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színészi teljesítmények mellett megol-
datlan figuraformálásra is akadt példa. Az
írói anyag, a rendezés és a színészi játék
egyenetlensége miatt érezhetett né-mi
csalódást a Divadlo na Provazkut kedvelő
és nagyra tartó néző, ugyanakkor
előadásuk közép-európai értelemben vett
társadalmi töltése miatta találkozó egyik
legfontosabb és legjelentősebb eseménye
volt.

Számunkra kevésbé átélhető módon
politizált a világhírű amerikai Bread and
Puppet Theatre, amely néhány nappal a
fesztivál után, de annak keretében lépett
fel. Az együttes fennállásának negyed-
százada alatt a világszínházi fejlődés egyik
meghatározó tényezője volt. Különös
óriásbábjaikkal előadott népszínházi pro-
dukcióik mindig valami aktuális nagy-
politikai vagy csupán helyi jellegű konf-
liktushoz kapcsolódtak. Utcán és sátor-
ban, farmon és színházban egyaránt ját-
szanak, s nemcsak produkcióikkal, de
egész életükkel, a maguk sütötte kenyér
felosztásával is a békéért, az igazság-
talanságok felszámolásáért küzdöttek a
maguk szelíden és naivan erőszakos
módján.

A tűzoltó élete és halála aligha tartozik
az együttes legjobb produkciói közé; még
akkor sem, ha a hírek szerint ez a műso-
ruk a nicaraguai forradalom támogatására
készült, s ha tudjuk - mert az előjátékban
elmondják, eljátsszák -, hogy előadásukat
az amerikai alkotmány őse, az irokéz
indiánok ősi „alkotmánya" inspirálta.

A produkció egy tűzoltó életét követi
végig megszületésétől a szegényes élet-
körülmények közötti felnövekedésén, a
mindig feltámadó tűzzel való küzdelmén
át a haláláig. A sok apró epizódra széteső
előadást egy kezdetleges bábszínpadon és
egy nagy előszínpadon játsszák. A báb-
színpadon elevenednek meg a tűzoltót
körülvevő tárgyak (kukák, bútorok stb.),
illetve személyek. Óriási, szomorú arcki-
fejezésű, groteszk, sötétbarna fejek és
ugyanilyen színű és méretű kezek emel-
kednek a magasba, a bábok teste egy
fehér lepel. A tűz egy roppant nagy vörös
textília, amelyet láthatóan és leplezet-
lenül a szereplők mozgatnak. Minden
epizód csupán egyetlen gondolat, érzés
vagy konkrét esemény (éhség, alvás,
fájdalom, ébredés stb.) megjelenítésére
szolgál, így az előadás meglehetősen di-
daktikusnak hat. Az epizódok között az
együttes vezetője, rendezője, lelke, Peter
Schumann, illetve egyik vagy másik szí

nésze különböző hangszereken össze-
kötő zenét játszik, és bekonferálja a kö-
vetkező képet. Időnként belép a jele-
netbe, és segít az animátoroknak, vagy
magyaráz valamit, mintha nem is egy
kész produkció reprodukálása lenne, ha-
nem egy baráti összejövetel. Éttől a szín-
házi jelleg ugyan csökken, de egészen
különös intim és baráti együttlét, közös-
ségi hangulat alakul ki. A dramaturgia
kifejezetten epikus, illusztratív építke-
zésű, ennek megfelelően nincs drámai ív,
összütközés. Így is kiderült azonban, hogy
kitűnő bábokat készítenek szinte a sem-
miből, hogy minden színész minden figu-
rát képes megjeleníteni, hogy a maszkos
játékot kitűnően értik és tudják. De abból
az eredetiségből, társadalmi és művészi
erőből, amely elsősorban az amerikai
működésüket jellemzi, az eltérő kulturális
közegből adódóan ezúttal kevesebbet
érezhettünk meg. Persze ehhez az is hoz-
zájárul, hogy az együttes hatása hama-
rabb érkezett meg hozzánk, mint maga az
eredeti, a Bread and Puppet együttes
(gondoljunk csak Malgot István együtte-
sére, amelyre nyilvánvalóan erősen hatott
az amerikai társulat, persze nem a
közvetlen átvétel szintjén).

Vásári, népszínházi profiljukról érzék-
letesebb képet kaphatott az, aki találko-
zott a csoporttal a Váci utcában és a
Vörösmarty téren, ahol Schumann két-
méteres falábakon sétált, bolondozott, a
többiek pedig remek zenét szolgáltattak
és táncoltak, majd egy vásári mutogatós
játékot adtak elő a lábról, amely mindent
és mindenkit el akar tiporni, de a társulat
felszólítására a játékosok és a nézők kórus-
ban bizonygatták: nem hagyják magukat.

A fesztivál viszonylagosan alacsonyabb
színvonala sem változtat azon a véle-
ményemen, hogy a mozgásszínházi talál-
kozó fontos és egyedülálló színházi ese-
mény. Lehet, hogy a körülmények - pél-
dául nem mindig az jön, akit a szervezők
leginkább szeretnének meghívni, hanem
azok, akik a számba jöhető jelöltek közül
meg tudják fizetni az útiköltséget - ked-
vezőtlen összjátéka folytán nyújtottak a
meghívott együttesek ezúttal bágyadtabb
teljesítményt, de az is lehet, hogy a
mozgásszínházi műfajban következett be
stagnálás. Hogy melyik feltételezés
hordoz több igazságot, hogy hanyatlás
vagy erőgyűjtés időszakát éli-e jelenleg a
mozgásszínház szerte a világon, arra a
következő találkozók adhatnak majd
választ.

SZŰCS KATALIN

Eger - lehetőség

Beszélgetés Gali Lászlóval
és Balogh Tiborral

- Nem a múltról szeretnék beszélgetni,
hanem a jövőről. Debrecenben ön először
lemondott az igazgatói posztról, és úgy
tűnt, hogy marad főrendező. Aztán Eger-
ben mégis megpályázta a direktori széket.
Ezek szerint nem az igazgatói munkából
volt elege, hiszen ugyanezt a tisztet vállalta
egy új színházban.

