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Az ötvenes években mindig sor került a vidéki
színházak fesztiváljára budapesti színházépüle-
tekben. Itt volt két hétig az egész szakma. Nézték
egymás produkcióit, együtt ebédeltek, együtt va-
csoráztak, a Fészekben nagy élet folyt, az elő-
adásokat viták követték. Egyszer kibérelték az
Országház egyiktanácstermét... óriási volt a
felhajtás, és rengeteg pénzt adtak rá akkor
még. Minden színház azzal a produkcióval jött
fel, amelyikkel akart, bár léteztek szerencsétlen
„pártszerű" megkötések is. Nagyszerű dolog
volt, csak sajnos, '56 után elaludt. Amikor tehát
1981-ben megválasztottak a Színházművészeti
Szövetség főtitkárának, a programom első pont-
jában az szerepelt, hogy a fővárosi színházi talál-
kozó intézményét vissza kell állítani. Így is tör-
tént. A rendezvény először a vidéki színházak
fesztiváljaként indult újra, majd országos színhá-
zi találkozóvá teljesedett; most tartunk a tizenne-

gyediknél. Először bizottság válogatott, pár éve,
külföldi példára, kitaláltuk, hogy egy-egy zsűror
ízlése érvényesüljön. Koltai Tamás, Keserű Ilo-
na, Petrovics Emil és Jancsó Miklós után most
rám esett a választás. Miért vállaltam el? Ha
egyetlen ember válogat, természetszerűen
szubjektív döntések határozzák meg, mely pro-
dukciók vegyenek részt a találkozón. Két dolog
azonban aggodalommal töltött el. Egyrészt a vá-
logató, ízlésének megfelelően, bizonyos színhá-
zakba el se ment, mert eleve eldöntötte, hogy ott
úgysem láthat érdemleges előadást, s bizonyos
műfajokat, elsősorban az úgynevezett könnyed
műfajokat, szintén eleve kizárt.

- Biztos ön ebben?

 Tudnék példát mondani, de nem teszem.
Úgy gondoltam, bár az én ízlésem a meghatáro-
zó az idén, teljesebb körből kell válogatnom. Ad-
juk meg a lehetőséget a színházaknak, hogy ön-
maguk döntsenek a sorsukról. Megkérdeztem
őket, melyik két darabjukat nézzem meg. Mire ez
a válogatás befejeződik - most, amikor beszél-
getünk, még vannak hátra pesti előadások -,
körülbelül hatvanöt-hetven előadást láttam.
Ezek zöme egyébként összezsúfolódott márci-
us-áprilisra, mert a színházak nagyon nehezen
döntöttek, sokszor az utolsó pillanatban mond-
ták csak meg, mit menjek el megnézni.
 Ezzel a megoldással a saját dolgát kívánta

megkönnyíteni? Milyen meggondolásból bízta a
színházakra az előválogatást?

 Egyrészt valóban meg akartam könnyíteni
a saját dolgomat, másrészt szerettem volna fel-
nőttnek és felelősnek tekinteni azokat a színhá-
zakat, melyek joggal voltak megsértve.
 Kaptak valamilyen útmutatót a társulatok

arra vonatkozóan, milyen jellegű előadások
jelölését fogadja tőlük jó szívvel?
 Nem. Beidegződéseiktől vezettetve, olyan

vidéki színházak, melyek jó zenés, musical- vagy
operettelőadást csinálnak, rendre nehezebb,
komolyabb műfajokkal neveztek be. Sznob
presszúra nehezedik a színházi közéletre.
 Vajon miért okozott nehézséget a színhá-

zaknak, hogy kiválasszanak az ön számára két
produkciót?
 Nem minden színháznak okozott

