
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



emelésével nem a közönség és nem is a
színházi koncepció heterogenitása szűnik
meg, hanem a koncepció visszahat a kö-
zönség ízlésére, s így a kettő egymást
támogatja és erősíti. Legnagyobb
mesteremtől, Major Tamástól azt tanul-
tam, hogy az igazán tehetséges népszerű
vagy „népszínház" nem lealacsonyodik
egy szélesebb közönségréteghez, hanem
elfogadtat egy magasabb ízlésszintet. En a
magam részéről három ilyen előadásra
emlékszem, három olyan rendezésre, mely
e kettős célt ott és akkor elérte: Major
Athéni Timonja a Nemzetiben, Ruszt József
Troilus és Cressidája Kecskeméten és
Székely Gábor Három nővére Szolnokon.

Kutatok, emlékezetemben : hányszor láttam
az utóbbi öt évben telt házas előadást
Miskolcon. Biztos keveset jártam ott, de én
nem emlékszem egyre sem ! Nívós előadásra
már inkább. Sokat markoló és körülmények-be

belebukó rendezésre még többre. És más-felől
ott áll Csiszár mindent elsöprő erőszakossága,
szemtelen hite, csiszolatlan meg nem alkuvása.
Rendezett már gyenge előadást ő is: de a
körülményekkel megalkuvót csak egyszer, s
aztán gyorsan azt is feledtette az egész el-múlt
évaddal.

CSISZÁR: A miskolci színház nincs és
rövid időn belül nem is lehet abban a
helyzetben, hogy az legyen a célja: elérni
a kiválóságot. Szerényebbnek kell len-
nünk. Ezt a színházat a középszerűségtől a
jó színvonaláig kell emelni. Ez számomra
azt jelenti, hogy a jövő évadban két-
három kiemelkedő előadásnak kell lennie,
tehát nem várom, nem várhatom és
ígérhetem azt, hogy minden előadásunk
kultúrpolitikai tett lesz. Nem arra kell
nekünk most berendezkednünk, hogy egy
év alatt megváltsuk a világot vagy akár
csak ezt a színházat: arra kell
felkészülnünk, hogy a színház felhozható
legyen az országban már működő négy-öt
színházi műhely színvonalára. To-
vábbmenve mindez azt is jelenti, hogy
nem az én egyszemélyi koncepcióm okt-
rojálódik a színházra. Olyan bemutatókat
tervezünk, melyek a további évek
műsorpolitikájának alapját is jelenthetik,
melyek társulatszervező erejűek lehetnek.

A gyakorlat szerint két úton-módon szer-
veződhetnek igazán rangos színházi műhelyek.
A z egyik lehetőség, hogy adódik egy olyan nagy
koncepciójú színházi egyéniség, aki maga köré
tudja szervezni a vele hasonlóan gondolkodó
művészeket, de ezek munkáját végső soron
mégis mindig az ő egyénisége szabja,
határozza meg. Ezek az egyszemélyes szín-

házak nem despotizmust jelentenek. A másik -
nálunk egy példától eltekintve szinte ismeret-len
lehetőség: egyformán erős egyéniségek tár-
sulása egy közösen megfogalmazott cél érde-
kében. Ebből lesz a közösségi vagy
életformaszínház : a világszínházat tekintve
úgy tűnik, ez az út kerül egyre inkább előtérbe.
Csiszár erős egyéniség, akinek eddigi nem túl
hosszú pályáján is sikerült már maga körül egy
kis csapatot toboroznia. Megalakította
képzelet-beli kis sátorszínházát, amely az általa
meg-határozott irányba tartott. Most kapott
egy kőszínházat.

CSISZÁR: A művészeti vezető célja és
a színház érdeke egyaránt a társulat-
szervezés. Nekem most nem az lesz a fel-
adatom, hogy darabot-darabokat
rendezzek: egy egész színházat kell
megrendez-nem. Nevetséges lenne, ha én
most át-fogó rendezői koncepcióról
beszélnék. Előbb-utóbb majd kialakul egy
szilárd rendezői gárda és egy stabil
színészcsapat, akkor lehet cél ennek az
összefogása és irányítása. Most az eszmei-
szellemi rokonok megtalálása a cél. Úgy
hiszem, a művészeti vezetői funkciót is
ezért találták ki: nem főrendező, aki
összefog és irányít, nem igazgató, aki
adminisztrál, nem a kettő egyesítése,
amire egyébként egyetlen ember sem lehet
képes szerintem. Á művészeti vezető
dolga a közös értékrend kialakítása,
melynek alapján dolgozni lehet. Ehhez
persze szükség van nemcsak művészeti
munkatársakra: mindenekelőtt egy
menedzser típusú igazgatóra, aki képes
összefogni egy olyan mammutszínházat
is, mint amilyen a miskolci.

