
amikor viszont a behízelgés, az állati
ragaszkodás az életben maradás tétje, ak-
kor a szomorú arcú clown sírása elnyom-
ja, illetve mérsékli a harsány hangvételt.

Tudatosság és ösztönállapot kettős
érzékeltetésén alapszik az Úri muri Bor-
bírója, akinek kísérteties mása napjaink
Szász elvtársa (Házmestersirató). Mind-
ketten azon magyar férfiemberek
díszpéldányai, akik az országért nem
sírnak, csak saját vegetatív létük szem-
ellenzőjén keresztül bámulnak a nagy-
világba. Az úri magyar virtus helyszíne a
pajtából a bögrecsárda-lakásba tevődött át
a Házmestersirató-ban. Az 1928-as és a fél
évszázaddal későbbi társadalmi kórképben
érdekes helyet foglal el e két alak. Szász
elvtárs szerepében könnyebb dolga van
Kovácsnak : részben cselekményindító,
részben önkritikát gyakorló funkciója van.
Borbíróként a nagy csend eljátszása,
valamint a mulatás szűkszavú
érzékeltetése a feladata. Kovácsnak érzéke
van a csendhez. A rekkenő hőségben, a
Csörgheő Csuli vezényletével a kocsmába
tömörült komák társaságában Borbíró
Gergely hallgat. Időnként zseb-kendőjével
törli 1e verítékét, majd megint csak
hallgat. Izzad, szemét a söröskorsó-ra
mereszti. Kovács dermedt mozdulat-
lanságban ül. Hirtelen vaskos tenyerét
ütésre emeli, és diadalmas arccal ragadja
meg a levegőben a láthatatlan legyet. Ettől
kimelegszik, elfárad, hátradől. Néha-néha
elvakkantja magát, de leginkább csak
verítékét törli. Arca viszont beszédes.
Csörgheő Csuli végeláthatatlan
adomázásba kezd Tisza Pistáról, Zoltán
barátjáról, a többi komáról. De ezalatt is
premier plánban marad Kovács arca. És
későbbi közbeszólásaiból lassan kezd
kialakulni a siratva mulató bornírt em-
berfajta karaktere. Már-már az abszurdi-
tásig fokozza annak ábrázolását, hogy
miképp lehet nem gondolkodni, nem
érzékelni, nem eszmélni. Ebben a foko-
zatosság elvével dolgozik. A II. felvonás
végeláthatatlan murizásában a bornírtság a
tetőfokára hág. Kovács a részegség
külsődleges ábrázolása helyett hol neve-tő,
hol elkomorult arccal egy felesleges ember
erkölcsi pusztulását játssza el. A
kocsmajelenetben felhalmozott fizikai erőt
olyan ösztönlény módján adja ki magából,
hogy abban az észérvekkel
megközelíthetelen konokság dominál.
Kovács árnyaltan elegyíti a kedélyességet, a
bornírtságot és a figura veszélyességét.
Ilyen árnyalt megformálásban tud egy
epizódszerep figyelemre méltóvá válni egy
előadás egészében.

CSÁKI JUDIT

Beszélgetések
a profilról

Gyarmati Béla,
a miskolci Nemzeti Színház igazgatója

- Három évvel ezelőtt lett a miskolci Nemzeti
Színház igazgatója. Ez alatt a három év alatt
az ország színházai közül itt történt a
legszembetűnőbb változás, a legnagyobb
művészi fejlődés. Volt honnan emelkedni; a
színházban - épp az Ön ide kerülése előtt -
már-már botrányos volt a helyzet...
 Amikor én ide kerültem, néhány hó-

napja már itt dolgozott Csiszár Imre, aki
ma is művészeti vezető. Előtte újságíró-
ként, színikritikusként figyeltem a szín-
házat, ami azért elég lassan jutott el arra a
bizonyos 1979-es mélypontra. Volt
néhány év, amikor amolyan átlagos,
egyenletes volt a színvonala, időnként
egészen érdekes szellemi izgalmakkal, de
sohasem tartozott a forradalmi újdonságot
érlelő színházak közé. A mély-pont -
aminek egyébként sok oka volt - abban
nyilvánult meg, hogy tizenkét vezető
művész itthagyta a színházat. Nem volt se
igazgató, se művészeti vezető vagy
főrendező, se igazi társulat. Ekkor került
ide Csiszár Imre, aki hozott magával
tizenhat színészt; s aztán jöttem ide én is.
 Gyakorlatilag új színházat kellett te-

