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HÉT NAP SZÍNHÁZ
BESZÉLGETÉS NÁNAY ISTVÁNNAL

z Országos Színházi Találkozón
szereplő előadásokat az elmúlt évek
hagyománya-inak megfelelően egyetlen
személy, még-pedig ebben az évadban
munkatársunk, a SZÍNHÁZ főszerkesztő-

helyettese, Nánay István színikritikus válogatta.
Vele beszélgettünk a debreceni találkozó
előkészületeiről.

 A lapban közöljük az 1995/96-os
évadban általad kiválasztott előadások listáját.
Ha ennek alapján azt mondhatjuk, Nánay István
ezeket az előadásokat- és éppen ennyit, se
többet, se kevesebbet - tartja a legjobbaknak,
akkor nincs miről beszélgetnünk, így döntöttél
és kész. Ám az a gyanúm, hogy választásaidat
szubjektív és objektív „egyéb szempontok" is
befolyásolták, amelyekről viszont beszélnünk
illene.

- Természetesen léteznek ezek az egyéb
szempontok, ami nem jelenti azt, hogy én ezt a
listát ne tekinteném magaménak. Ez ugyanis
azokat az előadásokat tartalmazza, amelyeket
valamiért szépnek, jónak, fontosnak, megmuta-
tandónak tartok.
 De ha nem veszel figyelembe semmiféle

egyéb szempontot - a rendelkezésre álló pénzt,
a debreceni színházi tereket, az általad szeretett
vagy nem szeretett személyeket -, akkor me-
lyek azok a produkciók, amelyeknek
mindenképpen helyük lenne a találkozón?
 Szeretnék konkrét választ adni, de nem

tudok. Nem találtam egyetlenegy olyan előadást
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sem, amely a csúcsot jelentené, még a Nem fé-
lünk a farkastól sem az...
 Ezek szerint számodra mégis ez a „leg".
 Sok „leg" van, mert a kiválasztottak az én

értékrendem szerint más és más szempontból
az évad kiemelkedő vagy fontos előadásai.
Hangsúlyozom, az én értékrendem szerint. A
személyességet nem kell, de nem is lehet a
válogatásnál figyelmen kívül hagyni.
 Nem lehet tehát Holdról jött idegenként,

tisztán esztétikai szempontok szerint dönteni.
 Nem lehet. Ha jól meggondoljuk, nincse-

nek is „nem egyéb szempontok", mert ha más
nem, a személyes elfogultság befolyásolja a vá-
lasztást. Hozzáteszem, a fesztiválnak nemcsak
az a célja, hogy a legjobb előadásokat mutassa
meg (a magyar színház jelenlegi állapotában
igazán jó produkciókból talán nemis jönne össze
egy fesztiválnyi műsor), hanem az is, hogy a vá-
logató szerint pozitív tendenciákat képviselő
produkciók színpadra kerülhessenek.

Természetesen voltak kompromisszumokat
kikényszerítő külső körülmények: a válogatáskor
igyekeztem nem törődni a rendelkezésre álló
pénzzel, de a Debrecenben létező vagy kialakít-
ható színházi tereket kötelességem volt figye-
lembe venni, ugyanis egyetlen előadást sem
akartam szcenikai megnyomorítottságba kény-
szeríteni. Az elképzelés meg a valóság azonban
néha eltér egymástól. A helyszínbejáráskor de-
rült ki, hogy néhány produkció technikailag lebo-
nyolíthatatlan Debrecenben, így előzetes elkép-
zeléseimen változtatni kényszerültem. Azt sze-
rettem volna, ha a találkozó minden előadása a
fesztivál helyszínén lenne látható, de hat produk-
ció esetében kompromisszumot kellett kötnünk.

Ezeket az eredeti helyükön nézheti meg a zsűri s
az érdeklődő közönség.

