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Spiró György

- Szeretném, ha értékelnéd az eddig eltelt két
évad munkáját!

 Az első évadom természetesen pocsék
volt. De ezt előre lehetett tudni. A magam dolgát
mindenképpen megnehezítettem azzal, hogy
amikor hívtak, nem vittem Szolnokra egy fél tár-
sulatot. Más színházakban ugyanis ez szokott
történni. Az új direktor bevett szokás szerint a fél
társulatot kirúgja.

 Ezt a lehetőséget ezek szerint végiggon-
doltad?

 Teljes mértékben. Végül úgy döntöttem,
mindössze egyetlen embert viszek, és megné-
zem, kik dolgoznak a szolnoki színházban. Így
történt, hogy az első saját évadomban senkit
nem küldtem el. Az egyetlen színész, akit hívtam,
Gazsó György volt Zalaegerszegről, illetve há-
rom fiatal, főiskolát végzett színész jelentkezett
nálam, Bíró Kriszta, Moldvai Kis Andrea és Mi-
hályfi Balázs. Néhány sztár elment, őket termé-
szetesen nem küldtem el, maguktól döntöttek
így, például Kézdy György. Úgy gondoltam, eti-
kus, ha így járok el, hiszen az utolsó Schwajda-
évad alapján nem tudtam megítélni, kiben mi
rejtezik. A második évad kezdetekor azt gondol-
tam, jobbat kellene produkálni, a kedélyek is le-
higgadtak. Már kezdtem sejteni, kiben mi van.
Akkor is egyetlen színészt hívtam, Csarnóy Zsu-
zsát Szegedről, a többiek maguk jelentkeztek.
Akik el akartak menni, azok elmentek, de ez a
Művész Színház alakulásával függött össze. A
második évad mindent egybevetve jó vidéki
évad volt. Nem buktunk meg semmivel, termé-
szetesen a közönségről beszélek és nem a kriti-
káról; ez utóbbi egyre kevésbé létezik az ország-
ban. Pláne vidékre nem mennek a kritikusok.
Március végén kértem egy előzetest a
látogatottságunkról, akkor kilencvenhat
százalékos volt, de ebben benne vannak a
bérletesek is, akik, mint tudjuk, nincsenek ott
minden előadáson. Jól alakult tehát az évad, és
én ettől kétségbeestem. Úgy gondoltam, ez nem
feltétlenül olyan évad, a siker ellenére sem,
amit egy színháznak produkálnia kellene.

 Elégedetlen voltál a művészi színvonallal?
- Igen. Be kell vallanom őszintén, amikor

Szolnokra kerültem, nem tudtam, milyen színhá-
zat kellene csinálnom. Azért sem lehetett erről
elképzelésem, mert szerintem erről most senki-
nek nincs pontos elképzelése Magyarországon.
Válságos időszakot élünk. Ez a válság a művé-
szet funkcióváltozásával függ össze, erről sokat
nem tudunk, bár sokat irkáltunk róla. Abban biz-
tos voltam, hogy azokat a színházi dolgokat,
amelyekhez az elmúlt tizenöt-húsz évben hoz-
zászoktunk, nem kell erőltetni. Nem azzal a
szándékkal mentem Szolnokra, hogy második

Kaposvárt hozzak létre, ugyanis Kaposvár csak
egyszer volt, és az is csoda, hogy ilyen hosszan
tartott. Hozzáteszem, nem voltak arról illúzióim,
mit csinál egy színidirektor. Úgy számoltam,
hogy az energiáim nyolcvan százalékát a hülye-
ségek fogják elvenni, és marad húsz százalék a
lényegre. Tévedtem. A lényegre nem jutott több
öt százaléknál. Ennek objektív okai vannak, és
nem csupán a tapasztalatlanságom. Megnehe-
zedtek a működési feltételek. Ezt általában a
pénzre szokás fogni, és való igaz, reálértékben a
szolnoki színháznak feleannyi pénze van most,
mint két évvel ezelőtt. A valódi nehézség azon-
ban nem pénzügyi, hanem mentális vagy erköl-
csi, ha úgy tetszik. Olyan fokú züllés állt be Ma-
gyarországon, amely a XX. században szinte
példátlan. Ez a színházban még súlyosabban
jelentkezik. Ha ezt a folyamatot nem sikerül
megállítani, akkor abban az esetben is
becsukhatjuk a kapukat, ha lesz pénz a
színházra. El kell mondanom azt is, hogy
iszonyatos különbség van az ország keleti és
nyugati része között. Az Alföldet nem ismertem,
bár mindenki mondta, hogy egészen más, mint a
Dunántúl. Most volt szerencsém tapasztalni,
mennyire igazuk volt. Én Kaposvárhoz
szoktam, hiszen ott dolgoztam tíz éven
keresztül. Az emberek lelki tűréshatára
rendkívül alacsony ahhoz képest, amit korábban
a Dunántúlon tapasztaltam. Ezt nagyon nehéz
kezelni. Éppen ezekben a napokban osztok ki
egy sereg fegyelmit mindenféle műszaki fegyel-
mezetlenségek miatt. Egészen 1975-ig vissza-
kerestük, milyen hasonló lazaságok történtek, és
kiderült, ugyanolyanok. Bebizonyosodik, hogy
hiába építenek át egy színházat, hiába változik a
direktor és a társulat, a tipikus viselkedésformák
nem változnak. Ekkor elgondolkodtam azon, mit
tegyek. Két választási lehetőségem volt. Az
egyik: azt mondom, csinálja más, mert ezt ezen a
színvonalon más is megoldja. Ehhez én nem kel-
lek. Vagy robbantok, és létrehozok egy új színhá-
zat. Persze kiegyezhettem volna a helyi sztárok-
kal, akik úgy rosszak, ahogy vannak. Ez a tipikus
megoldás. Vagy az ember megpróbál hatnia szí-
nészekre, és megkísérli kihozni belőlük a jobbat.
Erre volt is lehetőség, hiszen Schwajdától tehet-
séges embereket örököltem. Végül a „robban-
tás" mellett döntöttem. Ezért nem újítottam meg
két év után tizennyolc ember szerződését, de
ebből a tizennyolcból sokan maguk mentek el,
többen pedig nem színészek. Igaz, néhány
olyan színésznek sem újítottam meg a
szerződését, akik azén két évadom alatt
főszerepeket játszottak. Ennek az volt az oka,
hogy úgy láttam, meg-rekedtek művészileg és
szellemileg, nem bírnak előrelépni. Ebből
vannak most a botrányok. Megpróbálok olyan
rendezőkkel dolgozni, akik nemcsak jönnek-
mennek, néha több előadást is rendeznek
párhuzamosan telefonon, hanem valóban ott
vannak, és hosszú távon próbálják ala-

