
TÖBB SZEM...
1997 június ö. es 15. között Szegeden

rendezik az Országos Színházi Találkozót. Az
elmúlt években a válogatás gyakorlata az
volt, hogy az évad elején a Színházművészeti
Szövetség egyetlen személyt kért fel arra, hogy a
majdani fesztivál programját saját, vállaltan
szubjektív ízlése és szempontrendszere alapján
összeállítsa. Sorrendben a következők javaslatai
alapján alakult ki az egyes találkozók műsora:
Koltai Tamás, Keserű Ilona, Petrovics Emil,
Jancsó Miklós, Vámos László és Nánay István.
Ebben az évben új válogatási módszert vezettek
be: a fesztivált rendező Szegedi Nemzeti Színház
maga dönti el, hogy a színházak ajánlatai közül
mely előadások szerepelnek a legjobbak között.
Az új módszerről, a válogatás közben szerzett
tapasztalatokról, a fesztívál körülményeiről a
válogatók nyilatkoztak: Szikora János (művészeti
vezető), Tímár Eva (színésznő), Faragó Zsuzsa
(dramaturg), Telihay Péter és Zsótér Sándor
(rendezők).*

SZÍNHÁZ: - Vállalta vagy kérte Szeged ezt az
új válogatási eljárást?

Szikora János: - Mi kértük. Amikor arról be-
szélgettünk, hogy jó lenne megrendezni a feszti-
vált, akkor számunkra magától értetődőnek tűnt,
hogy a válogatást is magunknak kell megcsinál-
nunk.

(Zs. S.: - Ha jól emlékszem, először mi is
„külső emberekben" gondolkodtunk. Sajnálom,
hogy nem így lett.]

SZ.: - Azért kértétek ezt a lehetőséget, mert
egyetlen ember túlságosan szubjektív, vagy mert
egyedül kevesebb előadást tud megnézni?

Sz. J.: - Természetesen mi is szubjektívek
vagyunk. Inkább az vezérelt bennünket, hogy
több szem többet lát.

Telihay Péter: - Fölmerül a kérdés, hogy most
akkor ez jó vagy nem jó rendszer. Erről külön
érdemes lenne vitázni.

[Sz. J.: - Szerintem tuti, hogy így is jó.]
SZ.: - Ki hány előadást látott?
[Sz. J.:- Visszautasítom a kérdést- maradjon

ez az én titkom.]
T. P : - En hatvannyolcat.
Faragó Zsuzsa: - Nem számoltam össze, de

nem is igazán segít a számolgatás. Ugyanis arra
törekedtünk, hogy ha csak lehet, ketten-hárman
nézzünk meg egy-egy produkciót.

Tímár Eva: -Az biztos, hogy nyolcvannál több
előadást láttunk.

Sz. J.: - Kettős szűrő működött: a színházak
eleve megajánlottak egy előadást, mi tehát

*A beszélgetésre Budapesten, a Színházművészeti
Szövetségben került sor 1997. április 21-én. Az

elkészült szöveget a nyilatkozók megjegyzésekkel
látták el, ezek nagy része a megfelelő helyekre
illesztve szögletes zárójelben olvasható.
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elsősorban az ajánlatból válogattunk, viszont
fenntartottuk magunknak - és érvényesítettük is-
art a jogot, hogy ha úgy látjuk jónak, az adott
színház egy másik produkcióját hívhassuk meg.

T. P: - Az is szűkítette a választási
lehetőségeket, hogy számunkra egyértelmű volt:
minden előadást Szegeden kell bemutatni. Ab-
szurditásnak tartom-tartjuk, hogy az elmúlt
években olyan színházak is „résit vettek" a
fesztiválon, melyek technikai okokból el sem
utazhattak a rendező városba.

(Zs. S.: - Az illető színházak nem tehettek
erről!

Sz. J.:- Nem tehettek róla, de akkor ne nevez-
zenek be! Azt írtam a színházaknak a meghívóle-
vélbe, hogy „a Szegedi Fesztivál Szegeden lesz".
Ezen mindenki meglepődött. Ez egy ilyen or-
szág.]

SZ.: - Szűkíthette a válogatási lehetőségeket a
rendelkezésre álló pénz is.

Zsótér Sándor: - [Nem. Nem szűkítette! Nem
az szűkítette.] Ez inkább az adott színházak
lehetőségeit szűkítette, azaz kevesebb a nagy-
színházi előadás.