Csiszár tehát most kapott egy kőszínházat.
Egyelőre igazgató nélkül, rendező nélkül, né-
hány színésztől eltekintve társulat nélkül.
Képzeletbeli sátorszínházának állandó tagjai
(Major Tamás, Blaskó Péter, Szakács Eszter,
Tímár Éva, Lázár Kati most már kevesek : nem
tudhatják benépesíteni a sok-emeletes épületet.
És Csiszár sem akkor ver sátrat, akkor hirdet
előadást, amikor neki tetszik: tervet kell
teljesítenie, szerveznie kell, egyelőre egyedül.

CSISZÁR: Helyzetünket alapvetően
meghatározza, hogy csak Szűcs János
dolgozik rendezőként Miskolcon, s hogy
morálisan lezüllesztett társulattal van
dolgunk. Éppen ezért a következő évadot
átmenetinek kell tekinteni, amelyet sok
vendégrendező bevonásával szeretnék
megoldani. Olyan rendezőket hívtam meg,
akik másutt már bizonyították
tehetségüket és tudásukat, s gon-
dolkodásunkban hasonlítunk. A nevek?
Szőke István, Zsámbéki Gábor, Major

Tamás, Sándor Pál, Paál István, Fodor
Tamás. A névsor, remélem, önmagáért
beszél. Tudom persze azt is, hogy nem
lehet vendégrendezőkkel megoldani egy
színház sorsát hosszú távon. Nem mondok
le tehát a tehetségek, az új egyéniségek
felfedezéséről sem. Csak éppen most ez
lehetetlen volt. Ez a mostani változás
szokás szerint nem vette figyelembe a
színházi üzemmenetet. A vezető-
ségváltozás a szerződéskötések lejárta
előtt egy héttel dőlt el, egy hét alatt kel-
lett tehát vezetőket, színészeket, rendező-
ket találni. Ezért hívhattam csak vendég-
rendezőket, bár már két főiskolás hall-
gatóval is tárgyalok vizsgarendezésekről.
Hogy később mi lesz ? Nem könnyű meg-
határozó egyéniségeket találni. Ezért
sohasem fogok lemondani a vendégekről,
filmrendezőkről, külföldiekről vagy a
tehetséges főiskolásokról. És ez nem-csak
a rendezői gárdára igaz. Legalább ilyen
fontos a társulatbeli vérátömlesztés is. A
most rendelkezésemre álló rövid idő alatt is
sikerült olyanokat szerződtetnem a
színházba, akikből csapat alakulhat ki. A
mostani miskolci szituáció nagyon ha-
sonló ahhoz, amilyen Kaposvárott fogadta
jó néhány éve Zsámbéki Gábort: nos, az ő
társulatszervező módszere nekem is
tanulságos lehet. Az újakkal - Blaskó
Péter, Dégi István, Galkó Balázs,
Körtvélyessy Zsolt, Polgár Géza, Sze-
rencsi Éva, Tímár Éva, Ujlaki Dénes,
Zsolnai Júlia, Egerszegi Judit, Máhr Ági,
Rudas István, Tesszáry László - együtt
most van egy 15-20 főnyi gárdám,
melynek sokrétű etikai és művészi
alapfunkciója van: ezekkel a színészek-kel
már elkezdhetem az új helyzetre fel-
készítő munkát. És ha már névsorolvasás
volt: a színház dramaturgja Schwajda
György, s ide szerződött Szakács Györgyi
jelmeztervező is.

Műsortervünk még alakulóban van,
elsősorban attól függ, hogy miképp tudok
megállapodni a vendégrendezőkkel.
Közös munka a terv kidolgozása, ezért
most csak hozzávetőleges a címsor. A
Szovjet Dráma Hete alkalmából Kazys
Saja litván szerző Koldusok szigete című
darabját mutatjuk be, a litván ősbemutató
rendezőjének, Irene Bucsenyijének az
irányításával. Évek óta hiányzik a
miskolci programból az olyan klasszikus
szerzők neve, mint amilyen Goldoni,
Shaw vagy Brecht: most tervezzük a Két
úr szolgája, A szecsuáni jólélek és a Pyg-
malion bemutatását. Sándor Pál film-
rendező készít összeállítást Edgar Allan
Poe novelláiból - érdekes kísérlet lesz.



