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Beszélgetés
a Nemzeti Színház
vezetőivel

Az elmúlt évad elején a Nemzeti ,Színház vezetői
sajtóértekezletet tartottak, amelynek, eléggé
szkeptikus hangulata volt. Akkor még Önök
alapvető problémákkal küszködtek. Most, hogy
túljutottak az első közös évadon, megítélésük
szerint mennyire sikerült meg-közelíteni azokat
az elképzeléseket, amelyekkel idejöttek? -
kérdezem Sziládi János igazgatót, Székely
Gábor főrendezőt és Zsámbéki Gábor
vezető rendezőt.

Székely Gábor: Nem értem a kérdést
Pontosan. Arra a maximalista elképzelésre
vonatkozik, amelyet hosszú távon
szeretnénk megvalósítani? Vagy a korábbi
kaposvári és szolnoki gyakorlathoz
viszonyítsunk? És lehetséges egy harmadik
szempont is, azokhoz a célokhoz is
mérhetünk, amelyeket erre az első évadra
tűztünk magunk elé.

- Jó, beszéljünk, egyelőre erről az évadról,
vagyis az „időarányos" tervekről, hiszen nyil-
vánvalóan nem egy csapásra akartak egy merő-
ben új színházat létrehozni. Bizonyára felbe-
csülték a lehetőségeiket: mi az, amit az első
nekifutásra elérhetnek. Gondolom, legalább egy
olyan minőségű „üzemmenet" kialakításában
reménykedtek -- értem ezen a próbákat, a
színészekkel való általános kapcsolatot, a
műszak munkáját - amely mégiscsak meg-
közelíti a színházról alkotott fogalmaikat.

Zsámbéki Gábor: Ami a műszak munkáját
illeti: hiába jó a gárda, ha a körülmények
képtelenek. A színház épületében
egyáltalán nincs raktározási helyünk,
előadás után minden díszletet ki kell
szállítani Zuglóba. Tehát a próbákat már
csak azért is be kell fejezni kettőkor,
függetlenül a merev szakszervezeti sza-
bályoktól, mert máskülönben a műszak-
nak nem marad ideje, hogy beálljon az esti
előadásra. Valamit mindig ki kell vinni és
be kell hozni Zuglóból. Ha így nézzük, itt
sokkal elmaradottabb a helyzet, mint
például Kaposváron. Itt azt sem lehet
megoldani, hogy egyszerre két produkció
próbáljon, osztott időben. Vidéken
mindennapos gyakorlat volt, hogy az egyik
megkapta a színpadot kilenctől
tizenkettőig, a másik egytől négyig.

Székely: A műszaki személyzet lét-

számát legalább a duplájára kellene emel-
ni ahhoz, hogy ezt a kérdést megoldhas-
suk. Próbálkoztunk már szállítási válla-
latokkal is, de azok összetörték a
díszleteket.

Zsámbéki: Egy bonyolultabb díszlet -
amely természetesen a színpadon marad
az előadás után - reggeli lebontása, illetve
a próbálandó darab díszleteinek beállítása
annyi időt vesz igénybe, hogy a próbát
nem tudjuk tízkor elkezdeni. A színészek
pontosan megjelennek, de valójában csak
fél-háromnegyed tizenegykor kezdhetnek
dolgozni.

- Valószínűleg elsősorban mégsem ezekkel
a technikai jellegű problémákkal ütköztek meg
a legkeményebben. Hiszen az évad elején még
abból fakadtak nézeteltérések, hogy oly-kor tíz
perccel kettő után is folyt még a próba...

Székely: Azt hiszem, ezt az évadkezdést
a társulat éppúgy sokkállapotként
érzékelte, mint mi magunk. Egy-egy tíz-
perces próbaidőtúllépés valóban vitákat
váltott ki a büfében, nyilván akadtak, akik
széltében-hosszában beszéltek róla a
városban is, összefüggésben azzal a régi
nézettel, miszerint a profizmus kritériuma
éppen az, hogy nem kell sokat próbálni,
mert az egyenesen káros is lehet. De ezek
a hangok inkább az évad elején uralkod-
tak, s feltehető, hogy a helyzet újdonsága
provokálta ezeket a szélsőséges vélemé-
nyeket. Azért a szükséges esti próbák
mindig megtartattak, bár a Nemzeti
Színházban korábban ez nem volt gya-
korlat. Adott esetben az előadás után,
éjszakába nyúló megbeszélésekre is sor
került. Azelőtt a Nemzeti Színházban
szombaton nem próbáltak, mi bevezettük,
és semmiféle komoly megrázkódtatást
nem okozott. Azt hiszem, hogy az eltelt
évad során bizonyos alapvető dolgok
mégiscsak természetessé lettek a
színházban.

- A próbafegyelmet illetően. De hogyan
fogadták a színészek a próbastílus megvál-
tozását?

Székely: Kezdetben ebből valóban
konfliktushelyzetek sorozata támadt. A
munkamódszerek különbözősége, illetve
az esetleges sikertelenségtől való félelem
szülte ezeket.

-- Miben különbözik az Önök munkamód-
szere attól, amit a Nemzetiben a színészek
korábban megszoktak?

Széket': Nyilvánvaló, hogy Zsámbéki és
Aser gyakorlata is különbözik például az
enyémtől.

- Önök viszont szembe találták magukat

valami olyasféle stílussal, amely mindhármó-
juktól idegen volt?

