
elégítenie saját önző hajlamait. A szabad
emberi kapcsolatok híve vagyok, a tár-
sulaton belül fontos szempont a függet-
lenségünk fenntartása. Gyűlölöm a para-
zitákat, a csordaszellemet. Színésznek,
rendezőnek, igazgatónak lenni egyaránt
kemény feladat minálunk. És nem hi-
szem, hogy húsz-harminc évig megülhet
valaki ugyanazon a poszton. Amíg vannak
terveim, vágyaim, addig szeretnék
dolgozni; a színházat nem lehet, sőt tilos
megszokásból, rutinból csinálni. A
gyakorlat nélkülözhetetlen ehhez a
munkához, de csak addig érdemes és kell
gyakorolni, amíg azok, akikkel együtt
dolgozom, szintén szükségét látják a je-
lenlétemnek.

- Minek köszönhető, hogy Budapestre
látogattak egy előadás erejéig?

- Ez a meghívás egy kelet-európai turné
kapcsán jött létre. Budapest, Prága, Varsó:
olyan városok, ahol a szín-játszásnak
hagyománya van. Ezért szeretek ezekben
az országokban játszani. Franciaországban
és Belgiumban például nem annyira
közügy a színház, habár nagyon sok
tehetséges író, rendező, színész van. A
színház mindkét országban kicsit
luxuscikk. A budapesti közönséget nem
ismerem, de tudom, hogy a mi előadásunk
azoknak szól, akik valamilyen fokon
ismerik, beszélik a francia nyelvet, vagy
szakmabeliek.

- Claudelt, az emberi lét metafizikus
magyarázóját a katolikus dráma vezéralak-
jaként tartja számon a drámairodalom. A
Délforduló új hangvételt jelez a költő-
drámaíró életművében: a szerelem miszté-
riumára keresi a választ. Jean-Louis Barrault,
a szerző néhány darabjának rendezője, Claudel
szakavatott ismerője a kortárs irodalom egyik
legszebb dalának, egyik legszebb szerelmi
sikolyának nevezi a darabot, ami nem tartozik
a közismert, sokat játszott drámák közé. Miért
éppen ezt rendezte meg?

- Meggyőződésem, hogy a Délforduló
mindannyiunkat érintő, aktuális kérdé-
sekről szól. Elsősorban a férfi-nő kap-
csolatról, a szerelemről, a szenvedélyek-
ről, a szerelem okozta szenvedésekről.
Erőteljes drámai anyag. Engem az raga-
dott meg elsősorban, hogy a nő rend-kívül
erőteljes egyéniség, maga a hatalom, a
tekintély, ugyanakkor érzéki,
szenvedélyes, hús-vér figura. A dráma
négy ember kapcsolatrendszerén belül
játszódik. A nő tulajdonképpen kény-
szerűségből van összezárva három férfi-
val: a férjével, a volt szeretőjével és azzal
a harmadikkal, aki a minden addigi
érzelmeket felülmúló szerelmet hozza
meg az életében. Claudel pszichológiai
drámát írt a Délfordulóban. Én úgy gon-
dolom, hogy mint minden igazi alkotás a
drámairodalomban a görög tragédiák óta,
ez is az égi, fenséges és a földi, vagyis
szennyes dolgok, érzések, hatások dia-
lektikájára épül.

- Végül arról kérdezném, hogy ön milyen
rendevői módszerrel dolgozik?

- Nagyon egyszerű: először is úgy
olvasom a darabot, hogy kicsavarjak
belőle mindent, amit lehet, akár egy
citromból. Ha a darab jó, minden benne
van! A rendező munkája a fogalmak
megtestesítése. Ez annyit jelent, hogy a
tervezőkkel együttműködve térben és
időben meg kell találni az író gondola-
tainak színpadi jeleit. Mindez rendkívül
precíz munkát igényel. Minden rendezé-
sem előtt beható előkészületeket végzek:
nagyon sokszor elolvasom a dara-bot, a
vesszőket és a pontokat is, és minden a
darabra vonatkozó irodalmat, történelmet,
filológiát; pszichoanalitikai
tanulmányokat is végzek. Már a kész
szövegkönyvvel állok a színész elé. Nem
vagyok híve a teoretikus, asztal melletti
csevegéseknek. Mindent a színpadon
csinálok, nem bújom a jegyzeteimet.
Színházat csinálni számomra annyit tesz,
mint cselekvő munkát folytatni.