remteniük ?
 Gyakorlatilag . . . Itt Csiszár Imrének

olyan hatalmas áttörést kellett produkál-
ni, amit csak így utólag lehet talán föl-
mérni. Hiszen a régi társulatnak nem a
legjobb erői maradtak itt - hogy finoman
fogalmazzak; nem volt egységes közös-
ség. Ok arra számítottak, hogy miután az
élvonal elment, most majd átveszik a
vezető szerepeket. És akkor idejött ez a
fiatalember, nyíltan vállalva, hogy egy
teljesen más színházi arculatot kíván ki-
alakítani. Színészeket is hozott - átréteg-
ződött a még ki sem alakult társulat, aztán
ez az átrétegződés még néhányszor
megismétlődött az elmúlt három év alatt.
 Csiszár Imrével kezdettől harmonikusan

tudtak együtt dolgozni?
 Igen, mert pontosan fölmértem - el-

fogadva Csiszár művészi törekvéseit -,
hogy a régi miskolciak azt hitték, hogy
valamiféle lokálpatrióta szemléletből
esetleg másképp minősítem a dolgokat, és
van lehetőség más törekvések kibon-
takoztatására. Hát nincs. . . Volt olyan

is, aki megjósolta, hogy fél éven belül
„kinyírjuk" egymást. Erre akkor azt fe-
leltem, hogy aki ilyet mond, az nem bízik
az intellektusunkban. Erről van szó. Soha
nem tettünk egymásnak semmiféle
hűségfogadalmat, de mégse lehet más-
ként. Tudom, hogy ő olyan előadást te-
remt egy bizonyos társasággal, amelyben
mindenki a legtöbbet kénytelen kihozni
magából - ezt elismerem, vállalom, tá-
mogatom. Nekem pedig az a dolgom,
hogy levegyem a válláról azokat a teen-
dőket, melyek neki terhek, én meg tudom
csinálni. Leülhetek tárgyalni mindenkivel
mindenről, hogy elősegítsem a társulat
alkotóállapotát. Ő viszont meg-csinálja a
produkciókat, és szavatol is értük ... Olyan
egyébként soha nem volt, hogy valakiről
vagy valamiről szögesen ellentétes
véleményünk lett volna. A modorunk, a
vérmérsékletünk persze egészen más, ez
még jó is, bár nem ez a lényeg.

- Ha az elmúlt három év előadásait végig-
nézzük, milyen „grafikont" tudna felvázolni ?
 Az első szezonból a Ház a város mel-

lett, a Tartuffe, A szecsuáni jólélek - ezek jók
voltak. Bukott az Irma, te édes, sem-mi
revelációt nem hozott az akkori ope-
rettünk, a Dubarry... Aztán a következő
évben volt a Lila akác, a Csárdás-királynő, a

Lear király, az Egy szerelem három éjszakája,
A tribádok éjszakája...

- Ez volt eddig a színház legjobb évadja,
nem?
 Kétségtelenül. Nézze, én nagyon

óvakodom attól, hogy valamiféle össze-
gezést csináljak a három évadról, hiszen
ez nagyon kevés idő egy színház életé-
ben. Egy új színházvezetésnek is legalább
négy-öt évre van szüksége ahhoz, hogy
igazán megmutassa magát. De ha a már
említettekhez hozzávesszük az újabb
sikereket - Most mind együtt, A chioggiai
csetepaté, Angliai Erzsébet-, akkor a három
év alatt volt legalább hét-nyolc olyan
produkció, ami - legalábbis ebben a
színházban - revelációt jelentett. És
ezekből észre lehet venni azokat a törek-
véseket, amiket a Csiszár Imre szervezte-
vezette színház képvisel. Emellett persze
voltak nagyon közepes előadások, és
bukások is.
 A bukás itt mit jelent?
 A közönség részleges vagy teljes ér-