A helyszín egyébként is befolyásoló tényező:
egy másik városba feltétlenül elvittem volna a
szatmáriak Csalóka szivárványát, ám a rendező,
Parászka Miklós egy évvel ezelőtt azonos dísz-
letben, azonos koncepció szerint megrendezte
már a darabot éppen Debrecenben - márpedig
ez a találkozó legalább annyira szól a város kö-
zönségének, mint a szakmának.
 Ezt tavaly Budapesten nemigen lehetett

észrevenni. A „város" nem tudott arról, hogy
zaj-lik a fesztivál.
 Ezért jobba vidéki helyszín, ahol ez a ren-

dezvény eseménnyé tud válni. Törekedtem is ar-
ra, hogy igazi fesztiválhangulat alakulhasson ki,
tehát egy héten át naponta két-három előadást
lehet majd látni. Ez azt jelenti, hogy fesztivál-
elő-adásokon kívüli, off-produkciók is színre
kerül-nek, sőt reményeim szerint a színházzal
szembeni sétálóutcában napközben valódi
színházi vásárhangulat is kialakulhat. Ha tehát
valaki úgy akarja, számára ez az egy hét csak a
színházról szólhat.
 Praktikus szempont befolyásolt, amikor a

hét nagyszínházi mellé hét stúdióprodukciót is
beválogattál?
 Éppen az okozott gondot, hogyan találok a

stúdiómunkákkal egyenértékű nagyszínházi
produkciókat. De ez a gond összefügg azzal,
hogy milyen ma a magyar színház.
 És milyen?
 Az izgalmas, jó előadások többsége kis te-

rekben, stúdiókban születik. A hagyományos,
nagy kőszínházi nézőtereket - Víg, Madách,
Miskolc, Győr, Szeged - is meg kell tölteni, de
ebből nem következik, hogy kötelező kommer-
szet játszani - azt is kapkodva, felkészületlenül
létrehozni, majd félkészen bemutatni. A váloga-
tásomat tehát az is meghatározta, hogy megpró-
báltam e „nagyszínházi dilemma" menekülési út-
jait, megoldási kísérleteit megmutatni. A Nem
félünk a farkastól és a Tóték így is nagyobb térbe
kerül, mint amilyenben őket eredeti helyszínükön
játsszák.
 Hol láthatók a produkciók?
 Két hagyományos, nagyszínházi, „kukucs-

káló" színpadon - a Csokonai Színházban és a
Kölcsey Művelődési Házban -, illetve a színház
stúdiójában.
 Tavaly a válogatást megkönnyítette az az

egyezség, miszerint a határon túli színházak
kisvárdai fesztiválján győztes produkció
automatikusan bekerült a programba.
 Ezt én nem vállaltam. Helyzetemet meg-

könnyítette volna egy ilyen automatizmus - nem
kellett volna annyit utaznom -, de megnehezí-
tette volna az illető produkcióét. Zsákbamacskát
ugyanis nem vesz a közönség. Márpedig a prog-
ramba csak azt tudnánk beírni: „a kisvárdai
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győztes". De azt alapvetőnek tekintem, hogy
szerepeljen határon túli színház, igaz, minőségi
okokból végül mégiscsak „csalnom" kellett, hi-
szen A képmutatók cselszövése még az előző
évadban készült, de az általam e kategóriában
látott produkciók között idén nem volt igazán ki-
emelkedő munka. Tompa Gábor Bulgakov-ren-
dezése viszont olyan formátumú és olyan szín-
házi gondolkodást tükröző mű, amilyennel Ma-
gyarországon csak elvétve találkozhatunk. Ezért
talán megbocsátható ez a kis csalás.

- Hangsúlyoztad, hogy az„ általad látott
produkciókról" beszélsz. Hány előadást láttál? -
Százhatvanhármat.

- Ez azt jelenti, hogy szeptember közepe óta
majd' minden este valamelyik nézőtéren ülsz.
Ebben az „ üzemszerű működésben" tud még
érdekelni a színház?

-- Igen.
- Nehezen hiszem el.
-- Mindig érdeklődéssel ülök be, de az bizony

előfordul, hogy hosszabb-rövidebb idő után el-
veszítem ezt az érdeklődést, és már csak „hiva-
talból" ülök ott tovább. Lehet, hogy mazochista
vagyok.

