
– Mirôl szóljon ez a beszélgetés, a József Attila Színházról vagy ró-
lad? Egy személy és egy színház találkozik egy adott pillanatban, és
ez a találkozási pont telítôdik azzal, amit magukkal hoznak.

– Ha születtek volna valódi, komoly elemzések, kiderült
volna, hogy ezt a színházat olyan elgondolással indították
útnak, amely életképesnek bizonyult, hiszen különben nem
maradhatott volna fenn ötven évig.   Másrészt hihetetlen
sok változáson is keresztülment, már csak azért is, mert na-
gyon különbözô emberek vezették. Olyan kulturális, ízlés-
beli, mentalitásbeli különbségek voltak közöttük, ami eleve
lehetetlenné tette, hogy ugyanazt csinálják. Ennek ellenére
kialakult a színházról egy kép, és „az egyszerûség kedvéért”
megmaradt. Egy ilyen sztereotip kép rendkívül egyszerûvé
teszi a színház mûvészi megítélését, a társadalomban való
elhelyezését, a dotációját és így tovább. Holott ötven évig
fennmaradni csak folyamatos változás révén lehet. A válto-
zást a kulturális politika 1945 óta mindmáig nem a leg-
elônyösebben generálja. A lehetséges színházvezetôk nem
mindig oda kerültek, ahova kerülniük kellett volna. Tudnék
most neveket sorolni csak a budapesti színházakból, hoz-
zátéve, hogy kinek hol kellene lennie. Ha a saját története-
met nézem, magamról is azt gondolom, hogy miután eljöt-
tem a nyíregyházi színháztól, a Tháliába kellett volna
visszatérnem. Annak idején hosszú ideig dolgoztam ott,
sokat tanultam Kazimir Károlytól, például megtanultam,
hogyan kell színházat vezetni, amit Marton Endrétôl nem
lehetett megtanulni. De Kazimir nem akarta, hogy fôren-
dezô legyek, pedig idôközben Nyíregyházán bizonyítottam
rendezôként és színházvezetôként is. Az én rendezôi sor-
somnak ez lett volna az evidens folytatása, és a Thália sorsa
is másként alakult volna. Az evidens folytatás helyett az
adott helyzetben az adott döntést hoztam azzal, hogy nem
az abszolút színházeszményemet akartam tûzön-vízen át
megvalósítani, hanem megpróbáltam szakszerûen tovább-
vinni az ehhez az épülethez kapcsolódó történetet. Nem
bántam meg, mert nagyon szeretem, és nem érzem idegen-
nek a József Attila Színházat, a helyet, a társulatot. 

– Van egy általános sztereotípia, amely szerint a József Attila
Színház Budapest és a színházi szakma perifériáján helyezkedik el.

– Értem, de nem fogadom el ezt a kijelentést. Azért mon-
dom, hogy értem, mert ismerem a történetét. Ezt a színhá-
zat nagyon szimpatikus emberek alapították állás nélküli
színészeknek. Igazgatója, Fodor Imre ügyes üzemigazgató
volt a Néphadsereg Színházban, de az indulás pillanatában
nem rendelkezett olyan legitimációval, hogy elhárítsa az
„örökre szóló” stigmákat. A korszak a magyar színházi élet
briliáns korszaka, egy nagyszerû Nemzeti Színházzal, egy
rendkívül érdekes Madáchcsal, egy rendkívül érdekes Thá-

liával, egy kibontakozóban lévô Néphadsereg Színházzal,
illetve Vígszínházzal. Ez a négy színház az akkori magyar
színházi élet legjobb rendezôit és legjobb színészeit tömö-
rítette. A József Attila nem lehetett velük versenyképes. De
nem is ezért hozták létre, hanem azért, hogy az itt élô mun-
kásközönséget kulturális élményben részesítsék. Ötven év
alatt sok minden változott. A jelenlegi budapesti színházi
minôséget nézve megítélésem szerint egyedül a Katona Jó-
zsef Színház áll magasabb szinten.

– Idôrendben a korai évek megítélését vitatnám kissé. Mint
nem hivatásos nézônek – gimnazistának és egyetemistának – jó
emlékeim vannak az elsô évtizedrôl. Rengeteg elôadást láttam, és
nemcsak az elhíresült zenés vígjátékokat, hanem – lehet, hogy né-
mely szerzôvel túlszaladok az évtizeden – Anouilht, Giraudoux-t,
Bulgakovot és Osztrovszkijt is. Nekem a József Attila volt az ak-
tuális közéleti és a polgári szórakoztató színház. Magyarorszá-
gon akkor még nem volt „rendezôi színház”, amit számon lehe-
tett volna kérni, és nem volt „kommersz színház” sem, amit a
József Attila valamennyire pótolt.