nehézséget az ajánlás. Volt, amelyik már
októberben megmondta, hogy ekkor és ekkor
lesz érdeklődésre számot tartó premierje, és
nem is volt vele semmi gond. A többségüktől
azonban valóban nehezen kaptam meg a
jelöléseket. Vártak az évad végéig, hátha lesz
még jobb előadásuk... Talán nem is vették
komolyan a feladatot. Volt olyan előadás,
melyet videón kellett megnéz-nem, mert mire
ajánlásként befutott, már levették műsorról.
Visszatérve a kiinduláshoz: úgy gondoltam,
olyan darabokat válogatok be, amelyeket a
közönség is szeret. Ezt a szempontot eléggé
elhanyagoltuk az utóbbi időben. Ugyan-
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Haumann Péter a Katona József Színház Fös-
vényében

akkor abszolutizálni sem szabad, nem is tettem.
Ha különlegesen jót láttam, s az ugyan atelier-
darab volt, de a kategóriáján belül elsőrendű, el-
tértem ettől az elképzeléstől.
 Mely produkció esetében, például?
 Nem kívánok a beválogatott előadásokról

egyenként beszélni. Befolyásolhatja a zsűrit.
- Mivel mérte a közönségsikert?
 Egyszerű statisztikával: hányan ülnek be

az előadásra, és hányszor megy a darab. Én ma-
gam is éreztem, hogy részt vevő közönség
együttesében vagyok-e, vagy pedig csak ott ül-
nek és szemlélődnek az emberek.

 Videón ezt nem lehet érzékelni.
 Valóban nem, de a videón látott előadások

aránya az összes látotthoz képest: hat a hatvan-
hoz. Csak akkor folyamodtam ehhez a megol-
dáshoz, amikor egy-egy produkció már nem volt
műsoron. Előfordult, hogy a felkínált előadást
nem válogattam be, és az igazgató felajánlott
egy másikat, régebbit, kényszerűségből video-
kazettán.

 Hogyan járt el a „hátrányos helyzetű" szín-
házak esetében?

 Nem csak - bocsánat a kifejezésért - „fe-
kete seggű" műfajok vannak. Vannak „fekete
seggű" színházak is, lehet, hogy nem minden
alap nélkül. Az is dolgunk, hogy egyik színház se
érezze magát kirekesztettnek, csak azért, mert
Pesttől ennyi és ennyi kilométerre van, és oda
nem jár le előadást nézni senki. Ezekben az ese-
tekben lejjebb tettem a mércét. A mércét egyéb-
ként is lejjebb kellett vinnem. Lehet, hogy öt elő-
adást válogattam volna be, ha csak a saját ízlé-

Az Országos
Színházi Találkozó programja

A vidéki színházak vendégjátéka Budapesti előadások

Június
4. 14.30 Vörös és fekete Győr Budapesti
5. 19.00 Három nővér Kamaraszínzház Alku

(Nyíregyháza) Merlin Budapesti Bábszínház Akár hiszed,
6. 18.00 A kisvárdai győztes akár nem

előadás Pesti Színház Fővárosi
21.30 Tizenkét dühös Operett Színház A víg özvegy

ember (Pécs) Vígszínház József Attila Színház Illatszertár
7. 19.00 Amerikai Elektra Katona József Színház A fösvény

(Debrecen) Vígszínház Kolibri Színház Az úrhatnám
8. 19.00 Az atyai ház (Eger) Vígszínház szolgáló
9. 19.00 Az apa Komédium SÖR

(Békéscsaba) Művész Színház Madách Színház A vörös malom
10. 19.00 Nem félünk Művész Színház Tudós nők

a farkastól Nemzeti Színház My Fair Lady
(Kecskemét) Pesti Színház Radnóti Miklós Színház

11. 14.00 Salome Miskolc - Sopron Háztűznéző
19.00 Istenítélet Rock Színház lapzártáig az

(Kaposvár) Vígszínház előadás címe
12. 19.00 Imposztor nem ismeretes

(Kolozsvár) Művész Színház Új Színház Homburg hercege
13. 19.00 Boldogtalanok Vígszínház Össztánc

(Pécsi 3. Színház) Pesti Színház Utazás az
14. 18.00 A névtelen csillag éjszakába

(Zalaegerszeg) Vígszínház Csányi János-produkció Szentivánéji álom

 Igaz. Ám a pesti színházaknak semmi
gondot nem okoz, hogy a saját helyükön
eljátsszák az előadásukat, legfeljebb a zsűrinek
kell kétszer annyit, mintegy harminc előadást
végignéznie...