A magyar bemutatók között Csurka,
Örkény és Hubay darabjai szerepelnek, de
beszélünk Bereményi Géza: Kutyák és
Mészöly Miklós: Bunker című darabjáról.
Szerepel a tervünkben egy igényes
nagyoperett és egy musical vagy zenés
játék is. Schwajda György dramatizálá-
sában mutatjuk be majd a gyerekeknek
Fazekas Mihály Lúdas Matyiját: ezzel az
előadással szeretnénk részt venni a
kaposvári gyermekszínházi fesztiválon is.
Ebből a nagyszínházi műsortervből hi-
ányzik a nívós, ideológiailag haladó
avantgarde drámairodalom. Ez kisebb
körnek szólna, s így a Vasas Művelődési
Központban működő Kamaraszínhá-
zunkban kap majd helyet: Witkiewicz
Vízítyúkja, Boris Vian Birodalomépítőkje,
Harold Pinter Születésnapja és Albee
Kényes egyensúlya szerepel a tervek között.
A színház balett-termében működő
Miskolci Játékszínben pedig felújítjuk a
Csapodár madárkát. A miskolci igények-
nek megfelelően iskolaszínház létreho-
zását is tervezzük.

Hallgatom a miskolci színház új művész e t i
vezetőjét. Es közben az a Csiszár Imre jár az
eszemben, akit egyszer - egy éve - épp e lap
hasábjain figyelmeztettünk: nem árt néha
elhagyni egy kitaposott utat, nem árt néha
vállalni az új kalandot. S akkor megcsinálta a

Vérrokonokat meg a Macbethet, leg-
igényesebb előadásait. Már akkor úgy tűnt,
végre inspiráló műhelyre talált, letelepedett a
sátorszínház gazdája.

CSISZÁR: A szolnoki Macbeth-ren-
dezés volt életem eddigi legemlékezete-
sebb munkája, tán legnagyobb élménye. A
Macbethben olyan emberek jöttek össze,
akik megélték a feladatukat, nem csupán
próbáltak. Azóta hiszem, hogy létre lehet
hozni ilyenfajta színházat. És tudom,
hogy csak akkor, ha feladatuk van az
embereknek, s ehhez központi akaratot,
rendező elvet kell érezniük a hátuk
mögött. A színész és a színház csak akkor
etikátlan, ha nem dolgozik, ha gazdátlan.
A munka a legjobb szer a morális züllés
ellen. Hogy a színház életforma legyen?
Ez olyan maximális program, ami ma
még nálunk elérhetetlen, elsősorban
szociális és anyagi okokból. És különben
is: a színház annak életformája lesz, aki
elég tehetséges; a tehetségtelenek másutt
akarnak kiteljesedni.

NÁNAY ISTVÁN

A közönség szolgálata
és nyitottság

Beszélgetés Nógrádi Róberttel,
a pécsi Nemzeti Színház igazgatójával

- Az elmúlt évben radikális változássorozat
kezdődött a magyar színházi életben. A pécsi
Nemzeti Színházat közvetlenül ez nem érintette.
Mégis, visszatekintve a szezon előadásaira, a
művészi megtorpanás kétségtelen jelei voltak
tapasztalhatók Pécsett. Így értékeli-e a szezont
Nógrádi Róbert igazgató is?

- Nem akarok kitérni a kérdés elől, de
inkább egy sporthasonlattal válaszolok,
amely egyben a művészi-közéleti
normáink, igényeink viszonylagosságát is
mutatja. Ha egy NBI-es labdarúgó-
csapatból eltávozik a jobbszélső, a bal-
hátvéd és a söprögető, s helyükre új vagy
saját nevelésű fiatal játékosokat állítanak
be, senki nem csodálkozik, ha a csapat
ingadozó teljesítményt nyújt, netán egy-
két hellyel lejjebb csúszik a tabellán.
Miért nem érvényesül ez a szemlélet a
művészetben is, a színházaknál? A kritika
éppúgy, mint a vezető testületek
némelyike nem hajlandó figyelembe venni
a színházi átigazolásokból adódó
formaingadozásokat.