– Ez nem vitatja, amit mondtam, inkább erôsíti. Az em-
lített szerzôk és elôadások valóban megállták a helyüket az
akkori budapesti színházi életben, viszont különbözô
okokból nem volt presztízsük. Például Kazán István szinte
a legjobb elôadásokat rendezte itt, amióta a színház fenn-
áll, prominens rendezô volt, mégsem tudott olyan társa-
dalmi elismertséget szerezni magának, mint más kortársai,
nem utolsósorban azért, mert Aczél György közismerten
nem kedvelte. Másrészt nehéz természetû, intellektuálisan
kevéssé differenciált személyiség lévén, nem is volt alkal-
mas a vezetésre. Már amikor idejött, röviddel az indulás
után, meg kellett küzdenie azzal, hogy a Néphadsereg Szín-
házából érkezett „bukott emberként”. Aztán nagyszerû
elôadásokat rendezett – és megbukott. Viszont a „polgári
darabokat”, amelyeket a budapesti színházaknak derogált
eljátszani, Fodor jó érzékkel tûzte mûsorra. Ezek hiány-
pótló elôadások voltak. Például a Váljunk el címû Sardou-
darab, amelyet a háború elôtt Hevesi rendezett. De azért ezt
a korszakot mégiscsak a Potyautas és az Imádok férjhez menni
típusú elôadások „tartották el”. Nem tudom, hogy a Farka-
sok és bárányok, bármilyen remek volt, hányszor ment.
Anouilh Becketje ebbôl a szempontból kivétel, mert Darvas
Ivánt lehetett benne látni, aki az ország egyik legnépszerûbb
színésze volt.

– Emlékezetem szerint a könnyû, zenés darabok többsége igé-
nyes elôadásban, jó színészekkel került színre.

– Amikor Fodor leszerzôdtette Bodrogit, egész biztosan
lehetett tudni, hogy ô ennek a mûfajnak a zsenije. Aztán a
Potyautasra idehozta Törôcsiket. Elég ismert történet, hogy
amikor elkérte ôt Majortól, Major megkérdezte, hogy, ugye,
végleg viszi.

– Ma már nem köztudott, hogy sokan büntetésbôl szerzôdtek
ide, politikai vagy más „számûzetésbe”. Darvas Iván is, Gobbi
Hilda is, Sinkovits Imre is, ô ráadásul még távolról sem volt „a
nemzet színésze”, hanem vállalkozó szellemû komédiás, spíler,
emlékszem például, hogy A három testôrben cirka harminc sze-
repet játszott el, szinte percenként átöltözve és más maszkban.

– Amikor a frissen végzett Bodrogi elsô szerepében el-
mondta elsô mondatát, azt, hogy „a fogat megérkezett”, va-
lami különös mocorgás kezdôdött a nézôtéren. Bodrogi akkor
megérezte, mi az, hogy közönség. Megértette, hogy a szín-
ház igazi problémája, szinte egyetlen problémája a közön-
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Részlet egy hosszabb interjúból, amely a József Attila Színház ötvenéves jubi-
leumára készülô könyvben jelenik meg.



ség. Ha a magam életét nézem, azt mondhatom, hogy itt,
ebben a színházban jöttem rá erre elôször. Korábban, a
hatvanas–hetvenes években Budapesten természetes volt,
hogy a színházak jól mennek. Amikor Mroãekot rendez-
tem, és az elôadás elment tizenötször, azt nem értettem.
Vidéken pedig másra koncentráltam. Itt aztán elkezdtem fi-
gyelni a közönséget, meg akartam érteni, hogyan mûködik.
Korábban a próbákat kedveltem a legjobban, az elôadásai-
mat sem szerettem nézni esténként. Van olyan rendezô, aki
nézi az elôadásait, van, aki nem, én az utóbbiak közé tarto-
zom, de ide eljártam közönséget nézni, és itt értettem meg,
hogy nekünk végül is az a célunk, hogy eljussunk az embe-
rekhez, kapcsolatba kerüljünk velük, megnyerjük ôket az
elôadásnak.

– Mégis, a József Attila Színház szerintem elmulasztott egy le-
hetôséget. A hetvenes évek elején, amikor általános erjedés kez-
dôdött a magyar színházban. Ezen a ponton elmulasztotta, hogy
határozottabbra formálja a karakterét, vagy egyszerûen kísérle-
tet tegyen a megújulásra. Például fiatal rendezôk és színészek
megnyerésére, akik a korábban lerakott alapokon friss szellemet
hozhattak volna az épületbe. 