Gali László, igazgató-főrendező: Meg-
fogadtam, hogy nem fogok a múltamról
beszélni, mert elég közel állta szívemhez
mindaz, ami Debrecenben volt. Nagyon
sok érték, nagyon sok siker, nagyon sok
munka, a színház rekonstrukciója, egy
társulat kiépítése, mindaz, amit sikerült
ott elérnünk. És tulajdonképpen a döntés
nem így fogalmazódott meg, hogy az
igazgatásból lett elegem. Azt hiszem, az
igazgatásból mindig mindenkinek elege
van. Már abban a pillanatban, amikor
hozzáfog színházat teremteni. Igazga-
táson most az összes gazdasági, műszaki,
szervezési, menedzselési, fejlesztési
teendőket együttesen értem. Nem ez az az
öröm, amiért elsősorban az emberek el
szokták vállalni ezt a tisztet. Én sem ezért
vállalom. Bizonyos dolgok természetesen
kikerülhetetlenül ebbe a felelősségbe
tartoznak, és ezek alól nem lehet kibújni,
hogyha az ember egy szín-házat akar
megformálni, ha azt akarja, hogy valami
köze legyen az egészhez. Én úgy tartottam
becsületesnek, hogy mi-után két
funkcióm volt, igazgató és fő-rendező, az
elszakadás két etapban történjen meg. Az
elsődleges kérdés ilyen helyzetben
minden esetben az, hogy igazgatót kell
keresni. Én nemcsak addig vittem a
színház főrendezését, amíg hivatalosan
ide nem kerültem Égerbe, hanem sikerült
tisztességgel úgy előkészítenem a soron
következő debreceni évadot, hogy
lényegében távozásom után nyolc hónapig
nem volt a színháznak vezetése, de az álta-
lam megvalósított szereposztások szerint
dolgozott a társulat, és lényegében az évad
márciusig lement ezzel az előkészített-
séggel. Ezt én így tartottam tisztességes-
nek. Olyan emberek maradtak ott, akik-
kel nyolc évig együtt dolgoztam. Nyil-
vánvaló, hogy értük is felelősséget érez-
tem. Már régen itt igazgattam, szervez-
tem a színházat, de még mindig vissza-



jártam oda, bementem a próbákra, segí-
tettem, amiben tudtam. Amikor az új
vezetés elkezdett dolgozni, illetve ami-
kor már látszott, hogy alakulóban vannak a
dolgok, akkor természetesen visszavo-
nultam. Másfelől itt is szaporodtak a fel-
adatok, de érzelmileg azért elég fontos
volt számomra, hogy mi történik ott a
továbbiakban. Nem úgy szakadtam el a
színháztól, hogy perben és haragban let-
tünk volna. A házasságban is van kultu-
rált és intelligens válás, igyekeztem ezt én
is így csinálni. Azért válaszoltam ilyen
hosszan erre a kérdésre, mert egy folya-
matot szerettem volna érzékeltetni, azt,
hogyan történt mindez.

A dolognak van egy szakmai vetülete
is, amiről szívesen beszélek. Hogy mi
izgatott, miért vállaltam ezt, és miért akar-
tam itt, Égerben belefogni ebbe a termé-
szetesen nem könnyű feladatba. Akkor
még nem is voltunk igazán tisztában azok-
kal a gazdasági nehézségekkel, amelyek
elé most néz egy színházalapító megye,
város és színházvezetés. Önmagában egy
színházat létrehozni, megalapozni, meg-
szervezni nem kis dolog. De az vonzott,
hogy itt lehetőség van egy kisebb társulat
létrehozására. Debrecen háromtagozatos,
hármas profilú nagyüzem. ami némileg
mindig konglomerátumszerűen működik.
Vonzott az, hogy itt kisebb kereszt-
metszetben intenzívebb munkát lehet
végezni. Ez, úgy tapasztalom, az ide-
szerződött színészek számára is vonzerő.
Elsősorban ez a vonzerő. Szoktuk ugyan
mondani, hogy közel van a színház Buda-
pesthez, de az a kis társulat, amely most
itt dolgozik, nagyon keveset utazik Buda-
pestre. Remélem, hogy majd ha megerő-
södött a társulat, majd ha többen leszünk
- mert ez most csak előévad -, elevenebbé
lesz ez a kapcsolat, és igazabb lesz az,
hogy Pest közelsége a vonzerő. Nyilván
ez is, de igazán meghatározónak azt
érzem, hogy az ideszerződöttek életében
megadatott az együttkezdés, az újrakez-
dés lehetősége, megadatott az, hogy Eger-
ben, Heves megyében minden ideszer-
ződő művésznek jelene és jövője van. Ez
lehetőség arra, hogy mindenki kipróbál-
hassa magát. Új társulat jött létre, és ez a
társulat olyan emberekből verbuválódott,
akik művészi és emberi tekintetben igen
közel állnak egymáshoz. Én mind-kettőt
fontosnak érzem, de természetesen a
művészi primátusával, mert nem az a
fontos, hogy egymás gyerekeinek a
keresztelőire járjunk, sokkal fontosabb,
hogy mi történik a színpadon. Ez az, ami
engem igazán idevonzott. Úgy éreztem,

hogy én, mint rendező és mint színház-
vezető is, újra megmérhetem magam. Azt
hiszem, hogy mindenfajta intézmény ese-
tében, legalábbis az ember és az intéz-
mény kapcsolatában, megvan a születés
fázisa, a kiteljesedésé, és vigyázni kell,
hogy ne jöjjön el a lazulás fázisa. Egyszó-
val Eger valami új lehetőség, emberi te-
kintetben is. Magam úgy voltam vele,
hogy minden szempontból új életet kí-
vántam kezdeni. Ez természetesen nem
könnyű. Mert Debrecenben nemcsak az
épülethez volt közöm - öt éven keresztül
építettük a színházépületet hanem nagyon
sok emberhez, művészkollégához volt és
van közöm most is. Az, hogy néhányukat
elhoztam, elhívtam, „elcsábítottam", azt
jelentette, bizonyos szoros művészi,
emberi kapcsolatok úgy alakultak, hogy
tovább kívántam velük dolgoz-ni. Volt
olyan példa is, hogy előző évben
szerződtettem valakit. Ebben az esetben
azt hiszem, az embernek erkölcsi köte-
lessége, hogy ha ő maga mozdul, akkor
azzal, akit fél éve, egy éve hívott, tovább-
ra is együtt akarjon dolgozni. Többféle,
többirányú kapcsolat révén alakult úgy,
hogy többen jöttünk el onnan. Erről is
azért beszélek hosszabban, mert akkori-
ban az a kérdés vagy vád is felmerült,
hogy „elviszi az embereket Debrecen-
ből". Meg kell mondjam, sokkal több
embert hozhattam volna. Ezt a tizen-hét
tagú előtársulatot teljes egészében át
lehetett volna hozni Debrecenből, de nem
akartam az egri Gárdonyi Géza Szín-házat
a debreceni színház menekültjeiből
létrehozni, vagy annak leányvállalatát
megalakítani. Azt hiszem, ez nem lett
volna szimpatikus dolog. Ha mind a
tizenhét embert onnan hozom el, Deb-
recenben gyakorlatilag nemigen maradt
volna társulat, ez az igazság. Legalábbis
életképes társulat.