kítani a társulatot. Amikor elfogadtam Schwajda
felkérését, tudtam, a legtöbb gond éppen a rende-
zőkkel lesz. Magyarországon kevés a rendező.
Körülbelül tízen vannak olyanok, akik képesek
színpadra állítani egy darabot, de igazán jelentős
rendező alig van, egy kezemen meg tudom szá-
molni őket. Az nyilvánvaló volt, hogy ezeket a ren-
dezőket nem tudom Szolnokra csábítani. Egyi-
kükkel próbálkoztam, de ő visszamondta. Egyet-
len nagyon jó rendező volt itt, Fodor Tamás, aki-
nek sokra becsültem a Stúdió K-ban végzett mun-
kásságát. És az sem mellékes szempont, hogy ki-
váló színésznek tartom. Sajnálom, hogy nem haj-
landó színészként dolgozni. Ő volta két évad alatt
az egyetlen, aki nemcsak egy-egy produkciót
hozott létre, de jelen volt, ő ügyelte az
előadások többségét. Más kérdés, hogy a
képviselőség neki is elvitte az energiáit.
 Melyik előadásra vagy a legbüszkébb?
 Nem a XIV. René című operettre, amely a

legsikeresebb előadásunk, és amelyet én ástam
elő. Legbüszkébb arra vagyok, hogy nálunk bu-
kott meg legkevésbé Weöres Sándor Kétfejű fe-
nevada Csiszár Imre rendezésében. Eddig Ma-
gyarországon gyakorlatilag mindig megbukott
ez a darab. Más kérdés, hogy a kritika hogyan
reagált, és az is, hogy néha foghíjasabb a
nézőtér, mint szeretném. Most megyünk vele
egy nemzetközi fesztiválra, kíváncsian várom a
fogadtatást. Azt képzeltem tehát, hogy a
színházban állandó rendezőknek kell dolgozni,
és kell egy fő-rendező. Számba kellett vennem,
kik azok, akik szóba jöhetnek. Zárójelben
megjegyzem, nem mondtam le arról, hogy fiatal
rendezőkkel dolgozzunk, hiszen ezért kerestem
meg már két éve Székely Gábort, aki a mostani
rendezőszakos hallgatók osztályvezető tanára.
Körülnéztem te-hát, és eldöntöttem, hogy Zsótér
Sándort hívom főrendezőnek és Gaál Erzsit
állandó rendező-nek. Ezzel a döntéssel
elköteleztem magam a közönség szempontjából
rizikós vállalkozás mellett. Ugyanakkor azzal is
tisztában vagyok, hogy jóval kevesebb
felelősséget vállalok, mint akár Zsótér vagy
Gaál. Én bármikor elmehetek, hiszen író vagyok,
és tanítok az egyetemen. Ők viszont kizárólag
színházi emberek. Velük kapcsolatban sok
előítélet hallható. Azt gondolom, Nyíregyházán
is, de másutt éppúgy bizonyították, hogy
képesek nagyszínpadon is közönség-csalogató
előadást rendezni. A közönséget az érdekli, ami
érdekes, nincsenek esztétikai kategóriái. A
közönséget nem lehet nevelni, csak színházhoz
szoktatni vagy elriasztani. Én nem elriasztani
szeretném. Ha ebben az évadban nem lett volna
ilyen jó a színház nézettsége, talán nehezebben
hozom meg ezt a döntést.
 Gaál a vidéki ízléshez képest talán túl

ezoterikus előadásokat rendez és roppant
agresszív.
 Elég különböző rendezőket ismerek. A leg-

agresszívabb közülük egy apró, madárszerű
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öregember, akiről legendák keringtek. Pártos
Gézáról van szó, aki a legtehetségtelenebb sta-
tisztától is bocsánatot kér, ha szeretne tőle vala-
mit. Alázatos és mindent elér, és közben
hihetetlenül agresszív, csupán édesen adja elő.
Én még nem agresszív rendezővel életemben
nem találkoztam.

 Arra céloztam, hogy Gaál kijelentette, a
szolnoki színházat nyolc évvel ezelőtt kellett vol-
na felrobbantani.

 Valami ilyesmit nekem is mondott.. Azt
válaszoltam, nem kell felrobbantani, ami
összedől magától. Át fog alakulni ez a színházi
struktúra, de hagyjuk, hogy magától alakuljon.
Ne nyúljunk bele erőszakosan! Erzsi
türelmetlenségét egyébként belülről ismerem,
hiszen türelmetlen drámaíróként indultam.
Szándékosan írtam olyan darabokat, nem a
cenzúra miatt, amelyeket nem lehetett előadni
realisztikus színházi világban. Nem is adták elő
őket, de nem is akartam. Gaál Erzsinek
messzemenő mesterségbeli tudása van. Erzsi
olyan drámai formákat keres, amelyek közelebb
vannak az élethez, és nagyon ért a színészek
nyelvén. Minél agresszívabb, annál jobb.