Székely: Egyes színészekben görcsöt
okozott az a hiedelem, hogy mi az ő úgy-
nevezett manírjaikat akarjuk lenyirbálni,
jóllehet ilyen szándéka egyikünknek sem
volt. Egyszerűen szembesíteni akartuk az
adott darabot, a szöveget, a szituációkat, a
feladatokat egy-egy színésszel. Semmiféle
„eszközleépítést" nem terveztünk, már
csak azért sem, mert az első évad aligha
alkalmas ilyesmire. És különben sem
hiszem, hogy a színészt, személyiségében
vájkálva, valamilyen más irányba lehetne
kényszeríteni. Nekünk az a korábbi
gyakorlat okozott gondot, amely a
színészeket szinte rákényszerítette, hogy
önállóan alkossák meg a szerepüket. Ami
egyrészt ugyan hasznos, mert serkenti az
egyéni gondolkodást, de az
együttesjátékban többnyire zavarokat
okoz, hiszen ki-ki saját magát akarja
megalkotni, ahelyett, hogy az egészben
próbálná megtalálni a helyét. Ez a színé-
szet, azt hiszem, egyikünk számára sem
elfogadható.

- Tehát a Nemzeti régi tagjai alighanem úgy
érezték, hogy Önökkel megérkezett az
úgynevezett rendezői színház mumusa?

Székely: Ezt így nem mondták, de tény,
hogy kedvezőtlen hangulat alakult ki.

- Az évad mind a négy nagyszínházi be-
mutatójának közös jellemzője, hogy sok sze-
replőt foglalkoztatnak, pontos összmunkát
kívánnak. Nyilván nem véletlenül válogattak
így - most eltekintve az úgynevezett eszmei
illetve koncepcionális szempontoktól.

Székely: Igen, éppen a társulat egysége
érdekében tartottuk fontosnak ezeket a
darabokat. Pontosabban: az együttes-játék
minél gyorsabb kialakulása érdekében. És
arra is gondolnunk kellett, hogy jelenleg
két színházra való társulat, vagy-is hetven
színész dolgozik a Hevesi Sándor téri
épületben. Szerettünk volna minél több
emberrel megismerkedni munka közben,
és javítani a foglalkoztatási arányt. Az
elmúlt évadhoz képest ez az arány tizenöt
százalékkal emelkedett is.

- Viszont néhányan azok közül, akik korábban
főszerepeket, de legalábbis nagyobb szerepeket
játszottak, most epizodistaként kerültek
színpadra. Tapasztalhattuk, hogy szakmai
értelemben ez az „átsorolás" jót tett az
érintetteknek, a megfelelő emberek a meg-felelő
helyre kerültek, és ott kiváló teljesítményekre
lettek képesek. Kérdés persze, hogy az érintett
színészek hogyan értékelték ezt a statisztikailag
nem kimutatható változást.

Székely: Emlékszem, hogy az Ön



Danton haláláról írt kritikájában a társulat
éppen ezt az utalást nehezményezte.
Érthető, hiszen a színész nehezen viseli el,
ha be akarják sorolni egy bizonyos ka-
tegóriába, mert az úgynevezett kifutási
lehetőségét általában azonosítja a terje-
delmesebb szerepekkel.

- Nem hiszem, hogy rangcsökkenést jelent,
ha egy színészről azt mondják, kiváló epizo-
dista. Számomra Sarlai Imre például minden
egyes alkalommal, most A konyhában is
élmény. Nagy színész.

Székely: Egy színész számára, ha igazán
színész, mindig az a cél, hogy a rövid
pillanatot is fel tudja nagyítani. Bizonyára
a Lear királyt akarja belevinni a legkisebb
epizódba is. S lehet, hogy éppen ettől jó.

Zsámbéki: Egyébként nem alakulhatott
ki ennyi idő alatt új értékrend a szín-
házban. A társulat jó néhány tagjával még
nem volt alkalmunk együtt dolgozni, vi-
szont sokakról, akik játszottak már ren-
dezéseinkben, egészen új képünk alakult
ki.

- Eszerint előképeik, hogy azt ne mondjam,
előítéleteik óhatatlanul voltak mára társulat
tagjairól, amikor idekerültek. Még ha
igyekeztek is azokat figyelmen kívül hagyni.

Zsámbéki: Természetesen, nincs miért
tagadni. De a közös munka változtatott
azokon.

- Most már fogalmazzuk meg pontosabban,
hogy az a Nemzeti Színház, amelyet
ideérkezésük pillanatában találtak, miben
különbözött az Önök színházeszményétől? A
köztudatban valami olyasmi fogalmazódott
meg, hogy a Nemzetiben stílusváltásra kerül
sor. Es ebben érzek bizonyos misztifikációt.