Nagyon sokszor hárítottam már el olyan
kérdést, hogy mi volt Debrecenben, hogy
volt ez az átjövetel, mert úgy gondoltam,
úgy éreztem: most már nem az a fontos,
hogy én hogyan szakadok el onnan, hanem
az, hogy itt mit próbálok csinálni. De mi-
után ilyen erőteljesen fogalmazta meg ezt
a kérdést, úgy éreztem, válaszolnom kell,
nehogy az a kép alakuljon ki rólam - mert
igazán távol áll tőlem -, hogy megutálta
vagy megelégelte ezt a fajta funkciót, aztán
egyszer csak fogta magát, és ugyanazt el-
vállalta, hát milyen ember ez?

- A szavaiból úgy tűnik, ön szerint ahhoz,
hogy valaki színházat tudjon csinálni,
színházvezetőnek is kell lennie, nemcsak
rendezőnek.

Gali László: Igen, ez jó kérdés. Én nem
gyerekfejjel kerültem be a főiskolára, már
gyakorló tanár voltam, amikor felvettek.
Közel harmincéves koromban szereztem
meg a diplomám. Bennem elég hamar
kialakult az az igény, hogy ne csak egy
előadást rendezzek meg, ne csak egy
előadásban gondolkozzam. El tudom
képzelni, hogy vannak olyanok, akik ha
meg is kóstolják a színházvezetés, -
működtetés feladatát, gondjait, jobban
igénylik, hogy megrendezzenek egy
előadást, és aztán függetlenek legyenek,
esetleg másutt rendezzenek. A rekonst-
rukció öt éve alatt nem is tudom hány, de
igen szép számú vendégrendezésre való
felkérést kellett visszamondanom, és egy
idő után meg is rémültem, hogy majd
nem hívnak, mondván, úgyse megyek. De
egy ötéves rekonstrukció mellett az ember
nemigen ugrálhatott. Ugyan-akkor
valószínűleg alkati kérdés is az, hogy az
embert egyszer csak elkezdi érdekelni az
egy előadáson túli színházban való
gondolkodás, a műsorterv egészének
kialakítása, a társulatépítés, az
emberekkel való foglalkozás, színészi
pályák segítése, egyengetése és egyálta-
lán a színház szervezése, építése a szó
tágabb értelmében is. Az, hogy színházi
rendezés, egy idő múltán bennem kezdett
azonossá válni azzal, hogy színház-
csinálás. Tehát nemcsak rendezés. Es
meg vagyok győződve arról, hogy ha az
emberben ez az igény elkezd munkálni,
akkor hozzá kell hogy tartozzék ez az éle-
téhez, mert ebben találja meg magát, a
boldogságát, vagy legalábbis ebben ker-
getheti a boldogságát. De másik oldalról
közelítve a kérdést, ha felelősséget érez,
ha valamit nagyon ki akar mondani, meg
akar formálni - egy idő után ez a tapasz-
talatom -, ez akkor lehetséges, ha több
köze van a színház egészéhez, mint egy
rendezőnek. Ezért a magam módján a
rendezőkollégáknak is sokszor kínáltam
több lehetőséget az együtt gondolkodás-
ra, mint amennyi visszhangra talált ez az
ajánlatom. Úgy látszik, szintén alkat kér-
dése, hogy ki akar élni ilyen lehetőséggel,
ki nem. Talán egy vendégrendezés alkal-
mával van lehetőség erre, de akkor is csak
„beszállhat" a rendező egy műhelybe,
akkor is csak félig-meddig hasonlíthat őrá
az, ami ott történik. Ebből a szem-pontból
nagyon szerencsés helyzet most a mi
színházunkban, hogy lényegében itt egy
szűz társulat van. Es ezért nagyon fontos
a számunkra, hogy jó szakembereket
hívjunk meg vendégként rendezni. Ma
este Valló Péter rendezése megy. Ő



azonban nem úgy működött itt, mint egy
vendégrendező, aki mint egy zsoldos,
megcsinálja a munkáját, teljesíti a felada-
tát, és továbbmegy. Valló gondozza az elő-
adást, társulatfejlesztő gondolkodással
vezette a próbákat, a szereposztásokról is
így beszéltünk, és ez a kapcsolat tart a
következő években is. Kell tehát, hogy az
ember ne csak egy előadást rendezzen,
hanem színházban gondolkodjék.

- Melyek a további társulatépítési el-
képzelések, mennyire akarnak „végleg" ide-
kötni rendezőket?

Gali László: Az objektív helyzet adta
lehetőség volt, hogy az előtársulat egy
maréknyi színészből és személyemben
egy rendezőből állt össze. Státuskérdés
volt az, hogy csak egy tervezőt, egy ren-
dezőt, egy dramaturgot és néhány színészt
tudtunk szerződtetni. Természetesen
bővíteni fogjuk a státusban lévők körét, a
rendezők körét is, szabadon hagyva
azonban a kapacitás egy részét olyanfajta
kapcsolatok kiépítésére, mint ebben az
évadban Valló Péterrel vagy Elek Judittal,
akik - szeretném még egy-szer
hangsúlyozni - nem egyszerűen csak
alkalmi rendezőként működtek itt. Úgy
gondolom, hogy miközben az embernek
meg kell fogalmaznia egy határozott, bel-
sőleg átgondolt színházesztétikát, műsor-
politikát, világnézetet, ki kell alakítania
egy művészi-erkölcsi irányt, nem szabad
elhinnie azt, hogy mindezzel ő maga mint
igazgató vagy főrendező azonos. Nagyon
sok embernek kell ebben együtt-
működnie, mindenkinek hozzá kell adnia
az egyéniségét. Csak egy a fontos: a fő
irányban próbáljunk egységre jutni, úgy,
hogy a maga művészi szuverenitását azért
mindenki megtarthassa. Mert tökéletesen
másként rendez, mondjuk, Valló Péter,
mint én, vagy Szőke István, aki a
továbbiakban is munkatársunk lesz -
három teljesen más ember. De a színházi
gondolkodásunkban azért sok a közös.
Ezt a fajta kettősséget szeretnénk to-
vábbvinni a társulatfejlesztésben. Ma-
gában a műsortervben is megtartunk bi-
zonyos volument a vendég-, a fogadott
előadásokra. Ez az ország legkisebb lét-
számú színháza e pillanatban, és ahogy
elnézem, a lehetőségek még egy ideig
ilyenek lesznek, mint most, amikor le kell
mondanunk arról, hogy bizonyos
műfajokat magunk vigyünk színre. Mi
nem fogunk tudni nagyoperettet játszani
vagy nagy létszámú musicalt, operáról,
balettről nem is beszélve. Tehát bizonyos
műfajok pótlására szükség van. Másfelől
az egri közönség már belekóstolt abba,

