
négyszemközt
a hét bűnt, mindezeket az allegorikus
figurák el is játsszák. A legnagyobb
problémát József Attila A Hetedik című
versének műsorba építése jelenti, amelyre
az említett számmisztikai rejtelmen túl
semmi okot nem látok. Különösen akkor
nem, ha a verset szavalókórusban mond-
ják. Az újkori munkásfolklórt allegorizáló
„szocdem" kórusok megidézése a népiség
címén, enyhén szólva stílus-törés.
Egyébként az első felvonás csúcs-pontját
jelentő szavalás nem volt ínyére a
közönségnek sem. Két kabarétréfa, két
túljátszott inkvizíciós jelenet között nem
tudott mit kezdeni ezzel a szöveggel, mert
ebben a kontextusban, Thyl ke-
resztelőjével és kínzásával összekötve a
vers lehetetlenné vált. De erről nem József
Attila tehet!

Kazimir sokat tett az epizódok szer-
kezetté változtatásáért, a két felvonás
jelenetsorai ismétlődésrendszerré álltak
össze. Az ismétlődéses szerkesztés azon-
ban csak lírában jelenthet önálló, esz-
tétikai értéket. Egy drámai műnek az
ismétléses eljárás csak a belső, szerkezeti
összefüggések megléte esetén válhat
eredményes alkotórészévé.

Végeredményben a drámai alapanyag
hiánya, az epikus jelleg epizódkénti ér-
vényesülése volt az alapja annak a didak-
tikus eklekticizmusnak, ami az egész estét
jellemezte. Felsorolni is soknak tűnik, mi
minden történt a színen három óra alatt.
Volt „kínai szín", itt például eljátszották a
régi viccet a pontos hóhérról (ugyanis:
biccentsen, mondja a sem-mit sem érző
áldozatnak), láttunk politikai vicceket,
allegorikus merengést a történelem
értelméről, kevésbé allego-rikusat férfi és
nő viszonyáról. Mindenki úgy játszotta
szerepét, ahogy tudta. Mint említettem,
Rátonyi Róberté volt az est legjobb
alakítása, ő nem hagyta zavartatni magát.
A többiek helyenként már-már
kétségbeesve keresték hangjukat,
próbáltak jelenetről jelenetre mást alakí-
tani. Nem nagyon volt lehetőségük arra,
hogy magukra leljenek, legtöbbször puszta
eszközei voltak a beállított, gyakran
élőképszerű jeleneteknek. Ilyen esetekben
nem a színész felel a hibáiért.

Külön kérdés Kozák András Thyl-ala-
kítása. Végig azt a lelkes, népi hőst ala-
kította, amit elvártak tőle. Nemegyszer
éreztem, hogy eszközei még mindig az Így

jöttem című régi film alakjának eszközei,
ezek viszont nem idevalóak. Lelkesen és
tisztességesen végigjátszotta a három órát,
de olyan hiteltelen és érthetetlenül naiv
volt, hogy az az amúgy

is zavaros koncepcióból teljesen kilógott.
Thyl nem kiscserkész, nem jópajtás, ha-
nem minden hájjal megkent, bosszúért
libegő alak. Jó pár szín, íz kellett volna
még a figura teljessé tételéhez.

Bordán Irén Nele-je több dicséretet
érdemel. Megpróbálta visszaszorítani,
halk, egyenletes figurává változtatni sze-
repét, maszkja, egész szerepfelfogása el-
lenére. A legtöbben sajnos csak jelen
voltak, de nem játszhattak. Nem játsz-
hatott Nagy Attila, Drahota Andrea,
Bitskey Tibor; egyszerűen alig volt sze-
repük. Pontosabban mondataik, helyen-
ként párbeszédeik is voltak, de ezekkel
alig lehetett élniük.

Külön kell megemlíteni Szirtes Ádámot
(Lamm), aki ebben a helyzetben komoly
teljesítményt nyújtott. Thyl nagy étvágyú,
gyáva társa kicsit hasonló Sancho
Panzához. A Szirtes által terem-tett figura
élő, hiteles volt. Az események sűrűjében
tévelyegve, feleségét újra meg újra
elveszítve, Thyl életéért remegve, sajátját
kímélve, lejátszotta az egész színdarabot.
Valami sokkal mélyebbet, komolyabb
dolgot láttunk : Szirtes Ádám tényleg népi
hőssé vált, mindannyiunk szorongása,
elveszettsége ott kísértett alakításában.

Van egy feltétlenül komoly tanulsága az
előadásnak. A látszatra nem színházi,
hanem néprajzi, kultúrtörténeti kérdések is
szorosan a színház gyakorlatához tar-
tozhatnak. Kazimir Károly tévedése
ugyanis nem a rendezés során alakult ki,
hanem magában a prekoncepcióban rejlett.
Maga a teoréma nem áll, így le-hetetlenné
vált, hogy az előadás valóban színház
legyen. Láttunk cirkuszt, kabarét,
rémdrámát, mindent csak egységes
koncepciójú színházat nem.
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MÉSZÁROS TAMÁS

Az egységes színház
eszménye

Beszélgetés
a Nemzeti Színház vezetőivel

A tavalyi évad végén úgy hiszem -- nem
afféle kincstári, hanem valódi optimizmussal
zártuk beszélgetésünket. Azzal, hogy egy sor
olyan problémát, amellyel önök kezdetben
szembe találták, magukat, sikerült megoldani-
uk vagy legalábbis a megoldás Jelé léptek. Így
szó esett a próbamunka és az együttes-szellem
javulásáról; mint mondták, egyre jobban
felmérték a hirtelen-váratlanul át-vett
társulatot, s némelyek - eladdig kevéssé ismert
- tehetsége, munkamorálja kellemes
meglepetést is okozott. Tehát joggal bíztak
abban, hogy az első, lényegében sikeresnek
mondható közös évad után, ez a most zárult
második megszilárdítja a korábbi eredmé-
nyeket. Az új bemutatók az eredeti műsor--terv
szerint követték egymást az egy Jövedelmező
állás kivételével, amit Efrosz el-maradt
vendégrendezése helyett kellett be-iktatni -; a
Sziládi János igazgatóhoz, Székely Gábor
főrendezőhöz és Zsámbéki Gábor vezető
rendezőhöz intézett kérdés tehát magától
értetődő: valóban továbblépés-ként értékelik a
79/80-as évadot

Székely: Végül is minden attól függ,
hogy honnan nézzük a d o lgo ka t . . .