Zsámbéki: Azt hiszem, a kérdésre ma
már eléggé világosan tudok válaszolni,
mert az Éjjeli menedékhely és A konyha
próbafolyamata lényeges különbségeket
mutatott. A szezon első felében még min-
denkinek hipotézisei voltak a másikról, a
rendezőknek a színészekről éppúgy, mint
viszont. Ismerkedtünk egymással, s erről a
tapogatózásról inkább rossz cm-lékeim
vannak. Az Éjjeli menedékhely próbáin
rengeteg fölösleges beszélgetést
folytattunk, nem jó szakmai beszélgeté-
seket, hanem olyasfajtákat, amelyekben
ki-ki a saját fontosságát igyekezett iga-
zolni, és ezért a próbák nem mindig a
produkciót szolgálták - többnyire valami
más volt a cél. A konyhánál már
megváltozott a helyzet. A szereplők rész-
vételének intenzitása nemigen különbözött
attól, ahogyan Kaposvárott egy jó
hangulatú produkció készült. Addigra

már eljutottunk oda, hogy a színészek
nem védelmezték mindenáron megtá-
madottnak vélt életformájukat, s nem
hangoztattak olyasmiket, hogy a profi-
nak, ha hajszálpontosan tudja, mit kell
csinálnia, nagyon kevés próbaidőre van
szüksége. Mert vitáink lényege mindig az
volt, mindig azt kifogásoltuk, hogy amit
egy-egy színész csinál, az valójában nem
történik meg. Márpedig abban a szín-
házban, amelyben mi hiszünk, az akciók-
nak, a helyzeteknek, az állapotoknak meg
kell történniük, létre kell jönniük. Itt pedig
olykor közepes, olykor elképesztően
virtuóz színészi technika szolgált arra,
hogy akár egészen pontosan megmutassa
egy alak pillanatait, változásait - csak
éppen csináltnak vagy köz-helyszerűnek
tűnt mindez. És a dolog annál is
bonyolultabb, mert egy ilyen hamis
jelrendszer annyira kidolgozott, hogy már
nemcsak a színész él vele, ha-nem a
közönség is jól elérti. Tökéletesen fogja a
jelzéseket, s közben igaznak fogadja el a
felszínességet. Ez a színjátszás a mi
szemünkben ellenszenves, vagy mondjuk:
avítt.

- Voltaképp miért? Hiszen a művészetben -
az alkotásban és a befogadásban is - mindig
hatnak bizonyos konvenciók. Ha ez a színész-
néző mechanizmus, ez a jelrendszer ilyen
tökéletesen működik, ha a kifejezendő
kifejezetté válik, akkor valójában mi kifogás
lehet ellene?

Zsámbéki: Az, hogy az ilyesfajta szín-ház
mégsem érint meg igazán. Nincs hitele,
mert végül is mindig kiütközik a puszta
technika. S főként: éppen hogy nem a
kifejezendő jelenik meg a színészi
alakításban, csak maga a színész. De fél-
reértés ne essék, mi nem indítottunk ál-
talános támadást a színész technikája el-
len. Ez ostobaság volna. Mindössze arról
van szó, hogy nem hiszünk el bár-mit egy
jól kidolgozott technikának. Nem hisszük
el, hogy bármelyik pillanatban bármit
tökéletesen érthetővé és sikeressé lehet
tenni a színpadon egy kéz-reálló eszköztár
segítségével.

Székely: A gyakorlatra lefordítva: adott
esetben a színész az első olvasó-próba
után, amikor még a szöveg sincs a
birtokában, a szituációt, a körülményeket
nem ismerve, máris elkezd játszani. És
adott esetben, adott képességeivel hatást is
kelt. Ez a hatás azonban nem felel meg az
írói szándéknak s annak sem, amit mi az
előadás egészére nézve elképzeltünk.
Vagyis túl gyorsan, túlságosan kész
eszközök tömegével találjuk szemben
magunkat. Ezeket elő-

ször vissza kell vezetnünk egy elképzelt
nullpontig, sokkal tudatosabbá téve a
színészt a feladatot illetően, és csak az-
után engedhetjük játszani, alkotótehetségét
érvényesülni. Voltak, akik ezt sérelmezték
- feltehetően elkésett beavatkozásnak
tartották -, és féltek attól is, hogy ezzel a
munkamódszerrel nem aratnak majd olyan
sikereket, mint korábban.

 Végül is a színészi sikerek, úgy tűnik,
átütőbbek voltak ebben az évadban. Ez meg-
győzte a színészeket?

Székely : Ideig-óráig bizonyosan, de
számolnunk kell azzal is, hogy erősek még
a beidegződések.

Zsámbéki: Mindenesetre elmondhatjuk,
hogy azokkal a színészekkel, akik az első
közös évadunk elteltével tiszteletet éb-
resztettek bennünk, nem egy-egy pre-
miersiker szült jó kapcsolatot, hanem ma-
ga a próbafolyamat..
 Lehetséges, hogy Önöket a próbamunka

egyelőre jobban érdekli, mint maga az ered-
mény?

Zsámbéki : Ez sarkított megfogalmazás,
de kétségtelen, hogy mi most elsősorban a
közös munkában szerzett tapasztalatokat
tartjuk fontosnak.
 A kritikák olykor szóvá tették az el-múlt

évadban, hogy a premiert követő előadások
fegyelme meglazult.

Székely: Igyekeztünk rendszeresen
szemmel tartani az előadásokat, nemcsak a
saját rendezéseinket, hanem az átvett
repertoárt is. Új tapasztalatokat szereztünk,
hiszen a legutolsó éveket leszámítva
Kaposvárott és Szolnokon en suite játék
folyt, amelynek már pontosan ismertük a
hátrányait, a nehézségeit. S esz-közeink is
voltak arra, hogy egy favágásnak tűnő,
harmincas-negyvenes szériát kordában
tartsunk. Az előadások „vér-
átömlesztésével", akár részleges átrende-
zésével, megpróbáltuk elkerülni, hogy a
színészek belefásuljanak. Es most látjuk,
hogy azoknak a módszereknek, ame-
lyekkel a repertoárműsort kell kezelni, mi
még nem vagyunk a birtokában.

