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– Szín házi test vé rek. Egyi kük szín da rab író, má si kuk
ren dezô. Va jon va la mi féle sa já tos el osz lása ez a gé nek nek,
az adott sá gok nak, vagy vé let len sze rûen ala kult így? Tud -
ná nak ta lán pá lyát cse rélni?

– Nem el kép zel he tet len. Azért gon do lom, mert ab -
ban az élet kor ban, ami kor Ist ván öcsém – aki nek elsô
szín ház él mé nyei az én gim na zista szín ját szó cso por -
tos ügy kö dé se im hez kötôdnek – rá szo kott az írásra, én
is íro gat tam. Róla pe dig a ta pasz ta la taim alap ján úgy
sej tem, hogy ké pes lenne ren dezni. Vi szony lag rit kán
dol go zunk együtt – pró bál juk el ke rülni –, de ami kor
néha még is, ak kor azon ka pom ôt, hogy nem csak író -
ként szól hozzá a mun kám hoz, ha nem a szín pa dot jól
látó-érzô em ber ként, s igen fi gye lemre mél tóak a meg -
jegy zé sei. Bi zo nyára mind ket ten ké pe sek let tünk
volna más szak mát meg ta nulni – akár egy má sét – s
ab ban helytállni. Nem misz ti fi kál nám a ren dezôi te vé -
keny sé get – ez egy mes ter ség, meg van nak a sza bá lyai,
az el sa já tít ható for té lyai.

– De vonzó munka le het, ha annyira vá gyott rá, hogy
két dip lo má val, gya korló jo gász ként ren dezôasszisz tens -
nek állt…

– Az egész diák ko rom az amatôr szín ját szás je gyé -
ben telt. Elôadá so kat szer vez tem, cso por tot ve zet tem,
ren dez tem, ját szot tam. Két szer je lent kez tem a fôis ko -
lára szí nész szakra, elu ta sí tot tak, tel je sen in do kol tan.
De se hogy sem akart múlni a von zó dá som a szín ház -
hoz. A jogi ta nul má nyaim vége felé át je lent kez tem az
ELTE-n be lül esz té tika szakra, és szín há zesz té ti ká ból
dip lo máz tam, már jo gász ként dol gozva. Köz ben per -
ma nens disz kom for tér zést oko zott ez az én hi va ta los
éle tem. Míg nem egy szer csak min dent fel rúg tam.
A Jó zsef vá rosi Szín ház utazó tár su la tá nak új sü tetû
ren dezôasszisz ten se ként Du nai Fe renc A nad rág címû
da rab já nak elôadása volt az elsô mun kám, Mecz ner Já -
nos mel lett, aki vég te len jó in du lat tal, part ner ként ke -
zelt. Ez után a drága Tí már Bé lá val dol goz hat tam, s
olyan jól me gér tet tük egy mást, hogy a kö vet kezô fel ké -
rése al kal má val ven dé gasszisz tens nek hí vott az Ope -
rett szín házba. Ott ra gad tam. Vá mos László és Szi ne tár
Mik lós mel lett ren ge te get le he tett ta nulni. Már har -
min cé ves vol tam, ami kor je lent kez tem ren dezônek

a fôis ko lára, s rög tön két szer. Egy felôl a „ha gyo má -
nyos” szakra, Szé kely Gá bor hoz, más felôl az Ádám
Ottó-féle há ro mé ves posztg ra du á lis kép zésre. Ír tam
két kü lön bözô kér vényt – az egyik he lyen a túl ko ros sá -
gom volt gond, a má si kon a mû vé szeti fôis ko lai dip -
loma hi á nya –, mind kettôt ak cep tál ták. Éle tem egyik
leg fel emelôbb pil la nata volt, ami kor az Ódry Szín pad
üve ges hir detôtáb lá ján két A4-es pap íron lát tam a ne -
ve met: az Ádám Ottó ál tal fel vett négy em ber kö zött, s
ab ban a ti zen kettôben, aki be ju tott Szé kely Gá bor nál
az utolsó for du lóba. Eh hez ha sonló bol dog sá got je len -
tett nyolc év vel késôbb, ami kor egy ki han go sí tott tele -
fon mellôl a nyí regy házi tár su lat fel kért – Ke re kes Laci
be szélt szó vivôként, Is ten nyu gosz talja –, hogy Ve re -
bes Ist ván tá vo zása után pá lyáz zam meg a Mó ricz
Zsig mond Szín ház igaz ga tói poszt ját. 