H a jól emlékszem, tavaly is éppen ezt
válaszolta az első kérdésemre...

Székely: Akkor én hű maradtam
önmagamhoz. Ismét azt mondom, amit
tavaly: nem sikerült mindent elképzelése-
ink szerint megvalósítani. Kezdjük a mű-
ködési fegyelemmel. Az elmúlt évadban a
társulatnak csaknem harminc beugrást
kellett megoldania, elszenvednie. Ez azt
jelenti, hogy átlagosan minden hétre jutott
egy beugrás. Ennek a bizonytalanságnak
pedig számos bonyolult, és úgy tűnik,
egyik évadról a má-sikra meg sem oldható
oka van. Vagyis ez a színház még mindig
kísértetiesen hasonlít egy olyan
intézményre, amelyet nem szeretek, nem
tartok jónak. Még akkor sem, ha -
ahogyan mondani szokás - minden
rosszban van valami jó is; ezek a „lyukak"

lehetőséget adtak azoknak, akik
betöltötték őket, hogy így bizonyítsák
képességeiket.

- Tisztázzuk: ez a harminc beugrás nem
betegségből vagy egyéb vis maiorból származott

?
Zsámbéki: Amikor egyetlen évadon be-
lül ilyen gyakran találjuk szembe ma-



gunkat beugrási kényszerrel, az már nem
tekinthető pusztán véletlennek. Ter-
mészetes, hogy minden színháznak szá-
mítania kell előre nem látható, elhárít-
hatatlan körülményekre, amelyek felbo-
ríthatják előadásait, de nálunk az esetek
gyakorisága valami mélyebb, lényegibb
bajt jelez.

Székely: Nos, a másik gond, hogy az első
évad nyílt, habár horzsoló egymást-
megismerése, vállalt konfliktushalmaza
után - amely javarészt fel is oldódott a
közös munkában - idén már sokkal ke-
vésbé tapasztaltuk a nyitottság iránti
hajlamot. Es ennek nézetem szerint abban
kell az okát keresnünk, hogy a nemzetibeli
szemléletütközéseknek minden oldalról
eltúlzott, főképpen szükségtelen
jelentőséget és visszhangot biztosítottak, s
végül is maga a munka, az elért ered-
mények lényegtelennek tűntek. Az úgy-
nevezett „nemzeti színházi ügy" ekként
nem színházi és világnézetek, ízlések és
módszerek konfrontációjaként, majd
egymás felé közeledéseként, hanem ki-
teregetett pletykák szintjén csapódott le a
köztudatban. S a Nemzeti körül kialakult
pletykaéhség olyan mohó lett, hogy az már
mindenkit, valószínűleg bennünket is
visszarettentett a változatlan nyíltsággal
felvetett kérdésektől. Azután nem szabad
megfeledkeznünk egy bizonyos,
általánosnak is mondható elfáradásról -
egyszerűen belefáradtunk abba, hogy
minden szakmai kérdést azonnal széles
körben s ráadásul eltorzítva szellőztet-nek.
Ezért nem vagyok elégedett ezzel az
évaddal, noha születtek igen jó és fontos
előadások.

- Önöket időről időre még most is azzal
vádolják, hogy túlságosan is erőszakosan, ke-
ményen igyekeznek a maguk képére formálni a
társulatot. Hogy lényegében minden nehézség
a Nemzetiben használatos vezetői modor és
módszer idegenségére, ottani sokatlanságára
vezethető vissza. . .

Székely: Igen, egy időben azt terjesz-
tették rólunk, hogy erőszakosan beavat-
kozunk egyesek színészi habitusába, hogy
amolyan fejszével való nyesegetésbe
kezdtünk, hogy más véleményeket meg
sem hallgatva akarjuk megváltoztatni a
színház arculatát. Ebből pedig könnyű volt
levezetni azt az ostobaságot, hogy
lényegében egyedül magatartásbeli kü-
lönbözőségek gerjesztik a rendezők és
színészek közötti feszültséget. Ezzel
szemben az az igazság, hogy már a tavalyi
évad munkái közben, s főként a sikeres
előadások után, egészen kiváló
kapcsolatunk szövődött egy-egy színész-

szel. Korántsem voltak ezek a vi-
szonylatok konfliktusmentesek, de min-
denképp tartalmasak voltak, mert a kollé-
gák is arra figyeltek, amire mi: egy da-
rabra, egy előadásra, egy szerepre; s
félretéve önvédelmi reflexeiket, nézet-
eltéréseinket nem próbálták modorbeli
torzsalkodássá alacsonyítani. Egyébként
ezeknél a „félreértéseknél" én komolyabb
akadálynak tartom, hogy a második közös
évadunkban már nyilvánvaló lett az,
amiben korábban nemigen hittünk; a
Nemzeti Színház helyzete valóban
különleges. Elvárják tőle ugyanis, hogy
úgynevezett szintetizáló színház legyen -
most nem a műsorra, hanem a darabok
megjelenítési formáira gondolok -,
jólnevelt és vadhajtások nélküli;
egyszóval olyan intézmény, amelyben
minden, első pillanatra meghökkentő
kezdeményezést úgy fognak fel, mintha az
egyszersmind a színház nemes tra-
dícióinak a lerombolását jelentené. Mi
viszont a színházat általában - és így a
Nemzetit is - csak egy percről percre
megújuló műhelyként tudjuk elképzelni.
Ezért ha elégedetlenek vagyunk bizonyos
dolgokkal, akkor legfőképpen azzal, hogy
ebben az évadban például túl-ságosan is
törekedtünk a biztonságra.
 Hogyan kell ezt érteni?
Széket': Érzékeltük, hogy nekünk nem

adatik meg a bukás joga. A bátor pró-
bálkozások kockázata. Amióta mi itt
vagyunk, egy bukás akkora és olyan
visszhangot keltő ügy, mintha teszem azt
az ország legfontosabb gazdasági
gondjainak egyike nem oldódott volna
meg a kitűzött határidőre.
 Melyik előadás bukott így ?
Székely: Például a Szent György és a

sárkány, ami tudvalevően egy csodálatos
vágy és ábránd, és rendkívül nehezen
oldható meg. Nekünk nem sikerült.

