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„Keresek egy csapatot"

Beszélgetés Kézdy Györggyel

- Úgy gondolom, hogy te egész életeden
keresztül egy társulatot keresel. Olyan tár-
sulatot, ahol a rendezővel, a díszletterve-
zővel, a világosítóval egyformát gondol-
tok a színházról. De ezt a társulatot nem
igazán találod meg...?

 Azt hiszem, egész pontosan látod.
Ez álomkép marad, amiről az ember tud-
ja, hogy nem valósulhat meg. Mi az euró-
pai színháztól több száz évvel le vagyunk
maradva, és ezt nem sikerül behozni. A
két világháború közötti polgári színház,
érzésem szerint, nem volt igazán jó. Nem
színházak keletkeztek ugyanis, hanem
bizonyos igények kiszolgálására jöttek
létre társulatok. Az üzleti igényeknek
megfelelő színházakat kreáltak. A Nem-
zeti Színház sem tudott nálunk soha iga-
zán létrejönni, és ezért nem tud most sem
fölépülni. Az, amit mi Nemzeti Színház-
nak hívtunk, annak idején is elkésett
próbálkozás volt. Akkor akartuk „utol-
érni" a nemzeti eszméket, amikor Euró-
pában már nem erről volt szó.

 Azoknak a színházaknak, amelyek-ről
beszélsz, legalább stílusuk és közönségük
volt. A színész is tudhatta, mit vállal, ha
az egyikbe vagy a másikba szerződik. A
mostani színházak azonban mindent
játszanak, különböző stílusban. Nehezen
csatlakozhat a színész valóban hittel hoz-
zájuk. Úgy látom, hogy benned viszont
még mindig van valamiféle, hit, amellyel
csatlakoznál valakikhez.

 Ez így van. Közösséget keresek,
ahol föl tudok oldódni, de ez nem azt je-
lenti, hogy be akarok olvadni a közösség-
be. Tehát nem azt értem ezen, hogy ne-
kem ugyanúgy kelljen játszanom, mint a
többi színésznek. Nem akarom ugyanúgy
emelni a lábamat, nem akarok egyformán
mozogni a társaimmal. Úgy érzem, hogy
a mostani kor az egyénről szól. Az
emberek ki akarnak szabadulnia rájuk
kényszerített egyformaságból. Úgy ér-
zem, hogy most az egyén bizonytalansá-
gai a fontosak.

A színház azonban elkerülhetetlenül
közösségi művészet. A szolnoki Caligula
helytartója című előadásban szerepel
néhány fiatal, jobbára statisztaként. Hittel
vesznek részt az előadásban, valódi a
rémület az arcukon. Enélkül a ti szereplé-
setek is jóval kevesebbet érne; ennek a lel-
kesedésnek, amely az amatőr előadások

jelentős részében ma is megtalálható, min-
dig érződnie kellene a színházon.
 A közösségen belül mindenkinek

személyre szabott dolga kell hogy legyen.
A személyre szabott dolgát el kell vele hi-
tetni, meg kell vele értetni. A Caligula
esetében Taub János a kórus minden
egyes tagjának elmagyarázta, hogy mi a
dolga. A ruhájuk, az arcfestésük tör-
vényszerűen azonos volt, az alakításuk
azonban nem. Nagyon fontos, hogy egy
ilyen kórusfeladatra ne a legjobb
színészeket, a már tíz-tizenöt éve pályán
lévőket akarják bevonni. Ez nem fog
menni semmilyen elv alapján. A Nemzeti
Színházban például hasonló feladatokat a
foglalkoztatás miatt olyan színészekre is
bízhatnak, akik már nem hisznek az ilyen
kis szerepekben. Például Az ember
tragédiája esetében én azt már nem csi-
nálnám hittel, hogy a londoni színben
„gomolyogjak" lent a földön tíz percig
ide-oda egy lejtős színpadon.
 A személyre szabottságot valóban

nem tapasztaljuk. Sok a szerepcsere, a be-
ugrás, az ember néha azt érzi, mindegy,
hogy ki játssza a szerepet.
 Ez a bulvárszínházak esetében, ahol