T. E.: - De éppen mivel pénzügyi korlátokkal
nem akartunk számolni, elképzelhető, hogy a
tervezett program még módosul - kiderülhet akár
az is, hogy valamelyik produkció költségeit nem
tudjuk kifizetni.

[Sz. J.: - Kíváncsi vagyok, hogy kit nem lehet
majd kifizetni.]

SZ.: - Mit jelent a többes szám első személy,
azaz ki állja a költségeket?

Horváth József (Tuskó Vitus), Csákányi Eszter
(Márta asszony) és Elek Ferenc (Rupi) Az eltört
korsóban (Katona József Színház)

Sz. J.: - Természetesen mi is a Nemzeti Kul-
turális Alap által a Színházművészeti Szövetség
számára biztosított keretből gazdálkodunk- meg
abból a kétmillióból, amit Szeged városa adott.

SZ.: - Mi ebből Szeged nyeresége, vagyis
miért pályázta meg az évad végi fáradtságot
újabb nyűggel tetéző rendezést a színház?

Sz. J.: - Mert azt reméljük, hogy a fesztivál
visszakapcsolja a Szegedi Nemzeti Színházat az
ország vérkeringésébe.

SZ.: - Ehhez természetesen az is kell, hogy -
ha nem is a versenyprogramban - a szegedi
színház is megmutassa magát. Am ezt a döntést,
ezt a „ válogatást" nehezen hozta össze a csapat.

Sz. J.: - Én sokáig elleneztem, hogy mi is
részt vegyünk a fesztiválon. Ismerve a
jóindulatúnak nem nevezhető magyar színházi
szakmát, attól féltem és félek most is, hogy
bennünket, válogatókat azzal vádolnak majd,
hogyha másként nem megy, hát saját magunk
beválogatásával próbálunk a figyelem
középpontjába kerülni. Ha viszont nem veszünk
részt, azt egyesek esetleg nagyképű, nem pedig
nagyvonalú gesztusként értékelik majd,
mondván, lenézzük a fesztivált. Akár így, akár
úgy, a rendezés és a válogatás elvállalásával
már elhajítottuk a bumerángot. Egyébként azzal
is elhajítottuk, hogy Zsótér Sanyi minden
tiltakozása ellenére beválogattuk a versenybe az
általa rendezett Búcsúszimfóniát. [Zs.



• F E S Z T I V Á L S Z E G E D E N •

ORSZÁGOS SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ - SZEGED, 1997 . JÚNIUS 8 - 1 5 .

NAGYSZÍNHÁZ KAMARASZÍNHÁZ ZSINAGÓGA GRAND CAFÉ
(Egyéb helyszín)

8. vasárnap 19 óra 23 óra
Ray Cooney: William Shakespeare:
A MINISZTER FÉLRELÉP ROMEO É S JÚLIA

Rendező: Szirtes Tamás Rendező: Hudi László
(József Attila Színház, Bp.) (Mozgóház Színházi Társulás)

9. hétfő 19 óra 20 óra 22.30 óra
Aiszkhülosz: Csehov: A MANÓ Csehov: SIRÁLY
LELÁNCOLT PROMÉTHEUSZ Rendező: Telihay Péter Rendező: Alföldi Róbert
Euripidész: MÉDEIA
Rendező: Gaál Erzsébet
(Nemzeti Színház, Bp.)

(Szegedi Nemzeti Színház) (Budapesti Kamaraszínház)

10. kedd 16 óra 19,30 óra 23 óra
Molnár Ferenc: Csehov: VÁNYA BÁCSI Esterházy Péter:
ÜVEGCIPŐ Rendező: Valló Péter BÚCSÚSZIMFÓNIA
Rendező: Balikó Tamás (Radnóti Színház, Bp.) Rendező: Zsótér Sándor
(Pécsi Nemzeti Színház) (Vígszínház, Bp.)

11. szerda 15 óra 19 óra 22.30 óra 22 óra
Slawomir Mrozek: Kleist: AZ ELTÖRT KORSÓ Thury Zoltán: KATONÁK Csalog Zsolt:
SZERELEM A KRÍMBEN Rendező: Zsámbéki Gábor Rendező: Honti György CSENDET AKAROK
Rendező: Taub János (Katona József Színház, Bp.) (Győri Nemzeti Színház) Rendező tanár: Zsámbéki Gábor
(Thália Társaság) (Katona József Színház-Kamra, Bp.)