– Men jünk vissza a vit rin hez! Állt elôtte, és úgy dön tött,
hogy Ádám Ot tót vá lasztja?

– Szo ká som hoz hí ven mo rá lis kér dést csi nál tam a
di lem má ból. An nak tu da tá ban, hogy már biz tos he -
lyem van ôsztôl a fôis ko lán, eti kát lan nak érez tem,
hogy el men jek Szé kely Gá bor hoz a har ma dik ros tára.
Ez zel el vet tem volna a le hetôsé get va laki más tól. Meg
az is szá mí tott, hogy a posztg ra du á lis kép zés öt év he -
lyett há ro mig tar tott csu pán – még sem har min cöt éve -
sen le szek majd pá lya kezdô, ha nem ki csit ke vésbé
idôsen. Ví vód tam, mit te gyek, míg vé gül – rám jel lem -
zô mó don – va la mi féle ösz vér me gol dásra ju tot tam.
(Komp ro misszum ke resô és konf lik tus ke rülô tí pus va -
gyok. Le het, hogy ez oly kor szimpla gyá va ság nak tû -
nik, de sok szor igen hasz nos.) Meg vár tam Szé kely Gá -
bort a fôis ko lá nál, elé tár tam a hely ze tet, s tisz te let tel
meg kér tem, húz zon ki a lis tá já ról, egy ben en gedje
meg, hogy Ádám-nö ven dék ként lá to gat has sam ôsszel
az óráit. Be le e gye zett. Szep tem ber ben, meg be szé lé -
sünk ér tel mé ben, is mét oda men tem hozzá, s ek kor
azt mondta, hogy igen, per sze, de az elsô fél év na gyon
in tim idôszak… Nem en ge dett be. Ak kor ezt tra u ma -
ként él tem meg, de el múlt, s hi szem, hogy min den
úgy tör tént jól, ahogy tör tént. 

– Mit gon dol, mennyi ben ala kult volna más ként a pá -
lyája, ha Szé kely nél vé gez?

Nap pa lok és éj sza kák
B E  S Z É L  G E  T É S  T A S  N Á D I  C S A  B Á  V A L

deb re ceni szín ház fo lyo só ján ülünk a nyí regy házi Mó ricz Zsig mond Szín ház igaz ga tó já val, a DESZKA
fesz ti vál ide jén, egy eléggé tas ná dis na pon. Úgy értve, hogy be szél getôtár sam öccse, Tas nádi 

Ist ván dé lelôtt egy szak mai prog ra mon sze re pelt, este a za la e ger sze giek Ma gyar zombi-elôadá sá nak
szerzôje ként van je len. A báty pe dig ér deklôdô nézônek ér ke zett, an nál is in kább, mert ha ma ro san meg -
ren dezi a da ra bot a kecs ke méti Ka tona Jó zsef Szín ház ban. 
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– A fôis ko lán ér zé kel het tük a kü lönb sé get. Ádám
Ottó nim bu sza le ál do zó ban volt. Ami kor vizs ga -
elôadás hoz szí nész nö ven dé ket ke res tem, jó val ne he -
zeb ben ment, ha úgy mu tat koz tam be, hogy Ádám
Ottó osz tá lyába já rok. Az sem könnyí tette meg a dol -
go mat, hogy míg az osz tály tár saim – He ge dûs D.
Géza, Te li hay Pé ter és Mé szá ros Ká roly – gya korló
szín házi em be rek vol tak, én nem igen ren del kez tem
szak mai ta pasz ta la tok kal, is merôsök kel, ki pró bált kol -
lé gák kal. De az ef féle gon dok – meg a más fé lék is –
ter mé sze tes ve le já rói a ta nu lási fo lya mat nak. Ádám
Ottó és Szé kely Gá bor el térô sze mé lyi sé gek, de mind -
ket ten igazi mes te rek. Én büszke va gyok arra, hogy
Ádám Ottó-ta nít vány nak mond ha tom maga mat, s
mind azt, amit tôle kap tam, a napi pra xis iga zolja
vissza szá momra ma is. Po zi tí vum volt az is, hogy míg
a Szé kely-osz tály a har ma dik-ne gye dik év fo lya mot vé -