- De a mazochista tudja, hogy szenvedni fog,
és éppen azért teszi, amit tesz.

-- Nem tagadom, hogy ennyi év után már
sokszor tudhatom előre, mire számíthatok, s így
azt is, hogy valószínűleg „szenvedni" fogok. Az-
tán nagy öröm, amikor mégis meglepetés ér.

- Előfordult egyáltalán?
-- Persze. Az egyik ilyen a Redl. Mindenek-

előtt két színész - Gáspár Sándor és Bubik Ist-
ván -- miatt, akik itt új arcukat mutatták. Szolno-
kon három ilyen élményem is volt: ebben a fur-
csa, csonka, újjáalakuló évadban a kedélyeket
borzoló igazgatóváltás és társulat-átalakítás
után nem vártam, hogy igazán érdemleges ered-
mények szülessenek. Aztán láttam három figye-
lemre méltó művet: Schwajda György Miatyánk
című drámájában két fantasztikus clown - Dar-
vas Iván és Garas Dezső - jutalomjátékát élvez-
hettem; olyan remekül régen nem szórakoztam,
mint a szakmailag kiválóan megoldott Osztrigás
Micin, az előítéletekkel fertőzött, elfásult kritikusi
állapotból pedig Bereményi Géza hibáival együtt
izgalmas írása-rendezése, A jéghegyek lovagja
zökkentett ki.

 Úgy tudom, hogy Schwajda György kérte
- ő tudja, miért -, ne válogass be szolnoki elő-
adást. Ha nem kér erre, láthatnánk valamelyik
művet Debrecenben?

 Az említettek közül bármelyik ott lehetne
a találkozón, a válogatás alapjául szolgáló bő
listámon ezek is szerepeltek. Mint ahogy jó pár
más előadás is, például a zalaegerszegi Lear
király, a kecskeméti Chioggiai csetepaté, a
nyíregyházi Nóra és Ötödik Frank, a miskolci
Seneca-Forgách András előadás, a győri
Moliére-város, a ko-
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lozsvári Tévedések vígjátéka, a debreceni Félke-
gyelmű és Caligula helytartója, a Budapest Báb-
színház Kelekótya Jonathánja, a Radnóti Színház
és a soproniak Szerelemje, a Stúdió K. Zách
Klárája és Flandriai csínytevése, a Szkéné
Bábelnája,
az Utolsó Vonal legutóbbi munkái, a Krétakör
Színház Teatro Godot-ja meg A nagyjátéka...

- Sokan meglepődhetnek azon, hogy jó né-
hány fiatal rendezőt is beválogattál.

- Gondolom, egyáltalán nem meglepő, sőt
kifejezetten örvendetes, hogy a kiemelkedő pro-
dukciók nagy! részét fiatalok, illetve nem csak a
szakma nagy öregjei állították színpadra.
 Miközben az elmúlt két évtized talán

legjelentősebb alkotói hiányoznak a névsorból:
Ascher Tamás, Ács János, Székely Gábor,
Zsámbéki Gábor... Közülük csak Székely nem
rendezett még az idén.
 Az ő esetében fontolgattam is egy újabb

„csalást", hiszen az elmúlt évad egyik legjelentő-
sebb produkcióját, a Don Juant - amely a tavalyi
találkozón nem szerepelt -, ő rendezte. De egy
idei igazságtalansággal nem hozhatok helyre
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egy általam annak vélt tavalyit. Ha már az Új
Színháznál tartunk: Ács János a színház
érdeké-ben egy biztos sikerdarabot rendezett -
ő a célt teljesítette is, de a végeredmény nem
mérhető saját legjobb munkáihoz. Ez utóbbi
elmondható Ascher Tamásról is, aki két korrekt
rendezéssel szerepelt az idén - Az öreg hölgy
látogatását vitte színre Kaposvárott és az
Élnek, minta disznókat a Katonában. És meg
kell mondanom, hogy Zsámbéki
Cseresznyéskertje számomra csalódást
okozott.

- Ennyi előadás láttán bizonyára tudsz adni

egy általános helyzetképet a magyar színház je-
lenlegi állapotáról.