 De a szolnoki színház funkcióját tekintve

Jelenet a IV. Henrikből (Ilovszky Béla felvétele)

nemzeti színház, gyerekektől aggastyánokig
mindenkinek mindent kell játszania. Nem lehet
aluljáróban Gorkijt bemutatni...

- Éppen ez a kihívás mindkettőjüknek.
Rendkívüli váltás lesz a pályájukon. A margóról
és az aluljáróból nagyszínpadra kerülnek, ahol
egyébként már jártak és bizonyítottak. Közösen
és egyetértően olyan műsortervet alakítottunk ki,
amely már önmagában is más, mint amit vidéken
szokás játszani. Javasoltam, hogy játsszunk ro-
mantikusokat, Schillert, Victor Hugót. Azért, mert
a társadalom vadabb korszakba került. Ezeket
az indulatokat valahol meg kell mutatni, és a
színpad ez a hely. Ma az írók nem írnak olyan
darabokat, amelyekben tükröződnének ezek az
indulatok, oda kell tehát visszanyúlnunk, ahol
foglalkoztak velük, vagyis a romantikához. Ez
volna az egyik irány. Nem én találom ám ki
ezeket. Nézd meg, milyen Schiller-előadások
mennek sikerrel! Öt évvel ezelőtt a hasonló
előadások megbuktak volna. Drámában az
indulatokat leginkább a romantika tudta
kifejezni. Illetve Shakespeare, de Shakespeare-
rel mostanában

mindenféle baj van. Az utóbbi húsz évben nem
láttam olyan Shakespeare-előadást, ami ne bu-
kott volna meg Magyarországon. Igaz, a világ-
ban sem sokat. A másik, hogy közben nem aka-
runk lemondani a kemény realizmusról. Igenis
folytatni kell. Azt hiszem, elég baloldali gondol-
kodású emberek vagyunk. Ezt persze nem má-
jus 9-én, a választások első fordulója eredmé-
nyének ismeretében mondom. Szerencsére bi-
zonyítékom van róla, két évvel ezelőtt megjelent
kötetemben leírtam, hogy a baloldali művészeté
a jövő. Kelet-Európában az olyan művészet,
amely szociálisan érzéketlen, nem művészet.
Nem politikai baloldaliságról beszélek tehát, ha-
nem művészi érzékenységről, amely a múlt szá-
zad eleje óta a magyar irodalom döntő részére
érvényes. Azok a rendezők, akikkel a jövőben
szeretnék együttműködni, mind ilyen beállított-
ságúak. Ebben az évadban a Jegor Bulicsov lesz
realistább típusú mű. A harmadik, amit csinálni
szeretnénk, s ami egyébként a színháznak min-
dig is feladata volt, a zenés „hülyeségek", bohó-
zatok. Ezeket, sajnos, roppantul lebecsülik,
ahogy eddig is. Valaha nagyszerű kabarénk volt,
és mégis lenézéssel kezeli a szakma. Holott pél-
dául Lengyelországban a kabaré a magas szín-
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Csarnóy Zsuzsanna (De Renalné) a Vörös és
feketében (Szűcs Zoltán felvétele)

házi műfaj integráns része. Ilyen kabarisztikus
dolgokat is szeretnénk csinálni. Ezek a zenés-
táncos darabok arra jók, hogy a színészek felsza-
badultan tudjanak komédiázni, és a közönség rö-
högjön. Közönségszínházat kívánunk csinálni,
még inkább, mint eddig. Darabválasztás szem-
pontjából nem lehetek elégedetlen az utolsó két
évaddal. Nem választottunk rossz darabokat,
sem én, sem Fodor, csak nem voltak elég átütőek
ezek a produkciók. Beleragadtak valamilyen
realisztikus szürkeségbe. Ebből lett elegem,
valószínűleg azért, mert mindig volt bennem
fenntartás a túlontúl realista színházzal
szemben. Az utóbbi években érzékelem
magamon, hogy egyre türelmetlenebb vagyok
ezzel a műfajjal szemben. Szeretnék
elementárisabb előadásokat látni a színpadon.
Ez természetesen összefügg a minden
művészetet sújtó válsággal. Korábban az
ideológiával való szembenállás konszenzust tu-
dott teremteni a közönséggel. Működött a mögöt-
tes és a szövegalatti. Mára azonban ez megszűnt,
hiszen egyáltalán nincs színházi cenzúra. Azt
játszunk, amit akarunk. Ebben a helyzetben egy
jóval antropologikusabb szemlélet felé kell
elmenni. A pozitív utópiák teljesen kimerülnek.
Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy az ember
rémületes élő-lény. Ezt a tapasztalatot kell
plasztikusan szín-padra vinni. Ha ez nem
sikerül, nem csinálunk jó színházat. A
lényegesen biologikusabb természetű színház
iránt, úgy látom, Zsótérnak is, Gaál Erzsinek is
kifejezetten érzéke van.

- Kik jöhetnek szóba munkatársakként Zsótér
és Gaál mellett?
 Továbbra is szeretnék dolgozni Vincze

Jánossal, és külföldről is szeretnék hívni
embereket. Például azt a Frunzét, aki a
budapesti Nemzetiben egyszer már megbukott a
Cseresznyés-kerttel. Éppen most néztük meg
Marosvásárhelyen két rendezését. Nekem, mint
tudod, sokáig voltak erős kelet-európai
kapcsolataim. Most új-ra elkezdtem körbenézni
a térségben. Érdemes lesz kiépíteni egy
magyar-román színházi együttműködést.
Egyébiránt Bukarestben készülnek olyan
előadások, amilyeneket nekünk is csinálnunk
kellene. Tárgyalok Xantus Jánossal, a stúdióban
Balkay Géza, Zsótér Sándor, Czeizel Gábor és
El Kazovszkij rendeznek majd. És jönnek még
tehetséges huszonöt és harmincöt közötti
színészek. Azt nem állítom, hogy minden
szerepkörre volna megfelelő színészünk, de ez
általános magyar probléma. Ötven felett kevés
színész maradt lábon, vagy meghaltak, vagy elit-
ták az eszüket. Kevés a hősünk és a naivánk. Jó
tizenöt-húsz éve a főiskola nemcsak rendezőket
nem bocsát ki, de karakteres színészekben is
hiány mutatkozik. Huzamos ideig főiskolai
zűrzavar volt.
 Volt?
 Nem tudom, most mi van. Annál kevésbé

tudom megítélni, mert néhány éve magam is ta-
nítok a főiskolán. Most a mi feladatunk a színé-
szek kinevelése; amit ők korábban egymás kö-
zött elintéztek, céhes módszerekkel adták át
egymásnak a színészi műfogásokat, azt most a
rendezőinknek kell átvállalniuk. A hagyomány a
rendezői színház megjelenésével, a hetvenes