– Ezt nem így látom. Ebben az idôben, tehát Kazán után
lett itt meghatározó rendezô Berényi Gábor, majd Iglódi
István. Iglódi még nem volt negyven, Berényi sem sokkal
több, fiatalemberként rendezett Seregi László, tehát meg-
voltak az újító ambíciók. Berényinek például nagyon erôs és
fontos drámai elôadásai voltak.

– Nem is vitatom, sôt példának hozom Kertész Ákos Makrá-
ját Berényi rendezésében. Ugyanakkor hiányolom az arculatte-
remtési kísérleteket, amelyek aztán a nyolcvanas években erôtel-
jesebbé váltak, például a Katonában, a Radnótiban. A József
Attila Színház mintha nem érezte volna meg, hogy változik a kor,
a stílus, csak olyan akart maradni, amilyen volt, és ez a mûvé-
szetben gyakran a megrekedéssel egyenlô. Mivel megszûnt a
„számûzöttek” menedékhelye lenni, kevesebb nagy színész for-
dult meg itt, a fokozódó népszerûségi versenyben pedig engedni
látszott a színvonalból. Részint nívóengedményeket tett, részint
elment egy elôkészítetlen „mûvészszínház” felé. Ezáltal kettésza-
kadt az, ami korábban egységes volt.

– Ezt én úgy értelmezem, hogy hiába csinál egy színház
jó elôadásokat – szerintem Iglódiék alatt remek elôadások
születtek –, ha a közönségnek nem kellenek. A közönség

a Régi nyár vagy a Me and my girl típusú nagy „slágerelôadá-
sok” mellett elutasított több színvonalas darabot. Vannak
ragyogó elôadások, amelyek nem építik a színházat, és adott
esetben vannak közepes elôadások, amelyek építik. A szín-
házépítô, -erôsítô, -legitimáló elôadások nem mindig ki-
emelkedôek. Amikor megnéztem Schwajda Csodáját, és
nyolcvanan vagy kilencvenen ültek a nézôtéren, akkor
megborzongtam. Jó elôadás volt, de riasztóan kevés embert
érdekelt.

– Talán valakik elmulasztották a kis lépések taktikáját, hogy
fokozatosan elfogadtassák a közönséggel azt, amit korábban
nem fogadott el. Emlékszem, a Csodával kapcsolatban konflik-
tusod volt az elôadást rendezô Garas Dezsôvel. Közvetlenül az-
után, hogy átvetted a színházat. Ô nehezményezte, hogy keveset
játsszák, te meg azt mondtad, amit most, hogy nincs rá nézô.
Valami hasonló történt – már a te „korszakodban” – Spiró Vir-
csaftjának egyik elôadásán, amikor bekiabáltak a nézôk, mert
nem tudták elfogadni, amit látnak-hallanak, s ami hasonlított az
ô életükre. Negyven év alatt egy színház eljuthatott volna addig,
hogy szembesítse nézôit a kellemetlen valósággal, nem gondolod?

– Szívesen olvasnék egy tanulmányt arról, mitôl tudott
ez a színház fennmaradni ötven évig anélkül, hogy bizo-
nyos esztétikailag igényelt fordulatokat végrehajtott volna.
Fogadjuk el, hogy nem tette meg. A te gondolati struktúrád
szerint ez valódi csoda, és engem tulajdonképpen ez a
csoda érdekel igazán. Az, amitôl ez a színház ma is életké-
pes. Igen érdekes kérdés, esztétikailag is, közönségpolitika-
ilag is, várospolitikailag is. Lehet, hogy ez a legnagyobb tel-
jesítmény: életben maradni. Mondok egy példát. Miután
ideszerzôdtettem Gaál Erzsit, kiváló stúdió-elôadásokat
rendezett, de a vége felé szeretett volna a nagyszínházban
dolgozni. Azt mondtam neki, várjuk ki, meg fogom találni
azt a pillanatot, amikor ott fog rendezni, és eljutottunk Az
öreg hölgy látogatásáig Galambos Erzsivel, akivel imádták
egymást. Abszurd lesz, amit mondok: ki tudja, hogy alakult
volna ez a színház, ha Gaál Erzsi nem hal meg, és megren-
dezi Az öreg hölgyet a nagyszínpadon. Talán ki lehetett
volna alakítani valamiféle egyensúlyt a színház repertoárjá-
ban, és ebben megjelent volna az, amit hiányolsz. Minden-
esetre az itteni közönség túl sok provokációt, túl sok újdon-
ságot nehezen visel el. Én büszke vagyok a Vircsaftra, és ret-
tenetesen szórakoztatott az a zûrzavar, amit a nézôtéren
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keltett. Egyszer egy évben elmegy az ilyesmi. Gondold meg,
Zsámbéki és Székely vidéken kezdték el a magyar rendezés-
kultúra újragondolását. Nem vagyok meggyôzôdve arról,
hogy ha a fôiskola után Budapestre kerülnek, meg tudták
volna csinálni ugyanezt. Emlékezz vissza azokra a nehézsé-
gekre, amelyekbe beleütköztek a Nemzetiben. Noha létre-
hoztak nagyon jó elôadásokat, valami miatt ott mégsem
volt lehetséges a fenntartható fejlôdés, és ki kellett találni
nekik egy színházat, hogy az érték, amit létrehoztak, tovább
tudjon mûködni.