Zsámbéki: Kétségtelen, hogy érzékelhető
volt némi lazulás az idei bemutatókat
követően, mégis azt hiszem, hogy a
szériaelőadások átlagszínvonala jelen-
tősen emelkedett. Bizonyos vágyok abban,
hogy nincs olyan tisztességtelen színész,
aki szántszándékkal megpróbálná
szétzülleszteni az előadást. Egyrészt, mert
a többség aggódik a produkciókért, tán
éppen szereti is azokat, másrészt, mert a
lazulások nem tudatosak. Lényeges
probléma azonban, hogy a Nemzetinek
jelenleg nincsen saját közönsége, s



az isten tudja hányadik szériaelőadáson -
amikor az adott darab esetleg három hét
szünet után kerül színpadra -, egy
semleges, érzéketlen közönség kevéssé
inspirálja a színészt. Egy színház nagy
„történése", amikor kialakul saját közön-
sége, tábora. De hát ez nem megy egyik
pillanatról a másikra. Kaposvárott például
tapasztaltuk, hogy a közönség meg-
változása, vagy ha úgy tetszik, a színház
saját közönségének a kikristályosodása,
rengeteget javított a szériaelőadások szín-
vonalán.

- T ú l azokon a megfontolásokon, amelye-
ket már említettünk, mi volt az évad négy
produkciójának közös tartalmi koncepciója?
Hogyan kerültek egymás mellé ezek a szerzők,
ezek a drámák?

Székely: Nagyon nehéz kérdés. Annyi
mindenesetre bizonyos, hogy formális
kötelezettségeket nem vállaltunk. Olyan
művek, amelyek nem társultak valame-
lyikünk személyes kifejeznivalóihoz,
szóba sem kerültek. Tehát leszűkített,
túlságosan „direkt" gondolatok, esztétikai
mértékkel nem mérhető írói művek nem
kaptak helyet.

- Ez a műsor tehát nem egy végigerőltetett
gondolatlánc mentén alakult ki, inkább kizá-
rásos alapon jött létre a rendezők egyéni ér-
deklődésének megfelelően, valamint a színház
soron következő feladatainak a belátásából. S a
társulat hogyan fogadta? Úgy tudom, Sziládi
János a színház valamennyi tagjával folytatott
négyszemközti beszélgetéseket; véleménye
szerint milyen fokú egyetértésre számíthat ma a
színház vezetősége az együttes részéről?

Sziládi: Nekem, azon egyszerű okból,
hogy csak 1979. március 1. óta vagyok a
színházban, nincsenek, nem is lehetnek
olyan közvetlen tapasztalataim, mint
azoknak, akik végigdolgozták az egész
évadot. A négyszemközti beszélgetés-
sorozat eredményeként azonban úgy hi-
szem, a társulat minden tagjának véle-
ményét, érzéseit ismerem. S természete-
sen a színház különleges helyzetét is fel
tudom mérni. Ebben az évadban nézetem
szerint nagyon sok szükségszerű és
legalább annyi szükségtelen konfliktust
éltünk át. A z a r á n y a z évad vége felé meg-
változott, csökkent a nem szükségszerű
ütközések száma. Ez annak köszönhető,
hogy a társulat kezdi elfogadni a helyzetet.
Nem elvtelen beletörődésre gondolok,
hanem arra, hogy egymás jobb meg-
ismerése növeli a kölcsönös bizalmat. Ez a
folyamat nem is lehetett gyorsabb, hiszen a
négy nagyszínházi bemutató közül három
olyan volt, amelyben a rendező és a
színészek többsége először ta-

lálkozott. A másik lényeges, mondhatni
döntő motiváció, hogy a társulat számára
most lett nyilvánvaló: a Nemzetiben
lezajlott változások hosszú távra szóltak,
tehát mindenkinek ki kell alakítania a
maga egyéni álláspontját. És ez a
felismerés is a stabilizálódást segíti elő.

- Csakhogy az elfogadás nem feltétlenül
elismerés, illetve támogatás. A színészek
amúgy is hajlanak, rá, hegy kiszolgáltatottnak
érezzék magukat.

Sziládi: En úgy látom, hogy a társulat a
színház új vezetőit mint művészeket
egyértelműen alkalmasnak tartja arra,
hogy a Nemzeti Színház irányítói le-
gyenek - éppen rangjuk, teljesítményeik
alapján. A fenntartások vagy kritikai
megjegyzések inkább a munkamódszert
érintették, és a „közlekedés stiláris jel-
lemzőit", hogy szépen fogalmazzam.