- A Weöres-drámát még tavaly mutatták be...
Székely: Igen. De a fogadtatása azóta is

érezteti a hatását, hiszen ilyenkor el-
mosódnak az évadhatárok.

- Idén csak a Troilus és Cressidát tartották
némelyek kudarcnak. Egyetért ezzel?

Székely: A Troilusból - amely igen
bonyolult szövetű mű - meglehetősen
heterogén előadást hoztunk létre. Még-
pedig nem a darab izgalmas ellentmon-
dásainak tükreként, hanem elsősorban
stiláris szempontból. Magánszámok, a
darab egészétől és a koncepciótól idegen
megoldások váltakoztak a művészi szán-
dékot pontosan megvalósító jelenetek-kel.
Ez természetesen a rendezői követ

kezetlenségből is fakadt, mert a színészek
joggal elbizonytalanodnak, ha nem
éreznek határozott elképzelést az egyes
részletekben.

- Hadd térjek vissza a működési bizony-
talanság kérdésére, amelyet már érintettünk.
Nem a Troilus és Cressida előadását, ha-nem
a magam véleményét szeretném védeni - nekem
ugyanis tetszett ez a produkció, el-ismeréssel
írtam róla annak idején. De hozzátartozik az
igazsághoz, és ezt is említettem a kritikámban,
hogy kétszer láttam az előadást: az utolsó
főpróbán, és azt hiszem, a nyolcadik
előadáson. Valószerűtlen különbséget
tapasztaltam a kettő között, a második javára.
Először még - vagyis a premier tájékán - szinte
a főbb erővonalak is hiányoztak az előadásból.
Amiből arra lehet következtetni, hogy a
produkciók nehezen áll-nak be egy viszonylag
állandó standardre.. .

Székely: ...és nehezen is tartják azt. Ezzel
tökéletesen egyetértek, sajnos. De meg
kell jegyeznem - korántsem mentségként -
, hogy amit most felvetett, az nem egyedül
a mi gondunk. A hullámzó
repertoárszínvonal a magyar színház
általános jellemzője.

- Visszatérve tehát a Troilus-előadásra, nem
lehetséges, hogy annak gyengéiben is ez a
színházi betegség ütött ki?

Székely: Kétségtelen, hogy a Troilus
sokszálú, szakaszos cselekményű, úgyne-
vezett mozaiktechnikával épülő dráma,
amelyben a színészek nem játszhatnak
végig töretlenül egyetlen folyamatot,
állandó színi jelenléttel. Másfajta kon-
dicionáltságra van szükség, és azt hiszem,
erre csak későn éreztek rá. De ez nem
menti az én rendezői felelősségemet.

- Javult végül is a színészi „kondíció-késség"

az elmúlt évadban?
Székely: Erről évadszinten nehéz be-

szélni. Természetes, hogy előadásonként
változó helyzetről van szó. A nagy szín-
házban az Úrhatnám polgárral, a Játék-
színben az Emigránsokkal kezdtünk.
Mindkét esetben nagy lelkesedéssel és
egymás nyelvének igyekvő megértésével
dolgoztunk.

Eszerint eljutottak már oda, hogy a
munkaproblémákat az adott darab és nem egy
általános nemzeti színházi helyzet, illetve
légkör határozza meg?

Sziládi: Nem. Ezt nem mondhatjuk. A
dolog bonyolultabb. Ha kívülről szemlélte
valaki a színház idei működését,
meggyőződhetett róla, hogy az meg-
bízható; minden este a meghirdetett elő-
adás került színre. Illetve: az előadás-
cserék száma a szokott színházi tűréshatá-
ron belül maradt. Ugyanakkor nekünk,



akik belülről látjuk az évadot, meg kell
mondanunk: ennek a látszólagos fegye-
lemnek nagyon nagy ára volt. Mérhetetlen
többletenergiát emésztett fel, a be-
ugrópróbák hellyel-közzel a következő
produkciót veszélyeztették. Ugyanakkor
persze pozitívumnak tekinthetnénk, hogy
mindebből a közönség semmit sem vett
észre, helyesebben gyakorta plusz élményt
kapott, hiszen jó néhány hétköznapi
előadás helyett valóságos istenkísértésben
volt része. Minket azonban okkal
nyugtalanít, hogy a zavarok jó része
elkerülhető lett volna egyénenkénti és
esetenkénti önmegtartóztatással, mondjuk
a poháremelés terén.

Zsámbéki: Az ellentmondás - amelyre ez
a jelenség is utal - másfél évvel ez-előtt
elméletben is megfogalmazódott már.
Pontosabban egy vitakérdésben, amely így
szólt: lehetséges-e az, hogy miközben
mind rosszabb előadások születtek a
Nemzeti Színházban - és ezért
szükségessé vált működésének, vezeté-
sének „rekonstrukciója" -, tagjai energiáik,
tehetségük teljében, egy pompás, átütő
művészi erejű együttest alkotnak?
Némelyek ezt elképzelhetőnek tartották.
Mi nem. És azt hiszem, az azóta naponta
tapasztalható anomáliák eldöntötték a
vitát.

Sziládi: Még valamit a Nemzeti Szín-
ház és a közvélemény viszonyáról és an-
nak visszahatásáról a belső munkára.
Ősszel a minisztériumban tartottak egy
tanácskozást a Nemzeti helyzetéről, kon-
cepciójáról. Akkor valaki ott kifejtette,
hogy a Nemzeti az egyetlen színház,
amellyel mindig cl kell számolni a köz-
vélemény előtt. Más színházak tehetnek,
amit akarnak, s tehetnek velük, amit
akarnak, nem kell róla számot adni. Nos, e
felfogás élő voltát tökéletesen igazolta,
hogy a személyi változások óta a „Mi
történik a Nemzetiben?" című
össztársadalmi kérdés lényegében soha-
sem a Nemzeti Színház sorsát érintette.
Meggyőződésem, hogy mindig is ürügy
volt csupán; másféle információéhség,
másféle kíváncsiság, a másvalamire való
rákérdezés szándéka fogalmazódott meg
benne. Voltaképp olyan kérdések helyett
tették fel, amelyeket nem szabad, nem
illik, nem kívánatos feltenni. És azok
többsége, akik akkora hévvel firtatták a
Nemzetiben történteket, nézetem szerint
nemigen látogatták a nézőterét. Ráadásul
hamarosan fáziseltolódásba került a
színház valóságos, belső helyzete és az
arról hisztérikusan kialakított külső kép.
Itt bent már lényegesen jobb