– Úgy is lehet szolgálni – közönséget, színházat, mûvészetet –,
hogy elhagyjuk a bevált, biztos sikert ígérô megoldásokat, és meg-
kockáztatjuk az újat, a kicsit szokatlant, a napjaink ízlésének
megfelelôt. A te Játék a kastélyban-rendezésed a példám, amely
szakít néhány Molnár Ferenc-i elôírással, a részletezôen natura-
lista díszlettel, és így tovább. Nem tudom, hogy bejött-e a nézôknél,
mindenesetre néhány kritikuskollégámnál, sajnos, nem…

– A Játék a kastélyban abszolút siker. Amirôl beszélsz, az
az újdonság a közönséget nem zavarta, talán nem is vette
észre. Azok a gesztusok, amelyeket Horgas Péterrel és a szí-
nészekkel megtettünk, benne vannak az anyagban, tehát a
mi gesztusaink úgy épültek bele az elôadásba, hogy nem za-
varták a közönség alapvetô elvárását. De rendeztem pár év-
vel ezelôtt az Olympiát, ami úgynevezett konzervatív elô-
adás volt, mert a darab nem alkalmas arra, amire a Játék a
kastélyban. A végére ki akartam valamit találni, próbálkoz-
tam így-úgy, de az egyik megoldás rosszabb volt, mint a má-
sik. Megnéztem, mit ír Molnár. Azt írja, Kovács kapitány
kimegy, becsapja az ajtót, Olympia ott marad, és lehajtja a
fejét. Megcsináltam, és minden rendben lett. Vannak dara-
bok, amelyek nem engedik meg, hogy mást csinálj. Mondok
egy másféle példát. Az elsô elôadás, amit itt rendeztem, a
Csao, Bambino volt. Nagyon szerettem. Úgy gondolom,
hogy kifejezetten jól sikerült. Jót is írtak róla. Mégsem ara-
tott sikert, pedig szórakoztató volt, szólt a zene, és tele volt
olyasmivel, ami predesztinálhatta volna a sikerre. De csak
egy szûk rétegnek tetszett.

– Egyszer említetted, hogy a Mesék az írógéprôl sem lett si-
ker. Mi, ha az nem? – kérdezi az ember. Lehet, hogy az ilyen tí-
pusú daraboknak vannak bizonyos stílusbeli, magatartásbeli,
életformabeli követelményei. A Molnár-daraboknak is. Nívót
képviseltek, ami mára kiveszett, és dilemma lehet a színpadon
fenntartani. Azt látom, hogy az elôadás a siker érdekében sokszor
alámegy. Talán az Illatszertárnál éreztem, hogy ez jó is, sikeres
is. Megmaradt a nívó, a stílus, a miliô, amit a darab megkíván,
a nézô pedig elfogadta. Ellenpélda a Bunbury. Wilde-ban nem
szedheti le az asztalt egy pincér úgy, hogy az abroszba gyûjti a te-
rítékeket, és az egész cókmókot bepakolja az asztal alá. Illetve
megteheti rendezôi provokáció gyanánt, de akkor az egész elô-
adásnak ezt a szándékot kell tükrözne.

– Ez elsôsorben emberi, nem mûvészi probléma. Sulyok
Mária egy földbirtokoshoz ment feleségül. Gombaszögi
Frida az Est-lapok tulajdonosához. Uray Tivadar olyan volt,
mint egy ôrgróf. Várkonyi, mint egy francia nagyiparos. Ez
egy nagy kultúrájú generáció volt. Az ország és a mûvésztár-
sadalom életvitele, életstílusa azóta erôsen leromlott, ami ál-
talános nívócsökkenéssel járt. A másik jelenség az alternati-
vitás, ami alapvetôen lezser, laza életforma és stílus – ez a bája.
De nem biztos, hogy a színházba csak a legjobb került be ebbôl.