Helyszín: Belvárosi Mozi TÉKA

24 óra
Thomas Mann-Kolos-Mácsai:
MARIO É S A VARÁZSLÓ
Rendező: Kolos István
(Madách Színház)

12. csütörtök 16 óra 19 óra 22.30 óra 23 óra
Euripidész-Grillparzer-Anouilh- Dürrenmatt: FIZIKUSOK Werner Schwab: ELNÖKNŐK Gyurkovics Tibor:
Kamondi: Rendező: Konter László Rendező: Ascher Tamás KREUTZER SZONÁTA
MÉDIA VARIÁCIÓK (Békés Megyei Jókai Színház) (Katona József Színház, Bp.) Rendező: Pártos Géza
Rendező: Kamondi Zoltán
(Miskolci Nemzeti Színház)

(Debreceni Csokoni Színház)

13. péntek 16 óra 20 óra 23 óra
Kacsóh Pongrác: Arthur Miller: SALEMI BOSZORKÁ- Helen Edmundson: IRTÁS
JÁNOS VITÉZ NYOK Rendező: Tim Caroll
Rendező: Bal József
(Kecskeméti Katona József Színház)

Rendező: Ferkai Tamás
(Pro Kultúra, Sopron)

(Debreceni Csokonai Színház)

14. szombat 18 óra 21 óra 18 óra
Harold Pinter: A GONDNOK Tennessee Williams: Jacob Wassermann nyomán:
Rendező: Vincze János A VÁGY VILLAMOSA CASPAR HAUSER
(Pécsi Harmadik Színház) Rendező: Szász János

(Nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház)

Rendező: Fodor Tamás
(Stúdió K. Színház és Teaház, Bp.)
Helyszín: Belvárosi Mozi TÉKA

15. vasárnap 15 óra C S E P Ű R Á G Ó Ü N N E P

William Shakespeare:
TITUS ANDRONICUS
Rendező: Keszég László
(Kaposvári Csiky Gergely Színház)
20 óra DÍJÁTADÓ GÁLA



• FESZTIVÁL SZEGEDEN •

S.: - Bumm!] Az is és az Elnöknők is az elmúlt
évad végén készült, az ugyanis az elv, hogy április
15-től április 15-ig bezárólag lehet, sőt kell válo-
gatni. Erről az elvről a korábbi években hajlamo-
sak voltak megfeledkezni.

F. Zs.: - Zsótér tiltakozását meg tudom érteni,
de nem tudom elfogadni. Kis ország kis színházi
világában elkerülhetetlenek bizonyos érdekeltsé-
gek: mi öten mindannyian érdekeltek vagyunk
más színházak produkcióiban is, már azok alap-
ján is össze lehetne állítani egy jó kis „saját"
fesztivált. Persze ezt nem minőségileg, hanem
mennyiségileg értem.

Sz. J.: - Számítanunk kell arra, hogy számos
jogos és jogtalan sértettséggel fogunk találkozni,
és elkerülhetetlen, hogy ne vádoljanak bennünket
részrehajlással.

SZ.: - Néhány színház nem szerepel majd Sze-
geden. Ennek több oka lehet nem válogatta be őket
a szegedi zsűri; technikai akadályok nem teszik
lehetővé a produkció bemutatását; az adott színház
magautasítottavisszaaszereplési lehetőséget.

[Zs. S.: - Nyilvános vallomást teszek: nem
láttam az egri produkciót. Beke Sándort és a
társulatot megkövetem.]

T. P: - Az utóbbira kétféle példa van: a
szolnoki színház elvi döntése volt az, hogy
semmiképpen nem vesz részt a
fesztiválon, míg egy másik színház
egyszerűen úgy ítélte meg, hogy
ebben az évadban nem hozott létre
megmutatásra érdemes produkciót.
Es valóban voltak technikai akadályok
is: a zalaegerszegiek Liliom, illetve az
Új Színház Hamlet című előadása
például emiatt nem került Szegedre.

SZ.: -Az idén tovább folytatódik az
a már tavaly is megfigyelt tendencia,
hogy egyre több a kamara-, illetve
stúdiószínházi előadás.

Zs. S.: - [Ez nem igaz.] A színhá-
zak alig ajánlottak nagyszínházi pro-
dukciót. Nem erre tartják őket.

F. Zs.: - Vagyis az a modell érvé-
nyesül, hogy a nagyszínpadon
menjenek a népszerű zenés darabok,
és azok tartsák el a színházi
sufnikban megszülető „kicsi
művészetet".

T. P: - Feltűnő, mennyire sötét az a
kép, amit az előadások a világról
festenek. Érthető, logikus ez a szín-
padról is sugárzó negatív életérzés,
mégis megdöbbentő volt ezzel estéről
estére találkozni. [Egyre nyilvánva-
lóbbá válik az ellentmondás az üzlet
és a művészi előrelépéssel kecsegtető
munka között.]