volt a légkör, sikerek születtek, a helyzet
tehát - mondhatjuk így -- normalizálódott,
ám a „lemaradt", tort vélemények
elkezdtek visszaáramlani a falak közé, és
lassították, akadályozták az egészséges
folyamatokat. Ezt a tör-vényszerűséget
ebben az elmúlt évadban, november táján
ismét meg kellett tapasztalnunk. Ekkor
újra és teljesen váratlanul v a l a m i különös
pánikhangulat lett úrrá a társulaton. Túl
voltunk az Úrhatnám polgár és az
Emigránsok e g y -értelműen közönségsikeres
premierjén, három produkció próbái
folytak j ó ütemben - látszólag minden
rendben ment, feszes időszakot éltünk. És
mégis, elkezdődtek a suttogások, rémhírek
kaptak lábra, például negyven ember
elbocsátásáról beszéltek. Mikor láttuk,
hogy személyes beszélgetésekkel ezt a
hangulatot már nem lehet megváltoztat-ni,
összehívtunk egy úgynevezett művészeti
munkamegbeszélést, amely kemény,
szókimondó beszélgetéssé alakult.
Sikerült is tisztázni a dolgokat.

- É s sohasem lehet kideríteni, honnan
indulnak meg az alaptalan híresztelések?

Sziládi: Nem. Az mindig megfoghatatlan.
Es valószínűleg az itteni alaphelyzet
magyarázza. Ismeretes ugyebár, hogyan
vette át annak idején Németh Antal a
Nemzeti vezetését. Éjfélkor minden
korábbi szerződés automatikusan érvényét
vesztette, és o órai perctől annak volt
érvényes szerződése, akivel Németh
megkötötte. Ez tiszta helyzetet terem-tett.
Most sem nálunk, sem más szín-házban
nem kerülhet sor ilyen drasztikus
megoldásra, mert ez a korszak minden-
ben konszolidált megoldást választ. Ennek
kétségkívül megvan az az előnye, hogy
véres konfliktusokról később ki-derül,
nem is voltak igaziak, és feloldód-nak
menet közben. Viszont a mély, valódi
ellentétek megoldása, azok kihordási ideje
igencsak meghosszabbodik, lelassul.

- Szembetűnő s tapasztalataim szerint párját
ritkító az önök helyzetfelmérő, ön-értékelő
metódusa. A színházak általában a nézőtérről
látható dolgokról, vagyis előadásaikról
beszélnek, míg mi most jó ideje már csak a
be/állapotokat boncolgatjuk...

Zsámbéki: Nyilvánvaló, hogy nincs olyan
színház, amelyben csupa remekmívű
előadás születik. Ha ezt a kényelmes
nézőpontot választjuk, akkor nálunk is
felettébb rendben van minden, hiszen csak
ebben az évadban olyan, a magyar
színházi élet egészét tekintve i s lényeges
produkciók jöttek létre, mint az Emigrán

sok, a Budapest Orfeum és a Jövedelmező ál-
l á s . De miért tagadnánk el, hogy ahhoz
képest, amit mi a Nemzeti Színház fej-
lődésétől, átalakulásától vártunk, már az
előző évad lemaradást mutatott, és ez a
második még sokkal nagyobbat. Az
egységes színház eszményéről be-
szélnek. Mert bár számos gondunk meg-
oldódott, tény, hogy még mindig nincs
összetartó társulatunk. Terveink üteme-
zése esetleg maximalista volt, de még
akkor sincs rendjén, hogy most hol
tartunk. Két évad erőfeszítései kevésnek
bizonyultak ahhoz, hogy megoldjuk a
szériaelőadások üzembiztonságát. Nincs
rendjén, hogy jóllehet, az igazán éles
belső harcok elcsitultak, a társulat szak-
mai szempontból mégis több részre sza-
kad. Értem ezen például, hogy azok, akik
az egyik produkcióban játszanak, nem
sok közösséget éreznek, nem sok
érdeklődést mutatnak a többi előadás,
illetve azok szereplőgárdája iránt. Úgy
látom, hogy ,némelyek szinte már mo-
nomániásan ragaszkodnak a megosztott
Nemzeti Színház történelmi hagyomá-
nyához. Egyszerűen nem akarnak le-
szokni róla, mintha csak ez volna az élet
természetes rendje. Mi pedig olyan szín-
házat szeretnénk, amely minden egyéné-
ben és részlegében érzékeny az egész
működésére.

Székely: Vagyis az nem történt még
meg, hogy valamely igazán fontos szak-
mai esemény - gondolok akár egy vá-
ratlan színészi „kivirulásra" - valóban
eseménnyé váljon, és igényt teremtsen a
magától értetődő felzárkózásra.

Zsámbéki: Úgy látjuk, hogy a társulat
tagjai közül jó néhányan valamilyen „élet-
sebbel" mászkálnak. S a reális véle-
ményalkotást és annak kinyilvánítását az
is gátolja,, hogy még a sikerre sem
természetesen reagálnak; mindenki a
saját, régtől hordott sérelmeiből kiindulva
tompítja vagy éppen túlharsogja. Persze
vannak néhányan, akiknek őszinte
fájdalmat okoz egy bukás, még akkor is,
ha nem részesei a produkciónak. De a
társulati szellem ott kezdődik, amikor
már azt is elkezdik vizsgálni, hogy milyen
okokra vezethető vissza a kudarc. S ez az
attitűd igencsak kevesekre jellemző.

-- Számomra az az igazi rejtély, hogy
színészek, akik az önök irányítása alatt
egymás után kapják a remek szerepeket, és
sorra aratják az osztatlan közönség- és kriti-
kai sikert, nyilatkozataikban végigpanasz-
kodják a magyar sajtót. Túlterheltségről,
majdhogynem művészi energiáik, felelőtlen
kihasználásáról beszélnek.