Székely: Nem szabad elfelejteni, hogy ezt
a helyzetet mindannyian készen kaptuk, s
ez a tény eleve magában foglalta a
konfliktuslehetőségeket. Azok a szín-
házak, amelyekben mi eddig dolgoztunk,
hosszú évek alatt alakultak, fejlődtek
olyanná, amilyenekké lettek. Végül is egy
természetes kiválasztódás eredményeként
olyan emberek kerültek össze, akik
egyetértettek az alapvető kérdésekben. Itt
viszont különböző ízlésű, különböző
világnézetű emberek találkoztak. S nem
egyetlen évad feladata, hogy az
eltéréseket szinkronba hozza. Számomra a
legkevésbé szimpatikus és a legtöbb
gondot okozó jelenség az volt, hogy itt, a
Nemzetiben nagyon kevés kételyt éreztem
a színészekben önmaguk, munkájuk
feltétlen értéke iránt, és nagyon-nagyon
sok azonnali, fölényes bizonyosságot. A
kételyt persze magam sem tartom
mindvégig üdvözítőnek, de az a
véleményem, hogy a színésznek a munka
folyamán, a próbák közben ajánlatos
minél több elégedetlenséggel viseltetni
saját megoldásaival szemben. Úgy is
mondhatom: vidéken megszoktam, hogy a
színész bizonyos alázattal közelít a sze-
rephez. Ezt a magatartást a Nemzetiben
alig-alig lehetett tapasztalni, s a legtöbb
konfliktus éppen ebből származott.

- V agyis a Nemzeti belső hagyományai az
Önökétől eltérő színészetikát alakítottak ki?

Székely: A Nemzeti Színházban máig
élnek a régi nagyokhoz kapcsolódó anek-
doták: arról például, hogy Somlay Ar-
túrnak még az ötvenes években is csak
levélben lehetett instrukciót adni, hogy
Somogyi Erzsi panyókára vetett kabátban,
a szájában szipkával próbált, és a
rendezők többszörös elnézést kértek tőle,

mielőtt valamit mondani merészeltek a
próbamunkájáról. Mostanában pedig
megesett, hogy vezető színészeket fi-
gyelmeztetni kellett a szövegtudás nélkü-
lözhetetlenségére. Persze, hosszú idő telt
már el az anekdoták kora óta, de ahhoz
mégsem volt elegendő néhány évtized,
hogy ilyesmit a Nemzetiben következ-
mények nélkül szóvá lehessen tenni. Mert
az érintett művész elismeri ugyan, hogy
nem tanulta meg a szövegét, de hát akkor
is, ő már valaki ebben a hierarchiában, s
megengedhetetlennek tartja, hogy az egész
társulat jelenlétében bíráló megjegyzést
kapjon. A tehetség a mi eszményünk
szerint is abszolút értékű, de nem jogosít
fel kiváltságokra a munkában.

Zsámbéki: Nincs idő tiszteletkörökre.
Még hogyha egyetértenénk is a szüksé-
gességükkel, akkor se lenne rá időnk,
hogy megfontolás tárgyává tegyük, ki-
nek, mikor, mit lehet mondani a rang-ját
tekintve.

Székely: Itt egy-két évvel ezelőtt a stú-
diósok még nem léphettek be a színész-
büfébe. Nos, ahol ilyen jelenségek ter-
mészetesnek tűntek, anélkül, hogy a tár-
sulat belső embersége, demokratizmusa
fellázadt volna ellenük, ott alig csodál-
kozhatunk azon, hogy sértődéseket oko-
zunk, amikor egy megbeszélésen a fősze-
replők játékával kapcsolatban túl sok ne-
gatív észrevételt teszünk. Holott szerin-
tünk épp az a világ legtermészetesebb
dolga, hogy a legnagyobb szerep alakítója
kapja a legtöbb instrukciót, s ha kell, a
legkeményebb kritikát is, hiszen őrá hárul
a legnagyobb rész a közös felelősségből.

- A z t hiszem, ezekben a nézeteltérésekben
nemcsak a nemzeti színházi életvitel ütközött
össze egy másfajta színházi gondolkodással,
hanem tulajdonképpen a magyar színház
általános megmerevedése.

Székely: Hogyne, meggyőződésem, hogy
az úgynevezett „nemzeti színházi ügyből"
a szakmában némelyek még inkább
kizárólagosan nemzeti színházi ügyet
akartak faragni, mert az érdekeik úgy
kívánták.

- Arra gondol, hogy egyesek nem véletlenül
igyekeztek minél jobban hangsúlyozni az itteni
problémák „helyi jellegét" ?

Zsámbéki: Persze, hiszen így szinte sze-
mélyi küzdelmekre lehet szűkíteni az ál-
talánosabb elvi frontokat.

- Végül is, „oly sok viszály után" menynyire
elégedettek az első évaddal?

Székely: Biztos vagyok abban, hogy
ennél többre nem voltunk képesek.



Ilyenkor az elégedetlenség vagy az elé-
gedettség nem a megfelelő jelző, mert
mindannyian mindent megpróbáltunk
megtenni, hogy a képességeinkhez, a le-
hetőségeinkhez mért színházi előadások
szülessenek. Hisszük, hogy csak jó szín-
házi előadások alakíthatnak jó színházi
együttest. És nem fordítva.