évek elején veszett ki. A rendezőknek kell felne-
velniük a jövő „ősbölényeit", akik a színészi ar-
chetipikus vonásokat tovább hordozhatnák. Erre
akkor jöttünk rá, amikor olyan darabokat olvas-
tunk, amelyeket annak idején Mezei Mária vagy
Latabár játszott. A zenés ócskaságok. Egysze-
rűen nincs Latabárunk, se Mezeink, se Felekink.
Az általános színészi szürkeség az uralkodó.
 Ezek szerint színészképző stúdió is indul?
 Pontosan. Május végén lesz a felvételi.

Fodor Tamás

- Lassan az ember kezd hozzászokni, hogy in-
nen is, onnan is embereket bocsátanak el, már a
színházakból is. A szolnoki Szigligeti Színházból
jó néhányan távoztak. Ez most pusztán azt jelen-
ti, hogy az igazgató, Spiró György nem tudott ve-
lük együtt dolgozni, tehát nem hosszabbította
meg a szerződésüket, vagy komoly emberi és
szakmai problémák húzódnak a háttérben?
 A háttérről érdemes beszélni, mert jelzi

azokat a kérdőjeleket, gondokat, amelyek a kő-
színházak tájékán megmutatkoznak. Érdemes a
magam számára is az ügy tanulságait kibeszél-
nem. Egyébiránt engem nem rúgtak ki, ugyanis
már az előző szezonban elmondtam: nem kívá-
nok tovább professzionális színházban működ-
ni. Sokkal több kötne össze bennünket Spiróval,
mint amennyi elválaszt, de olyannak ismertem
meg a két év alatt, akit erősen befolyásolnak
személyes érzelmei. Politikailag bizonyára más-
képp gondolkodik, mint én, de szellemileg sok
rokonság van köztünk. Nehezíti számomra a
munkájáról való nyilatkozást az is, hogy liberális
többségű önkormányzat döntésével nevezték ki a
szolnoki színház igazgatói posztjára.
 Pályázat nélkül...
 Ezt nem tartottam rossznak, hiszen a pá-

lyázat formai kellék, amely a nyilvánosság meg-
létét feltételezi. A probléma abból adódott, hogy
Spirót valaminek a folytatására kérték fel, talán
ez okozta a két év minden dilemmáját. Ő folya-
matosan „perben-haragban" állt azzal az igaz-
gatói művel, amelyet örökül kapott. Nagyon sok
cselekedetét a finom elhatárolódás óhaja ve-
zette.
 Nem nevezném finom elhatárolódásnak,

ahogy Spiró a gazdasági igazgatótól nem éppen
tisztességes módon megszabadult.
 Ezt én nem tudom megítélni. A megbízás-

sal kapcsolatban, amit Schwajdával megvitat-
tunk, szilárd meggyőződésünk volt, hogy egye-
dül Spiró alkalmas a feladatra. Szemléletében,
irodalmi ízlésében, némelyes gyakorlatában lát-
tuk a garanciákat. Némelyes gyakorlatról beszé-
lek, mert tudomásom szerint a kaposvári dolog
nem volt folyamatos, de a színház szelében élt.
Egy éven keresztül fenntartás nélkül támogat-
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tam, hiszen Az Ikszek írójától elvártam, hogy ott-
hon legyen abban a színházban, amelyet hőse,
Bogusławski vállalt. Olyan melegséggel, olyan
gazdagon tudta ábrázolni a színházi embert,
hogy azt gondoltam, ez a színházi ember valami-
lyen formában benne magában is él. Ám a biza-
lom valahol léket kapott. Nem állítom, hogy nem
az én hibámból. A mi első összekülönbözésünk
egy évvel ezelőtt történt, amikor enyhíteni akar-
tam a rossz színházi hangulation, amely Spiró és
a társulat viszonyát jellemezte. Azt gondoltam,
rá tudom venni, fontolja meg, mit mondanak a
színészek, ami persze nem feltétlenül helyes...

- ...de legalább végig kellene gondolni.
 Hiszen a hangulata folyamatosság megbi-

csaklását jelezte vissza. A megyei hatókörű, ön-
kormányzati színházakban van valamilyen ipari
jelleg, meghatározott számú bérleti előadásnak
el kell készülnie, a közönség adott, nem Mehet le-
váltani.

 Kell csinálni operettet, mesejátékot...
 Ez a fajta vidéki színház olyan ABC-áru-

ház, ahol minden kapható. Az igazgatónak a
színházi vezetés egészével együttműködve, a
színházi társulatban gondolkodva kell előre te-
kintenie azok szemével, akik a nézőtéren ülnek.
Animátorként, moderátorként kell léteznie eb-
ben az alkotó teamben. A probléma itt kezdődik;
a szolnoki csapat ugyanis nem volt team. Team-
munka helyett meghívott rendezők színpadra ál-
lítottak ugyan produkciókat, de nem vállalhattak
jelentős részt a társulattal való foglalkozásból.
Akárcsak én, aki szintén nem töltöttem elég időt a
színészekkel országgyűlési elfoglaltságom mi-
att. Ezért nem is vállaltam tovább a főrendezői
posztot, de felajánlottam, konzultáljunk a társu-
lati problémákról. Ezért tartottam fontosnak azt a
gyakorlatot, hogy az előadások előtt üljünk
össze, megvitatni az éppen soron következő
produkciót.