Zsámbéki: A vidéki színházakban a szí-
nészeknek arra volt szükségük, az volt a
saját jól felfogott érdekük, hogy igeneljék
a színház működését, s akarják sikerét,
mert csak a színház egésze iránt
megnyilvánuló figyelemből vehették ki a
maguk megérdemelt részét. Az az érzésem,
hogy a pesti színészekben egy egészen
más, történetileg másként kialakult
mechanizmus működik. Ok elsősorban
saját társadalmi helyzetükre figyelnek.
Manapság, amikor a színész társadalmi
presztízse hallatlanul megnövekedett, a
pesti színészek mindenekelőtt ezt a rangot
igyekeznek tartósítani, illetve még
magasabbra emelni. S teszik ezt a legkü-
lönfélébb módokon: magánéleti kap-
csolatok révén, népszerűségük maximális
kihasználásával, és színpadi tevékeny-
ségükben is a saját személyük kiemelésére
törekednek. A vidéki színész mind-ezzel
nem foglalkozhatott, mindent meg-tett
színháza fellendítéséért. Pesten viszont
népszerűtlen színészi magaviselet aktív
társulati tagnak lenni. Egyszerűen nem
sikkes egy társulat megbecsült, sikeres,
netán progresszív tagjaként be-lépni
mondjuk a Rádió Pagodájába. S ha egy
színész objektíve mégis ilyen helyzetbe
kerül, akkor a szakmával szembeni
önvédelemből lépten-nyomon igyekszik
hangot adni a kételyeinek,
megbántottságának vagy akár a kiszol-
gáltatottságának, enged annak a közhan-
gulatnak, amelyben a szakma ferdén te-
kint az elégedettekre. Hiába, ma csak an-
nak van ázsiója, aki oppozíciót foglal el.

Székely: S túl az általános divaton,
tudomásul kell vennünk, hogy a mi ki-
nevezésünkkel sokan nem értettek egyet.
Ki koncepcionális okokból, ki önvéde-
lemből. Hiszen feltehető volt, hogyha ez a
„kísérlet" beválik, akkor ennek fényé-ben
még nyilvánvalóbb lesz a magyar színházi
élet megmerevedése, kifáradása.

- De mivel magyarázzák, hogy például a
nemzeti színházi változások olyan régi sür-
getője, előharcosa, mint Törőcsik Mari, szintén
a színészek „boldogtalanságáról" beszél, és
kritizálja az önök módszereit, magatartását?

Székely: A mi sokat felhánytorgatott
kegyetlenségünk nem más, mint szóki-
mondás, amelyet vidéken megszoktunk, s
az ottani társulatok el is vártak tőlünk. Itt
ugyanez sértődéseket szül, mert korábban -
erre már tavaly is utaltam - a színészeknek
szóló instrukciók bizonyos rangon felül
csak magánbeszélgetések témáját
képezhették. Erre a metóduskülönbségre
vezetem vissza Törőcsik

legutóbbi állásfoglalását is. De hogy
miként jutott el addig az általánosításig,
miszerint a Nemzetiben „boldogtalanok az
emberek", azt már nem tudom. Ha létezik
az a bizonyos színészi boldogtalanság,
akkor ízléseltérésekben gyökeredzik. Mert
az kétségtelen, hogy a vidéki színházakban
a vezető színészek többsége velünk azonos
korosztályhoz tartozott, s eredendő stiláris
vitáink, ami a játékmódot illeti, nem
voltak. Ezt a közös ízlést pedig azok is
megpróbálták elfogadni és érvényesíteni -
például idősebb kollégák --, akiknek
korábban nem ez volt a sajátjuk. E
folyamat persze nem mindig ment
könnyen, mégis ez volt a magától értetődő,
az önként vállalt cél. Mi tagadás,
előfordult, hogy egyik kiváló kollégám,
nagyszerűen megoldott főszerepe után
néhány hétre idegszanatóriumba vonult,
mert nem tudta elviselni azt a sikert,
amelyet nem értett. Nem értette, hogyan
arathatott olyan óriási tetszést egy
előadásban, amelynek stiláris felfogásával
alapvetően nem tudott azonosulni.

- Elképzelhető, hogy Törőcsik, Mari és az
önök stiláris elképzelései is eltértek egy-
mástól?

Zsámbéki: Sajnos nem jutottunk el odáig,
hogy ez kiderüljön. Nem került sor a közös
munkára. És számomra ebből az a
lehangoló tanulság, hogy a bizonyos
dolgokról vagy akár személyekről ki-
alakult, makacs előképzetek elég erősek
lehetnek a valóság átrajzolásához, s ennek
még olyan jelentős színészegyéniség is,
mint Törőcsik Mari áldozatul esik. Mert
például ilyen fikciók késztetnek bennünket
arra, hogy a művészi munka lényegi
kérdései helyett a színész és a rendező
párviadaláról beszéljünk, vagyis egy eleve
hamis szembeállításról. Hiába utáljuk,
hogy a félretájékoztatott közvélemény
erről harsog, a második évadunk végén
még el kell fogadnunk ezeket a kérdéseket.
Ez valóban provincializmus. De valami
már az első pillanatban roszszul indult el.
Amikor minket beiktattak, ott ültem az
elnökségben, a szín-padon, annál a hosszú
asztalnál, és már az igazgató első szavaival
sem értettem egyet. Azt mondta ugyanis,
hogy mi ejtőernyősökként szálltuk meg ezt
a színházat. Némi színházi gyakorlat után
én egyáltalán nem vágytam semmiféle
megszállásra. Valamit valakikkel együtt
létrehozni - ezt akartam. És most rettentő
nagy eredménynek tűnik, ha egy-egy
kollégánkkal egyszer csak sikerül fel-
ismertetni, hogy álellentétek fordítottak

minket egymás ellen. És ezektől a vív-
mányoktól mindig elszomorodom.

- Nem akarom kisebbíteni a Nemzeti belső
problémáit, de hadd jegyezzem meg: nem
biztos, hogy mindez annyira sajátos; a magyar
színházi élet temérdek bizonytalansággal
terhes, túl sok, a sikerületlen személyi változás,
a megoldatlan megoldás, és ilyenkor a
neuraszténia járványos méreteket ölt a
szakmában...

