészet új és
érdekes műhelyének a megteremtése vált
lehetővé. Tekintve, hogy színházunk
fejlesztéséből a kórus kimaradt, most belső
átszervezéssel
kénytelenek
vagyunk
legalább enyhíteni a hiányt.
Körülbelül tizenkét kórustagot tudunk
munkába állítani úgy, hogy a tavalyinál
kevesebb színészt szerződtetünk. Ez csak
részben jelent áldozatot, részben segít a
kiegyenlítettebb
színész-foglalkoztatás
megteremtésében. Még egy mondatot
mindehhez: a színházi élet meglehetősen
képlékenynek, mozgásban levőnek látszik
a szerződtetési idő-szak lejártával is, így
előfordulhat, hogy az említetteken kívül
újabb szerződéskötésekre keríthetünk sort.
D e ezek nélkül is úgy érzem, hogy
társulatunk a jövő szezonban arányaiban
kiegyenlítettebb
s
ugyanakkor
változatlanul erős marad.
- A győri Kisfaludy Színház, - mint már
korábban is említettük - rendkívül impozáns
épület. A város lakói joggal büszkék reá. De ez a
színház mégsem csupán városi érdekeltségű, a
Kisfaludy Színház Győr-Sopron megye színháza,
ebből mindjárt két kérdés is fakad. Kinek
játszanak Önök ? A pesti kritikusoknak vagy a
tájnak, tehát a megyének?
- Semmiképpen sem szeretnénk olyan
tetszetős műsortervet csinálni, amely
ugyan alkalmas arra, hogy idecsábítsa a
fővárosi kritikusokat, de mégsem illik a mi
sajátosságainkhoz. Elsősorban nem az
vonz bennünket, ami divatos érdeklődést
kelt.
Győr-Sopron
megye
egyedi
jellegzetességei többféle kötelességet rónak ránk. Azzal kezdem, ami nemcsak
itteni követelmény, hanem országos gond.
Mivel a Népszínház az egykori Déryné
Színház előadásainak csak egy kis részét
vállalja, elég nagy területek váltak
színházilag ellátatlanná. Ezek az el-árvult
területek nyilvánvalóan az illetékes vidéki
színházak tájelőadásait várják, illetve
fokozottabban
várják.
Ily
módon
megnövekedett feladatainkra azonban
nemcsak a műsorterv össze-állításánál kell
gondolnunk, hanem a színházba járás
szokásainak ésszerű megváltoztatásával is.
Véleményünk
szerint
a
közeli
településekről okosabb dolog beutazni a
megyeszékhelyre, mint oda transzponálni a
színpadméretek
különbsége
miatt
jószerével transzponálhatatlan előadásokat.
Még ha jutna is pénz és gyártókapacitás
művelődéspolitikailag
fontos
produkcióknál tájdíszletek készítésére,
akkor is nyilvánvaló, hogy a győri
színházban nyerhetőhöz

szemle
képest az élménynek csak egy töredékét
kaphatja a néző. Mindez egyáltalán nem
jelent valamiféle teljes elzárkózást a tájolástól, már csak azért sem, mert szerencsére nem csak a megye városaiba
hívnak bennünket szívesen, hanem a
szomszédos megyék székhelyeire és nagyobb településeire is. Ezért jó, hogy ha a
régi színházépületben - feletteseink
döntése eredményeként - kamaraszínházi
tevékenység is folyhat majd, mert az ott
színre
vitt
darabokat
könnyebben
„exportálhatjuk" székhelyen kívüli előadásokra.
Szó esett az előbb a megye földrajzi
helyzetéről. Ezt a gondolatot folytatva
megkérdezem: mennyire szándékoznak kihasználni az ügynevezett kulturális kishatárforgalom adta lehetőségeket?
- Szüntelenül és mind fokozottabban. Á

legegyszerűbb megjelenési forma: a
turizmus. Nagyon sok néző jön hozzánk
Ausztriából
és
Csehszlovákiából,
tehetségünk szerint ezt a közönséget is
megpróbáljuk kielégíteni. N a g y segítség
ebben, hogy nívós zenés tagozatunk és új
balett-tagozatunk produkcióihoz általában
nem
szükséges
tolmács.
Itt
megemlíthetem, hogy a következő
évadban az IBUSZ különböző útjainak
részévé, illetve állomásává kívánja tenni a
győri színház valamelyik elő-adásának
megtekintését, és már ebben az évadban is
indított külön autóbuszt Budapestről a
Vihar iránt érdeklődők számára. Ezen túl
arra törekszünk, hogy eleven kapcsolatok
fejlődjenek ki köztünk és a környező
országok színházai között. Jelenleg a
komarnói szín-házzal van a legintenzívebb
és legrendszeresebb kapcsolatunk, de ezen
a téren még korántsem aknáztuk ki a helyzetünkben rejlő összes lehetőségeket.
- A győri színház néhány évvel ezelőtt
pályázatban hívta fel a magyar dráma-írókat
arra, hogy műveikkel jelentkezzenek az új
színházban. E kezdeményezés miért ér el oly
nehézkesen a megvalósulásig?
- Sajnálatosan Győrben sem alakult ki

még olyan dramaturgiai műhely, amely
hathatósan tudná előmozdítani a jó magyar
művek megszületését, illetve színpadra
kerülését. Akármit nem szeretnénk
bemutatni. Eddig igen sok vitánk volt a
drámaírókkal. Az új magyar drámáról
természetesen
nem
szándékozunk
lemondani, hiszen ez az egyik alapvető
feltétele annak, hogy a győri Kisfaludy
Színház a - mondjuk így - extenzív
fejlesztésről
áttérjen
az
intenzív
fejlesztésre.