 Ez Schwajda alatt működött?
- Igen, de nem végig, később formálissá vált.

És, ugye, sem Taubnál, sem a vendégrendezők-
nél nem lehetett alkalmazni ezt a módszert.

 Akinek neve van, azt már nem szabad
zaklatni?

 Részben. Meg miért is, ha nem igényli.
Nekem szükségem van a közös gondolkodásra,
és együttes munkához szoktam.

 De ehhez összetartó csapat kelleme.
- Amit nem lehet megteremteni olyan rende-

zőkkel, akik prostituáltként kezelik a színészt,
mondván, ők mindent megmondanak, a színész-
nek csak végre kell hajtani az utasításokat. Azt is
el tudom képzelni, hogy az ilyen színház műkö-
dőképes és sikereket hoz. Láttam már erre pél-
dát. Ugyanakkor a számomra kedvező forma is
létezett és csodálatosan működött, például Ka-
posvárott, bizonyos ideig Szolnokon is. Általá-
ban kialakul egy rendező körül egy mag, és azaz

Gazsó György (Wenzeslaus) és Mihályfi Balázs
(Lauffer) A házitanítóban (Ilovszky Béla felvé-
tele)

ő csapata. Sokan mondják, hogy most az én
csapatom távozott Szolnokról. Mindenesetre
szögezzük le, nem tartom példátlannak tizen-
nyolc munkatárs távozását, holott én is rajta va-
gyok ezen a listán és a feleségem, Német Ilona
jelmeztervező is. Ő , ellentétben velem, már nem
jelezte egyértelműen Spirónak, hogy maradna-e
vagy inkább távozna. Egy bizonyos: egyetlen
soros felmondólevélben nem elegáns búcsúzni
valakitől, aki nyolc évet töltött el a színháznál.
És ezzel elérkeztünk a színházi hierarchia
kérdéséhez. A rangsorban való elhelyezkedés a
februári, márciusi szerződtetésekkor derül ki, és
a fizetésekben érhető tetten. Ez jelzés az
igazgató részéről, amely felfogható
véleménynyilvánítás-nak is. Spiróval éppen
azon különböztünk össze, hogy a színészek
számára nem derült ki, kiről mi a véleménye.
Márpedig a színház emberpiac is. Tudni kell,
mire lehet számítani a következő szezonban, és
ezt éppen a szerződtetési tárgyalásokon
megajánlott pénzösszeg jelzi. Az igazgatónak
tehát ismernie kell színészei éves munkáját,
hogy megítélhesse őket. Szoros kontaktust
kellene tartania a rendezőkkel, és ott kellene
lennie a színház hétköznapjaiban.

- Ha a fülem nem csal, ezek csupán udvarias
óhajok, amelyek megvalósulására azonban
nem került sor. Ezek szerint az igazgató nem is-
merte szinészei munkáját, nem tudta őket meg-

ítélni, nem tartott kontaktust a rendezőkkel, és
nem vett részt a színház hétköznapjaiban.

- Akkor ítélhetnék jogosultan, ha én ott let-
tem volna a színházi hétköznapokon. De nem
voltam, így csak a rendszeresen visszatérő pa-
naszokra hagyatkozhatom, melyek azt jelezték,
hogy ez nem történt meg mindenkor, sőt az igaz-
gató az előadásokon sem tüntetett jelenlétével.
Nekem Spiró többször kifejtette, hogy az
igazgató magánügye, milyen módszert választ,
a lényeg az, hogy hatékony legyen. De íme, egy
példa! Amikor Brecht A házitanító című
darabját rendeztem, egyetlen próbán sem jelent
meg. Ez akár hízelgő is lehetne, hiszen azt
jelezné, az igazgató ennyire megbízik
rendezőjében. Mégis rosszulesett, mert minden
rendezőnek szüksége van rá egy adott
pillanatban, hogy valaki ráhunyorítson a
produkcióra vagy összeráncolja a homlokát.
Hiszen ekkorra már elveszítettük rálátásunkat a
darabra. A főpróbán megkérdeztem, mikor jön
be a színházba az igazgató, hiszen eddig nem
láttam. Akkor közölték, hogy a direktor házon
belül van ; éppen ülést tart a színház vezetősége.
Nem hízelgek magamnak azzal, hogy én is a
vezetőkhöz tartozom, s valamelyest érdekelt
volna a dolog, de jobban izgatott, mit szól a veze-
tőség a készülő előadáshoz, amit bérleten kívül
mutattunk be. Kétségbeesésemben a párhuza-
mosan dolgozó, aznap éppen nem próbáló pro-
dukció színésznőjét, Törőcsik Marit kértem meg,
üljön be a próbára, hogy a színészek úgy érez-
zék, igazi főpróbán játszanak. A dolog pikantéri-
ája, hogy ő akkor mára Művész Színház igazga-
tója volt. Spiró a premier után sem jött oda a
tár-
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Sebestyén Éva (Kerálné) és Czibulás Péter (Bö-
lömbér) a Leander és Lensziromban (Szűcs
Zoltán felvétele)

sulathoz, de a főszereplő addig provokálta, amíg
végül megjegyezte: jó volt a lábmunkád. Tudo-
másom szerint azóta nem történt hasonló eset.
Minden premiert végignézett, néha mondott is
valamit. Én semmi esetre sem szeretném így
csinálni! Ezért is gondoltam azt, hogy nekem el
kell mennem ebből a színházból. Mi egyébként
jóban vagyunk az igazgatóval. A maga módján
barát-