Sziládi: Nekem nagy élményem volt az a
bizonyos művészeti munkamegbeszélés,
amelyet már említettem. Mert kertelés
nélküli, egyértelmű kritikát kapott a
színház vezetősége. Egy az egyben
elhangzott, hogy ebben a színházban
olyan dolgok történhetnek meg követ-
kezmények nélkül, amelyeknek normális
körülmények között nem volna szabad
előfordulniuk. S ekkor hirtelen furcsa
fénytörésbe került a helyzetünk. Hiszen
miközben mi a fegyelmezetlenség ellen
hadakoztunk, ezen a nyílt fórumon a
társulat néhány tagja a szemünkre vetette,
hogy nem vagyunk elég erélyesek.

- És ugyanazok követelik a szigort, akik a
lazaságért felelősek?

Zsámbéki: Nem. A szigorpártiak azt
mondják, hogy végre le kellene számolni
azokkal, akik akadályozzák a tisztességes
munkát. És ez így nagyon szépen hangzik,
de sajnos egyáltalán nem tartom pozitív
jelenségnek. Ugyanis mindig az épp
jelenlévők próbálnak frontot alkotni a tá-
vollévők ellen. S végül is valamennyi
manőver a tehetség megszabta hierarchia
megváltoztatására irányul. Márpedig senki
képességeit, művészi minőségét nem
kérdőjelezhetjük meg egyéb szempontok
alapján.

- Mindebből az következik, hogy önök nem
egyszerűen két-, hanem inkább három-frontos
harcot folytatnak, hiszen a színházon belül is
van legalább kettő...

Zsámbéki: Igen, és ezért tűnnek minden
egyéb, valóban a lényeget, azaz az
előadásokat érintő kérdésnél is fonto-
sabbnak az összesimulás pillanatnyi esé-
lyei. A hivatal, amely minket azért ne-
vezett ki, hogy megoldjon egy művészi
szempontból tarthatatlan helyzetet, gya-
korlatilag mindmáig a látványos kibékü-
lések számán, a békeállapot látszatának
tartósságán méri működésünk sikerét.

Székely: Ezért az idei évaddal például
sokkal elégedettebb: kevesebb volt a nyílt,
hangos konfliktus. Holott önmagában ez a
viszonylagos nyugalom sem-mit sem
jelent. Konfliktusok lehetnek egy
színházban, az a kérdés, hogy miből
származnak. Most többnyire abból, hogy



mi a színészt nem egyszerűen tehetséges
játszó embernek, hanem alkotóművész-
nek tekintjük, akinek estéről estére meg
kell élnie a szerepét, léteznie kell az elő-
adásban. Bonyolítja a helyzetet, hogy
ezzel olyan kiváló művészek sem érte-nek
egyet, akiknek hatása a színpadon, a
színházban igen jelentős. Mi tehát azt
szeretnénk, ha a szemléletünk közelítene
egymáshoz, nem csupán a modorunk, a
viselkedésformáink, mert az legfeljebb
csak felületi egyezésekhez vezet.

Zsámbéki: Igazi gondjaink közé sorolom
például azt, hogy nem nézzük eleget az
előadásainkat, pontosabban: nem nézem a
többiek rendezéseit, ők sem az enyémeket,
sőt már a magam munkáinak figyelemmel
kísérése is kimondhatatlanul elfáraszt. El
fáraszt, mert reménytelen, hogy javítani
tudjak rajta. Hiába látom, hogy teszem azt
az Éjjeli menedékhelynek szüksége volna
nyolc-tíz újítópróbára, a színház üzem-
menete ezt nem engedi. Hiába jövök rá
egy-másfél év múlva, hogyan lehetne
valamelyik produkción lényegesen javí-
tani, tudom, hogy az őszi felújító próbákon
sem tehetek majd semmit, mert egy-egy
darabból mindössze két vagy három
próbát tarthatok, amelyeken az új
szereplőket kell beállítani, s nem a régi
bajokon változtatni. Miért nézzem tehát,
hogy milyen most mondjuk a Danton
halála? Nyilván hasonló állapotban van,
mint az én rendezéseim.

Székely: És mi értelme a felújító pró-
báknak, ha az előadás nagy közönség-
sikerrel fut? A magyar színjátszás egyik
alapbetegsége, hogy a közönség döntése
megfellebbezhetetlenné teszi egy-egy elő-
adás belső értékelését. Futhat a rendező a
maga kételyeivel, óhajaival a színészhez,
ha ő már rájött, hogy sokkal kevesebb
energiával, sokkal kevesebb jel „leadá-
sával" is tetszést arat. És ezért emlegetem
én mindig a szemléletet és az ízlést. Mert
mi a végcél? Egyedül a siker vagy a siker
minősége? Azzal a színházi fel-fogással,
hogy egy előadás aznap esti állapotát,
színvonalát alapvetően a „jó vagy rossz"

közönség határozza meg, először Pesten
találkoztam. Szolnokon még együtt
röhögtünk a társulattal az ilyen
szamárságon. Itt pedig szinte lehetetlen
ezzel megküzdeni.

- Bármilyen szónoki is a kérdés, mégis
felteszem: merre találni innen a kiutat?

Zsámbéki: Teoretikus megoldás nincs.
Bízunk a jövő évadban, amelyik minden
szempontból merészebbnek ígérkezik az
eddigieknél. Darabválasztásban és mun

kamennyiségben - vagyis a produkciók
számát tekintve. Ha terveinknek csak a
hetven százaléka megvalósul, akkor már
egy rendkívül intenzív, az egész társulatot
megmozgató, az előző évadok-hoz képest
szokatlan hangvételű szezonunk lesz.
 Tehát a léc felemelésével, a társulat még

nagyobb terhelésével próbálkoznak?
Székely: Itt nem a terhelés a helyes

kifejezés. Nyíltabb helyzetet akarunk te-
remteni.

Zsámbéki: Hogy mondjam, hogy érthető
legyen? Mi azon szomorkodunk, hogy egy
értelmetlen csatát kezdünk lassan
megnyerni. Konszolidálódunk, az éles
ellentétek elsimulnak - de közben a
lényegi kérdésekben nem jutunk előre.
 A színházban történtek külső megítélésének

egyik fóruma a kritika. A kritika, amely egy

időben szinte egységesen „sürgette
"

a változást
a Nemzetiben, majd rokonszenvező
alapállásból fogadta az önök itteni indulását,
olyannyira, hogy olykor érezhető is volt ez a
jóindulatú, pozitív elfogultság. Most, a második
évad végén, megítélésük szerint változott-e a
kritika magatartása?