BARTA ANDRÁS

Beszélgetés Major
Tamással igazgatói
működéséről

A felszabadulás előtt három olyan kor-
szaka volt a Nemzeti Színháznak, amely
egy-egy nagy névhez kötődött. Paulay
Ede, Hevesi Sándor és Németh Antal
művészi munkája hagyott mély nyomokat
a nemzet színházának működésében. 1945
után Major Tamás korszaka következett:
tizenhét esztendeig igazgatója,
főrendezője és színésze volt a Nemzeti-
nek. Mielőtt rátérnénk azokra az évekre,
amikor teljhatalommal rendelkezett, ves-
sünk egy pillantást az előző időszakokra
is, hiszen Major Tamás 1931-ben szer-
ződött a Nemzetihez, tehát még Hevesi
Sándor utolsó évét is megélhette.

- Milyen volt a színház Hevesi igazgatása
alatt?

- Vegyes - válaszolja Major Tamás. -
Voltak nagyon rossz előadások, mert a kis
szerepeket játszók egyáltalán nem
készültek fel, az összjáték pedig silány
volt. De amikor Hevesi hivatástudattal
eltelt színészekkel dolgozott, olyanokkal,
mint Jászai Mari, Ódry Árpád, Bajor Gizi,
Sugár Károly, Kürti József, Gál Gyula
vagy a ma már szinte ismeretlen Hajdú
József, amikor Shakespeare-t rendezett
vagy Shaw-t, akkor ez igazán feszült, jó
színház volt. A hivatástudat mellé Hevesi
világszínházi szemléletet hozott a
Nemzetibe, ami annyit jelen-tett, hogy ki
akart tekinteni az egész világra, elvetette a
szűken értelmezett hagyományőrző
szerepet, idegszálaiban érezte a kor
minden feszültségét, tragikumát,
abszurditását, bűneit, butaságait, és ezeket
kívánta a színpadra vinni a lélektan és a
megalapozott szerepépítés művészi
eszközeivel, hogy meg tudja változtatni az
emberek gondolkodását. Világos, hogy ez
nem megy egyetlen elő-adás alatt. Nem
megy, ha a művészi élmény nem kelt
meghökkenést, nem hoz felfedezést,
valamifajta örömöt vagy fel-háborodást,
ha nem vált ki indulatot. Mindezek nélkül
nem volt és nincs szín-ház, amely teljesíti
hivatását. Ez Hevesi öröksége, amelyet a
mai napig őrizni kell. Még mindig
tartozunk neki.

- 1935-ben Németh Antalt nevezték ki
igazgatónak, aki valóságos földrengést okozott
a Nemzeti életében. A felszabadulás



négyszemközt
után ezt a korszakot szinte ki akarták törölni a
színháztörténetből. Majd 56-ban
„rehabilitálták" Némethet: Kaposvárott,
Kecskeméten és Pécsett volt főrendező. De
nemzeti színházi működéséről csak az utóbbi
időben hangzanak el reális értékelések. Ön
hogyan vélekedik volt igazgatójáról mint mű-
vészről és mint emberről?
Á mi generációnk nagyon hálás lehet

Németh Antalnak. Politikai és mű-vészi
okokból egyaránt. Mégsem egészen ilyen
egyszerű a kérdés megválaszolása. Németh
úgy jött a színházhoz, mint jobboldali
ember, mint Hóman Bálint kinevezettje.
Am ugyanekkor már a "belépője"

nagyszerű tett volt: egytől egyig bátran
kidobta a rossz színészeket. Egy sereg
tehetséges színész szerződtetésével
izgalmas, új színházat hozott lét-re. Itt nem
tett engedményeket, de a műsorban
„kacérkodott" a jobboldallal, amikor
nyilván felső nyomásra néhány gyenge,
korabeli német színdarabot is bemutatott.