Sziládi: A Nemzeti Színház az 1978-79-
es évadban hat bemutatót tartott. Ezek
közül a Danton halála és A konyha egyér-
telmű szakmai-kritikai-nézői sikert ho-
zott. Volt egy tisztes fogadtatású Éjjeli
menedékhely, amellyel kapcsolatban meg
kell említeni, hogy a szakmai-kritikai,
illetve a közönségfogadtatás nem egye-
zett. Tapasztalataim szerint a nézők job-
ban honorálták ezt a produkciót, mint a
kritikusok. A Szent György és a sárkány
pedig nem váltotta valóra azokat a re-
ményeket, amelyeket iránta tápláltunk.
Bennünket is meglepett továbbá, hogy a
Csapodár madárka, a Fővárosi Művelődési
Házban mindaddig nem talált kedvező
fogadtatásra, amíg a közönségszervezés
az FMH környékére szorítkozott; s mi-
helyt a szervezési körleteket áthelyeztük a
belvárosi tájékokra, s megváltozott a
közönség összetétele, lényegesen kedve-
zőbb visszhangot kapott a produkció.
Kamaraszínház nélküli kényszerhelyze-
tünkben hoztuk létre a Számkivetett pro-
dukcióját, amely - ma már tudjuk - nem
oldhatta meg azokat a gondokat, ame-
lyeket általa enyhíteni szerettünk volna.
Tehát ezt tartom az elmúlt évad reális
mérlegének, s úgy gondolom, hogy a ku-
darcok ellenére is, a megvalósítás külön-
böző szintjein, hozzátettünk valamit a
Nemzeti Színház arcélének megrajzolá-
sához. Törekvéseinket tekintve egysé-
gesnek érzem az évadot.

- Ha a jövő évad műsortervét megnézzük,
abból legfeljebb az tűnik ki, hogy ezt a szerző-
és címlistát szinte bármelyik színházunk
kifüggeszthetné. Shakespeare, Moliére, Né-
meth László, Bulgakov és Edward Bond.

Székely: Végül is ezek klasszikus, de
legalábbis félklasszikus művek, kiváló
nyersanyagok akárki számára. Éjjeli
menedékhely- vagy Danton halála-bemutató
is volt már más színházakban, jelentésük
mégsem egyezett a mi előadásainkéval.

- Tehát véleményük szerint a műsorterv
önmagában nem határoz meg egy színházat?

Székely: Csupán a műsorterv aligha.
Kivált az olyan szintetizáló jellegű szín-
házakat nem, mint amilyenek a mi szín-
házaink.

- Szükségszerű-e, hogy a Nemzeti Színház
kizárólag „szintetizáljon" ? Másként

fogalmazva, vállalhat-e, akar-e vállalni egy
bizonyos kísérleti programot a Nemzeti?

Székely: Igen, elsősorban a magyar
dráma területén. Nem egy olyan íróval
keresünk kapcsolatot, aki úgynevezett
nagyszínházi értelemben kiérlelt dara-bot
nem is tud, nem is akar írni. A magyar
színház mindig is mulasztást követett el az
írókkal szemben - hol Kassákkal, hol Füst
Milánnal, hol Karinthyval -, amikor a kor
átlagízlésével nem egyező műveiket nem
segítette színpadra. Jó volna, ha a mai
Nemzeti Színház, különösen a Katona
József Színház fel-újítása után, fóruma
lehetne hasonló daraboknak de ezt
egyébként nem szívesen neveznénk
kísérletnek. Megvallom, félek ettől a
kifejezéstől. Néhány évvel ezelőtt, talán
emlékszik még, Szolnokon beszéltünk
arról egy interjú keretében, hogy mi
számít kísérletnek a színházban. En akkor
is csak azt tudtam mondani, lehetséges,
hogy mi a bizonyosság érzetével kezdünk
próbálni, s végül a sikertelenség mégis
kísérletet jelez. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy kísérleti be-mutatót tartottunk.
Amikor a színházban belevágnak egy
„ügybe", többnyire úgy érzik, hogy
pontosan meg tudják fogalmazni az
elképzeléseiket. Ha viszont azt a
bemutatót értjük kísérleten, amely egy
adott rétegnek szól - s ezt a meghatározást
érzem helyénvalónak -, akkor már csak az
a kérdés, hogy a Nemzeti Szín-háznak
joga és kötelessége lehet-e ilyen színházi
előadást létrehozni. Azt hiszem, hogy egy
jó Nemzeti Színháznak már joga is,
kötelessége is lehet.

- A jövő évadra ugyanúgy nem hirdetnek új
magyar bemutatót, ahogyan az elmúlt évadban
sem szerepelt ilyen a műsoron...

Székely: Nem értem. Weöres Sándor
talán elég mai, és elég magyar. Ezt sze-
retném hangosan mondani, mert már az
évad közben is sokszor hallottam, hogy
hiányzik a műsorból a magyar szerző.

- A szakmai közvélemény manapság aszerint
„ítéli oda" a színházaknak az új magyar
bemutató dicsőségét, hogy a szerző szerződésre
írta-e a művét vagy sem. Weöres már a
Parnasszuson ül, a Szent Györgyöt pedig
érdekes módon szinte klasszikus fel-újításként
fogták fel.

Zsámbéki: A jövő évadra kiplakátozott
Németh-dráma, a Husz János még sosem
került színpadra. Ettől eltekintve, számos
íróval van szerződésünk; hogy a darabok
milyen ütemben készülnek, azt előre nem
tudhatjuk, de különben sem az a célunk,
hogy a terv egyik Pontját sikerüljön
kipipálni. Lehetséges, hogy a kö-

vetkező évadban a szerződésekből egyet-
len premier sem születik, a rákövetkező
évadban pedig majd három is.