– Gaál Erzsi, akit nagy szeretettel emlegetsz, maga volt az al-
ternativitás, és a legbátrabb cselekedeted éppen az volt, hogy ide-

hoztad ôt, és kinyitottad neki az Aluljárót. Ezáltal tulajdonkép-
pen kettévált a színház, egy populáris és egy alternatív részre, s
amikor az elôbb Az öreg hölgy látogatásának tervére utaltál,
azt nem lehet másképp értelmezni, mint az alternatív színház át-
szivárogtatását a nagyszínpadra.

– Úgy tûnik, mintha Gaál Erzsi leszerzôdtetése átgondolt
és koncepciózus lépés lett volna a részemrôl, holott mélyen
érzelmi okokból történt. Gaál Erzsit egyszerûen szerettem.
Nem hiszem, hogy hetvennégy szónál többet váltottunk
volna összesen, de valamilyen titokzatos módon kedveltük
egymást. Amikor eljöttem Nyíregyházáról, olyan erôsnek
éreztem a kötôdéseimet, hogy úgy képzeltem, örökre meg-
marad a kapcsolatom az ottaniakkal. Ezzel szemben minden
összedôlni látszott, és az egész kicsit rádôlt Gaál Erzsire is.
Én pedig nem akartam, hogy baja legyen, így kvázi kimene-
kítettem az „égô házból”. Belegondoltam, hogy micsoda
zûrzavar lehet ebbôl, akár botrány is, de ez engem szórakoz-
tat, imádom a botrányokat a színházon belül, jól tudom ôket
kezelni. Az elsô darab, amit rendezett, az Éjjeli menedékhely
volt. Azt mondta, legyen benne Galambos Erzsi. Boldog vol-
tam, Galambost, aki nem tartozik a legkönnyebb emberek
közé, nagyon szeretem. Vártam, hogy egymás torkának es-
sen a volt operettprimadonna és az alternatívból kiöregedô
színésznô. Ráadásul a szerepben nem Gorkij nyelvén kellett
beszélni, hanem egy Gaál Erzsi által kitalált nyelven éne-
kelni. Az élet dramaturgiája azonban tehetségesebb, mint
gondoljuk. Ebbôl effektív „szerelem” lett Gaál és Galambos
között, és mindenki boldog volt. Gaál Erzsit ünnepelték, a
társulat imádta, és az elôadás szédületesen érdekes volt.
Vándor Éva egyszer azt mondta, hogy jobb színész lenne, ha
Gaál élne. Ô valóban külön-külön tudott foglalkozni a szí-
nészekkel, mániákusan és kegyetlenül szembesítette ôket
magukkal. Kilépte azt a határt, ameddig az emberek elfogad-
ják az ôszinteséget. És a színészek élvezték, teljesen újszerû
volt nekik, kiderült, hogy igényük van rá.  

– Nem gondoltál arra, hogy a munkát, amit az Aluljáróban el-
kezdett, valaki más megpróbálhatná folytatni?

– Nem lehet elôírni az életnek, hogy Gaál Erzsi helyére
hozzon egy másik Gaál Erzsit. A zseniket nem lehet „foly-
tatni”. Ugyanakkor egész színházi vezetôi pályámon mást
sem csináltam, mint kerestem a tehetségeket. Szerencsére
sohasem ismertem a féltékenységet vagy az irigységet. Bol-
dog vagyok, ha izgalmas emberek vesznek körül.

– Egyszer azt mondtad, hogy szereted a mûvészileg nehezen
kezelhetô embereket, de irtózol azoktól, akik irányíthatatlanok.
Az öntörvényû tehetség általában irányíthatatlan.

– Gaál számomra a legkönnyebben kezelhetô ember volt,
élvezet volt vele dolgozni, hogy úgy mondjam, irányítani.
Mindig is kerestem azokat, akik valami mást csinálnak. Ez
az egész egy folyamat. Az utánam következô fél évszázad-
ban majd mások máshogy fogják csinálni, mint ahogy én
csinálom. Volt nekünk egy autóvezetés-oktatónk, úgy hív-
ták, hogy Pázler úr. Trabanton tanultam vezetni, télen ki-
mentünk a Duna-partra, tiszta jég volt az alsó rakpart. El-
indultam, mire a kocsi ôrületesen megugrott, majdnem
beleestünk a Dunába. Pázler úr üvöltött velem, Lénárd úr, ez
nem fog menni, amiket maga csinál, egyszerre legyen a lába a gá-
zon és a féken. Ez nagyon mély észrevétele volt Pázler úrnak,
amit hasznosítottam a színházvezetésben.
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