SZ.: -Aválogatásnálmelyik elv

dominált: ezek és ezek a legjobb előadások ma
Magyarországon, vagy ezek és ezek tükrözik leg-
pontosabban a mai magyar színház állapotát?

[Zs. S.: - Kompromisszumok!]
F. Zs.:- Mindkét elvet megpróbáltuk érvényesí-

teni. A legjobbaknak ott a helyük, ez nyilvánvaló. De
például ott a helye a fesztiválon szerintem - mert ez
a választás az én „bűnöm" - az év legnagyobb
kommersz sikerének is, ez pedig Aminiszter félre-
lép. Évek óta nem volt ilyen nagybetűs Esemény a
magyar színházi életben: a jegyért várakozók sora
az utcán kígyózott. Az is újfajta modell lehet, hogy
produceri pénzből nagy sztárokkal jön létre egy
előadás - mégpedig olyan minőségben, hogy az
korrekt, vállalható, sőt megnézendő. Akkor hát
lássa a fesztivál közönsége is, mi ma
Magyarországon a legnagyobb siker.

Sz. J.: - Arra is gondoltunk, hogy ez a fesztivál
nemcsak a szakmának, de egy vidéki város kö-

Eperjes Károly (Zahedrinyszkij) és Nagy-Kálózy
Eszter (Szvetlova) a Thália Társaság Szerelem
a Krímben című előadásában (Koncz Zsuzsa
felvételei)

zönségének is szól. Mégpedig olyan városról van
szó, melynek közönsége lassan egy évtizede
nélkülözi a nívós prózajátszást, miközben az
ország legnagyobb színházépületét birtokolja.
Izgalmas, érdekes fesztivált akartunk. Ha arra
törekedtünk volna, hogy csakis a legeslegjobb
előadások legyenek jelen, akkor talán
megfeleltünk volna egy szűk rétegnek, de
szörnyen unalmas fesztivált rendeztünk volna.
Abban biztos vagyok, hogy ez a fesztivál nem
lesz unalmas. [Zs.S.: - Az nem.]

SZ.: - Ilyen-olyan okokból nem lesznek ott
Szegeden bizonyos produkciók. Kinek melyik
előadásért fájaszíve?

F. Zs.: - Nekem egyértelműen a zalaegerszegi
Liliomért.

T. P: - Nekem is. [Ellenben nagyon örülök a
győri Katonák előadásának, amely jó példa arra,
hogy az eltökéltség eredményhez vezet.]

Sz. J.: - Nagyon sajnálom, hogy a Katona
József Színház „Művészet" című előadása nem
lesz ott Szegeden. Igaz, maga a színház két pro-
dukcióval képviselteti magát.

Zs. S.:- Mohácsi János TomPaine-rendezése
is hiányozni fog - technikai okokból. [Pesten
játsszák. Inkább.]

T. É.: - Nekem fáj a szívem amiatt,
hogy Veszprém nem lesz jelen önálló
produkcióval. Pedig az a színház talán
vitatható, de izgalmas előadásokat hoz
létre, és hozzáteszem, példamutatóan
kiváló kapcsolatot alakított ki a
várossal.

F. Zs.: - Talán a „szívfájdalmaink-
kal" kapcsolatban kell elmondani azt
is, hogy általában természetesen a
szívünkre hallgattunk, vagyis elfogul-
tan válogattunk. Nem játszhatjuk el
azt, hogy „kívül" vagyunk. Mindannyian
a színpad felőli oldalon dolgozunk, ha
én valamire azt mondom, hogy
tetszik, azzal azt is mondom, hogy
abban a produkcióban szívesen részt
vennék magam is. [Zs. S.: - Nem
biztos. Sőt.] Nem beszélve arról, hogy
az évek során sok-sok emberrel dol-
goztunk már együtt, álságos dolog
lenne letagadni az elfogultságainkat.
Azt viszont kimondhatom-kimond-
hatjuk, hogy merjük vállalni a válasz-
tásainkat. Meg merem és tudom in-
dokolni, mit miért javasoltam vagy
nem javasoltam.

Zs. S.: - Nekem is, másnak is
megvan a három-négy „kedvenc"
előadása, és ezek valószínűleg
különbözőek. Szerencsére. Hiszen
öten ötféleképpen látjuk a világot.