Székely: Közismert tény, hogy az elis-
mert, neves írók egyszerre több helyre is
elkötelezettek. Részt vesznek a meg-
hívásos drámapályázatokon, szerződést
kötnek különböző színházakkal. Viszont a
magyar irodalom új rétegének, fiatal
generációjának egy nem jelentéktelen
csoportja nem talált még helyet. Első-
sorban velük próbálunk kapcsolatot ta-
lálni, és jobb helyzetet teremteni szá-
mukra. Másrészt mi abban bízunk, hogy
ha a Nemzeti Színház jelentős művészi
értékeket hoz létre, akkor természetes
vonzást gyakorol majd mindazokra, akik
osztják elképzeléseinket. Éppen ezért úgy
látjuk, hogy amíg nincs kama-
raszínházunk, addig is mindent meg kell
tennünk, hogy ezt a hiányt pótoljuk. Akár
éjszakai előadásokkal, akár más
helyiségekben. Hiszen, ha majd elkészül a
Katona József Színház, azt csak vala-
milyen repertoárral lehet megnyitni.

Sziládi: Rendkívül fontosnak tartom,
hogy valahol előkészíthessük a Katona
József Színház induló szezonját. Ha ez
nem sikerülne, akkor a színháznak, és a
kulturális kormányzatnak is, vállalnia kell
egy elkapkodott színháznyitás összes
nevetséges buktatóit. Az építkezés máig
nem módosított hivatalos határ-ideje
1980. június 30. Hogy hat-, nyolc-vagy
tízhónapos csúszásra számítsunk-e, azt
senki nem tudja megmondani, de az
bizonyos, hogy a végső határidőnél jóval
korábbra kell elkészülni a műsorral. Most
keresünk olyan helyszínt, amelyben egy
kamaraszínházi repertoár kialakítható.
Mert az eddigi gyakorlatból egyértelműen
kiderült, hogy a Fővárosi Művelődési Ház
sem szűken vett szín-házi, sem egyéb
adottságaival nem alkalmas arra, hogy ott
egy kamaraszín-házi repertoár jöhessen
létre.

- Ideális megoldást nemigen fognak találni,
ezt bizonyára tudják.

Zsámbéki: Mostanában, A konyha kapcsán
különösen sokat olvastam a Royal
Courtnak arról az időszakáról, amikor az
olyan megveszekedett jó színház volt,
hogy minden ott „történt", ami az angol
színházi életben érdekesnek, újnak szá-
mított. S ezt annak köszönhette, hogy
vezetői lazák, könnyedek voltak. Nem is
lehettek mások, mert nem volt pénzük,
nem volt elég az Arts Council támogatása
sem. S főként azért voltak „lazák", mert
olyan emberek álltak össze, akik ha hittek
valamiben, akkor azt mindenáron be-



mutatták. A konyhát például először
úgynevezett vasárnap esti előadásban,
díszletek és jelmez nélkül. Mert arra sem
volt pénz. Mégis úgy gondolták, hogy a
darabot feltétlenül meg kell ismertetni a
közönséggel. És amikor a produkció így
valóban fölhívta magára a figyelmet, akkor
aztán sikerült normális körülmények
között is színre vinni. Ilyesmikre például -
főként erre a szellemre - nekünk is
szükségünk volna.

- A társulatépítéssel hogyan állnak? Úgy
tűnik, bizonyos szerepkörökre nincsenek meg-
felelő erők, másokon túl sokan is osztoznak. Es
eltekintve a belső arányoktól, kissé talán
túlméretezett is ez a hetven személyt számláló
együttes.

Zsámbéki: Egyelőre még azt sem állít-
hatjuk, hogy igazán ismerjük ezt a társu-
latot. Amikor mindenkivel többször is
dolgoztunk már, akkor majd elmondhat-
juk. Most is teljesen másként gondolko-
dom jó néhány színészről, mint az évad
elején, és azt is említettem már, hogy ha
ehhez az évadhoz fűződnek jó emlékeim,
akkor azok csakis egyes színészeknek
köszönhetők. Egy társulat egyébként
mindig is alakul, de most nem az a leg-
fontosabb, hogy radikálisan változtassunk
a miénk összetételén. Inkább azt kell
felmérnünk, hogy kiben milyen le-
hetőségek vannak még.

Következő számaink tartalmából:

Takács István:
Pécsi Nyári Színház, 1979.
Berkes Erzsébet: Vásár Gyulán
Báron György:
Hamlet és western, zenével

Budai Katalin:
Nincs miért hetvenkedni!

Ézsiás Erzsébet: Egervári Esték

Nánay István:
Borús körkép a gyermekévben

Bőgel József:
Az országos gyermek-
és ifjúsági drámapályázatról

Gábor István:
„Egyenetlen, mégis érdekes évad volt...''