- Két dologról már beszéltem: arról, hogy a
szellemi-művészi izgalmat nyújtó produkciók
többnyire a stúdiónyi terekben születtek, és ar-
ról, hogy mekkora zavarban vannak a
nagyszín-házak, amikor például klasszikusokat
akarnak közönségüknek - sokszor esténként
ezer-ezer-kétszáz embernek - „eladni", vagy
amikor populáris műfajokba, operettbe, zenés
játékba próbálnak „koncepciót" sulykolni.
Tanulságos és szomorú volt látni, mennyire
meggyengültek a vidéki színházak. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a sűrű
üzemmenetben, amikor néha két-három
előadás is készül egyszerre, azokat egy-két
színész viszi a vállán, és a többiek nemigen

tudnak felnőni hozzájuk, azaz a legjobb szán-
dékkal is legfeljebb felemás végeredmény jön
létre. Ha már a színészeknél tartok: amikor az
ember ilyen töményen, nap nap után kapja a ma-
ga színházi dózisát, akkor bizony szinte fizikai
szenvedést okoz neki a rengeteg selypegő, szi-
szegő... szóval pocsékul beszélő színész. Kü-
lönleges értékké válik, ami magától értetődő
volna: a tiszta beszéd. Ez összefügg a főiskolai
ok-tatás hiányosságaival és az általánosan
tapasztalható fegyelmezetlen munkával. Ez
utóbbi jelenség abból is következik, hogy a
nézők egyre nagyobb hányada az intenzív
figyelemre és fegyelemre kevéssé alkalmas
iskoláskorúak közül kerül ki.

- Mindezek a gondok persze reményeim
szerint Debrecenben nem mutatkoznak majd
meg, hiszen biztos vagyok abban, hogy az elő-
adások valódi és intenzív figyelem közepette
kerülnek színre. Mégpedig azok az előadások,

amelyek - Nánay István szerint - az évad ki-

emelkedő produkciói. De a találkozó hét napján

látszik-e majd a „kezed nyoma"? Arra
gondolok, hogy kritikusként, zsűritagként
számtalan ama-tőr-alternatív fesztiválon vettél
már részt Kazincbarcikától Wroclawig,
Belgrádtól Csurgóig, amelyfesztiválokra valóban
illett a ,találkozó" el-nevezés, minthogy a

résztvevők látták egymás produkcióit, sőt
hivatalos és nem hivatalos vitákon ütköztették

gondolataikat a színházcsinálásról. Mindez
„profi" színházi találkozóinkra nemigen jellemző.

- A tapasztalatok alapján úgy tűnhet, hogy a
magyar színházi szakma tagjai nem kíváncsiak
egymásra. Úgy tűnhet, mondom, mert
személyes élményeim azt bizonyítják, hogy
igenis van igény az emberi hangra, vagyis arra
az eszmecserére, amely egy adott produkció-
ért drukkoló, egyenrangú partnerek között
bontakozik ki, nem pedig versenytársak, pozí-
ciókra áhítozó ellenségek, egymásban csak a
hibát kereső kritikusok és alkotók között. A ta-
valyi, sikeresnek mondható szakmai beszél-
getések után fogalmazódott meg Kisvárdán,
hogy az előadásokat követő vitákat az Orszá-
gos Színházi Találkozón újra be kellene vezet-
ni. Ennek ellenére kicsit szkeptikus vagyok.
Már az is kérdés, el lehet-e csábítania szakmát
az évad végén Debrecenbe, mert ha eszmét
akarunk cserélni, akkor mindenekelőtt meg
kellene nézni az előadásokat. Márpedig a ren-
dezők, a színészek alig-alig nézik egymás
munkáit - tisztelet a valóban létező kivételnek -,
akkor sem, ha erre módjuk van - miért pont
Debrecenbe mennének el?! De túl kellene ten-
nünk magunkat a szkepticizmuson - mondom
ezt magamnak is! -, és igenis meg kellene
próbálni valódi lehetőséget teremteni a talál-
kozáshoz, hiszen ez lehet egy ilyen fesztivál
legnagyobb haszna.