 Nem fél, hogy a szemére hányják, hogy az
egy ízlést tükröző válogatás helyett igazából
visszatért a jó öreg "népfrontos" színházi találkozók
gyakorlatához?

 Az meg mi?
 Nem a minőség számít, hanem a „minden-

honnan egyet" elve érvényesül, ezáltal, úgymond,
keresztmetszetet kapunk az ország színivilágáról.

 Népfrontosnak semmiképp nem nevez-
ném. De valóban az volta célom, hogy lehetőleg
legyen jelen minden színház. Minden színház
termel kétszázötven-háromszáz előadást éva-
donként. Valahogyan mérettessen meg mind. S
marasztalják el őket, ha kell.

 A vidéki színházak fővárosi bemutatkozási
lehetőségei egyre szűkülnek, pénzhiány miatt.
Ezt szeretné tehát pótolni a találkozón?

 Így van.
 Felvetődik a kérdés, mit rejt a „minden

színház" kategóriája? Vidéken még csak egy-
szerűbb a helyzet, ám mely együttesek közül
válogatott Budapesten? Ha megnézem a Pesti
Műsor tartalomjegyzékét: minden ott szereplő
egyűttestől kért ajánlatot, a Mu Színháztól a Mik-
roszkóp Színpadig?

sem érvényesül. Engedményeket tettem. Ha
szikráját láttam annak, hogy színházi értelemben
történik valami, ami az adott társulat szintjén
nem teljességgel megszokott, beválogattam az
előadást, még ha amúgy, szívem szerint nem is
tettem volna.

- Igy viszont feltűnően népes lett a mezőny:
nagyjából duplája az elmúlt években elfogadott-
nak.
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- Tudtommal mind kapott levelet. Alternatív
színházakba is elmentem volna, de nem hívtak.

 A programban szinte kizárólag hagyomá-
nyos kőszínházak szerepelnek. Miért?

 Nem jeleztek vissza az alternatív együtte-
sek. Köztudott az is, hogy a szívem elsősorban a
professzionális színházhoz húz. A professzioná-
lis társulatok, rendezők, színészek sorsa érde-
kel, mert nekik a színház a foglalkozásuk. A töb-
bieknek csak a hobbijuk.

 Határon túli magyar színházakba is
ellátogatott?

 Nem, mert a kisvárdai találkozó győztese
automatikusan bekerül a programba.

 Az első körben befutott, a színházak saját

Rudolf Péter (James) az Utazás az éjszakába
pesti színházi előadásában (Koncz Zsuzsa fel-
vételei)

szűrőjén átjutott előadások közül minek az alap-
ján döntött?
 Minden esetben más az indok. Szempont

volt, ha professzionalista módon megcsinált, új
magyar musicalt láttam, s nem a kitaposott
Broadway- vagy West End-utakon jártak az al-
kotók. Volt, amikor az szólt az előadás mellett,
hogy az ún. szórakoztató kategórián belül igen
nívósnak bizonyult, volt, amikor egy-egy erős
színpadi jelenlét döntött, máskor az, ha egy el-
csépelt egyfelvonásos opera sikeres, populáris,
új hangon szólalt meg. A Művész Színházból
mindenképpen választani akartam valamit, hogy
megmaradjon az intézmény kontinuitása...
 Válogatási módszerében sajátosan keve-

redik esztétika és színházpolitika.
 Pontosan. Ismétlem: a közönséget is szín-

házpolitikai tényezőnek tekintem.
 Szembetűnő viszont, hogy a vidéki

társulatok közül hiányzik a veszprémi és a
szegedi szín-ház.

