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iscsak ezek a kérdések foglalkoztatják. Ilyenkor
ünnep egy-egy színházi este, boldogok a színé-
szek, az vagyok magam is. Nem lehetek tehát
megbántott, mert nincs rá okom. Számos pálya-
társammal ellentében nem érzem magam üldö-
zöttnek, áldozatnak. Általában jó helyzetben dol-
gozhattam, s dolgozom most is, nem is keveset.

- Sőt sokat. A beszélgetés elején tisztáztuk,
hogy már februárban elkészülsz a „szokásos" évi
négy munkával. Mi lesz utána? Előtted ásít üre-
sen az évad második fele?

- Ettől nem félek. Már csak azért sem, mert az
az érzésem, hogy a „színészek kedvéért" a Rad-
nóti is előbb-utóbb be fog mutatni egy zenés
darabot. Az események hátterében az Éjszaka
című televíziós műsor áll, amelybe minket vala-
hogy beimádkoztak. Ebben a műsorban minden
színész énekelt, táncolt... Schell Juditról például,
aki különben nagyszerű Szonya, kiderült, hogy
annak idején táncos fenomén volt Debrecenben,
egyáltalán, mindenkiről kiderült valami hasonló.
Magukban pedig olyasmit gondolhatnak, hogy „na,
jó, eljátsszuk a Ványa bácsit, ha már egyszer ez a
színház passziója, de igazából, lelkünk mélyén egy
rissz-rossz musicalra vágyunk, mert azért az az
igazi". Ezt meglehetős iróniával mondom, de a
lényeg mégiscsak az, hogy mindannyiukon látszott
a dalos-táncos darab utáni gyermeki sóvárgás. Ha
pedig lesz ilyen darab a Radnótiban, az az én
reszortom lesz. És jön a szörnyű feladat: a
következő évad kitalálása. Amikor az ember
viszonylag jó passzban van, akkor folyton attól
retteg, hogy a hét bő esztendő véget ér...

- ... 1989 óta vagy a Radnótiban.
- Bizony! Akkor volt a Nóra. Szóval úgy kell

kitalálni a következő, nyolcadik évadot, hogy ne
akkor kezdődjön el a hét szűk esztendő. De hátha
nem is törvényszerű, hogy elkezdődjön...

Találkozásunkkor csak rövid idő telt el Az

üvegcipő pécsi premierje óta, amelyet
Balikó Tamás rendezőként jegyzett; s még
két hónapja sincs, hogy a Ju l ius Caesar

előadásában Antoniusként láttam, amint
megfordítja a rómaiak gondolkodását. Molnár
Ferenc, Shakespeare s mellettük majd a többiek,
Heltaitól Bulgakovig: ők a Pécsi Nemzeti Színház
idei évadjának írói. Rendezés és színjátszás: egy
művészpálya legújabb állomásai.
 Innen nézve vajon hogy látja a maga és

színháza helyét, helyzetét az igazgató, Balikó
Tamás?
 Azt szokták mondani, színésszé nem lesz az

ember, színésznek születni kell. Színházveze-
tőnek viszont senki sem születik, csak azzá lesz.
Ezen belül is két lehetőség van: a kinevezés és a
pályázat. En pályáztam, s így kaptam meg négy
éve a pécsi igazgatói posztot. S amikor az ember
hozzákezd a munkához, el kell döntenie: akar-e,
képes-e együtt dolgozni azokkal az emberekkel,
akik már régebben itt vannak, és lassan alakítja a
maga ízlése szerint a csapatot, avagy tabula
rasával indul, s megpróbálja már első lépésre
lecserélni a társulatot. Másként kifejezve: bízik-e
benne, hogy revolúció helyett evolúcióval is
eredményt lehet elérni, avagy fejjel megy a fal-
nak. En az evolúciót választottam, arra gondolva,
hogy az idő úgyis megoldja majd a szükségszerű
mozgást.
 Belső döntés határozta meg, mit kell tennie,

vagy inkább meg volt kötve a keze?
- Magam döntöttem így. De azért hozzá kell

tennem: túl a morális döntésen - amelynek a
lényege az volt, hogy nem vállalhatom, hogy az
utcára tegyek egy társulatot anélkül, hogy kipró-
bálnám, miként tudunk együtt dolgozni -, nem is
nagyon választhattam, hiszen április végén, a
szerződtetések befejezése után kaptam meg a
kinevezésem.