- Milyen volt a művészi, rendezői tevé-
kenysége?
 Felejthetetlen előadásokat hozott lét-

re, mint a Csongor és Tünde vagy a Tragédia
kamaraváltozata, amelyben a látványról a
gondolatiságra helyezte át a hangsúlyt.
Nagyon jó elképzelései, fel-fedezései
voltak, kitűnően tárgyalt írókkal -
játszottunk is sok új magyar dara-bot, jót-
rosszat vegyesen -, értett a munkatársak
megválasztásához. De halkan mondom:
rendezni nem tudott, egy-egy jelenetet nem
tudott megkomponálni. Ez volt a mi
szerencsénk, mert felkért közülünk valakit
játékmesternek - ez a fogalom akkor
alakult ki --, és mi meg-rendeztük a
jelenetet, amiért ő kifejezetten hálás volt.

Emberi magatartásáról is különböző le-
gendák keringenek.

- Teljes elégtételt kell szolgáltatnunk
neki. Egy másodpercig sem volt anti-
szemita, ami ebben a korban nagy szó volt.
Védelmezte az üldözötteket, az utolsó
percig játszatta őket. Es megszeretett
bennünket, a mi generációnkat. Külön
próbálhattunk Várkonyival, Ungvárival,
Gobbival, Olty Magdával - né-ha éjjel is.
Németh ezt rendkívüli mértékben
honorálta. Mi több: politikailag is
védelmezett, bennünket: Amikor a né-
metek bejöttek, és én illegalitásba mene-
kültem, fedezett engem, azt hazudta -
amivel komoly veszélynek tette ki ma-gát -
, hogy valahol infarktussal ápolnak. A
felszabadulás után mi ki is álltunk
mellette, de nem igazolták.

- A felszabadulás után Ön lett a Nemzeti
Színház igazgatója. Ki vagy mi döntötte ezt el?
Ki nevezte ki Önt?

-- Amikor az ideiglenes kormány fel-jött
Budapestre, gróf Teleki Géza is ugyanezt
kérdezte tőlem. Amire én azt válaszoltam:
az élet! Mert a munkának menni kellett.
 Úgy értsük ezt, hogy az egyik korábbi

jelölt, Horváth Árpád már nem volt az élők
sorában, a másik, Hont Ferenc pedig még nem
jött haza a frontról?

-- Nekünk ekörül sem Horváth Árpáddal,
sem Hont Ferenccel vitánk nem lehetett
volna. Ami Horváthot illeti: nagyon
becsültem őt, jó barátságban voltunk, ő is
becsült minket. Azért kellett meghalnia,
mert nála könnyelműbb emberrel még nem
találkoztam. Az illegalitás alapvető
szabályait nem tartotta be. Amikor - nem
is politikai ügyben - le-bukott, megtalálták
a noteszét, amibe mindent feljegyzett.
Hogy milyen nagy-szerű ember volt, az
mutatja, hogy a kínzások ellenére senkit
sem adott fel.
 Mint rendezőről, kijelölt igazgatóról Ön-

nek mi volt a véleménye Horváth Árpádról?
 - Nagyon művelt ember volt. De nem

tudom, mi lett volna, ha ő lesz a Nemzeti
igazgatója. Ezen éppúgy lehet töprengeni,
vitázni, mint azon, hogy mi lett volna, ha a
Szovjetunióban nem Sztanyiszlavszkij
került volna az előtérbe, hanem a modern
irányzatok: Eizenstein, Vahtangov. Mert
Horváth ezekhez nagyon értett. De lehet,
hogy az adott körülmények között ő is
olyan színházat csinált volna, mint mi.