- Szegedi előadás lesz, amennyiben hajlan-
dók operát hozni a találkozóra. A veszprémiek
pedig megsértődtek, mert az általuk ajánlott elő-
adás nem nyerte el a tetszésemet. Kértem új
ajánlatot, nem küldtek. Nagyon sajnálom, hogy
Veszprém így kimarad a programból.
 A Vígszínház és kamarája, a Pesti Színház

külön-külön is szerepel a programban, ami el-
lentmond az egységes és egyenrangú képviselet
elvének.
 Mindkét előadás tetszett, és úgy gondo-

lom, a vendéglátó Vígszínház megérdemli, hogy
két előadását is megmutathassa.
 Minden vidéki produkció befér a Vígbe?
 Sajnos a zsűrinek megint utaznia kell. A

miskolci Saloméhoz nincsen kellő méretű kettős
forgó. Még nagyobb gond a győri Vörös és feke-
te: szét kellene fűrészelni a díszletet, hogy szállí-
tani lehessen.
 Rendezőként eddig is járt színházba...
 Nézőként. Bár valószínűleg én vagyok az

egyetlen gyakorló rendező, aki jár színházba.
Elődeim, gondolok itt a Major-Várkonyi-gene-
rációra, nem jártak, kortársaim és utódaim sem
nagyon. Azért is mertem elvállalni ezt a feladatot,
mert amúgy is sok előadást megnézek.
 Van tehát összehasonlítási alapja. Milyen-

nek látta ezt az évadot az előzőkhöz képest?
 Nagyon közepesnek. Nem volt Három nő-

vér, nem voltak igazi nagy, korszakos előadások.
Az utóbbi időben egyre több aggodalmat okoz,
hogy majdnem minden színház a zenés produk-
ciók felé orientálódik, s nem is a legszimpatiku-
sabb módon. A Madách Színház a Hamletet, A
vágy villamosát háromszázszor játszotta, igaz, a
Black Comedyt is. Ma jól megcsinált komoly pró-
zai előadások, sőt, Molnár Ferenc-színművek
sem érnek el hasonló előadásszámot. Kivesző-
ben az a polgári közönség, mely minden társa-
dalomban a színház bázisa.

- A zenés kommersz darabok dömpingjéről
beszél, miközben válogatási elvei között emlí-
tette eme „fekete seggű" darabok elismerteté-
sét.
 Vérzik a szívem, hogy a Hamletből ma

nem lehet közönségsikert csinálni, de látnunk
kell, hogy az általános kommercializálódás,
amerikanizálódás korszakát éljük. Egyébként
érdemes megnézni a listát: alig szerepel rajta
könnyed darab. Egy másik dolog: a magyar
színészet sokat vesztett a régi értékéből. „Hol
vagytok, ti régi ját-szótársak?" A világirodalom
legnagyobb szerepeit nem lehet kiosztani, alig
vannak nagy, átütő egyéniségek. Szinte
nincsenek olyan színészek, akik versben,
jambusban vagy alexandrinusban érvényesen el
tudnak mondani egy szöveget. S még valami: a
szöveg minta színház anyaga immár
nyolcvanhetedrendűvé vált.
 Ez ön szerint nagy baj?
 A legnagyobb baj. Mi tartotta fenn a

Hamle-
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tet több mint négyszáz évig? Nem a szöveg? A
rendező is a szöveget rendezi elsősorban. Egy
döntő érv: a mai előadásokat nem lehet hangfel-
vételre venni és CD-n vagy bármin terjeszteni,
rádión közvetíteni. A színjátszás fénykorában
hangfelvételeket csináltak, például Jean Vilar
előadásaiból, s a rádió közvetítését árulták aztán
hangzó anyagként. A mai előadásokban vagy
hörögnek, vagy ordítanak a színészek, nincs
muzsikája a szövegnek. Peter Brook egy róla
nem rég készült filmben azt mondja: őt a
színházban mosta legjobban nem a világítás, a
dekoráció, az úgynevezett arrangement érdekli,
hanem döntően a szöveg, annak minden
értelmi, érzelmi és zenei vonatkozása.
„Számomra a szöveg olyan, mint az operában a
zene" - ezt Peter Brook, a „vaskalapos
konzervatív" mondta.