- Ismerhette a társulatot, hiszen néhány évvel
korábban már dolgozott Pécsett.
Nyolc-tíz évvel ezelőtt. És két éve vendég-

ként rendeztem a Száll a kakukk előadását. A
csapat legföljebb nyomaiban volt ugyanaz. De
biztos vagyok benne, hogy gyakorlati kipróbálás
nélkül nem lehet sem igent, sem nemet mondani
egy társulatra.
 Azóta megváltozott az együttes

összetétele?

 Minden évadban változott egy picit. Tavaly
volt az első olyan szezon, amikor senki sem akart
elmenni. Valahányszor elkezdődnek a szerződ-
tetések, minden színésszel és rendezővel le-
ülünk, hogy megbeszéljük, hogyan látjuk egy-más
munkáját, tudunk-e tovább együtt dolgozni, vagy
megválunk egymástól. Tavaly történt meg először,
hogy senki sem mondta: elég volt, másutt keres
színházat. Azt hiszem, ehhez az is hozzájárult,
hogy az évad jól sikerült, s megvolt a remény,
hogy akár még jobb évad is következhet.
 A Pécsi Nemzeti Színház „mindenevő", a

színjátszás műfajának valamennyi típusát vállal-
nia kell.
 Mint a megye egyetlen kőszínházának a

népszínházi hagyományokat kell követnünk. Nem
válogathatunk, minden nézői igényt és íz-lést ki
kell elégítenünk, persze tehetségünk szerint a
műfaj lehető legjobb színvonalán. Éppen ezért
csakis az előadás színvonala minősíthet.
 Miközben arról beszélünk, hogy a Pécsi

Nemzeti Színház a megye egyetlen kőszínháza,
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Harmadik
Színház jelenlétét. Befolyásolja-e létezése a
Nemzeti Színház életét, vagy csak egyszerűen
megférnek egymás mellett?
 Biztosan tudomásul kell vennünk a Harma-

dik Színházat, már csak azért is, mert a mi színé-
szeink játszanak ott is, vendégként, és ez nagyon
jó, hiszen egyébként Pécsett nincs más vendég-
szereplési lehetőség. S ez máris meghatározza a
jelenlétet, a színészi játék azonosságát, illetve
különbségét. Mert az is természetes, hogy a
Harmadik Színház legtöbbször olyan előadásokat
tűz műsorára, amilyenekre nálunk legföljebb a
stúdióban van lehetőség, valamint gyerekdara-
bokat, amelyek szintén hiányoznak a Nemzeti
Színház repertoárjáról, hiszen nálunk a gyere-
kekkel a Bóbita Bábszínpad „foglalkozik". S ha
mára Harmadik Színházról szólunk, el kell mon-
danom, hogy a Pécsi Nemzeti Színháznak na-
gyon jó a kapcsolata a horvát színházzal is.
 Lassan eltelik a pályázatban meghatározott

periódus.
 Hogy mi lesz ezután? Nem titok, hogy ma-

gánéletemben sok gondot okoz a pécsi élet,
ugyanakkora színház nagyon fontos számomra.
Végül is tettem egy szándéknyilatkozatot, misze-
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rint fenntartom korábbi pályázatomat. A közgyű-
lés ezt egyhangúlag elfogadta, és öt évre
szerződtetett. Nem állítom, hogy ez nem legyezte
a hiúságomat, ugyanakkor azt is jól tudom, és ez
is nagyon fontos, hogy a bizalom a színháznak,
az egész társulatnak, közös munkánknak szól.
 Hogyan fogadják a színházát a pécsiek?
 A pécsiek szívesen járnak színházba, azt

hiszem, szeretik a színházukat. S valószínűleg azt
is észreveszik, hogy jól kondicionált, erősen
összecsiszolt társulat játszik itt. Ebben nagy sze-
repe van annak is, hogy igyekszünk olyan ven-
dégművészeket hívni, akik szakmailag előre-
viszik a helyi színészeket, rendezőket. Megpró-
báljuk magunk is kritikusan nézni azt, amit csi-
nálunk.
 Merre halad a színház?
 Nagyon szeretnénk minden kategóriában

olyan előadásokat létrehozni, amelyek szellemi-
leg és esztétikailag igényesek, ugyanakkor a kö-
zönség érdeklődésére is számot tarthatnak. Min-
denáron igyekszünk megóvni magunkat a bóvli-
tól csakúgy, minta kísérletező szenvedélytől ve-
zérelt blöfföktől - azoktól a produkcióktól, ame-
lyekben a színháziak nyilvánvalóan egymásnak
és csakis egymásnak igyekeznek mutogatni ma-
gukat.
 Mindenfajta kísérletezéstől elzárkóznak?
 Dehogy. A kamaraszínházban mód van a

kísérletezésre, ha nincs próba, rendelkezésre áll
a stúdió, s ha sikeresnek látszik az így születő
munka, bemutatóra is sor kerül. Szeretnénk
szakmailag tágítani a határokat, s az „önkifeje-
zést" saját ítéletünkön átszűrni. A színház
lehetőségei szerint fölvállalja a műhelymunkát,
de a néző elé azt kell vinni, ami valóban méltó a
megmutatásra.