dektelenségét és a művész rossz közér-
zetét.
 Ha megbukik valami, hányszor játszszák

el?
 Huszonkétszer mindenképpen, bér-

letben. Én - bármilyen furcsán hangzik



négyszemközt
- nem elsősorban a közönség miatt aggódom,
ha bukik valami. Végül is van tizenkét
bemutatónk összesen egy év-ben, ha ebből
három bukik, az még természetes is, ilyen
a színház. A közönség ilyenkor kicsit orrol
ránk, aztán meg-békül. De a színésznek
van hat-nyolc-tíz nagyon rossz hete,
csalódik magában, a színházban,
mindenben... Egy színházi embernek
tudnia kell, hogy a színész hangulata
gyorsan változik, jön egy új szerep,
elmúlik a rossz közérzet, de addig is
menteni kell mindent, ami menthető... Ez
mind hozzátartozik egy szín-ház életéhez,
csak amíg nem éltem ben-ne, én sem
tudtam, hogy ennek milyen vetületei
vannak.

És milyen vetületei vannak? Mit kell tenni
ilyenkor az igazgatónak?

Tulajdonképpen semmi különöset;
őszintén figyelni kell rájuk. Nagyjából
ennyit adhatunk egymásnak; itt az emberek
érzékenyebbek, igénylik és megérdemlik
az őszinte figyelmet. Az anyagi
lehetőségeink korlátozottak. De a figyelem
azt is jelenti, hogy ha valaki valamit csinál,
akkor annak anyagi vonatkozása is van,
különböző nívódíjak, igazgatói jutalmak
formájában. Minden beugrást külön és
azonnal honorálok. Nézem, ott vagyok az
előadáson, és a jutalmat magam adom át.
Ez pénzben nem jelent vagyonokat, de
nagyon nagy hatása van. A beugrás
minősége nekünk erkölcsileg és anyagilag
is nagyon fontos. Igyekszünk megértetni a
színésszel, hogy mindig munkaképesnek
kell lennie. Kondicionálnia kell magát,
takarékosan kellene bánnia az életével,
alkotóenergiáival, erejével, fizikumával.
Ha erre nem képes, bármilyen tehetséges
is, le kell mondanunk róla. Ilyen is volt.

Térjünk vissza az előadásokhoz! A sikeres
bemutatók között, melyeket említett, magyar
darab elég kevés van, új magyar darab pedig
egy sincs. A jelenlegi színházi közhangulatot
tekintve, ez hamarosan vádpont lehet - ha
ugyan eddig még nem volt az. Mi a véleménye
erről?

- Nézze, volt egy időszak a színház
életében - az ötvenes években -, amikor
rengeteg magyar darab volt, sok ősbe-
mutató. Ezek közül ma már nem sokat tart
számon a magyar drámairodalom. Lehet,
hogy ez egy kissé mentegetőzés-nek
hangzik, de csak azért, mert valami
magyar, még nem akarunk gyenge bemu-
tatót. Most is van nálunk néhány magyar
dráma : drámakezdeményekkel, nem iga-
zán sikerült darabokkal mi is ki tudnánk
jönni. Munkácsi Miklós drámája, A bri-

liánsok szombatja a mi megrendelésünkre
készült. Többen elolvastuk, nem tetszett,
nem tartottuk bemutatásra érdemesnek.

Hogyan dolgozik a színház dramatur-
giája?

- A dramaturg Schwajda György. Ő a
saját korosztályával és az eggyel-kettővel
idősebb nemzedékkel is jóban van. Azt
persze most nem mondhatom el, hogy
kivel folynak tárgyalások, de folynak. Ki-
ki a maga csatornáin dolgozik, Schwajda
is, Csiszár is és én is dédelgetünk valakit
és valakinek a munkáját. Új magyar
drámát hozni nagyon nehéz. Aligha
lehetséges, hogy lappang valahol egy
remekmű, és mi akadunk rá. Talán inkább
úgy van, hogy a nemzedéktársak régről
ismerik egymást, aztán az egyikből
rendező lesz, a másikból író, a har-
madikból dramaturg... A hagyományosnak
tekintett út alig járható; a kedves fiatal
dramaturg elmegy a mesterhez azzal, hogy
kaphatnék-e valamit. Mire a mester azt
válaszolja, hogy a múltkor is elrontották a
darabomat. . . Szerencsére vannak
barátaink, írók, fordítók.. .