Hont Ferenc színházi tehetségéről, ren-
dezői működéséről hogyan vélekedik ?
 Ő volt a két világháború között az

egyik legjelentékenyebb magyar színházi
ember. Hivatását rendkívül szerette, né-ha
csak néhány száz ember látta azt, amit
csinált, de olyan hatása volt, olyan
országos siker volt, hogy a nézők sírva
végigjárták az országot, úgy mesélték, mit
láttak. Már a szegedi szabadtéri Tragédia-
rendezés is óriási tett volt, a Független
Színpadon bemutatott Madách-művel, a
Civilizátorral pedig a magyar haladó
hagyományokat ápolta, szembeszállt a
fasizmussal, a nacionalizmussal, és
ugyanakkor megelevenítette a magyar, az
emberséges patriotizmust. Kitalálta azt a
Civilizátort, ahol a németek svábbogárként
szaladgáltak; a közönség azt hitte, meghal
ijedtében, aztán pedig felszabadultan örült,
hogy ilyesmi még van, hogy még így is
lehet gondolkozni - hogyha ilyesmi van,
érdemes

élni. És ilyen színházat csinált Hont a Méla
Tempefőivel is. Ezek az előadások hoztak
össze bennünket. Együtt csináltuk azt a
bizonyos nevezetes népligeti Duda Gyurit:
azt már nem tudom, ki találta ki, hogy a
szöveget szó szerint, a neveket is beleértve
le kell fordítani, de az biztos Hont
„találmánya" volt, hogy századfordulós
jelmezeket használjunk, ami a
feudalizmusellenességét húzta alá a
darabnak. Ez pedig nem holmi
modernkedés volt.

- Miként lehetséges, hogy Hont Ferenc a
felszabadulás után mégsem kapott feladatokat
a Nemzetiben?

- Kapott. Nem is egyet. Például mind-járt
ő rendezte a Nők iskoláját, majd a Dohányon
vett kapitányt, amelynek leírhatatlan sikere
lett. Egyébként óriási tervekkel jött haza.
Nem is Nemzeti Színházat akart ő
csinálni, hanem kísérletit. így született meg
a Madách Színház, amely majdnem együtt
volt a Nemzetivel. Ha kellett, ott is
játszottunk. Hontnak nagy-szerű szeme
volt a tehetségek felismerésében. Mindig
remek elképzelései voltak (Zsugori uram,
Egerek és emberek), óriásakat markolt, de
terveit nem mindig tudta végigvinni.

- Amikor a felszabadulást követően Ön került
a Nemzeti Színház élére és nyomban megkezdte
a művészi tevékenységet, milyen lehetőségekkel
rendelkezett és hogyan élt azokkal?

- A lehetőségeim korlátlanok voltak. A
nagy művészek, mint Bajor, Somlay,
Rátkai új, modern színházra vágytak.
Törzs Jenő majd' meghalt örömében,
amikor Pest felszabadulásának első nap-
jaiban, amikor Budán még harcoltak,
felkértem, jöjjön és játsszon a Nemzeti-
ben. Sajnos, csak egy szerepet engedé-
lyezett neki az élet, Cschov A dohányzás
ártalmasságáról című monológját, 1946
elején meghalt. Csortos is mindenáron
játszani akart, az ügy érdekében kibékült
Somlayval, aki azelőtt mindig riválisa
volt. Ha életemben valamire büszke va-
gyok, ha valami boldogsággal tölt el,
akkor az az, hogy ebben a korban ezeket a
művészeket szerződtettem. Nagy mű-
vészek utolsó hónapjait, éveit elragadta-
tottan boldoggá tettem. A többiek is mind,
Tőkés Annától Básti Lajosig, a fiatalokig,
mint Gábor Miklós - egyet akartak.

- Számos nyilatkozatából, írásából az világlik
ki, hogy Ön, igazgatása idején, valójában
egyfajta Nemzeti Népszínház megteremtésére
törekedett.