[T.P: -Finom megfogalmazása
annak, hogy kemény vitáink voltak.]
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Bősze György (Davies) és Rancsó Dezső (Mick)
a Pécsi Harmadik és a veszprémi Petőfi Szín-
ház A gondnok-előadásában

SZ.: - Á kecskemétiek János vitéze kivételével
zenés produkcióval nem találkozunk.

T. P.: - Nem is igazán akartunk zenés
előadásokat meghívni, hiszen azoknak külön
fesztivált rendeztek tavasszal. A határon túli
magyar színházak közül sem válogattunk, számukra
külön fesztivált rendeznek június elején Kisvárdán.

SZ.: - Nem lehet egyetlen mondattal elintézni a
határon túliak mellőzését. Nem egyszerű dolog per-
sze megnézni az előadásokat, de legalább a két évvel
ezelőtti módszert kővetni lehetett volna: a kisvárdai
győztes automatikusan részt vett a fesztiválon.

Sz. J.: - A kisvárdai eredményhirdetés egy-két
nappal előzi meg az országos találkozó kezdetét. A
győztes tehát „biankó", arra jegyet eladni nem lehet.
Pontosan ezt tapasztalhattuk meg két évvel ezelőtt.

T. E.: - En is ott voltam a Nem félünk a farkastól
előadásán. Lidérces élmény! Nem a
marosvásárhelyiek előadása, mert az nagyszerű
volt-viszont kétségbeejtő volt körülnézni a szinte
üres nézőtéren.

Sz. J.: - Hozzáteszem, mindegyik színházi mű-
fajnak és típusnak megvan a maga fesztiválja: az
idén operettfesztivál, kétévenként operafesztivál,
áprilisban alternatív szemle, június elején határon
túli magyar színházak találkozója. Az utóbbi például
igen jelentős pénzből gazdálkodik, meg merem
kockáztatni, hogy ez többszöröse ami költségveté-
sünknek. A magyarországi prózai színjátszás egyet-
len fórumának körét értelmetlen lenne valamiféle
vélt liberalizmusból kitágítani.

SZ.: - Folyamatosan fesztiválról, színházi ta-
lálkozóról beszélünk, miközben az elmúlt évek
tapasztalatai azt mutatják, hogy éppen a találko-
zások maradnak el: az adott színház bemutatja a
produkciót, majd aznap vagy másnap - elsősorban
anyagi okokból - hazautazik. A színészek nem
látják a színésztársak előadásait, hiányoznak a
szervezett, illetve kötetlen együttlétek, viták.
Másként lesz-e ez az idén Szegeden?

Sz. J.: - Szeretnénk, ha másként lenne, sze-
retnénk, ha igazi fesztivál lenne Szegeden. Ennek
egyetlen alapfeltétele van: a színházi szakmából
több százan egy héten át együtt lehessenek.

SZ.: - Ez a szándék eddig sem hiányzott.
(T. P : - És ez elég jó ürügynek mutatkozott a

közöny elleplezésére! Rendkívüli öröm fog el
bennünket, ha egy kollégát meglátunk a
nézőtéren. De ebből igen ritkán vonjuk le azt a

Felkai Eszter (Mathilde von Zahnd), Kovács
Lajos (Möbius), Karczag Ferenc (Einstein) és
Gáspár Tibor (Newton) a békéscsabai Fizika-
sokban (Ilovszky Béla felvételei)

következtetést, hogy nekünk se ártana megnézni
másokat.]

Sz. J.: - Csakhogy nem volt hol lakni, illetve
nem volt miből megélni. Megpróbálunk ezen
változtatni. A két legnagyobb szegedi szálloda
egy héten át ingyen a színházi szakma rendelke-
zésére áll, és remélhetőleg ingyenes ebédjegye-
ket is sikerül beszereznünk. Tudomásom szerint
ilyesmi még soha nem fordult elő. A nonstop
fesztiválklubban tehát valódi viták, találkozások
lehetnek, hiszen ha valaki akar, ott lehet a feszti-
válon. Változtatni szeretnénk tehát a színházi ta

lálkozók hangulattalan, eseménytelen, szürke ar-
culatán. Be szeretnénk bizonyítani, hogy lehet
másképpen, jobban megrendezni a fesztivált,
mint korábban.

T. E.: - Ezt szolgálják az egyetemen
rendezendő szakmai beszélgetések, a Virág cuk-
rászdában szerVezett színész-közönség találko-
zók, a moziban vetített színházi tárgyú filmek is.
Valóban azt szeretnénk, ha ez az egy hét a szín-
házról szólna Szegeden.

(Lejegyezte: Bérczes László)