gezte, mi már a fôis ko lán kí vül is dol goz hat tunk, dip -
lo máz tunk. (Jó ma gam A Pál ut cai fi úk kal a Jó zsef At -
tila Szín ház ban. Az óta is mû so ron van, ti ze nö tö dik
éve. Ami per sze fôleg Mol nár Fe renc nek kö szön hetô,
és an nak, hogy évente cse pe red nek fel újabb né zô -
nem ze dé kek.) Ak kor, 1992–93-ban még fôis ko lás ként
ren dez tem Pé csett, Nyí regy há zán vagy pél dául az
Egye temi Szín pa don, ahol saj ná la to san meg buk tat tam
az öcsé met mint kezdô drá ma szerzôt. A Fél nap Fer di -
nánd dal címû zsen gé jét vit tem színre, igen rosszul si -
ke rült, és erôsen meg vi selt, hogy ku dar cot okoz tam
neki.

– Ezért ke rü lik azt, hogy együtt dol goz za nak?
– Ma radt ben nem némi görcs, bár az óta már több -

ször ered mé nye sen mû köd tünk együtt. (Pél dául ami -
kor meggyôztem Ist vánt, hogy a Ma lac befôtt címû da -
rabja, amelyrôl ô már rég le mon dott, igen is színre vi -
hetô. Kecs ke mé ten ren dez tem meg, és ak kora si ker
lett, hogy az igaz gató át he lyezte a stú di ó ból nagy szín -
padra.) Az én szo ron gá som le het a tar tóz ko dás oka.

Úgy ér zem, hogy a köz tünk lévô élet kori dif fe ren cia
már-már ge ne rá ciós kü lönb ség. Tíz év vel va gyok
idôsebb, ennyi vel elôbbre tar tok a kon szo li dá ci ó ban.
Nem vé let len, hogy el tér az éle tu tunk és a szín házi kö -
zeg is, amely ben moz gunk. Bi zo nyos, hogy én munka -
társ ként ke vésbé sti mu lá lom ôt, mint azok a hozzá ha -
sonló korú ren dezôk, akik kel ál ta lá ban dol go zik: Schil -
ling Ár pád vagy Bodó Vik tor. Én nem va gyok elég
bá tor. At tól tar tok, hogy a lá tás mó do mat, szem lé le te -
met ki csit meg fertôzte már a di rek tori sze rep váll alás.
Nyol ca dik éve ve ze tem a nyí regy házi tár su la tot, ennyi
idô alatt be le gyá vul az em ber a szín ház igaz ga tás kö te -
lezô túl élési gya kor la ta iba. Ezt nem önos to ro zás ként
mon dom, ha nem egy élet hely zet szem lél te té se ként.
Ami kor az em ber egy egész évad ban és egy egész szín -
ház ban gon dol ko dik, ak kor több a gát lás a nyúl ta gyá -
ban. A ren de zés hat he tes fel adat, a szín ház ve ze tés há -

rom száz hat va nöt na pos. Egy per cig sem fe lejt hetô fe -
lelôsség száz har minc csa lád éle té ért, sor sá ért, meg él -
he té sé ért. És fo lya ma tos ké tely. Be le csú szunk-e a fel -
szí nes, sem mit mondó, szó ra koz tató ga gyiba, vagy si -
ke rül be töl te nünk a szín ház igazi hi va tá sát? Vagy:
mû  kö dik-e a húzd meg-ereszd meg a kö zön ség gel, a
vá ros sal, a szak má val? 

– Te hát Tas nádi Csaba ren dezô elôbbre va ló nak tartja
Tas nádi Csaba igaz ga tót?

– Fel tét le nül. A sa ját ren dezôi pá lyám ala ku lása má -
sod rendû kell hogy le gyen a szín há zunk sor sá hoz ké -
pest! Nem a mû vé szi ön meg va ló sí tás szán déka ha tá -
rozza meg, hogy mit ren de zek Nyí regy há zán. Én alig -
ha le szek már kor sza kos mû vész. Jó ipa ros nak tar tom
maga mat, s mint ilyen mû kö döm ren dezôként a szín -
há zam ban.