Tarbay Ede:
Dorman gyermekszínháza

Bécsy Tamás:
A színpad és a nézőtér viszonya

László Anna: Móricz Zsigmond
és Hevesi Sándor alkotó kapcsolata

BÁNYAI GÁBOR

Letelepszik
egy sátorszínház

Beszélgetés Csiszár Imrével,
a miskolci Nemzeti Színház
új művészeti vezetőjével

Hogy mit lehet és mit érdemes megnézni egy
adott héten a mozikban és a színházakban, azt
Londonban a Time out című magazinból
tudhatja meg a kultúrára szomjas bennszülött
vagy turista. Május közepén az egyik leginkább
beharangozott, majd legtöbbet dicsért előadás
Gordon McDonald Macbeth-átirata volt az

Óval House elnevezésű „fringe theatre"-ben.
Mindössze két megálló metróval lakóhelyemtől,
mindössze ő o penny a be-lépő - ez minden pénzt
megér ! Talán hatvanan férünk be a
pinceszínház dohos, ám jól felszerelt
játéktermébe, igaz, csak nagy köze/-harc árán,
olyan nagy az érdeklődés. A játék-tér látványa
enyhén szólva megdöbbent: közel a nézőkhöz,
középen, sártenger és homok fogad, oldalt
deszkából ácsolt pallójárások, melyek
félkörívben veszik körül a sarat. Itt három
férfiboszorkány fekszik, szinte meztelenül, ők
kezdik mondani a Shakespeare-szöveget.
Megdöbbenésem nem múlik: hiszen ezt én már
láttam, s hozzá ebben az évadban, Szolnokon,
Csiszár Imre Macbeth-előadásán. Szinte
minden ugyanolyan itt, mint otthon volt: a
további ötleteket is meghatározza és közös
nevezőre hozza az azonos alap-gondolat. Most
már inkább csak derülök - lám, egyszer nem mi
vagyunk az átvevők, az utánzók, az elkésettek ! -,
aztán csendesen unatkozom - ha először látnám,
most bizonyosan e lap egy másik rovatában
hoznák elragadtatott cikkemet! Csiszár Imre -
bár erről sem ő, sem a londoni amatőrök mit se
tudtak - csatát nyert Londonban. Ott sikere volt!

Aztán hazajőve az a bír fogadott, hogy
Csiszár Imrét kinevezték, a miskolci Nemzeti
Színház művészeti vezetőjévé. Elégtételt
éreztem: hiszen nemrég épp egy miskolci elő-
adást elemezve kényszerültem magam is annak
leírására, hogy az akkori miskolci szituáció egy
csődtömeggel ér fel.

CSISZÁR: Igen nagy hagyományokkal
rendelkező színház a miskolci, s még a
közelmúltja is nagyon szép. Az utóbbi tíz
évből is akadnak szép emlékek, országos
jelentőségű eredmények viszont szinte
egyáltalán nem. Miközben a magyar
színházi életben Budapesten és né-hány
helyütt vidéken mélyreható változások
mentek végbe, olyanok, melyek-kel
sikerült megteremteni egy merőben

új közönségbázist, addig itt a közép-
szerűség vált szinte céllá, értékmérővé,
üzemelési elvvé. Ezt azért merem elmon-
dani, mert három éve magam is dolgoz-
tam itt még végzős főiskolai hallgató-
ként. En nagy tisztelettel emlékszem a
színház adta lehetőségekre, de az az idő
elég volt ahhoz, hogy felmérjem e szín-
ház alapvető hibáit - s ezek bizony nem
feltétlenül a művészeti vezetés számlájára
írandók. Mostani feladatunk az újrakez-
dés - bár talán nem is ez rá a jó szó: in-
kább egy koncepció kidolgozásáról van
szó, mely a realitásokat és az igényeket
össze tudja hangolni. Ez a színház mindig
több tagozatú volt, itt tehát nem lehet egy
Besson- vagy egy Ljubimov-féle szín-
házban gondolkodni. Itt Miskolc „nem-
zetét" kell kiszolgálni, mely éppúgy
igényli a zenés darabokat, mint a tanul-
ságos gyerekszínházat, a vaskos komédiát
csakúgy, mint a legújabb avantgarde
előadásokat. Ennek a színháznak hete-
rogén közönsége, így heterogén közön-
ségízlése van bázisként: ezt nem kiszol-
gálni és alulmúlni, hanem determinálni és
emelni kell.

Néhány éve Miskolcon egy nyári este meg-
néztem a még kezdő Csiszár egyik legjobb

rendezését, Ruzzante Csapodár madárkáját.
A vaskos komédia óriási sikert aratott a Földes
Gimnázium udvarán csakúgy, mint egy téesz
magtárában. A szünetben Illés István
főrendezővel beszélgettünk: elmondta, hogy
nagyon fontos ez az új szín a miskolci
színházban, hiszen csakis egy ilyen merész
úttöréssel lehet tágítani a közönség ízlését,
csakis úgy lehet eredményt elérni, ha minden
műfajból a legjavát mutatják be; a közönség
ízlése nagyon is különböző, de éppen ezen az
alapon lehet változatos és jó színházat csinálni.
Illés István három évvel később búcsú-
rendezésében (A mi Csehovunk) körülbelül
azt mondta el, hogy az érdektelenség és a kö-
zépszerűség mindent megöl, hogy a felszíni
sokszínűség mögött legtöbbször ripacséria és
tehetségtelenség húzódik meg, hogy nem érde-
mes művésznek lenni ott, ahol a színházat csi-
nálók, támogatók és nézők csak a középszerű-
ségben találkoznak.

CSISZÁR: A heterogén közönségízlés
tudomásul vétele természetesen még nem
koncepció, csupán helyzetkép. Azt jelen-
ti, hogy ha operettet játszunk, ahhoz
énekelni, táncolni, játszani tudó színé-
szekre van szükség, ha gyerekdarabot
veszünk elő, akkor színházul kell első-
sorban tanítanunk, ha az avantgardot
mutatjuk be, akkor az ideológiailag
inspiratív művek jöhetnek csak számí-
tásba. Ebből az következik, hogy a nívó