- Igen, ez, helyes észrevétel. De a sze-



mélyi kultusz idején tettünk bizonyos
engedményeket.

- Megkérhetem, hogy részletezze ezt?
Bemutattunk néhány nagyon rossz

darabot, de ez kényes kérdés. Mentek
Németh László és Illyés Gyula művei - és
most kimondom, bármi szörnyen hangzik
is, ez a véleményem - ezek nem igazán jó
drámák. De mégis ezeket tekintették
színvonalnak, ezek mentek. Es mentek
Háy Gyula némely rémes darabjai is; sok
rossz darabot sikerült kivédeni, de
Gyárfás akkor írt sematikus játékát, a
Hatszáz új lakást, nem. Rettenetesen
megbuktunk Kassák És átléptük a küszöböt
című darabjával; életem egyik leg-
szörnyűbb kudarca volt Déry Tibor Itt-
hon című műve, miközben egyik legnagy-
szerűbb emlékem az ő Tükör című drá-
mája. Bár a műsor eléggé leromlott, arra
büszke vagyok, hogy sikerült Urbán
Ernőtől egy akkor merőben szokatlan
szatírát, az Uborkafát bemutatni. Rákosi is
megfenyegetett, úgy volt, le kell venni a
műsorról, de jött az SZKP XX. kong-
resszusa és egy olyan szovjet követ, aki
eljött megnézni az előadást. Aztán Szur-
kov, a szovjet Írószövetség elnöke is
megnézte - mindketten mellénk álltak.
Ennek ellenére abban az időben romlott a
műsor színvonala. Bár az ellenkezőjére is
van példa: a hatvanas évek elején
felújítottuk a III. Richárdot - fantasztikus
hatása volt.

- Hogyan alakult ki az ön vezetése idején a
Nemzeti akkori rendezői gárda-ja?

- Hont küldött egy színdarabot még
Moszkvából Háy Gyula fordításában:
Leonyid Rahmanov Viharos alkonyat című
művét. Egyszer, amint rohanok át a
Blaha Lujza térről a mai Bábszínházba,
ahol akkor a Nemzeti Kamara volt,

Major Tamás (Beck Judit rajza)

mellettem liheg valaki, ez volt Gellért
Bandi, és ezt mondja, „ide hallgass, sze-
retnék rendezni" - erre odaadtam neki a
Rahmanov-darabot. Rögtön látszott, hogy
tehetséges ember: kitűnő ízlése, nagy
műveltsége volt.

Mégis, az Önök kapcsolata, enyhén
szólva: nem volt felhőtlen.

- Pedig együtt is rendeztünk. Ham-letet,
Tragédiát. Fönntartva az előbb
mondottakat, azt is hozzá kell tenni,
Gellért kicsit irodalmibb oldalról köze-
lítette meg a színházat, mint én. De ez
nem éleződött volna ki, mint ahogy si-
kertelen Peer Gynt-rendezését sem vetet-
tem a szemére. Ez itt 1956 kérdése, és
erről nagyon nehéz beszélni.

-Mégis arra kérem, tisztázzuk ezt.
- 56 után azt akarta, hogy egy írói

társaság - Tamási Áron, Illyés Gyula,
Illés Endre - irányítsa a színházat, és bár
én nem szeretem az effajta „demok-
ratizmust" a színházban - még ezen sem
vesztünk össze. A legfontosabb számom-
ra az volt, hogy minél előbb indítsuk meg
újra a munkát. Noha egyesek azt
mondták, évekig vagy legalábbis hóna-
pokig nem lesz közönségünk, már két hét
múlva telt házak előtt játszottunk. Igaz,
Félicien Marceau-tól A tojást, de nagyon
jó előadásban, Marton rendezésében.
Martonra különösen féltékeny volt
Gellért, mert amikor ő Kínában volt,
Martont kineveztem főrendezőnek.

- Ezek a tényezők okozták, hogy Gellért
tragikusan, önkezével vetett véget életének ?