a pénzbevétel a fontos, rendben van. Ná-
lunk nem az lenne a fő cél, amit a sajtó
igen gyakran követel, hogy mindenáron
tartsák meg az előadásokat. A színházi
vezetők, akiknek amúgy is mindenféle
bajuk van, kapkodnak, fogalmuk sincs,
hogyan lehetne még egy kicsit a közönség
igénye alá menni, ugyanis nincs semmi-
féle programjuk. Ezek az emberek azt
érzik: a lényeg az, hogy a közönség meg-
kapja az előadást. Néha a sajtó is ezen a
véleményen van. A közönség egy része
ma is a színészek miatt jár színházba.
Ezért lehetetlenség, hogy a legnagyobb
színészről bármikor kiderülhessen: három
perc alatt kicserélhető, helyettesíthető. A
színháznak afelé kellene mennie, hogy
nélkülözhetetlenek legyenek az emberei.
A közönséggel is el kellene hitetnie azt,
hogy az adott színház az adott
színészektől, rendezőtől, konkrét pro-
dukciótól jó. A színész is érzi, hogy nem
fontos. Ha például nem találja jónak a
szerepét, csak azt kell mondania, hogy
„jaj, de beteg vagyok". Tudja azt, hogy
nem történik semmi, majd más játszik he-
lyette a produkcióban.
 Te ezt hogyan élted át? Ha jól

tudom, csak többszöri próbálkozásra
vettek f ö l a főiskolára. Az az alkat vagy,
akinek nálunk nagyon meg kell küzdenie a
f elszínen maradásért. Többször említed a
veled készült interjúkban, hogy Várkonyi
Zoltán azt mondta neked: ha tíz évet kibírsz
a pályán, színész lesz belőled.
 Én nem sajnálom ezt a tíz évet. Vár

konyi engem előre fölkészített, és én nem
akartam elhagyni magam. Es akkoriban
is jól oldottam meg néhány szerepemet,
például Debrecenben, a Sirályban Med-
vegyenkót. Ha ezeket ma csinálnám, job-
ban odafigyelnének. A tüskék megma-
radtak bennem, de miután már helyem
van a szakmában, ezeket a tanulóéveket
is fel tudom dolgozni magamban. Az első
tíz évem - 1962-1972 - teljes ismeret-
lenségben telt el. Három-négy előadá-
sonként a kritikákban megjelent, hogy
feltűnést keltett a fiatal Kézdy György.
Mikor Debrecenben már nem tudtam el-
viselni, hogy kevés feladatot kapok, és
amit jól oldok meg, az sem részesül kellő
elismerésben, akkor léptem egyet. Ez öt
év után történt. Az utolsó évben Giricz
Mátyás lett a főrendező, aki hallatlanul
becsületesen járt cl velem. Beszélget-
tünk, és azt mondtam neki, hogy én még
itt az első szerepem óta nem játszottam
főszerepet. Azt mondta, rendben van.
Megkaptam a Szegény Dániel főszerepét.
Ennek ellenére nekem elegem lett...
 Utána tíz évig játszottál Pécsett.
 Tulajdonképpen ugyanez történt

velem Pécsett, csak tíz évvel később. Do-
bai Vilmos főrendező szerződtetett, de
megint nem tudták, hogy mit kezdjenek
velem. Az igazgató, Nógrádi Róbert és a
főrendező igen rossz viszonyban volt egy-
mással. Ez egy ideig a színházon nem
látszott, de annyi érződött, hogy engem
Dohai szerződtetett, tehát Nógrádi nem
ad szerepet. Dohai viszont azért nem
adott, hogy nehogy azt mondhassák,
azért ad, hogy „betegyen" Nógrádinak.
Ettől én sem az egyiküknél, sem a mási-
kuknál nem játszottam. Ott volt még Sík
Ferenc, amolyan köztes pozícióban. Én
egyik rendezőnél sem rúgtam komolyan
labdába.
 Nem voltál olyan helyzetben, hogy

eljöhess?
 Én soha nem akkor jöttem el vala-

honnan, amikor rossz pozícióban voltam.
Én nem fogok vert helyzetben elszerződ-
ni. Debrecenből is akkor jöttem el, ami-
kor eljátszottam a Szegény Dánielt, ami-
ben elég jó voltam. Ruszt József rendez-
te. Ez az a szerepem, amit bármikor vál-
lalok. Akkor szerződtem el, amikor ma-
gamnak már bizonyítottam. Aztán
Pécsről Dohait menesztették. Tulaj-
donképpen pontosan ugyanúgy, mint
most Vas Zoltán Ivánt, tizenhat évvel
később. Nyáron menesztették. Közölték
vele, hogy mától nem ő a tőrendező. Úgy
látszik, a pécsi színház így oldja meg a ve-
zetőváltást.
 Ki jött helyette?
 Sík Ferenc, aki most cikket írt a