hogy az ország különböző érdekes, mű-
vészi értelemben unikum előadásait lát-
hatta. Erre költségvetést kell biztosítani.
A kezünkben volt a döntés lehetősége,
hogy tartalékolunk-e erre pénzt vagy
nem. Mi úgy döntöttünk, hogy tartaléko-
lunk. Jó dolog az, ha be tudjuk mutatni,
milyen másfajta színházak működnek még
az országban.
 Ezzel bizonyos fokig maguk adják meg

a nézőnek az összehasonlítási alapot a
megméretéshez.

Gali László: Pontosan így van. Ez az
elképzelés érett meg abban az egyéves
tavalyi időszakban, amikor befogadó szín-
házat csináltunk itt, és igyekeztünk min-
den hónapban egy olyan játékrendet ki-
alakítani a hozott előadásokból, amilyen
színházat mi körülbelül elképzelünk.
Ebben a programban szélsőségek is sze-
repeltek. Miközben egy Úri muri-előadás
volt, vagy a Madách Színház valamelyik
bulvárdarabja, az Ének Phédráért miskol-
ci előadása, a Kozma, Pirandello-, Bond-
darab is műsorra került. Tehát olyan
szélsőségeket is bevettünk a műsorterv-
be, amelyekkel felmérhettük a közönség
igényeit, elvárásait. Nagyon sokat jártunk
színházba, és figyeltük a közönséget. Ha
ezt nem tesszük meg, akkor nem hiszem,
hogy saját stúdióprogramunkat mertük
volna egy Nádas Péter-darabbal kezdeni.
 Meglepő is volt.
Gali László: Számunkra az volta meg-

lepő, hogy ilyen nagy szériában, tizen-öt
előadásban tudtuk játszani - és ha
egyeztetni tudtuk volna Berek Katit, meg
egyéb objektív körülmények engedték
volna, akkor még tovább játsszuk, de
tavasszal fel fogjuk újítani -, mert ilyen
karakterű előadást jól fogadott ugyan
korábban is a közönség, de az egy-egy,
maximum két játszási alkalmat jelentett.
Ebben ez volt a rizikó, hogy lehet-e ezt
az előadást tizenötös szériára tervezni.
Úgyanakkor azt is tudtuk, hogyha akarja
az ember, ha nem, leteszi azzal is a névje-
gyét, hogy hogyan indítja a nagyszínhá-
zat. Nem deklaráltuk a programot, de úgy
gondoltuk, ha megnyitjuk a színházat,
mégiscsak látszania kell, mit akarunk.
Igyekeztünk markánsan „bejelenteni": a
nagyszínházat ilyen darabbal indítjuk
(Sütő András Egy lócsiszár virágvasár-
napja című művével), a stúdiószínházat
pedig ilyennel.
 Azt mondta, az egri színház nagy

lehetőség az ön számára is, a társulat
számára is. Mennyiben változott az ön
színházteremtő szándéka, mennyiben új az
elképze

lése, avagy mennyiben folytatása a korábbi
népszínházi elképzelésnek?

Gali László: Alapvetően közérthető -
Balogh Tibor kollégám szokta használni
a szót, hogy „közszínházi", a reformkori
„köz" szót az eredeti értelmében hasz-
nálva - nyelvet szeretnénk beszélni. Én
azt a francia népszínházi példát szoktam
említeni, amelyet követni szeretnénk,
amelyben van természetesen jó adag pe-
dagógia is, hogy minden értéket, és minél
világosabb értékeket kell minél szélesebb
körben elterjeszteni. Ez a cél válto-
zatlanul munkál bennem. A színházba
szerintem mindenfajta színnek bele kell
férnie, kivéve a blöfföt vagy az olyan
dolgokat, amelyeknek erkölcsi-emberi
hozama alatta marad az általam felállított
mércének. De változik az ember, az is
biztos. Amikor - elég felnőtt fejjel -
kikerültem a főiskoláról, jó néhány éven
keresztül a lírai realizmus állt közel hoz-
zám, mostanában egyre jobban erősödik
bennem a szatíra, a groteszk iránti haj-
lam, valószínűleg azért, mert az ember
öregszik, tapasztal, másképpen látja a vi-
lágot, mint korábban. Egyre nagyobb
fontosságát látom annak, hogy minél nyi-
tottabbak legyünk, és minél több irányba.
És egyre fontosabbnak érzem azt, hogy
ez érvényesüljön a színházban - külö-
nösen egy vidéki színházban -, anélkül
hogy eklektikussá válna. Az is külön kér-
dés, hogy vajon vidéki színháznál eklek-
ticizmus-e az, amit ha szimpatikus a
vállalkozás, akkor színesnek is lehet ne-
vezni. Egyre inkább úgy érzem, hogy
nincs jogunk nem kielégíteni a sokféle
igényt, ízlést ebben az egy színházában a
megyének. Más kérdés, hogy ezekkel az
igényekkel mit akar csinálni az ember.
Mennyiben akarja pusztán kielégíteni,
mennyiben akarja átalakítani, fejleszteni,
provokálni, megnyerni. Nekünk, ebben a
pillanatban, azt hiszem, a színházat nép-
szerűsíteni akaró programot kell megva-
lósítanunk, de úgy, hogy ne csapjuk be a
nézőt, ígérve neki a mézesmadzagot,
magunkban azt gondolván: na gyertek
csak be, aztán majd amikor már bent
vagytok, amikor már sok bérlő lesz, ami-
kor már nagyon a kezünkben vagytok,
akkor majd jövünk mi az igazival. Az
ilyen gondolkodásnak nincs hitele, egy
perc alatt lejáratódik. Azt hiszem, nem-
csak tisztességes, mert az csak erkölcsi
kérdés, hanem racionális is, ha azt ígérjük
már most, amit a későbbiekben is csinálni
akarunk. Tehát mindenféle műfajban
vagy témában ajánlatot kell tennünk. Nem
abban kell különböznie az egri szín-