- Bár tudomásom szerint Pécsett távolról
sem volt oly mérvű „játékosvándorlás", mint
másutt, az indirekt válaszból egyértelműen
kitetszik: tényleges pécsi hullámvölgyről be-
szélhetünk. Mi lehet ennek a hullámvölgynek az
oka?

- Megint csak kerülővel tudok vála-
szolni. A tizennyolcadik évadomat kez-
dem Pécsett mint igazgató. Annak idején
én voltam az ország legfiatalabb szí-
nidirektora, ma alighanem a korelnök va-
gyok. Ha valaki ilyen hosszú ideig ül
vezetői székben, az roppant gyanús min-
denkinek, fent és lent, az épületen kívül és
belül. Mellesleg ez is a művészi-közéleti
állapotok fejlettségét vagy fejletlenségét
mutatja. De a legritkább esetben vetődik
fel ez a probléma úgy, hogy majd' húsz év
alatt legkevesebb háromszor fogtam új
színház alapításába Pécsett.

- Ennyiszer cserélődött ki a társulat?
- Részben a társulat is többször kicse-

rélődött, s az új emberek, a mindig fiata-
labbak állandó megújulásra késztetik a
vezetőt is. De lényegesebbnek tartok egy
másik szempontot: a világ változott körü-
löttünk, és ezzel a változással kellett
lépést tartanunk, ehhez kellett a többszö-

ri újrakezdés. Amit egy stáb vagy csapat -
nevezzük, ahogy tetszik - kialakít, műsort,
stílust, az néhány év múlva követhetetlen
lesz, mert megváltozik a világ,
megváltoznak körülöttünk az emberek, az
alkotók csakúgy, mint a nézők. Az elmúlt
évadot - de talán már az azt megelőzőt is -
úgy tekinthetjük - s mi, a színház vezetői
úgy is tekintjük -, mint egy újabb
színházalapítási szakasz részét, amelyben
meg kell alapoznunk a következő
szezonok fejlődését.

 Tehát ez amolyan erőgyűjtő évad volt,
azaz tudatosan vállalták a felemás sikerű
szezon'?
 Alapjában véve igen. Végig kellett

gondolnunk a megváltozott feladatainkat,
és ehhez kerestük a csapatot.

- Mielőtt az évad részletes értékelésébe
fognánk, idézzük fel, mit mutatott be tavaly a
pécsi színház?

- Nem a műsorral kezdem, hanem egy
objektív tényezővel, amely meghatározta
munkánkat. A nagy színház kupolája
megrepedt, az is bizonytalan volt, játsz-
hatunk-e egyáltalán az épületben. Végül
„csak" elhúzódtak a javítási, megerősítési
munkálatok, és késve, de elkezdhettük a
szezont. Bemutattuk Kafka A per című
művét Szikora János rendezésé-ben; Držić
Dundo Maroje című komédiáját Hules
Endre rendezte. Az évad egyik
legfontosabb és legjelentősebb produkciója
volt Mihail Roscsin Szerel-vény a
hátországba című drámája, amit Galina
Volcsek, a moszkvai Szovremennyik
Színház vezetője rendezett. Konter László
Strindberg Álomjátékát rendezte. Sík Ferenc
Ábrahám Pál operettjét, a Viktóriát és
Kodály Zoltán Háry Jánosát állította
színpadra. A Pécsi balettnek egy
bemutatója volt (Beethoven VI.- VII.) és egy
felújítása (Balett '76), az operatagozat
felújította Mozart Don Giovanniját.

A kamaraszínházunkban Szegváry
Menyhért Heltai Jenő közkedvelt darab-
ját, a Néma leventét rendezte, Sík Ferenc
Weöres Sándor A holdbéli csónakosát,
Konter László Spiró György A nyulak
Margitja című drámáját, Katona Imre
vendégként Sükösd Mihály A kívülálló
című groteszk tragédiáját. Ezen kívül
Giricz Mátyás szintén vendégként Nóti
Károly bohózatát, a Nyitott ablakot vitte
színre. Játszottuk még, de csak korlátozott
előadásszámban Samuel Beckett Az utolsó
tekercs című monodrámáját Linka
Györggyel a főszerepben, Szikora János
rendezésében, Sólyom Kati gye-