Magyar Nemzetben, hogy hogyan
fordulhat



elő ilyen Pécsett, micsoda dolog az, hogy
ilyen megtörténhet! Én csak néztem, nem
hittem a szememnek. Visszatérve Pécsre,
ekkor jött az az év, amikor egyet-len
szerepet sem kaptam, hiszen az terjedt el
rólam, hogy Dobainak voltam a barátja,
ami nem igaz. Kedveltük egy-mást, de
soha nem jártunk össze. Volt egy Jelenkor-
est, amit Kőmíves Sándor rendezett a
Kamaraszínházban. Abban egy Lázár
Ervin-novellát és egy Csorba Győző-
verset mondtam el. Ez a produkció
összesen kétszer ment. Ez volt az én éves
feladatom. Nógrádi „leírt", Sík Ferenc
még nem „írt fel", így mindenből kima-
radtam. Akkor el akartam jönni, de nem
sikerült. Nem volt hova. Ekkor telt le az a
bizonyos tíz év, amiről Várkonyi beszélt
nekem. 1972 nyarán Száraz György A
nagyszerű halálát mutatták be Gyulán.
Sík keresett Jelinszkij kozák kapitányra
szereplőt. Azt később tudtam meg, hogy
először Bessenyeit akarta, aztán másokat,
és amikor már senki nem vállalta a
szerepet, akkor kaptam meg én. Ez az
előadás országos színházi siker lett. Az-
tán Pécsett Illyés Gyula Dupla vagy sem-
mijében a Zergevadászt, egy kilencmon-
datos szerepet játszottam; erről a szerep
méretéhez képest nagyon sokat írtak.
Ekkortól, vagyis a hatodik pécsi évadtól
egyszerre csak elkezdett futni a szekér.
Háromszor terjesztettek föl Jászai-díjra,
két Szocialista Kultúráért-kitüntetést
kaptam helyette. Egyre többet játszottam.
Fantasztikus jó társulat volt akkor
Pécsett. Sík Ferenc nagyon érdekes
színházat csinált.
 Van egy gyanúm: egy színház vi-

szonylagos rossz működését lehet azzal
leplezni, hogy milyen darabokat mutat be.
Ha például sok Illyés Gyula-drámát mutat
be, el lehet könyvelni, hogy ez a színház a
magyar dráma műhelye, és ezzel nagyon
sok hiányosság leplezhető.
 E miatt a hiedelem miatt volt rossz

korszaka a színháznak. Az igazság az,
hogy remek színház volt. Kiváló előadá-
sokkal. Sajnos, tényleg túl sok Illyést mu-
tattunk be, ezek egy része nem volt vala-
mi kiváló.
 A szakmának azonban ezeket illett

megnéznie.
 Igy van. A nem jó előadásokon kívül

azonban voltak remek produkciók is.
Például a Testvérek Holl Istvánnal és
Győry Emillel, vagy a Tiszták. Amit
például Pesten Várkonyi Zoltán is meg-
rendezett, „nagyágyúkkal". Ez az elő-adás
hatalmasat bukott. Kiderült, hogy nem
elég, ha valaki előveszi Illyést és a
társulat összes sztárját. Gondolat, hit,
szándék is kell egy jó produkcióhoz. Be-
mutatták például Tamási Áron Ősvigasz

talását, ebből egy fantasztikus látomású
előadást csinált Sík Ferenc. Olyan vissz-
hangtalanul játszottuk, hogy azt elmon-
dani sem tudom. Döbbenetes volt, hogy
amikor Veszprémben néhány év múlva
színre hozták a darabot, egy akkori kriti-
ka kapcsán rehabilitálták a pécsi bemu-
tatót is. A színházi közvéleményben
ugyanis valóban elképesztő ellenállás
volt amiatt, mert úgy gondolták, hogy mi-
nek kell nekik állandóan elmenni Pécsre
ünnepelni Illyést, Hernádit, amikor a da-
rabjaik nem is olyan jók. Nos, nagy
részük tényleg nem volt jó. A többi be-
mutatóra azonban bosszúból sem jöttek
el, mert azt mondták, hogy Pécsett kira-
katszínházat csinálnak.
 Később Kecskemétre szerződtél.
 Amikor Ruszt József hívott Kecs-

kemétre, mint akit puskából lőttek ki, úgy
mentem. Pécsett már „sínen voltam", tíz
évet voltam ott, ennyi ideig valószínűleg
nem is tanácsos egy helyen maradni.
Kecskemét az egyetlen hely, ahonnan
előbb jöttem el, mint szerettem volna.
Onnan el kellett hogy jöjjünk.
 Ruszt fiatalokkal és szívéhez nőtt