- A miskolci színháznál - néhány más vidéki
színházhoz képest különösen - kevés a státusban
lévő rendező, sok a vendég. Szándékosan
alakult így, vagy kényszerhelyzetben vannak?

- Miután Csiszár idejött, együtt néztük
meg Debrecenben a Kazimir és Karolin-t,
Hegyi Árpád Jutocsa rendezésében.
Tudtuk, hogy nekünk ez a rendező kell, és
azt is, hogy ő is jól fogja itt érezni magát.
Tudtuk azt is: nem könnyű vele együtt
dolgozni - nagyon tehetséges ugyan, de
abból a látomásos típusból való, akinek
nehéz az elképzeléseit egy prózai, szigorú
rendben, délelőtt a próbán megvalósítani...

Itt van Szűcs János is, és most szer-
ződtettük Szőke Istvánt. Ez így már nem is
olyan kevés. Meg akarjuk tartani azt a
lehetőséget, hogy vendégrendezők
jöhessenek, Major Tamás, Jancsó Miklós
például. A színház is érdekesebb, izgal-
masabb így, és gazdaságilag is jobb. A
helyzet a következő: egy vendégren-
dezőnek - a kiemelteken kívül - húszezer
forintot adunk. A saját rendezőnk évente
két előadást rendez, és ezért persze nem
negyvenezer forintot kap, hanem többet.
Annyit, amennyiből négy vendégrendezőt,
tehát négy előadást ki tudunk fizetni. A fő
szempont persze nem ez, hanem azok a
művészi értékek, színek, egyéniségek,
akiknek így teret, lehetőséget tudunk adni.
Csak vendégekkel termé

szetesen nem lehet dolgozni, mert akkor a
színháznak nincs igazi karaktere, profil-
ja. Vendégek nélkül viszont nagy a bel-
tenyészet veszélye, bármily tehetségesek
is az itt dolgozó rendezők.

A jelenlegi társulattal mennyire elégedett?
-- Azt szokták mondani, hogy egy tár-

sulat akkor jó, ha legalább három, de
inkább négy nemzedék van jelen. Nálunk
tulajdonképpen így van, a legidősebb
tagunk hetvenéves, a legfiatalabb huszon-
éves. Huszonéves van körülbelül tizen-
nyolc, harmincas ugyanennyi, a többi
középkorosztály. Régebben ez egy kifeje-
zetten elöregedett társulat volt, az el-múlt
három évben harminc emberrel frissült.
Nem gyarapodott ennyivel, ha-nem
frissült, hiszen mentek is el közben. Az
első évben - már említettem - Csiszárral
jöttek tizenhatan, a második év-ben
tizennyolcan, jórészt fiatalok, Major
Tamás tanítványai. Tavaly csaknem hat-
van színész volt, ez rengeteg; most öt-
venegy van, és ez az országos viszony-
latban még mindig nagy társulat.

- Az a szemléleti, művészeti változás, ami a
színházban végbement eddig, hogyan hatott a
miskolci közönségre? Hogyan sikerült meg-
nyernie az új színházvezetésnek?

- Mondhatnám azt, hogy az apró lépések
politikájával, bár ez nem fedi teljesen a
valóságot. A műsortervekből is látszik,
hogy mindig csinálunk igényesen
létrehozott közönségdarabokat; ilyen volt
a Kaviár és lencse, ilyen a Vidám kísértet.
Ilyennek szántuk az Irma, te édes-t, az
Olasz szalmakalap-ot is. De teljesen
egyértelmű, hogy meg kellett csinálnunk
A tribádok éjszakája-t is, mely a stúdióban,
kis közönségnek, nyolcvanszor ment telt
házzal. Egerben - ahol nagy-színpadon
ment - fenntartással fogadták, de itt,
Miskolcon a közönség bizonyos rétege
nagyon fogékony az ilyen jellegű
darabokra.