 Szavaiból úgy érzem, igyekszik nagyon erős
és határozott rendszerbe fogni a színház műkö-
dését.
 Biztos vagyok benne, hogy kell lennie vala-

minek, ami egy társulatot összetart; egy erős
vonalnak, amelynek mentén egységes, határo-
zott előadásokat lehet létrehozni. Kell lennie
valaminek, amiben kimondva-kimondatlanul
egyetért a társulat, amiben hisz, amihez tartja
magát, amikor kiválaszt s amikor elemezni kezd
egy darabot. Vannak olyan sarkalatos pontok,
amelyek meghatározzák a közös munkát. Na-
gyon fontosnak érzem, hogy mindenki ugyanarra
az előadásra készüljön, ugyanarról az elő-
adásról gondolkodjék...
 Ehhez persze elengedhetetlen, hogy a

résztvevők ne az utolsó pillanatban értesüljenek
arról, hogy mi lesz a következő bemutató...
 Gyakorlatilag egy évvel előre mindenki is-

meri a műsortervet, s ettől csak nagyon ritkán
térünk el. De visszatérve még az elemzésre: a
dráma egészének ismerete, teljes megértése
szükséges ahhoz, hogy a színész ne csak őszinte
legyen szerepében. Az őszinteség csak a
„belépő". A színházban továbbá működnie kell
egy mindenki számára érvényes és elfogadott
belső kontrollnak, egy olyan belső kritikának,
amelyet saját lelkiismeretünk határoz meg. Ezt
nagyon fontosnak tartom, mert nemcsak a
művészi, de az emberi minőséget is
meghatározza. Ügyelni kell arra, hogy egy ilyen
közösségben milyen mondatok hangzanak el. Ez
elengedhetetlen ah-hoz, hogy az ember vezetni
tudjon egy társulatot, hogy elfogadják
rendezőként. Én magam nem hiszek a direkt
rendezői színházban.

- Pedig végignézve előadásaikat, figyelve, ki-
ket hív meg vendégrendezésre, az ember mégis

csak azt hinné, a rendezői színház hívei közé
tartozik.
 Ha így látja, lehet, hogy nem ugyanazt gon-

doljuk a rendezői színházról. En szeretnék olyan
rendezőket hívni akiktől nagyon sokat lehet kap-
ni, de fent a színpadon nem csupán önmagukat
akarják megvalósítani. Azok az igazán nagy ren-
dezők, akiktől a főiskolán tanultam, akik mellett
dolgoztam - Major, Várkonyi, Nádasdy, Vámos
László, Ádám Ottó -, mindig azt hirdették és
példázták, hogy nagyon fontos a közös munka.
Az ő közösségi eszményük a példaadó számom-
ra. Hiszen miközben nagy erővel valósították
meg a színházban a saját elképzelésüket, soha
nem akarták magukat ráerőszakolni a többiekre.
Nagyon pontosan tudták. mit és hogyan akarnak,
miről fog szólni és miként az előadásuk, de a
végeredmény mindig a közös munkából bonta-
kozott ki. Folyamatos volt a kapcsolattartásuk,
miként folyamatos volt a világnézetük is. És itt
most nem a politikai világnézetről beszélek, ha-
nem arról, ahogy a világot figyelemmel kísérték,
szemlélték és láttatták a színpadon. Ők sohasem
blöfföltek.

- A blöff kifejezést immár nem először hasz-
nálja. Úgy látom, ezt tekinti a színház egyik leg-
nagyobb ellenségének. Hogyan fogalmazná meg
színházeszményét?
 Azén színházeszményem mindenekfölött az