öregekkel szeret dolgozni. Te hogyan il-
lettél bele a kecskeméti társulatba?
 Egy évig voltam ott, és Rusztnál

csak egy szerepet játszottam, a Periklész-
ben Gowert. Ez életem egyik legnagyobb
élménye. Fantasztikusan izgalmas volt az
egész, a próbáktól az utolsó előadásig.
Aztán mindössze még egy kis szerepet
játszottam a Gábor Miklós által rendezett
Oszlopos Simeonban. Ezután következett
be az a „robbanás", aminek követ-
keztében Kecskemétről, Szolnokról és
Kaposvárról sok színész került Buda-
pestre.
 Te a Népszínházba szerződtél.

Összevonták a 25. s a Déryné Színházat. Ez
a két színház annyira mást képviselt, hogy
az ötlet eleve reménytelennek tűnt.
 A születése pillanatában már el-

vetélt gondolat volt ez. Később ezt az idő
is bizonyította.
 Maga a Várszínház épülete sem volt

a legszerencsésebb. Nem egészen három-
száz ember fér be a nézőtérre, tehát ennek
alapján kamaraprodukciókra lenne alkal-
mas, ugyanakkor több emelet magas, te-
hát igen nagy a színpadtere. Zsinórpadlá-
sa pedig, ha jól tudom, a mai napig nincs.
 Tűzvédelmileg - azt hiszem, tava-

lyig - a Várszínházban illegális játék
folyt, mert a tűzoltóság nem vett tudo-
mást erről az épületről. Semmi nem volt
rendben. Rossz volt az akusztika, valóban
nincs zsinórpadlás sem. Helyette
ponthúzó rendszer van. Nem volt igazán
működőképes az épület, közönség pedig
szinte alig volt. Létrejött néhány biztató

kísérlet és jó előadás, mint például a Gá-
bor Miklós által rendezett Doktor Faustus
és Füst Milán IV. Henrikje. Egy új
színházat egy vagy két év alatt nem lehet
igazán színvonalassá tenni. Ehhez leg-
alább öt év kell.
 Amilyen mesterségesen hozták létre

ezt a színházat, olyan mesterségesen is
szüntették meg.
 Mire kezdett volna valami „pofája"

lenni a dolognak, addigra megint jött egy
deus ex machina. A szó legszorosabb
értelmében az egyik napról a másikra
összehívták a társulatot, és bejelentették,
hogy a Várszínház a Nemzeti Színház ka-
maraszínháza lett, a színészek egy részét
felső döntés alapján a Népszínházhoz
kapcsolták, kit az utazó társulathoz, kit a
Józsefvárosi Színházhoz. A társulat ki-
sebbik része pedig a Nemzeti Színházhoz
csapódott. Az egyik kollégám mesélte,
hogy ő a főiskola elvégzése után bekerült
a 25. Színházba. Aztán a munka-
könyvébe beírták, hogy a Népszínház,
később, hogy a Nemzeti tagja. Sehová
sem szerződött át, mégis három színház-
nak volt a tagja. Ez nem a színházte-
remtés legeredményesebb módja.
 Ez nyilván a Nemzetiben is furcsa

helyzetet eredményezett, hiszen ott marad-
tak a „nagy öregek", majd a vidéki
színházakból érkezett sok színész, utána
pedig a Népszínházból jöttek a Nemzeti
tagjai számára nem túl ismert színészek.
 Ez a történet abszolút magyar sajá-

tosságot mutat. Nem hiszem, hogy ez má-
sutt, akár Kelet-Közép-Európában is
előfordulhatna.
 Aztán innen is elszerződtél, ami nyil-

ván nem volt véletlen.
 A Nemzetinél nem láttam azt a tár-

sulatot, amelyről beszélgetésünk elején
szó esett. Átszerződtem a filmgyár társu-
latához. Valóban keresek egy csapatot,
ezért a szolnoki meghívás számomra
mentőövként szolgált.
 Először Csáth Géza Janikájában

vendégszerepeltél Szolnokon. Ez akkora
siker volt, amekkorára valószínűleg ti sem
számítottatok.
 Akkor mi még nem vártunk semmit.