ságosan köszön, kicsit selypegve és
gyerekesen, ezzel talán azt jelzi, hogy nem ő az
igazi Spiró, akit egy ország ismer. De a színházi
óvodában minden előfordulhat, még az is, hogy
kissé affektálva szokta nekem mondani,
tiszteletem, művész úr.
 Nem gondolod, hogy Schwajdával együtt

megbuktatok?
 Én mindenképpen, bár nem mint színház-

vezető.
 Javaslatot tettél valakire, nem jött be!
 Ma sem tudom, kit javasolhattam volna

helyette. Azoktól a támadásoktól, amelyek
Spirót, a

szellemi embert érték a kinevezésekor, mereven
elhatárolom magam. Az idézett gügyögéses kö-
szönéséből kiindulva emberi kommunikációjá-
ban látom a problémát. Másfajta kommunikációs
rendszerben gondolkodik, és nehezére esik
megteremteni az érintésig szükséges lépéseket.
Nem tud hatni rám, és ha én őszintétlenséget
érzek a viselkedésében, akkor ezt a társulat is
érzi. Nem az a probléma, hogy tizenegynehány
emberre ki merte mondani, nem alkalmas a
színházába, hanem az, hogy ezt nem merte
megtenni egy évvel ezelőtt.

 Mondta valahais, milyen színházat képzel
el Szolnokon?
 Nem mondta soha, darabokat viszont

ajánlott. De ez csupán egy dialógus kezdete volt,
amire én válaszoltam, mondjuk, azt, hogy a
darab nem tetszik. Kész, további beszélgetés
nincs. Túlságosan hivatalos volt, és bizonytalan
ember benyomását keltette. Kiszámíthatatlanul,
koncepció nélkül cselekedett.
 Egy ember, aki alkalmatlan mások vezeté-

sére?
- Az alkalmatlanság mindig viszonylagos. Én

azt szeretem egy igazgatóban, ha ügyet tud
csinálni a készülő előadásokból, ha engem és
egy társulatot be tud indítani. Erre nála nem lát-
tam példát. Azt a kérést, hogy „gyere, segíts",
nem nagyon hallottam a két év alatt. Mintha nem
lettek volna gondok a színházban, szerinte csak
felfújjuk a dolgokat, vagy valakik alaptalanul vá-
dolták. És akkor jöttek a perrel való fenyegeté-
sek, az utasítgatások. Itt van a kezemben egy az
igazgatói utasítások közül, a művészi tanács lé-
tesítéséről, amely jogilag lehet, hogy korrekt, de
én már a „behívott" tanács létében is furcsasá-
gokat érzek. Van egy passzus, ami engem közel-
ről érint: „A tagok kérésére az igazgató egyetér-
tésével egy-egy ülésre rendező is meghívható."
Abban az időben egyszerre három rendező is
kapcsolatban állt Szolnokkal, Csiszár Imre, Taub
János és jómagam, nekem még a
szerződésemben is szerepelt, hogy segítsem a
művészeti tanácsot, amelyben a kijelölt
színészeknek kötelező volt részt venniük.
Sokszor sajnáltam az igazgatót, amikor egyedül
ült a büfében. A társulati büfé a színház lelke. A
munka előkészítése, a felpuhulás, a valósággal
való szembetalálkozás, a szakmáról folyó viták
ott zajlanak. A színházi büfé laza művészeti
akadémia. Ezeken a „büfés" gyűléseken részt
kell venni. Ő ugyan sokszor járt a büfében, de
nem kapcsolódott be az ügyekbe. Nem volt
elutasító, de úgy tűnt, nem érzi közénk valónak
magát.

- Még mindig i t ta kérdés: miért?

 Ezt majd csak egy év múlva lehet meg-
mondani. Mostanra sikerült elérnie Spirónak,
hogy olyan emberekkel dolgozhat, akiket ő vá-
lasztott. Rettenetes teher lehet az igazgató szá-
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mára, ha készen kap egy színházi gárdát.
Szere-tett volna saját képet felmutatni, és nem
egy folyamat részese lenni. Lehet, hogy ebben
a régi emberek akadályozták.
 Most talán majd az új emberek, Zsótér

Sándor és Gaál Erzsi... ?
 Gaál Erzsi azt mondta, fel kellett volna

robbantanom nyolc év alatt ezt a színházat. Én
azt mondtam, ez a megyében az egyetlen
színház, mások a feladatai, mint egy alternatív
színház-nak. Azt válaszolta, őt ez nem érdekli, de
az sem, milyen társulat marad itt. Erre egy kissé
zavarba jöttem. Ha ez a színház egy kicsit
avantgárd szín-ház lesz, és perben, haragban
áll a társadalommal, a valósággal, akkor az
nagyon izgalmas színház lesz. Ha megvalósul,
azt mondom, ezt a lépést Spirónak már korábban
meg kellett volna tennie. Ha lett volna ilyen
koncepciója; de attól tartok, az ő koncepciója az
előző vezetés negációja volt csupán. A régiek
távozásával most tiszta lett a helyzet. Én két
okból drukkolok a sikerének. Egyrészt, mert
fontos, hogy minél több jó színház legyen,
másrészt politikailag is érdekelt vagyok, hiszen
egy szabadelvű önkormányzat adta áldását erre
a tevékenységre.

Bajcsay Mária

- Hány embernek nem újította meg a szerződé-
sét Spiró György?

- A munkaadó február végéig köteles értesí-
teni azokat, akiknek nem kívánja megújítani a
szerződését. Ezt az értesítést az érintettek feb-
ruár 28-án postán megkapták vagy a színház tit-
kárnőjétől személyesen átvehették. Én egyetlen
olyan emberről sem tudok, akivel az igazgató úr
döntését előre megbeszélte volna. Természete-
sen nem kötelessége beszélni az érintettekkel.
Nem tavaly került azonban a színházhoz, tudnia
kell tehát, ha valakinek nem újítják meg a szerző-
dését február végéig, és erről ráadásul nem is
tud, akkor nagyon nehezen kaphat állást. Nem
magamról beszélek, szerencsére nem maradok
munka nélkül. Annyival azonban tartozott volna a
munkatársainak, hogy időben szól, „nézd, nem
tudunk együtt dolgozni, keress magadnak he-
lyet". Rólam lehetett tudni, hogy nem maradok a
színháznál, nem tartottam ezt titokban. Szeret-
tem volna, ha elmondja szemtől szembe, miért
akar megválni tőlem, ezért kértem, üljünk le be-
szélgetni. Akkor valóban elmondta, miért nem
újítja meg a szerződésemet, de ezt nem szeret-
ném elmondani.