- Súlyosan beteg volt. A Peer Gynt
rendezése közben, amikor az elmegyógy-
intézeti részhez értek, összeomlott, haza-
ment, orvost hívtak. Gyógyíthatatlan
szkizofréniában szenvedett. Nem lehetett
rajta segíteni.

- Ismeretes, hogy önnek Marton Endrével is

voltak nézetkülönbségei. Akkor is, amikor ön
volt az ő igazgatója, és később is, amikor
megfordult a helyzet.

- Marton, amikor 1949-ben a színház-
hoz jött, korántsem volt kész rendező;
igaz, a Hatszáz új lakással indult. Aztán
megvillantott egy-két remek dolgot. Elő-
ször a Bernarda házát, a többit már 56 után.
Rettenetesen féltékeny volt, és ebből a
szempontból nem mindig lojális.
Mártírnak lenni nagyon hasznot hajtó
szerep ezen a pályán, ha elhiszik az ille-
tőnek. Az illojalitásra mondok egy példát.
Engem nagyon szeretett Helene Weigel,
Brecht özvegye, és az ő jelen-létében
Peter Weiss Berlinben átadott nekem egy
darabot, hogy ezt csináljam meg. Ez volt a
Marat/Sade. Hazajöttem, akkor már Both
Béla volt az igazgató. Marton arra
hivatkozott, hogy én eb veszek tőle
mindent. Both egyszer csak azt mondja
nekem: „a Marat-t nem te rendezed,
hanem Marton". És nagy sikere lett vele.
Én egy rossz szót sem szóltam ellene. Még
akkor sem, amikor igazgató lett, és nem
volt hajlandó né-hány tehetséges színészt
leszerződtetni. Fiatal rendezőt sem
szerződtetett, pedig szó volt Székely
Gáborról, Ascher Tamásról.

- A beszélgetés elején szólt arról, kezdet-ben
milyen jó kapcsolata volt a színészekkel - a
régi és új gárdával egyaránt. A későbbi
időszakról is elmondható ugyanez?

- Általában igen, de egyesek szerepeket
kezdtek követelni maguknak „világ-nézeti
alapon". Engem máig is embertelen,
hálátlan gazembernek tartanak sokan, mert
nem adtam nekik egy-egy kért szerepet
azért, mert nagyszerűen viselkedtek az
illegális időkben. Ebből aztán
gyűlölködések fakadtak. Az ötvenes évek
végén, a hatvanas évek elején különben is
elment a kedvem a színigazgatástól. Nem
volt jó a színház hangulata. Demokráciát
követeltek a vezetésben - Művészeti
Tanácsot -, szerintem ez a színházban
megvalósíthatatlan. Ezért az-után, amikor
kiesett a kezemből az igazgatás : azt
mondhatnám, szinte megkönnyebbültem.

- Most javaslom : ugorjunk egy nagyot idő-

ben. Pontosan húsz esztendőt, amikor ön
hetvenedik születésnapján túl az ország leg-
fiatalabb színházának, a Katona József
Színháznak, tagja lett. A közbeeső esztendőket -
amennyiben ezek az Ön színházvezetői,
rendezői koncepcióját illették - röviden érin-
tettük is. A legfontosabb tény, hogy e két



évtized alatt - főleg rendezői tevékenysége -
számos vitatott és még több nagy sikerű elő-
adással, Brecht jegyében, majd később Ariane
Mnouchkine munkásságának hatására
megújult. Erről több ízben írt, nyilatkozott.
Nyilvánvaló, hogy modern, a közönséget
felnőttként fogadó, nyitott, a társulatépítést,
együttesteremtést elsődlegesnek tartó színházi
kancepciója indította a tanítványait arra, hogy
meghítják. Önt a Katona József Szín-házba
tagnak és vendégként Szolnokra, Miskolcra.
A z t hiszem, Önről aki évtizedek óta tanít a
Színművészeti Főiskolán, és ezt egyik
legfontosabb tevékenységének tartja - sokat
elárulna, ha elmondaná, a fiatalok közül kiket
és miért tekint tanítványainak?