- A város életében milyen helyet foglal el a
színház?

- Tizenháromezer bérlet van. Ha úgy
vesszük, a kétszázezer lakosú városnak
csak igen kis része jár színházba. De ez a
város mégiscsak elbírna egyetlen idő-
pontban egy gyerekelőadást - nyolcszáz
nézővel -, egy operettet, egy drámát és
még egy kamarát is. Ez mind kezdődhetne
egyszerre. Ehhez persze nincsenek
helyiségek. Igazi színházra csak a főépü-
let alkalmas, amelynek az alapjait 1823-
ban rakták le. A kamara, ahol most ját-
szunk, csak szükségmegoldás a maga
kétszáz férőhelyével.



 Diósgyőrben ott a vadonatúj művelődési
központ. Miskolcon is akad színházteremmel
rendelkező művelődési h á z . . .

- A művelődési házak őrzik a függet-
lenségüket. Néha - nagyon nagy pénzért -
beengednek bennünket játszani. De hát a
színház egyik titka az, hogy folyamatosan
jelen legyen. A diósgyőri új művelődési
házban, a Vasasban egyéb-ként
játszottunk; próbánként három-ezer,
előadásonként négyezer forintot fizettünk.
A fél év mérlege háromszáz-ezer forint
terembér volt, és százezernél alig több
bevétel. A terembér hatalmas összegéből a
rengeteg ott dolgozó nép-művelőt kellett
kifizetni. A mi misszionárius-törekvéseink
megfeneklettek.

- Miskolc egyetemi város is. Érződik ez a
színházban?

- Az Egyetemvárosban háromezer em-
ber él. Több mint kétezer hallgató. Ekkora
területen, ennyi emberre már lehetne
színházat telepíteni. Van ugyan egy
bérletünk, de az egyetemisták jelen-léte,
igénye nem érződik. És - ahogy a
nézőtéren látom - az oktatók közül is
kevesen és kevésszer fordulnak meg ná-
lunk.

- A városi, megyei vezetésnek milyen a
kapcsolata a színházzal?

- Járnak színházba. Ha beszélgetünk
valamiről vagy valakiről, értik, tudják,
miről, kiről van szó, tájékozottak. A le-
hetőségekhez mérten figyelnek ránk, ez
mindenféle díjakban is kifejezésre jut.
Naponta, minden formaságot, hivatalos
utat mellőzve tudunk beszélgetni egy-
mással. Minden évben kapunk egy-két
lakást. Termet teremteni nemigen tud-nak,
mert egyszerűen nincs.

- A színház rendszeresen játszik Eger-ben.
Tulajdonképpen ott is el kell látnia egy városi
színház feladatkörét. Mennyire sikerül ez, és
egyáltalán: mennyire reális, hogy egy
színháznak két székhelye legyen? Az első fel-
vetődő kérdés például az, vajon egyforma-e a
két közönség?
 Sokáig reméltem, hogy igen - és

most se merném azt állítani, hogy egészen
más. A baj az, hogy az egriek meg vannak
sértve, mert nincs önálló szín-házuk. Ezt a
sértődést én meg is értem. Az igény egy
önálló színházra egyre erősebb, sokszor ér
bennünket az a vád, hogy mi a színházat
Miskolcon, Miskolc-nak csináljuk.
 Vannak előadások, melyeknek ott van a

premierje. Legutóbb például a Zojka lakásá-
nak.
 Ezeket a törekvéseket nem érté-

kelik igazán. Ez a szezon Egerben például
a következőképpen festett. Bemutattuk
repertoárként a Lear király-t, a Lila akác-ot -

ez újjászületett előadás volt, Hegyi Árpád
Jutocsa ott próbálta tíz napig -, a
Csárdáskirálynő-t, A sze csuáni jólélek-et.

Ottani premier volt az Egy szerelem három

éjszakája. Ott készült a Most mind együtt, ott
volta premier, a bankett, minden... Volt
egy gyerekdarab, aztán A tribádok,

éjszakája, a Varsói melódia, utána Csiky
László Álkulcsok című darabja, ez utóbbi,
mondjuk, „nem jött össze", ezt méltán
kifogásolhatják az egriek. Es most volt a
Zojka. Ez azért elég sok, nem? Az egriek
tulajdonképpen azt már eleve
kifogásolják, hogy a nagy-színházunkban
kamaradarabot játszunk.