emberek közti találkozás, nem pedig a hatásme-
chanizmusok uralma. Ebből következik, hogy
nem szeretem a szerző nélküli színházat. Szá-
momra fontos az irodalmi anyag. Nekem a tele-
fonkönyv második kötetéről nincsenek látomá-
saim, s ha véletlenül lennének, elhessegetném
őket. Rendkívül fontosnak tartom a darabválasz-
tást, az azt követő dramaturgiai munkát, a pontos
elemzést. Egyáltalán, eszményem a pontosság.
Nagyon lényegesnek tartom, hogy az előadás
megrendezése előtt eldöntsünk bizonyos
kategóriákat. Olyasmire gondolok például, hogy
mi a különbség poén és fordulat között, vagy
hogy tudjuk, harsányan nem lehet szellemesnek
lenni, mert a két dolog kioltja egymást. Aztán
tudom, hogy a színházi előadásban nagyon nagy
szerepe van a díszletnek és a jelmeznek.
Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a
díszletnek és a jelmeznek az előadás egészét
kell szolgálnia, nem lehet önálló képzőművészeti
alkotás, a produkciótól független remekmű. Ha a
tervező az előadáson belül teremt
képzőművészeti értéket, ha „belop" valami
különlegesen értékes személyes elemet, annak
örülök, de csak akkor, ha az egészen belül
marad, az előadás egészét szolgál-ja, hivalkodás,
magamutogatás nélkül.

- A színész funkcióját hogyan látja?
- Elengedhetetlen, hogy a rendező folyamatos

párbeszédet folytasson a színésszel. A pontos-
ság az instrukció vonatkozásában is elengedhe-
tetlen. Precízen meg kell mondani, mire gondol a



rendező, milyen hatást akar elérni egy-egy moz-
zanattal, s ugyanakkor meg kell hallgatnia a szí-
nészt is. Ki kell próbálnia a másik igazságát,
megnézni, miként illeszkedik az építménybe; s ez
teljesen független attól, négy másodpercet vagy
másfél órát tölt-e a színész szerepe szerint a
színpadon.

 Ezt most Balikó Tamás, a rendező vagy
Balikó Tamás, a színész mondja?
 Sokszor azon kapom magam, hogy bizo-

nyos instrukciókat inkább megmutatok, mint-sem
elmondok. De azért mindig azon igyekszem, hogy
ha megmutatok valamit, ne keltsem azt az érzetet,
hogy ezt kellene a színésznek utánozni. De azért
tudom, hogy néha túllövök a célon. Aztán persze
megesik, hogy a kollégáim tényleg utánozni
kezdenek próba közben, hogy észhez térítsenek.
Mellesleg ha rendezek, sohasem jut eszembe, hogy
ezt vagy azt a szerepet szívesen eljátszanám. Inkább
mindegyikbe beleképzelem magam.
 Es ha színészként próbál? Előfordult már,

hogy igyekezett rendezőként viselkedni?
 Előfordult. Olyankor aztán a rendező mindig

visszabillentett a helyes oldalra. Az is megesett
már, hogy a hiúságomat kellett levetnem; beval-
lom, kutyarossz érzés volt...
 S ha azt kérdezném, mi a fontosabb önnek:

a színészet vagy a rendezés?
 Mindig az, amelyikkel éppen foglalkozom.

Igyekszem az empátiámat fölsrófolni s az érzé-
kenységemet félretenni. De azt hiszem, szeren-
csés vagyok, nemigen dolgoztam öncélú ren-
dezőkkel, viszont sokszor kerültem össze olya-
nokkal, akik megtanítottak keményen, céltudato-
san és alázatosan dolgozni.
 Immár másfél évtizedes pályafutása meg-

lehetősen egyenes ívűnek látszik, a kisebb buk-
tatók ellenére is.
 Ha valaki nagyon figyel a másikra, talán

észreveszi, hogy megváltozik a tekintete. Ahogy
az ember mélyebb, zárkózottabb belső életet él,
úgy változik a szeme is. En mindig befelé fordul-
tam, sohasem akartam, hogy más meglássa raj-
tam veszteségeimet, kudarcaimat. Úgy gondol-
tam, s úgy gondolom ma is, hogy azokat nekem
magamnak kell földolgoznom, megoldanom. Ha
pályám töretlennek látszik, az jó, mert elég rátarti
vagyok ahhoz, hogy ne akarjak a sikertelensé-
geimből erényt kovácsolni, ne akarjam, hogy
azért szeressenek, mert problémáim vannak.
Nem szeretek a kudarcokból veszteséget csinál-
ni. Nem akarom a sebeimet mutogatni. Egyéb-
ként is azt hiszem, egyszerűen arról van szó,
hogy túl gyorsan, túl korán jött a siker, s a hirtelen
szerzett hír egy időre elvette a belső kontrollo-
mat. Talán megbillent az önazonosságom. De
aztán jöttek társak, barátok, kollégák, akiknek
nagyon sokat köszönhetek, és sikerült visszatér-
nem önmagamhoz. Aztán persze az idő és a
munka továbbsegített.

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette
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