 Mindenkit tanítványomnak érzek, még
azokat is, akiket nem tanítottam, ha úgy
vélem, hatott rájuk, amit csináltam. A
fiatal rendezők, akik látták, azt szokták
mondani, hogy Peter Weiss A luzitán szörny
című drámájának általam a Katona József
Színházban i970-ben rendezett előadása
igen nagy hatással volt rájuk. Azokat
tartom tanítványaimnak, akik
nyughatatlanok, akik valamilyen céllal
vesznek elő egy dara-bot, akik meg
akarják változtatni az emberek ízlését,
akik ennek érdekében majdnem belehalnak
a rendezésbe, akik a legnagyobb
szenvedések árán hozzák létre az előadást.
Nem akarok névsort mondani, mert félek,
hogy kimarad belőle valaki. De példának
fel tudom hoz-ni a színész-rendező
kapcsolatról, hogy nagyon kellemes
emlékem Pinter Haza-térés című drámája,
amelyet Ascher Tamás rendezett a Katona
József Színház-ban. Pedig ilyen
modortalan, goromba emberrel még
életemben nem érintkeztem. Türelmetlenül
ordított fel a néző-térről, úgy, hogy az
ember az első pillanatban megsértődött, de
ha ezt legyűrte, mindig igazat adott neki.
Én ezeket az embereket szeretem, akik
nem vesznek tekintetbe semmit, akik
akarnak valamit, és az idegeikben érzik a
kor minden feszültségét, butaságát, bűnét,
mert a mi társadalmunkban is van ilyen.
Es a mi színházunk akkor volna igazi, ha
ezeket művészi eszközökkel leleplezné,
kinevettetné, meggyűlöltetné. Van, aki
minden-áron újat akar csinálni, látványos
akar lenni, de valójában külsőséges;
ezeket nem szeretem, még akkor sem, ha
fiatal ember csinálja. Mert öncélú.

 Köszönöm a beszélgetést.

-- Csak arra kérem, mindaz, amit el-
mondtam: ne hasson védekezésnek. Ezt
így vállalom, ahogy volt, ahogy van.

F. A.

A profizmustól
a személyességig

Beszélgetés Kerényi Imrével

Kerényi Imre pályája sokat ígérő kezdetén
- a hatvanas évek második felében nagy
sikerű vígjátékok rendezője volt a Madách
Színházban. Nevéhez fűződött a Kar/ár és
lencse, a Lila ákác és a Léni néni
sikerszériája. Sokat és folyamatosan
dolgozott, repertoárjának java Bertolt
Brechttől Fejes Endréig ívelt. Egy-egy
kiemelkedő, frappáns rendezése -- mint
például a fiatalokkal megvalósított, új-
szerű Rakéta szakmai és kritikai sikert
aratott, de mintha nem lett volna kedve,
kitartása ahhoz, hogy a járt útról letérve
ezen a meredekebb, járatlan ösvényen
haladjon tovább. Azután Szolnokon a
rendezőnél súlyosabb sikert aratott a ki-
tűnő színházszervező, majd a Várszín-
házban a Csiksomlyói passió az évad egyik,
nem várt szenzációja lett: hatására a
közönség és a kritika újra „felfedezte"

Kerényi Imrét, aki erre természetesen nem
szorult rá, hiszen tíz, a pályán töltött
esztendő után a Jászai-díj, 1981-ben pedig
az „érdemes művész" kitüntetés jelezte,
hogy a „tehetséges pályakezdő"

zökkenőmentesen került át a beérkezett,
megbecsült színházi szakemberek „ska-
tulyájába".