PÁLYI ANDRÁS

Koltai Tamás:
Színházfaggató

„Lehetetlen tagadni, hogy a színházat a
versenytársak megjelenése kényszerítette
eszközeinek megújítására, kilépésre szokott formái, keretei közül. Keresni kezd-te
azokat a specifikumokat, amelyek által
többet tud nyújtani a filmnél és a televíziónál. Közvetlensége és nyilvánossága
révén kidolgozta a közönségkapcsolatok
különféle lehetőségeit. Újra megszólította,
sokkolta vagy egyszerűen bevonta a
játékba a nézőt. Otthagyta a színpadot, és
lement közéjük. Hogy legyőzze a naturalista filmet, kitalálta a szupernaturalista színpadot, amelyről még az almáspite sütésének illata is leárad a nézőtérre,
mint Arnold Wesker egyik darabjában. A
kis televíziós képernyő megcsúfolására
hatalmas
stadionokban,
tornacsarnokokban., tölténygyárakban és indóházakban kezdett játszani. Azután megmutatta,
hogy tud intim is lenni, ezért stúdiókat
nyitott harminc-ötven-száz embernek. Ha
kellett, intellektuális hatást ért el, ha
kellett, érzelmessé vált. Népszerűségre
törekedett a sokak kedvéért, és »exkluzív«
élményt nyújtott a keveseknek. Egyszer a
cirkuszhoz, máskor a templomhoz, megint
máskor az arénához hasonlított, és volt
úgy,
hogy
mindegyikből
magába
olvasztott egy keveset."
A történet -- a színház XX. századi
válságainak és újjászületésének története -,
melyet Koltai Tamás Mintaközönség ?
Mintaszínház? című esszéjének e néhány
sorában elmond, a színházzal foglalkozó
vagy színház iránt érdeklődő olvasónak
nem hat újszerűen. Sokféle könyvben,
tanulmányban, interjúban, cikkben sokféle hangnemben olvashatni róla. Vannak, akik e folyamat egy-egy állomásaivagy részeredményét abszolutizálják,
egyesek a stadionokban szervezett színházi népünnepélyekre szavaznak, mások
úgy vélik, a színház egyetlen igazi lehetősége az intim színész-néző kapcsolatban
rejlik, egyéb tekintetben lekörözték már a
„versenytársak"; de vannak olyanok is,
akik egyszerűen a színház agonizálását
látják e történetben, egy kivesző
művészeti forma kétségbeesett kapálózását, hogy létjogosultságát igazolja. Koltai
könyvéből e kissé terjedelmes idézetet

nem elsősorban a fölsorolt adalékok kedvéért választottam, melyek köre tetszés
szerint bővíthető, hanem a hangnemért,
mellyel a kritikus a színházat faggatja.
Arra kíváncsi, mit ad a színház ina - nekünk, azaz a társadalomnak, a színházbajáróknak, a művészeti és nem csupán a
művészeti közéletnek. A magyar színház
aktualitása, jelen ideje érdekli. Kevésbé
foglalkoztatja, hogy a színház épp agonizál-e vagy újjászületik. Tény, hogy létezik. Koltai ebből a jelen időből, ebből a
„van"-ból indul el, s természetesen hamarosan kiderül, hogy szenvedélyesen
szeretné, ha a magyar színház eleven társadalmi hatóerő lenne. S így az is nyilvánvaló, hogy a fentebb választott idézetben szemérmesen megfogalmazott ars
poetica rejlik. Hangzatos kifejezéssel ezt
úgy is lehetne mondani: a színház szeretete. De a Színházfaggató hangvételéhez
talán jobban illik, ha tárgyilagos, józan
szóval azt mondom: az érdeklődő figyelem. Koltai Tamás négyszáz oldalon át
érdeklődő figyelemmel faggatja a mai
magyar színházat.
Nem túlzás tehát, ha megállapítja, hogy
„munkám természeténél fogva nem
elméleti, hanem gyakorlati színházi jellegű, s
csak ott vállalkozik elméleti következtetésekre, ahol ez elkerülhetlennek látszik." E „gyakorlati színházi jelleg", mely
igen szerencsés önjellemzésnek tűnik
Koltai részéről, mégis némi kiegészítésre
szorul. Ne várjon senki műhely-titkokat
Koltai könyvétől. Nem érdeklik a színházi
pletykák, s nem ambicionálja, hogy,
színészek-rendezők magán-életének egyegy anekdotájából az alkotó vagy a kor
jellegzetes portréját bontsa ki. De arra se
vágyik, hogy belessen a kulisszák mögé,
hogy az egyes művészek próbamódszeréről
értekezzen, hogy tetten érje az ihlet
születését. „A kritikus nem áldozhatja föl a
maga külső, megítélő nézőpontját azáltal,
hogy a produkción belülre kerül" írja.
Vagyis a kritikus színházi gyakorlatához
hozzátartozik, hogy „a bírálat érvényessége
egy-szeri, mint ahogy az aznapi előadás is
megismételhetetlen". Koltai - ismét csak
szemérmesen és burkoltan - felállítja a
maga kritikusi eszményét, s ennek egyik
legjellemzőbb vonása, hogy nem akar él-ni
- ha úgy tetszik, visszaélni - azzal az
előnnyel, amit az írott betű biztosít a színház napi mulandóságával szemben;
ugyanolyan mulandó kritikát szeretne
mondani, amilyen „mulandó" maga az
előadás: együtt lélegezni a színházzal.
Ez az együttlélegzés, együttélés a mai