 Szakmai vagy emberi indokokra hivatko-
zott Spiró?

 Igazából egyikre sem! Szakmai indokok
mögé rejtett, nem egyenes emberi indoklás volt.

 Hány ember vált hirtelen feleslegessé?

Helyey László (Akki) és Mucsi Zoltán (Ünnepé-
lyes férfiú) az Angyal szállt le Babilonba című
előadásban (MTI-fotó - Ilovszky Béla)

- Mindenkit beleszámolva tizennyolc-tizen-
kilenc emberről van szó.

- Valamit nem értek! Spiró György második
éve irányítja a szolnoki színházat. A toleránsabb
direktorok már egy évad után eldöntik, amit rög-
vest kinevezésük után nem mertek vagy nem
akartak megtenni: kivel akarnak együtt dolgozni
és kivel nem. Vajon Spiró miért várt két évig?

 Én egyáltalán nem találom furcsának.
Fel-tehetően mostanra alakult ki benne, milyen
szín-házat szeretne csinálni, és ebbe mi nem
fértünk bele. Az már más kérdés, hogy nem
tudtunk sem szót váltani egymással, sem
érdemben együtt dolgozni. Valamiről azonban
nem szabad elfeledkeznünk, Spiró valóban nem
rúgott ki egyet-len színészt sem igazgatása
kezdetén, bár nem is tehette, hiszen
megegyezett Schwajda Györggyel, hogy nem
teszi.
 Deklarálta valaha céljait, beszélt a tervei-

ről?
 Nem! Kinevezésekor annyit mondott,

majd
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meglátjuk. Az első konfliktusok jelentkezésekor
állandóan arra hivatkozott: „De gyerekek, én
nem rúgtam ki senkit".

 Arról lehetett tudni, hogy Szolnokon ki-
sebb-nagyobb súrlódások alakultak ki a társulat
és Spiró György között, azt viszont nem tudom,
milyen feszültségekről van szó.

 Megpróbálok néhány dolgot felsorolni a
teljesség igénye nélkül. A tavalyi évad már bot-
ránnyal indult. A Rinaldo Rinaldini körül iszony-
tató zűrök kavarogtak. Kollégáim számára az
derült ki, hogy nem egyeztettek semmit. Mást
szeretett volna az író, Fábri Péter és mást a szín-
ház. Két ízlés ütközött. Zenés darabról lévén szó,
amelynek szövege gyakorlatilag kanavásznak
tekinthető, ám a szöveg napról napra, sőt percről
percre változott. A darab szípadra állításának
próbáin így „elveszett" Mertz Tibor kollégám, aki
a negyedik szövegváltozat kézbevételekor nem
bírta tovább, és otthagyta a darabot, de a színhá-
zat is. Ezután mindkét részről kellemetlen és
nem mindig igazságos ütésváltás következett.
Ezt az egész hercehurcát nagyobb direktori gya-
korlattal el lehetett volna simítani. Spiró hagyta,
hogy elmenjen egy értékes színész.

 A direktor kompromisszumképtelen volt? -
Teljes mértékben, de lehet, hogy neki volt
igaza!

 ???
 Bár az előadás nekünk nem tetszett, a kö-

zönség imádta. De nem hiszem, hogy mindig,
mindenáron be kell valamit mutatni, akárhogyan,
és azt sem hiszem, hogy mellékes körülmény
volna az igényesség. Hiába mondtuk, hogy a ze-
ne igénytelen és rossz, hogy hasznavehetetlen a
szövegkönyv! Végül hatalmas véráldozatok árán
sikerült kihozni a közepesnél valamivel rosszabb
előadást. És hogyan? Úgy, hogy az utolsó héten
megjelent Fodor Tamás és reggeltől estig tartó
munkával, kínok és keservek közepette
színpadra pofozta a darabot. A bemutató után le-
ültünk és elmondtuk, az előadás annak ellenére
rossz, hogy odakint tombolnak a nézők. Rá-
adásul Mertz helyére vendéget kellett hívni, nem
kevés anyagi ráfordítással.

 Ez volt tehát a kezdet. És a folytatás?
 Pozsgai Zsolt Szeretlek, cirkusz című

darabját Molnár György tévé-és filmrendező
állította volna színpadra. Ő azonban olyannyira
nem tudott velünk mit kezdeni, hogy a bemutató
előtt otthagyta a társulatot. A rendezést Spiró
György fejezte be.

- Maguk semmiről nem tudtak?
 Csak annyit tudtunk, hogy baj van, hiszen

Molnár egyre kevésbé tudott felelni kérdéseink-
re. Akkor már a díszletről is kiderült, hogy hasz-
nálhatatlan. Maga a darab, ami egy tehetséges
ember műve, ceruza után kiáltott. Úgy hittük,
Spiróból majd előbújik az író, és lenyesegeti a
fe-

lesleget. Sajnos ez nem történt meg, de Spiró
megérkezett mint rendező és végignézte az „el-
készült" anyagot. A végén kijelentette: nem érti,
miért vagyunk felháborodva, hiszen ez nem is
olyan rossz. Hiába mondtuk, Gyuri, ezt mind mi
csináltuk! És Spiró rendezni kezdett... Nem
mondott mindig ostobaságot... Végül kijelentet-
te: „Gyerekek, hiszen nem is olyan nehéz dolog a
rendezés! Azt hiszem, nem hiába ültem Major
Tamás mellett asszisztensként!" Spiró abban a
helyzetben semmi érzékenységet nem mutatott a
szituáció felmérése iránt.
 Vagyis az író eldöntötte, hogy ő voltakép-

pen rendező is?
 Pontosan! Mi ezt dermesztőnek találtuk.