Zsámbéki: Változott. Pontosan fel-
mérhető, hogy a kritika beállta szokásos
rendszerre. Némely lap, némely kritikus
egyetért velünk, és ezért általában
támogatja azt, ami a színházban történik.
Más lapok, más kritikusok nem értenek
egyet az elvekkel és a személyekkel, és
ezért általában támadják azt, ami a
színházban történik.
 Vagyis prekoncepciók irányítják a bírá-

lókat?
Zsámbéki: Azért akad néhány szabályt

erősítő kivétel. De úgy látom, nagyon
kevesen írják a saját, alkalomról alkalomra
kialakított véleményüket.

Székely: Es olyan lap is van, ahol külön a
Nemzeti Színház számára rend-
szeresítettek egy kritikust; más színházzal
jószerével nem is foglalkozik, a miénket
viszont a színháztól távoleső szem-pontok
alapján dicséri, illetve bírálja.

,Sziládi: A színházkritika mostanában
zavarba jött. Bizonyos jelenségekkel
egyszerűen nem tud mit kezdeni. Annak
idején - „kritikus koromban" - többször
leírtam, hogy javul a napi színibírálat
hitele, szakmai színvonala. Ha viszont
most kellene erről nyilatkoznom, azt
mondanám, hogy valami baj van a kri-
tikával. A hetvenes években feljött egy
tehetséges, új csapat - nagyjából egy-
időben a fiatal rendezőnemzedékkel. De
ma már ismét nincs utánpótlás, ugyanak-
kor pedig megindult a lemorzsolódás fo

lyamata. Eltűntek nevek, olyanok, akik-
nek az elvesztését sajnálni kell. A szín-
házkritika több lapnál senki földje lett. Az
írások látszólag nagy véleményszóródást
mutatnak, de esztétikai értelem-ben
voltaképp nem ütköztethetők.

Székely: Ennek oka lehet persze az is,
hogy a színházi élet újabb keletű változásai
sem valóban esztétikai értékűek. Tanúi
vagyunk egy külső jegyeiben divattá lett,
főként a formákat érintő megújulási
készségnek, amely zavarba ejtő elő-
adásokat produkál azok számára, akik nem
pontosan felkészültek, színházesztétikai
ismereteikkel és érzékükkel nem eléggé
vértezettek. Mert a látványhatás
újszerűsége egy-egy estére tökéletesen
elfedheti a tartalmi silányságot. Bár
legyünk igazságosak: a kritikus őszinte
jóindulattal kénytelen üdvözölni minden,
mégoly felemás kísérletet is, ha abban
valamiféle pótlását látja a hazai szín-
házkultúra több évtizedes mulasztásai-nak.
Csakhogy így aztán éppen az érték-rend
válik veszélyesen viszonylagossá. A
kritika úgy érzi, hogy szüntelen vá-
lasztania kell az új és a még újabb között.
Vagyis a lineáris fejlődést hajszolja, min-
denáron azt akarja megfogalmazni. Hol-ott
például Mnouchkine-t és Strehlert igen
nehéz összehasonlítani, illetve rang-
sorolni. Sőt: Brook korábbi munkáit sem
lehet „lefokozni" a legutóbbiak nevében.
Színházat sokféleképpen lehet jól csinál-
ni, s valamely stílust csak saját belső tör-
vényszerűségei alapján ítélhetünk meg.

- A Nemzeti Színház eleddig semmiféle soha
nem látott modernizmussal nem próbálkozott ;
én még a legszolidabb avantgardizmust sem
tudtam felfedezni az önök munkáiban. A kritika
tehát aligha akadhat fenn formai kérdéseken.
Némelyeknek inkább tartalmi kifogásaik vannak
- s azokat a kemény következetességgel
végiggondolt rendezői koncepciók provokálják.
Persze végül ez is visszavezethető a stílusra:
hiszen olyan-kor érezhető a berzenkedés,
amikor egy elő-adás színészi játékmódja és
rendezői nyelvezete illúziótlanul vállalja az
adott drámai világképet. Túl sötét, túl
pesszimista - hangzik ilyenkor, s az embernek
óhatatlanul eszébe jut, hogy a fanyalgók
lényegében alig-hanem az operettszemlélet
stílussá avatását látnák szívesen a Nemzetiben.
Es megkockáztatom a feltételezést, hogy akkor
bármilyen formai hókuszpókuszt elnéznének,
sőt egyenesen üdvözölnének.

Sziládi: Itt egyértelműen az a régi kérdés
reflektálódik, hogy mi a dolga a
színháznak. Használatos például az a
kritikai klisé, amely a művészet felada-
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A dráma új dimenziói

Gondolatok az Ayrus leányáról

„Sokan vagyunk itt Ayrusok"

A dráma keletkezése egyidős az ember-
rel, hiszen a vadászatot, a harcot és a sze-
relmet mindig bizonyos felhívó, cselekvő
és emlékeztető ritmikus és szabályszerű
előadású mozgásformák kísérték. Később
több hang, szavak és hangszerek járultak
az előadáshoz. De ugyancsak ha-mar
megkezdődött a drámai elemek szét-
válása, miután már külön is teljes értékű
kifejezést adhatott a tánc, a zene, az ének,
később maga a beszéd is.

Bonyolult korunkban annak a folya-
matnak vagyunk tanúi, hogy a drámai
elemek, melyek önállósultak, ismét egye-
sülésre törekszenek. Ez a szükségszerűség
valósul meg magas fokon Palasovszky
Ödön: Ayrus leánya című kórus-
drámájában, mely 1931. április 28-án ke-
rült színre Budapesten, a Fővárosi Ope-
rettszínházban, a szerző rendezésében.

A koreográfia Madzsar Alice és Róna
Magda munkája, a kísérőzenét Kozma

József írta. Az előadás szereplői: A
Leány: Róna Magda, Ayrus: Baló Elemér,
A Másik Ayrus: Palasovszky Ödön, Nép:
a Madzsar Alice művészcsoport 30 tagú
együttese.
Bonyolult kor - szintetikus dráma

Az előadásnak a színpad modern új lehe-
tőségeit kiaknázó és egységbe foglaló út-
törő voltáról írja a Magyar Hírlapban
Márkus László: „A tömeg, amely kórussá
lelkesedik, a tömeg mozgása, mely
ritmikailag tudatosodik, a beszéd exp-
resszív tárgyiassága, mely a kompozíció
egységét hangsúlyozza az egyéni
kifejeződés széteső részletessége helyett" .
. . „színpad, (mely) magasabb, alantasabb
szinteket, áthidalásokat, magasba
vezetéseket jelképez tagoltságával,
világítás, mely hangsúlyokat emel ki,
díszlet, mely együtt él és változik az
akcióval, zene, amely azt folytatja, amit a
gesztus, a beszéd már nem tud folytat-ni,
a színpadi művészetek a maguk ma-
ximumára törekedvén egy szintézis-ben..."