háznak más színházaktól, hogy itt csak
bizonyos témákat favorizálnak, vagy csak
egy adott stílusban játszanak, netán az
előadásoknak ilyen és ilyen a külleme.
Abban kell különböznie, hogy itt hogyan
gondolkodnak a témáról. Ha az Egy lócsi-
szár virágvasárnapjából „történelmi" da-
rabot akartunk volna csinálni az előadás-
ban, vagy a Figaro házasságából egy
klasszikus vígjátékot, akkor nem azt adtuk
volna a nézőnek, amit a későbbiekben
ígérünk. Ha azt mondom, hogy egy ilyen
súlyos gondolati-politikai drámának, mint
a Sütőé, operettsikere van, mert nagyon jó
házakkal megyünk, és minden este vas
van; hogy egy Figaro-előadásnak, amely
igen kemény, erőteljes dolog, ilyen sikere
van, akkor azt hiszem, nyugodtan vál-
lalhatjuk, hogy mi ilyen színházat sze-
retnénk csinálni. S ha ezt művészileg
tudjuk tartani vagy erősíteni, akkor ennek
hitele lesz.

Balogh Tibor, ügyvezető igazgató-dra-
maturg: Egyébként a művészi program
változásának a lehetőségek szabnak első-
sorban határt. Nem törvényszerű az, hogy
valaki akkor változik, alakul át, amikor új
környezetbe kerül. Lehet, hogy már a régi
környezetében is szerette volna ugyanazt
megvalósítani, csak a környezet határt
szabott a lehetőségeknek. Ez
Debrecenben igen egyszerű volt. Minden
évben hirdettünk, illetve az odaérkezésem
előtt hirdettek stúdióprogramot, és
egyetlen évben sem sikerült nemhogy
maradéktalanul, de többnyire egyáltalán
megvalósítani. Es ebben soha nem a szín-
ház volta hibás, hanem az a játszási kény-
szer, amit ott a fenntartó előírt. Volt
három játszási helye a színháznak, egyik
sem volt kicsi, és a három helyen folya-
matosan játszani kellett, a negyedik pedig
a tájolás volt. Az ötödik pozícióban az
opera gördült, és a hatodik pozíció lett
volna a stúdió. Ott, ahol a társulat lét-
száma a gazdasági helyzet miatt évről
évre csökkent, az utóbbi időben már két
párhuzamos produkcióra való színész sem
maradt, vagy kettőre még éppen futotta,
de egy harmadikra, egy stúdiószínházi
programra már nem maradt ember.

Gali László: Nagyon érdekes dolog,
hogy az igazán jó stúdiószínházi előadá-
sok a nyolc évre visszatekintve rendkívüli
helyzetekben jöttek létre. Akkor, amikor
például át kellett költöznie a színház iro-
dájának Debrecen főutcájára, és egy pici
kis terem elrekesztett végében tudtunk
csak dolgozni, akkor nagyon érdekes stú-
dió-előadások születtek. Osborne Nézz
vissza haraggal című darabjából például.

Vagy amikor már visszaköltöztünk, de
nem volt változatlanul stúdiószínház, mert
a kamaraszínházunk is lovarda nagyságú
volt, akkor a karteremben vagy a házi-
színpad sarkában csináltunk stúdiószín-
házat. E pillanatban nekünk itt sincs stú-
d ink , a Nádas Péter-darabot tulajdon-
képpen albérletben csináltuk meg egy
összetákolt, megemelt nézőtéren a műve-
lődési központ színháztermében. Ez ideig-
lenes, erre az alkalomra, a jó együttmű-
ködés szellemében megkapott játszási
helyünk. De mára következő stúdió-elő-
adást a színházunk színpadán, lehúzott
vasfüggöny mögött játsszuk. A követke-
zőt lehet, hogy a tenyérnyi háziszínpa-
dunkon fogjuk megcsinálni, lehet, hogy
kitalálunk valami mást, de akkor annak
valami értelme kell legyen, hogy miért
éppen ott. Érdekes módon ez a kénysze-
rűség arra inspirálja az embert, hogy csak
igazán érdekes dologba kezdjen bele, mert
olyan nehezek a körülmények. Ugyan-
akkor nagyon kell vigyáznunk arra - ezt
saját magamnak mondom, mert én egy-
szer már ezen a csapdán fennakadtam -,
hogy ahol nincsenek színházi körülmé-
nyek, de közművelődési megszállottság
munkál az emberben, és mindenáron el
akarja vinni az előadást, ne alakítsunk ki
párhuzamosan egy experimentális,
kísérletező színházat és egy populáris
tájprogramot. Ne akarjuk összekeverni a
dolgokat. Fogunk csinálni tájprogramot,
kis társulásos alapon, vállalva a több-
letet, de a stúdió a kísérletezésnek, a
különlegességeknek, az ínyencségeknek,
az értékkeresőnek kell.

- És mi lesz, ha egyszer lesz stúdiójuk,
ha nem lesznek ilyen nehezek a körülmé-
nyek?

Gali László: Hát akkor nem is tudom,
mi történik velünk.

Balogh Tibor: Addig, amíg ebben a
városban ilyen a fogadókészség, amilyen
most, addig ez az állapot ideális. Most
gyakorlatilag ott játszunk, ahol akarunk.
Gali László a helyőrségi művelődési ott-
honban próbálja a gyerekdarabot, egy
szóra megkaptuk a helyiséget.