A következő évben a III. Richárddal az
lehetett a fő probléma, hogy ott már min-
denki várt valamit. A Janika fantaszti-
kusan jó munka volt. Mindenki egyfelé
húzott, a legkisebb szerepet játszó színész
is kiváló volt.
 A III. Richárdra hogyan emlékszel?
 Az nem jött össze. Nagyon bánt, fáj,

hogy így történt. Biztos, hogy elsősorban
azén hibám, hiszen én játszottam Richár-
dot, tehát nagyon nagy részben oka kell
hogy legyek a sikertelenségnek. De talán a
társulat sem volt még megfelelő ahhoz,



hogy minden szerepet ki lehessen osztani.
Lehet, hogy Fodor Tamás rendező sem
volt elég felkészült ahhoz, hogy a napi
problémákkal meg tudjon küzdeni.
Ugyanis koncepciója volt, mint ahogy ne-
kem is volt. Nem jött össze. Ez az alakítás
mindig is sötét foltja lesz a pályámnak.
Nem ugrottam át a lécet.
 Az idén viszont jól sikerült Székely

Já nos darabjának, a Caligula helytartójá-
nak az előadása.
 Olyan rendezővel dolgozni, mint

Taub János, olyan partnerrel játszani, mint
Fodor Tamás és ehhez még az elő-adás is
sikerül - ez az örömök öröme!
Meggyőződésem, hogy ez jelentős szín-
házi produkció. Ez az előadás egy kris-
tálytiszta tézist állít fel és valósít meg a
hatalom logikájának a logikátlanságáról.
Arról, hogy ha tisztességes lenne a hata-
lom, akkor hogyan kellene átélnie a saját
szerepét.
 A szolnoki színház közel áll ahhoz a

társulatképhez, amelyről beszélgetésünk
elején szó volt?
 Van egy igazgató, Schwajda György,

egy főrendező, Fodor Tamás, akiket én
remek szakembernek tartok. Ez nagyon
fontos a mai ínséges időkben. Kialakult
egy társulat, ezt a társulatot ennek a két
nagyon erős személyiségnek a vonzása
hozta össze. Ebből a színházhól, ha
hagyják működni, egy-két év múlva igen
ütőképes csapat lesz. A sajtó már most
türelmetlen, már most olyan színvonalat
kér számon, ami hároméves munka után
még lehetetlen. Össze kell hogy
csiszolódjanak a művészek, a város ve-
zetése és a közönség. Ehhez idő kell. Ha
ezt az időt megkapja a színház, és sikerül
hasznosan kitöltenie, akkor biztos vagyok
benne, hogy nagyon izgalmas, nagyon jó
közösségi szellemű színház lesz a
szolnoki. Olyan közösség, amely min-
denkiből kihozza a legjobb képességeit.

NÁNAY ISTVÁN

Nyílt fórum '88

Dramaturgiai tanácskozás
Zalaegerszegen

Tapasztalatból állíthatom: nem könnyű
évente hat-nyolc érdekes, ígéretes új drá-
mát kiválogatni a zalaegerszegi Nyílt
fórum programjába. Nem mintha ma-
napság nem írnának színműveket avatott
vagy szárnypróbálgató tollforgatók; a
színházak dramaturgjai és a folyóiratok
szerkesztői a megmondhatói, viszonylag
milyen sokan próbálkoznak meg a drá-
maírással. Csakhogy a művek túlnyomó
része vagy gondolatilag, vagy formailag-
műfajilag, vagy mindkét szempontból
értékelhetetlenül alacsony színvonalú. Az
a mű, amely csupán annyiban hasonlít egy
drámához, hogy párbeszédben van írva,
vagy az, amely semmiféle általános vagy
aktuális gondolatot, mondandót nem
tartalmaz, nem tekinthető tárgyalási
alapnak sem a színházaknál, sem a drá-
mákat (is) közlő folyóiratoknál.

Bevallom, az elmúlt Nyílt fórumon
magam is azok közé tartoztam, akik nem
számoltak kellőképpen a mennyiség és
minőség ily nagy eltérésével. Idén azon-
ban vállalkoztam a darabválogatásban
való közreműködésre, s tapasztalhattam,
hogy gyakran még a „nagy nevek" is
olyan munkákat adnak ki kezükből, ame-
lyeket - jó esetben - csak kemény drama-
turgiai erőfeszítéssel lehetne színpadké-
pessé tenni. A fiataloknál vagy az első
drámás szerzőknél pedig - még az ígéretes
tehetségeknél is - általában a dráma-írás
mesterségbeli ügyetlenségei, megol-
datlanságai a feltűnőek.