Polyák Erzsébet Mária ugyancsak egy-
korú cikkében így ír A Tollban: „Minden
kultúra ébredésénél nagy és kultikus
jelentősége volt a táncnak, de a test mai
átlelkesedése lehet kultúránk utolsó leg

kevésbé elhasznált eszközének feltárása
is" ... „korunkat jellemző sokféle test-
mozgás közül az a mozgás, melyben az
ember teljes emberségében fejezi ki ma-
gát: a művészi mozgás. Ez a mozgás nem
a tizennyolcadik század díszítő szel-
leméből eredő balett folytatása, sem a
néptánc erotikus életörömből fakadt mo-
tívumainak fejlesztése, és egyenes el-
lentéte a görlök lélektelen akrobatikus
teljesítményeinek" . . . „feltámad Ayrus
leánya. . . nem halhat meg igazán, aki
szép".

Polyák, Márkushoz hasonlóan, rámutat a
táncdráma jelentőségére és arra a
gazdagodásra, melyet a művészi mozgás
útján nyerhetünk. Ez modern korunkban
az úgynevezett szabad tánc és a moz-
dulatművészet formájában alakult ki.

Az Isadora Duncan által kezdeménye-
zett szabad tánc forrása a klasszikus görög
tánc. Továbbfejlesztése nála az ő intuitív
egyéni megfogalmazása, meg-jelenítő
formát teremtő művészi képvilága.
„Duncan »a természetesség jelszavával«
fordul a balett ellen" - jegyzi meg
Rabinovszky Marius. (Új Idők, 1945.
augusztus.)

A mozdulatművészet Madzsar Alice
kidolgozásában tudományos rendszer,
melyet az ő iskolájában tanítottak.

tát abban szabja meg, hogy mutassa fel a
problémákat, ám azonnal mellékelje
hozzájuk a „kivezető út" térképét. Ha egy
színházi előadás nem eszerint készül,
nyomban jelentkeznek az elégedetlen-
kedők. Miközben persze élnek olyan józan
elképzelések is, amelyek nem tartják
szükségszerűnek az iskolás ragaszkodást
ehhez a gondolati forgatókönyvhöz.
Mostanában a két felfogás ellentéte mintha
kiéleződne. Nekem az a személyes
véleményem, hogy nem kell a klisékhez
igazodni. Mert a művészet azzal segítheti a
társadalmi fejlődést, hogy tudatosítja az
egyén, a közösség lét- és sorsproblémáit.
És ahhoz, hogy tudatosuljon bennünk
mindaz, amit megélünk

konfliktusaink és helyzeteink -, ahhoz
elengedhetetlenek az elemzés művészi
dimenziói; azok pedig túllépnek a gon-
dolkodás előregyártott keretein. Végül is
mindig arról van szó, hogy a hatalom
hogyan „közvetít" egy adott társadalmi-
történelmi szituációt a kor művészete
számára. Megeshet, hogy egyszerűen a
saját álmait akarja viszontlátni a művé-
szetben. S előfordul, hogy bonyolultabb
együttműködést ajánl fel: próbáljunk

szembenézni a helyzettel, s a mi igazunk
igenlése ebből az etikai erőből táplálkoz-
zon. Az elemzés bátorságából.

- Tehát mi a teendő ? Ismerve a különböző
álláspontokat, hogyan akarnak önök a jövő-
ben „viselkedni" ?

Zsámbéki: Úgy képzeljük, hogy a
Nemzeti Színház különleges helyzetéből
adódó lehetőségeket az egész magyar
színházi élet javára kell hasznosítani.
Például nem azzal akartuk támogatni a
magyar drámát, hogy elhappoljuk a be-
látható időn belül legsikeresebbnek ígér-
kező szerzőket, hanem azzal, hogy szer-
veztünk egy akciót, amelynek keretében
az általunk felkért írók bemutatási kö-
telezettség nélkül dolgozhatnak. Mint
ahogy szerettünk volna lefordíttatni egy
sor darabot, amelyeket a Nemzeti ugyan
bizonyosan nem játszik majd, magyar
nyelven való hozzáférhetőségük mégis
fontos lenne, s a kiadók programjába nem
férnek bele. Klasszikus és kortársi
szerzőkre egyaránt gondoltunk. És re-
méltük, hogy megjelentethetünk hézag-
pótló szakmai anyagokat, tanulmányokat
is. Mert a Nemzeti Színház történelmileg
átalakuló szerepét döntően abban

látnánk, hogy „altruista" módon segítse az
ország színházi életét. Szándékainkból
valamit már sikerült megvalósítani; sajnos,
a gazdasági helyzet sok mindent
megakadályoz. Született néhány olyan új
darab, amelyet már csak helyhiány miatt
sem fogunk műsorra tűzni - hiszen nincs
kamaraszínházunk -, de lényegesnek
tartjuk, hogy ezek a művek megszülettek,
és más színházakban szín-re kerülhetnek.
Műsorfüzeteinkben meg-jelentettünk egy-
egy színházi kérdéskör-rel kapcsolatos,
magyarul eddig nem publikált anyagot. De
a fordítások terén mutatkozó komoly
hiányokat mégsem tudtuk pótolni.
Reméljük, hogy a Szín-házi Intézet átveszi
tőlünk - az évekkel ezelőtt megszűnt
Korszerű Színház sorozat folytatásaként -
a nélkülözhetetlen szaktanulmányok
közlését. S természetesen a jövő évad
műsorával szeretnénk továbblépni a
magunk útján. Tíz be-mutatót tervezünk
négy helyszínen: a nagyszínpadon, az
emeleti előcsarnokban, a Játékszínben és a
Fehérvári úton. A választott drámák
mindegyike különös művészi kihívás.
Nem lesz „biztonsági játék".