Így született meg a tavalyi évad második kis nyo-
morékja. Nem tudom, mit várt Spiró! Talán azt,
hogy sorban odamenjünk, és azt mondjuk, ez
igen kiváló munka volt, elégedettek vagyunk?
 Spiró boldog volt?
 Úgy tűnt, mi pedig fejleszegve jártunk.

Egyébként nem hiszem, hogy nem látta a dolgok
hibáit. Tehetett volna ellene, és mégsem tett.
Például segíthetett volna a fiatal írónak, de Mol-
nárnak is. Azt hiszem, hogy azok, akik ott marad-
tak, nem minden esetben fogják kimondani, amit
gondolnak.

- A társulat néhány tagja az önkormányzat-
nál is járt...
 Tavaly februárban, a szerződtetési idő-

szakban újra át kellett gondolni a fizetéseket.
Még Schwajda dolgozta ki a megbízásos rend-
szert, vagyis hogy a színészt megbízza X szá-
mú szerep eljátszásával és ezért Z összeget
ajánl fel, amelyet a színész havi leosztásban
kap kézhez. Ezt azért találta ki, hogy ne kelljen a
művészek után iszonyú mennyiségű társada-
lombiztosítást fizetnie. A gazdasági igazgató,
aki azóta szintén elment a színháztól, kiszámí-
totta, hogy tb-járulék nélkül a színész mennyibe
kerül a színháznak. Minden színész eldönthet-
te, hogy közalkalmazott akar-e maradni vagy
megbízásos szerződést köt. Spiró és az új gaz-
dasági igazgató addig számították a béreket,
amíg elérték, hogy a statisztának több lett a fi-
zetése, minta két-három éve pályán lévő, főis-
kolát végzett színésznek. Ezt a szolnoki társu-
laton belül nem lehetett titokban tartani. Már
csak azért sem, mert a szegény statiszták le-
pődtek meg a legjobban. Az nem lehet -
mondták -, hogy én többet keressek, mint te.
Ebben a társulatban ugyanis senki nem volt
hajlandó a szakmai előrejutás érdekében em-
beri disznóságokat elkövetni. Nem állítom, hogy
imádtuk egymást, de őszintén megbeszéltünk
mindent. Ekkor néhányan bekopogtunk hozzá
és elmondtuk: Gyuri, ez így nem jó. Te
megnézted ezeket a szerződéseket? A leg-
lidércesebb az volt, hogy másfél órába telt,

amíg felfogta, miről beszélünk. Kezdetben azt
kérdezte, miért fáj nekünk, hogy a csoportos
szereplőnek több a fizetése.
 Ha jól tudom, a régi gazdasági igazgató

távozott a színháztól.
 Mert Spiró szerint ő is Schwajda embere,

aki ellene dolgozik, és feszültségeket gerjeszt...
 Másokkal is megtörtént ez?
 Ó, ezt majdnem minden távozó megkapta.

Sőt jó néhány embernek fegyelmivel kellett tá-
voznia.
 Fegyelmivel?
 Általában mondvacsinált semmiségekért

kapták. Távozott az az ember is, aki még
Schwajda idején milliókat szerzett a színháznak.
A cél az volt, hogy az általa valamilyen okból
megbízhatatlannak minősülőktől
megszabaduljon. Mindenki, aki kicsit is értett a
színházhoz a gazdasági és műszaki emberek
közül, már távozott a tavalyi év folyamán. Most
csupa kezdő veszi körül Spirót, ezért ő többet
foglalkozik az ügy-menettel, mint a művészi
munkával. Sajnos kénytelenek voltunk mindig
Schwajdára hivatkozni, és ő ezt a nevet egyre
kevésbé tolerálta.
 De hát nem Schwajda jelölte ki őt

utódául?
 Dehogynem, hiszen az önkormányzat még

pályázatot sem írt ki. Schwajda javaslatára ne-
vezték ki Spirót színigazgatónak. Ennek a meg-
oldásnak egyébként a társulat is örült.
 Végül a fizetésekkel kapcsolatos polémia

került az önkormányzat elé?
 Igen.
- Ki kereste meg az önkormányzatot?
- A polgármester üzent a társulatnak, de nem

hivatalos úton. Néhányan elmentünk hozzá, és
elmondtuk a problémáinkat, de visszásra fordult
a helyzet. Az kerekedett ki a dologból, hogy mi
akartuk a találkozót, és mi mentünk „árulkodni".
Ehhez nincs mit hozzátenni! Úgy állították be a
dolgot, mintha lázadók volnánk. A polgármester
úr nem volt rossz szándékú, de mérlegelnie
kellett, mi fontos és mi nem.
 Kiknek mondtak fel?
 Fodor Tamás, Csiszár Imre, Németh Ilona

diszlettervező, Gazsó György, Moldvai Kiss
Andrea, Mucsi Zoltán, Mihályfi Balázs, László
Sándor, Illés Edit, Cákler Kálmán, Varga Kata,
Berényi Tünde, Kiss Györgyi rendezőasszisz-
tens.
 Végső következtetés?
 Spiró és én egészen mást gondolunk a

színházról. Úgy gondolom, ezt a többi távozó ne-
vében is mondhatom. Spiró egy nyilatkozatában
azt állította, meg akartuk buktatni az előadáso-
kat, sőt egyes kollégák bukását is kívántuk. Nos,
ez teljesen idegen mindannyiunktól. Spiró,
ahogy mondja, nívósabb színházhoz szokott, mi
pedig nívósabb színházvezetéshez, emberileg,
gazdaságilag és szakmailag egyaránt.