Arról, hogy Kerényi milyen szinten és
milyen eredménnyel végzi főiskolai tanári
munkáját, a legtöbbet - az el-múlt évadig
tanítványai tudták. Az-után egy kirobbanó
sikerű vizsgaelőadás, a János királyé;
amikor is Kerényi tanár úr tehetségekben
gazdag osztálya a tantervi előírások
szerinti viszgakötelezettségének feltűnést
keltő, sőt katartikus színházi élményt
nyújtó előadással tett eleget. Az ilyen
alkalmi siker általában
megismételhetetlen, de Kerényi eb-ben is
rácáfolt a színházi babonára. Friss
diplomás tanítványai főszereplésével
bemutatott várszínházi János királya az
évad egyik legizgalmasabb színházi
bemutatója volt.

Ez kínálta az alkalmat az interjúra.
(Nem közérdekű, de talán érdekes:
Kerényi Imre, a Nemzeti Színház ren-
dezője beszélgetésünk színhelyéül a Ma-
dách Színházat választotta.)

Sikeresen induló tehetségek (és a sé-
mákba kapaszkodó kritikusok) általában

az egyenesen felfelé ívelő pályákat kedvelik.
Mi az oka annak, hogy Kerényi .Imre las-
sanként két évtizedes pályáján ennyire vál-
takoznak a hullámhegyek és hullámvölgyek?
 Azt hiszem, ez a mi pályánk - és

színházi életünk struktúrájával függ
össze. Amikor a főiskolai oktatás be-
fejeződik, a friss diplomás előtt kinyílik a
kapu, de csak résnyire. Az ember be-
került, ha bekerült, egy fővárosi szín-
házba, ahol a beilleszkedés hagyományos
sémája szerint ráosztották a legutolsó
rendező szerepét. A rendezői szereposztás
pedig általában elkerülhetetlenül meg-
határozza a kezdő ember mozgási terü-
letét. Tehát egyszer-egyszer maga választ
darabot, de többnyire „kiszignálják" rá a
feladatot.
 Kerényi Imrével is ez történt?
- Azt hiszem, ez a közelmúlt színházi

gyakorlatában elkerülhetetlen. Kérdés
csak az, hogy mi a választott és a kiosztott
feladatok aránya. Ezen a kényes egyen-
súlyon múlik a pályakezdők közérzete és
talán fejlődése is.

- Nem válaszolt a kérdésemre.
- Az én lehetőségeim valahol közép-

tájon rekedtek meg. Voltak nálam sze-
rencsésebbek is, de méltánytalan lenne,
ha utólag panaszkodnék. Egyébként is
hangsúlyozni szeretném, hogy ezt a struk-
túrát én nem érzem sorscsapásnak, és nem
is azért említem, hogy ilyen módon - ok
nélkül és utólag - belemarjak a Madách
Színházba vagy annak vezetői-be.
Meggyőződésem, hogy ez az általam
érzékeltetett szituáció, a rendezői be-
illeszkedés hagyományos útja nem rossz
iskola. Lehetőséget ad arra, hogy a kezdő
rendező kis lépésenként megtanulja a
szakmát. Aki ezt az iskolát kijárja, annak
később már nem okozhat gondot mondjuk
egy világítási próba levezetése. Nekem is
a Madách Színház volt az iskolám. A
biztonságos színházi üzemmenet,
magyarul a „verkli", aminek az ember
akarva, nem akarva részévé válik, egy-
fajta egzisztenciális és szakmai biztonsá-
got is ad. Rutint és védelmet. Ugyan-
akkor bizonyos gátat is jelent. Az a tény,
hogy az értékek, a stílusjegyek mintegy
„kivasalódnak", az előadások a színházi
nagyüzemben egyre inkább hasonulnak,
késlelteti a fiatal rendezők szakmai-
személyi kibontakozását. Tehát ami
védelem a létezésben, előbb-utóbb
akadállyá válik az önkifejezésben.
 Ezek szerint a mérleg, erősen ingadozik.
 A megszerzett rutin felvértezi az

embert arra,' hogy bizonyos szinten olyan
feladatokat is meg tudjon oldani, ami-