Gali László: Magunk között mondva -
vagy talán nem is magunk között - ez
annak köszönhető, hogy nem arisztokra-
tikusan kezdtük itt el a munkát, hanem
azzal, hogy mi tettük meg az első lépése-
ket. Tudván például, hogy ez a város elfo-
gadható kiállítóhelyiséggel nem rendel-
kezik, a nagy előcsarnokunkat felajánlot-
tuk erre a célra, sőt, a Népújság szerkesz-
tőségével közösen egy sajátos vállalko-
zást is létrehoztunk. Múzsák Galériájá

nak neveztük el, aminek az a lényege,
hogy különböző művészeti ágakat - ame-
lyeknek annyi közük lesz egymáshoz,
hogy valamilyen módon a színházhoz
vagy az újsághoz kapcsolhatók - hozunk
ide a színházba. Volt itt Huszárik-kiállí-
tás, legutóbb A Múzsák Kiadó könyvei-
ből egy kiállítás és vásár, a Színházi Inté-
zet fotódokumentáció-kiállítása, a szín-
ház megnyitásakor pedig hevesi képző-
művészek mutatkoztak be itt. De itt ren-
dezik a Filharmónia hangversenyeit is.
Én úgy gondolom, hogy az ilyenfajta
kapcsolatokat a továbbiakban is fenn kell
tartanunk. Önző módon reméljük, hogy
mindenki, aki érintett ezekben a progra-
mokban, kicsit a színházhoz is közelebb
kerül. Es minél kevesebbje van az ember-
nek, annál többekkel kell összefognia.
Azért ez a fogadókészség, ami, azt hi-
szem, nem általános az országban, külö-
nös figyelmet érdemel. Ez nem anyagi
érdekeltségű. Nem azért adják oda a ter-
met, mert többletjövedelemhez, bérleti
díjhoz, egyebekhez akarnak hozzájutni.
Ez tényleg valódi, természetes szellemi
kapcsolat.

- Azon túl, hogy a megye lehetőségeihez
mérten minden támogatást megad, önök-
nek milyen elképzeléseik vannak az új gaz-
dasági helyzetben, amelyben a színházak
helyzete is változik, arra, hogy boldogul-
janak?

Balogh Tibor: Színházpártoló egyesü-
letet hoztunk létre, ami a többcsatornás
pártolás vagy kontroll lehetőségét terem-
ti meg. Azt a lehetőséget, hogy válla-
latok, szövetkezetek, magánszemélyek
adományokkal segíthessék a színház mun-
káját. Eddig nagyon kedvezőek a tapasz-
talataink. Rendkívül nagy az empátia a
megyei vállalatok vezetőiben, olyan vál-
lalatok, cégek is ajánlottak fel támoga-
tást, amelyek nemis egri székhelyűek. Ez
mentesít bennünket attól a kényszertől,
hogy fantomnézőket termeljünk a néző-
téren, mert ma már nem vagyunk arra
kényszerítve, hogy mindenáron eladjuk a
jegyeinket, bérleteinket, tudván-tudva,
hogy arra a helyre a fene sem fog leülni.
Most megengedhetjük magunknak azt,
hogy a nézőtéren estéről estére konkrét
néző ül. Ez a színházpártoló egyesület
természetesen magára vállal a színház
költségeiből olyan részeket, amelyeket a
színházi költségvetés a maga merev ke-
retei között nem tud fedezni: a színészek
minőségi jutalmazását például, vagy a
művészi többletteljesítmény honorálását.
Ezenkívül a színház reklám- és pro-
pagandatevékenységét fogjuk ebből az



összegből támogatni, mert tudott dolog,
hogy valamikor kitalálták ebben az ország-
ban, hogy a jó bornak nem kell cégér, s a
színházak költségvetésében a reklám és
propaganda helye e szerint van kicöve-
kelve. A színház költségvetéséből jófor-
mán egy műsorfüzetet sem tudtunk volna
kiadni, ha betartottuk volna a rovat-
gazdálkodást, amit elvártak tőlünk.

 És a pénzükért milyen jogai vannak
az egyesület tagjainak?

Balogh Tibor: Lényegében nem sok
mindent tudunk adni. Igyekszünk olyan
műsorfüzeteket szerkeszteni ezekből a
pénzekből, amelyeket tényleg el lehet
tenni. Amikor ősbemutatót fogunk tar-
tani, kiadjuk például a darab szövegét.

 Én a beleszólás jogára is gondoltam.
Gali László: Természetesen létreho-

zunk egy művészeti tanácsot, az egyesület
választott testületét, amelynek segít-
ségével elsősorban a visszacsatolás lehe-
tősége adatik meg számunkra. Nem egy-
szerűen csak a színpad és nézőtér közötti
tapsban lemért visszacsatolás marad, ha-
nem utána tudunk járni annak, hogyan
gondolkodnak a nézők, mit várnak tőlünk.
Persze, vételkényszer nélkül, mert sem a
felelősséget, sem a jogot nem lehet ebben
megosztani. Olyasmit tervezünk majd,
hogy a fogadott előadásoknál a
színházpártoló egyesület tagjai kapjanak
elővételi lehetőséget.

Balogh Tibor: Természetesen majd a
színház-politizálást is úgymond többcsa-
tornássá teszi ez, hiszen a színháznak
eddig is műsorpolitizálnia kellett a szó-
nak abban az értelmében, hogy a saját
koncepciója érvényesítéséért meg kellett
vívnia időnként a fenntartóval a maga
csatáját. Nyilvánvaló, hogy ha lesz egy
többcsatornás támogatás, lesz egy művé-
szeti tanács, akkor a dolog annyit válto-
zik, hogy ezzel a művészeti tanáccsal is
meg kell méretkezni. Hogy most több
mecénástól is függ majd a színház, attól a
világon semmi nem változik, csak egy
másfajta műsorpolitizálás szükséges.

Gali László: Azt hiszem, a színházpár-
toló egyesületet nem megszervezni volt
nehéz, hanem majd hosszabb távon fenn-
tartani. Tibor említette, hogy ennek a
színházpártoló egyesületnek kifejezetten
társulatépítő funkciója van, mert ez
adhatja azokat a pluszokat, amelyek érin-
tik a művészeket és a munkatársakat, s
amelyeket a színház nem tud megadni a
saját költségvetéséből. Ez is jelentős kér-
dés, hogy anyagilag mit tudunk csinálni,
mert ez a színház nem azzal csábította ide
a színészeit, hogy mekkora gázsikat

tud fizetni. Alig-alig érjük el fizetésben
az országos átlagot. Azt a különösséget
kell megteremteni, hogy itt a művészi
munka minőségére fordítjuk az összes
megszerezhető pénzt. Én úgy gondolom,
hogy ez inspiráló. Ahogy a társulattal
erről igen gyakran beszélünk, bár min-
denki szeret minden forinthoz hozzá-
jutni, ez a fajta gondolkodás jó vissz-
hangra talált.