A Nyílt fórum azzal a céllal született,
hogy főleg azoknak a szerzőknek igye-
kezzen segítséget nyújtani, akiknek még
nem volt színházi bemutatójuk, akik még
nem szenvedték meg egy írott dráma
színpadi metamorfózisának minden kínját,
nem szembesültek írásművük kisebb-
nagyobb részleteinek színpadkép-
telenségével. Ugyanakkor a Nyílt fórum
igyekszik felhívni a színházak figyelmét
az új, friss darabokra, tehetséges szerzők-
re is. Az egyre inkább elüzletiesedő
színházak számára persze a fiatal, nem is-
mert drámaíró műve ritkán hoz kasszasi-
kert, pláne, ha ezek a darabok írói-dra-
maturgiai-stiláris szemléletükben eltér-nek
a konvenciók rabságában élő színhá-
zakétól. Mégis az eddigi Nyílt fórumok
igazolták: a rendezvény drámaírói pályák
alakításának, a drámák és a színházak

egymásratalálásának fontos „intézménye"
lett. Elég, ha csak Sultz Sándor
„robbanásszerű" pályakezdésére utalok. A
második Nyílt fórumon ízekre szedtük az
Öljük meg Józsit! című darabját, s a da-
rabrészleteket színre állító próbák során is
tapasztalnia kellett, hol nem működik a
darabja, melyik szituáció elnagyolt, mely
mondatai kimondhatatlanok, üresek, mi-
lyen következetlenségek vannak az egy-
másra épülő epizódok között, miért nem
lehet egy szerep- vagy jelenetívet létre-
hozni stb. Nyilvánvalóan sokat tanult
abból, hogy nem bántó módon és sze-
mélyeskedve, hanem segítőkészen, kol-
legiálisan, de keményen foglalkoztunk a
darabjával. S nyilván ez is hozzájárulha-
tott ahhoz, hogy további darabjai íróilag
sokkal kiérleltebbek, s hogy ezek egymás
után színpadot kaptak (Barátaim! Kanni-
bálok!, A hattyú halála). De említhetem a
Békés Pál, Márton László, Kiss Irén, Nagy
András és mások drámairói mun-
kásságában megmutatkozó hatásokat is,
amelyek közvetve összefüggnek a Nyílt
fórumokon szereplő drámáik szakmai vi-
táival.

Mindezeket tudva és figyelembe véve a
Nyílt fórumra mindenekelőtt olyan még be
nem mutatott műveket érdemes kivá-
lasztani, amelyek egyrészt továbbfej-
leszthető értékeket tartalmaznak, más-
részt általánosabb érvényű, a konkrét da-
rabokon túlmutató írói-dramaturgiai ta-
nulságokkal is szolgálnak; de a vitákon
olyan műveket is meg kell tárgyalni,
amelyek kiforrottabbak, s fel szeretnénk
hívni rájuk a színházak figyelmét. E
szempontok alapján több mint hatvan
darabból - Tarján Tamással és Merő
Bélával - hat drámát választottunk ki, s
hetediknek a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház friss bemutatóját, illetve ennek
szövegkönyvét.

A Hevesi Sándor Színház példaadó
szerepet játszik a fiatal magyar dráma
pártolásában. Negyedik éve ad helyet a
Nyílt fórumnak, magára vállalva a ren-
dezvény szervezési s részben anyagi ter-
heit, biztosítva a nyugodt, kellemes mun-
kalehetőséget, a tárgyalt darabok közül
kettőnek nyílt próbafolyamatát, ugyan-
akkor teljes képet ad saját repertoárjából
is. S ami ennél is fontosabb: évről évre
igen igényesen mutat be egy-egy olyan
darabot, amely a fórum programján is
szerepel vagy szerepelt, ezek az előadások
a repertoár szerves részét képezik,
közönségfogadtatásuk pedig arra enged
következtetni, hogy nemcsak elméleti
megállapítás az, miszerint a magyar
színház léte és fejlődése leginkább a ma-
gyar drámáétól függ.

A negyedik Nyílt fórumon Dancs Ist-