 Én mégsem hiszem, hogy a színházi
minőség mércéje: lehet-e rádión közvetíteni az
illető előadást vagy sem.

 Én sem azt mondtam, hogy a látvány el-
hanyagolható, hanem azt, hogy a látvány mel-
lett a szöveg hajdanán akár megjelenhetett le-
mezen.

 Magyarán nem tudnak beszélni a mai szí-
nészek.

 Megtanulnak beszélni a főiskolán, de ki-
mennek azzal a hamis ideológiával, hogy szépen
beszélni már nem korszerű.

 Tapasztalt-e igéretest, újat,
reménykeltőt?

 Beválogattam két olyan fiatal rendezését,
akiket én nem vettem föl a főiskolára. Mind a ket-
tő gyakorlatilag a pályára került: Czeizel Gábor
és Mohácsi János, aki szabados ember, ezen
belül viszont nagyon szuggesztív. Mégis kíván-
csi lennék, hogyan rendezne meg egy Hacsek és
Sajót? Azt hiszem, nagyon jól döntöttem annak
idején, mert nekik talán ártott volna a főiskola, le-
törte volna a szárnyaikat. Vannak kiváló hályog-
kovácsok és természetgyógyászok, akiket nem
szabad beíratni az orvosi egyetemre.

 Milyen hangulatjelentést adna a magyar
színházakról?

 „Kötélen a Niagara fölött", annak ellenére,
hogy a teljesen megsemmisült magyar filmgyár-
tással, televíziós filmkészítéssel, könyvkiadás-
sal szemben a színház él meg a legjobban.
Zömmel jó házak, értő közönség előtt mennek az
elő-adások. A vidéki színházakat pedig a
sajátjuknak tekinti a közönségük. A színpadon,
jelmezeken, hál'istennek még nem érezni a
meglévő, napi anyagi gondokat.

 Élményvolta találkozóra előadást válogat-
ni?

 Maga a kaland igen.
 Mi nem?
 Rosszul érintett, amikor öncélúsággal,

ért-hetetlen önérvényesítéssel találkoztam.
 Tehát, amikor nem szólt semmiről az elő-

adás?

Töreky Zsuzsa (Róza) és Vári Éva (Anya) a Pécsi
Harmadik Színház Boldogtalanok-előadásá-

ban (Simara-fotó)

- Amikor a rendezőről szólt.
- Ez baj?
- Annak tartom. A művet interpretálni, tol-

mácsolni kell. Egy tehetséges rendező minden-
féle eredetieskedés nélkül átéli a műben ábrázolt
kort, és mégis rajta hagyja a lenyomatát az elő-
adáson. Baj, ha előbb van meg a bélyegző, s ah-
hoz keres valaki művet. Előbb jöjjön a mű, azután

a megfelelő szereposztás, s ekkor lehet hozzá-
fogni a rendezéshez.
 Gyakorló rendezőként válogatott kollégái

munkái közül. Ellenérzéssel nem találkozott?
 Lehet, hogy volt, de nem éreztem. Talán,

mert köztudott, hogy a fesztivál mellett sem lóga-
tom a lábamat. Minden reggel nyolctól sokszor
késő estig itt ülök, az Operában, átmegyek a főis-
kolára, visszajövök. Van dolgom. Mégsem ér-
zem, hogy áldozatot vállaltam ezzel a feladattal.
Volt egy belső parancs: a szakma, a színház
egyaránt tágabban és szélesebben értelmezen-
dő dolog, mint amire leszűkítették az utóbbi idő-
ben.