- Nincs veszélye annak, hogyha tágabb
körben kell műsorpolitizálni, akkor vala-
melyest engedményeket is kell tenni a kom-
mercializálódás felé például?

Gali László: Az engedményeket ma-
gától is megteszi az ember, mert végül is
ezt diktálja az élet. Egyfelől az a tény,
hogy Egerben szélesebb közönségbázis
számára kell játszani, önmagában invol-
válja azt, hogy közönségvonzó darabokat
tűzzünk műsorra. Az egyik kérdés, hogy
a megvalósításban mennyire lopózkodunk
el a címében kommersz dologtól. A
Figaróban ezt majd pontosan fogja látni
este, hogy mire gondolok. A másik, hogy -
ami hála istennek itt még nem érvé-nyes,
de azt hiszem, az egrin kívül az összes
vidéki színházra igen - a jegybevételből
származó jövedelemre a színházi
költségvetésnek szüksége van a fennma-
radáshoz. Ha nem a létező közönség ízlé-
sére hagyatkozik, akkor kiürül a kasszája,
és bezár a színház. Szerencsére Egerben
most ezzel nem kell számolni, mert az
alapítás lendülete egyelőre ellenáll ennek a
kommercializálódási folyamatnak. Ha
áttekintjük ennek az évadnak a műsor-
tervét, akkor látszik, hogy megalkuvás
nélkül olyan műsorajánlatot tettünk az
egri közönségnek, amelyik, közönség-
centrikus, alkalmas a közönség
becsábítására, anélkül hogy ezt szívből ne
vállalhattuk volna. Négy nagy színházi
bemutatót hirdettünk, az Egy lócsiszár
virágvasárnapját, Beaumarchais Figaró
házasságát, Thomas Charley nénje című
darab-ját és Shaw Pygmalionját. Én
ugyanúgy vállalom a Charley nénjét is,
minta többit, amelyekkel kapcsolatban a
kommercializálódás kérdése azt hiszem,
fel sem merülhet. Egyébként a maga
műfajában ez remekmű. Ott van
probléma, amikor összekeverjük a
dolgokat. Nem az öltözik elegánsan, aki
frakkban megy az uszodába. A
stúdióprogramban egy Nádas Pétert, egy
Millert és egy Rózewiczet hirdettünk meg.
Ha egységben tekintjük ezt az évadot,
akkor úgy gondolom, hogy irodalmi
értékben, színházi minőségekben és szel-
lemi téren - tehát gondolatilag - ez olyan
műsorterv, amelynek semmi köze nincs

a kommerszhez. Aki úgy gondolja, hogy
vidéki színházban lehet vegytiszta szín-
házat csinálni, az, azt hiszem, hamarosan
csalódik, ez nem megy.

Gali László: Inkább a fordítottjának van
veszélye. Annak idején, amikor az első
áremelkedések igazán ránk törtek, voltak
színházak - sose fogom elfelejteni, mint
színházvezetőnek ez különös élmény volt
-, melyekben egyszerre csak visszavonták
a plakátokat, és megjelent egy új
műsorterv. Nyilvánvalóan félelemből. Mi
nem vettünk le annak idején sem semmit
ezért a műsorról. Úgy gondolom, itta
határ, a mérték helyes megállapítása a
fontos. Ha olyan engedményeket kell
tennie az embernek, amelyekkel
alapvetően nem tud egyetérteni, akkor
már nem érdemes tovább csinálni a dol-
got. Egyébként nekünk nagy felelőssé-
günk van abban, mihez szoktatjuk hozzá
a közönséget. Ezt nem akarom abszoluti-
zálni, mert a másik oldal az, hogy hiába
szoktatom, ha nem szereti, nem kell neki.
De mégiscsak hiszek abban, hogy az
elvárások, a kínálás milyensége megha-
tározó, és ha a néző tudja, hogy ebben a
színházban körülbelül ilyen előadásokat
láthat, akkor az igazi kommerszet más-
fajta dolgokban próbálja majd keresni.
Hogy visszatérjünk a Charley nénjéhez:
ennél populárisabbat, kifejezetten szóra-
koztatóbbat már nem lehet kitalálni, de
lehet ezt is olyan színvonalon csinálni,
hogy ne kelljen szégyellni. Nem akarjuk
a darabról elhitetni, hogy mély társa-
dalmi mondanivalója van, ez egy kana-
vász, amelynek kitöltése számtól számig,
tánctól táncig és poéntól poénig tart, de
ha ezek a poénok jól vannak felépítve,
szakmailag jól megcsinált az előadás,
akkor nincs mit szégyellni. Ha a Pygma-
liont hangszerelnénk a Charley nénjére, és
úgy próbálnánk eladni, mert szórakoztatni
akarjuk a közönséget, akkor már baj lenne.

Meggyőződésem, hogy minél nehezebb
az életünk - igyekszem pátosz nél-kül
beszélni a dologról -, minél jobban
kikezdi az élet az értékrendet (nem be-
szélek ideálokról, meggyőződésekről, tar-
tásokról, sok minden egyébről), annál
nagyobb felelőssége van a színháznak, és
annál mániákusabban kell megmutatnia
az értéket, az igazat, a meggyőződést,
mert belső elszámolnivalója van, hogy
mit akar, mi a dolga. Nem hiszem, hogy
az árral kell úszni ilyen szempontból. Az
emberek elszédülnek már attól, hogy nem
hallani egyebet, csak a dollárkitermelést.
Emberi értékekről nagyon kevés



szó esik, riasztóan kevés, a színháznak
pedig ez a funkciója, amióta csak létezik.
Erről lehet pátosszal beszélni, lehet di-
daktikusan vallani, de azt hiszem, hogy
beszéljünk erről, az kikerülhetetlen.

Balogh Tibor: Bizakodnunk kell, hogy
nem a kommersz az egyedüli kivezető út
ebből a válsághelyzetből, hanem alterna-
tívaként az abszolút korszerűség. Ezen
én a korban való jelenvalóságot értem,
azt, hogy a színház ennek a kornak az
ember föltette kérdéseire válaszol. Ne-
künk ez az egész évadunk arról szól, hogy
ebben az értékvesztett világban magatar-
tásmintákat mutatunk föl.