- Miskolcnak Eger tájelőadás?
Nem, nem számít annak. Nekünk

ötszázhúsz előadást kell tartani, ebből
százhetvenet Egerben. Ez társszínház vagy
közös igazgatású színház, de nem
tájelőadás ... Több mint egymillió forintot
fordítunk utazásra... És a színész-nek napi
száznegyven kilométer, próbákon is,
előadáson is nem kis tehertétel.

- Mi lenne az ideális megoldás?
Mindenképpen meg kell ott teremteni

egy önálló társulatot, mert ezt igényli a
város.

- A z itteniből?
- Nem. Úgy, hogy ez a változás a mi

személyi állományunkat ne érintse.
- Ezt a színházat úgy hívják : Nemzeti

Színház. Ön szerint - bár ez csak egy nemzeti a
három vidékiből - jelent ez valami különleges
feladatot?
 Nos . . . Ez a színház nem vállalhatja

fel valamelyik profiljának a kizárólagos-
ságát. Amikor azt mondjuk, miskolci
Nemzeti Színház, akkor nem emelkedünk
hatalmas magasságokba, nem lábad
könnybe a szemünk. Ez pusztán annyit
jelent, hogy egy szükségképpen több
profilú, korszerű eszközökkel és izgalmas,
fontos társadalmi mondanivalóval
megjelenő színház akarunk lenni. És ez az
esetek egy részében sikerül is.

NÁNAY ISTVÁN

Csehov-trilógia
Újvidéken

Harag György vállalkozása leginkább
Horvai István következetes Csehov-re-
pertoár-építésével rokonítható. Ugyanis
Harag nem egészen négy év alatt - 1978 és
1981 között -Újvidéken három Csehov-
drámát mutatott be - Három nővér,
Cseresnyéskert és Ványa bácsi -, a színház
azóta is műsoron tartja őket, s időnként
egymás utáni napokon mint egy trilógiát
játssza. Az egyes előadásokról közöltünk
már kritikát (SZÍNHÁZ 1978/9., 1980/5.,
1982/1.), és Gerold László a Híd című
folyóirat 1981. november-decemberi
számának különnyomataként közreadta az
előadásoknak mint egy triptichon
részeinek elemzését. Ám úgy hiszem,
magáról a trilógiáról érdemes itt is
különszólni, mivel a három mű
egymásmellettisége, illetve egymásra ha-
tása nemcsak az egyes előadások ön-
magukban való értékét módosítja, ha-nem
árnyaltabban és élesebben rajzol-ja ki
Harag György rendezői világképét is.

Az első, ami feltűnik, a darabok sor-
rendje. Milyen meggondolás szerint kö-
vetik egymást a művek, hogyan épül egyik
a másikra, van-e egyáltalán közöttük
valami érzelmi, logikai vagy dramaturgiai-
színházi egységes rendező elv? Ha a
művek keletkezési idejét vesszük
figyelembe, akkor kitűnik, hogy a három
közül a leghamarább írt Ványa bácsi került
a sorozat végére, tehát az előadások nem
az író drámai életművének alakulását
hivatottak illusztrálni.

Harag a Ványa bácsi bemutatója előtt
adott nyilatkozatában ezt írta: „A három
Csehov-darab közös vonása, hogy ugyan-
azon sorsokról, csak más szemszögből,
ugyanarról a témáról beszél az író." Az
ugyanaz és a más dialektikája lett a három
előadás szervezőereje, a folyama-
tosságban, az ugyanazon sorsok felmuta-
tásában kiütköző másság, az a különbö-
zőség, ami a Három nővér drámai végki-
csengésétől a Cseresnyéskert tragikomikus
hangvételén át elvezet a Ványa bácsi gro-
teszk felfogásáig. A trilógia nem idézi a
múlt század végi Oroszországot, Haragtól
idegen a Csehov-darabokkal össze-forrt
bánatos múltidézés, nosztalgia, az