Gali László: Hogyan tudunk élni? Le-
het-e élni? Milyen lehetőségek között
választhatunk? Nem oktrojált magatar-
tásmintát akarunk adni, hogy vagy ve-
lünk, vagy ellenünk. Ez tényleg kínálat,
tessék megnézni az emberi lehetősége-
ket és választási mintákat. Biztos vagyok
benne, hogy az életünk ilyen nehéz -
legalábbis a mi pályánkon - még nem
volt, mint amilyen most lesz. De van egy
olyan gyanúm, hogy ennyire sosem volt
érdemes megküzdenünk a közönségért.

PÁLL ÁRPÁD

„Hiszek a színház
felelősségében"

Beszélgetés Senkálszky Endrével

A romániai magyar színházkedvelők olyan
meghatározó jelentőségű művészként
tartják számon, akinek élete és munkás-
sága elválaszthatatlanul összeforrt a ko-
lozsvári és az erdélyi magyar színjátszás-
sal. Évtizedekig volt a kolozsvári Nemzeti
Színház együttesének egyik vezető szí-
nésze, nem sokkal a felszabadulás után
művészeti aligazgatója; az ötvenes évek
első felében, a hatvanas évek végén a
Szentgyörgyi István Színművészeti Inté-
zetben tanított; s ma nyugdíjasként több-
kevesebb folyamatossággal, vendégként
jelen van a Szamos-parti színház desz-
káin. Összekötő kapocs Szentgyörgyi Ist-
ván, Tóth Elek, Janovics Jenő öröksége és
a napjainkra jellemző színházi törekvések
között. Színészi pályafutása azonban -
tudtommal - nem Kolozsváron kezdődött.
 Nem, Aradon, Szabadkai József tár-

sulatánál, 1937-ben.
 Hogy került Aradra? Egyáltalán,

hogy került kapcsolatba a színházzal?

főnököm brutális viselkedése arra kész-
tetett, hogy otthagyjam. Szülői utasításra
ekkor anyai nagybátyámhoz szegődtem
kereskedőinasnak. Ezt végképp nem sze-
rettem, mégis kitartottam mellette. Két és
fél évig voltam inas, négy és fél évig,
1936 tavaszáig segéd. Közben elvégez-
tem két alsófokú kereskedelmit.
 Ekkor már huszonkét éves. Még min-

dig nem jelentkezik a színház iránt érzett
döntő vonzalom?
 Nem úgy, mint a romantikus elbe-

szélésekben...
 Hanem hogyan?
 1929-ben megalakult az iparos cser-

készet, ahová inasbarátaim hívására je-
lentkeztem. A cserkészet alakította ki
bennem a fegyelmezettséget, a köteles-
ségtudást, fejlesztette a társadalmi érzé-
ket, s ráébresztett az önnevelés fontossá-
gára. Megtanított arra, hogy a munka
értelme abban rejlik, amilyen lélekkel
csinálom, amilyen szellemben végzem
azt, ami rám bízatott. Itt találtam először
alkalmat színészi képességeim kibonta-
koztatására is.
 A cserkészet megfelelő keretet kínált

erre?
 Ezt így nem mondanám, de hogy az

indíttatást, a bátorítást ottani első sike-
reim jelentették - azt igen. Számomra az
is sokat jelentett, hogy közvetlen veze-
A következő számaink tartalmából

Tarján Tamás:
Lezuhanó üstökös

P. Müller Péter:
Beilleszkedési zavarok

Nánay István:
A bádogvárosban minden a régi

Pályi András:
A színpad és a nézőtér autonómiája

Erdei János: Züllesztő
ügyszeretet

Csizner Ildikó:
Másodszor szól az Ige

 Első színházi élményeim sok-sok
nemzedéktársaméhoz hasonlóan a ma-
radandó emlékű kolozsvári ifjúsági elő-
adásokhoz kapcsolódnak. 1914. október
másodikán születtem, így hát a húszas
évek első felére nőttem bele a legfiata-
labb színházlátogatók sorába. Rendsze-
rint szombat délutánonként került sor az
ifjúsági előadásokra, s a klasszikusok
mondanivalójának súlya, a szöveg kifeje-
zőereje és az előadások ünnepélyessége
'mélyen megragadott bennünket. A Bánk
bán volt az első előadás, amelyre világo-
san visszaemlékszem. Ha jól tudom, első
gimnazista koromban láttam.

De akkoriban eszembe sem jutott, hogy
valaha is színész leszek. Az iskolával
nem sok szerencsém volt, igaztalan bán-
tások is értek mindjárt középiskolai tanul-
mányaim kezdetén, s hiába írattak más
iskolába, hiába boldogultam ott valamivel
jobban, mire negyedikbe (a mai nyol-
cadiknak megfelelő osztályba) jutottam
volna, elment a kedvem a tanulástól.

Tízéves koromtól magam kerestem meg
taníttatási költségeimet, nyaranként
kertészetben, földméréseknél vagy kő-
műveseknél dolgoztam. Ekkor már tizen-
negyedik évemben jártam, s elszegődtem
cinkográfusinasnak. Nyolc hónap után

tőim egyetemi hallgatók voltak, akiknek
sokat köszönhettem olvasmányaim meg-
válogatásában, autodidaktakánt megszer-
zett műveltségem irányításában.

1932-ben, inaséveim letelte után, a ka-
tolikus legényegyletbe iratkoztam, amely-
nek műkedvelő csoportjában tovább
izmosodott színjátszó készségem, és
erősödött bennem a vágy a komoly
színjátszás iránt.
 Azt jelentse ez, hogy a külső körülmé-

nyek érlelték meg végül is elhatározását?
 Határozottan. Úgyannyira, hogy ami-

kor tizenkilenc éves koromban Mikszáth
Kálmán Vén gazember című színművé-
ben egy öreg kasznár, Borli Gáspár szere-
pében léptem fel, és Kádár Imre, aki látta
az előadást, felajánlotta, hogy szerződtet
a színházhoz, még mindig nem álltam
kötélnek, visszautasítottam az ajánlatot.
 Miért?
 Azért, mert éreztem: ahhoz, hogy

valaki hivatásszerűen foglalkozzék a szín-
házzal, sok-sok mesterségbeli részletet is
kell tudni. Márpedig akkoriban színiaka-
démia nem létezett Erdélyben. Ahhoz
meg, hogy életem végéig statiszta legyek,
nem volt kedvem.