– De cem ber ben színre vitte a Mó ricz Zsig mond Szín -
ház nagy szín pa dán Pe ter Shaf fer Ama de u sát. Va la hogy
úgy gon dol tam, hogy ez most egy szem élyes jel legû pro duk -
ció. Ta lán azért is vél tem ezt, mert kü lö nö sen jól si ke rült,
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na gyon szép elôadás. Ké szül tem, hogy meg kér dez zem: kit
te kint he tünk Tas nádi Csaba Mo zart já nak?

– Pe dig ezt a da ra bot sem ön val lo má sul vá lasz tot -
tam. Ha nem ál ta lá ban én csi ná lom meg azt a két,
prog nosz ti zál ható si kert, amitôl sta bil lá ba kon áll az
évad. Így meg te remtôdik a le hetôség, hogy a kol lé -
gáim iz gal ma sabb, koc ká za to sabb dol gokra vál lal koz -
za nak. Ha egy évad ban két nagy szín házi pro duk ció
be jön, utána már be le fér egy-egy eset le ges „mel lé nyú -
lás” is. Ta valy több do log ba lul ütött ki, majd nem el is
so dort a nép ha rag. Min de ne kelôtt a sor ren det hi báz -
tam el. Az éva dot a Vö rös bál címû Né meth Ákos-da -
rab bal kezd tük, hogy jó messze es sen a vá lasz tá sok -
tól. (Ne hogy bárki pro vo ká ci ó nak érezze Kun Béla
vagy Sza mu ely Ti bor fel lé pé sét a szín pa don.) Sze rin -
tem Te li hay Pé ter szép, exp ressz ív elôadást ren de zett,
de na gyon me gosz totta a kö zön sé get. Ez után jött Bo -
do lay Géza Ahogy tet szikje, amely eggyel anar chis tább
lett an nál, mint amit a nézôink nagy ré sze még el bír.
Majd színre vit tem a Ro va ro kat, amely kö zel sem egy
szok vá nyos ope rett. A kö zép is ko lás pub li kum azon -
nal meg sze rette, az idôseb bek azon ban ne he zeb ben
ba rát koz tak vele. Kö vet ke zett az Amalfi her cegnô ar -
tisz ti kus elôadása Kol tai M. Gá bor mun ká ja ként, ezt a
nézôk el tol ták ma guk tól, sôt már el eve szkep ti ku san
jöt tek be rá. Az évad vé gén Lend vai Zol tán nagy si ker -
rel színre vitte A csa lád el len nincs or vos sá got, de ez
már csak a ve szett fej sze nyele volt. Sze ren csére nem
bün te tett a kö zön ség, nem hagy tak el a bér le te sek. De
azért az idei évadra óva to sabb prog ra mot ter vez tem a
nagy szín padra, és ed dig na gyon jól ala kul tak a dol -
gok. Fur csa pár, Ama deus, Mû vé szet (Yas mina Reza
da rabja), Csár dás ki rálynô, és az évad vé gén, ami kor
ezek után már akár fej jel is me het nénk a fal nak, jö het
Bodó Vik tor a nagy szín padra, hogy el ké szítse im már
har ma dik pro duk ci ó ját a tár su lat tal. (Lapzárta elôtti
vál tozás: Bodó darabja ôsbemutató lesz május végén,
s megelôzi egy Finito-premier. – S. A.)

– Az egy le het sé ges ver zió, hogy el söpri a nép ha rag? Azt
a szín ház igaz ga tót, aki a vá ros nagy örö mére lét re hozta és
meg ren dezi min den szep tem ber ben a VI DOR fesz ti vált?

– A nép ha ra got per sze idézôjel ben ér tet tem. Egyéb -
ként a vá ros a VI DOR-on túl is igényli a jó szín há zat.
Ez a kö zön ség Bo zóky Ist ván, Lé ner Pé ter, Schlan ger
And rás és Csí kos Sán dor, majd pe dig Ve re bes Ist ván
szín vo na las szín há zán ne vel ke dett. Errôl nem fe led -
kez he tünk meg, mert a mos tani szín ház is ezek nek az
elôzmé nyek nek a kö vet kez mé nye, egy hosszú fo lya -
mat nak a je len sza ka sza. Én Ve re bes Ist ván utó da ként
szak ma i lag jól jegy zett, erôs, stramm szín há zat vet tem
át, ami könnyí tette is, ne he zí tette is a dol go mat: ma ga -
san volt a léc. Nem ré gi ben meg lepve kons ta tál tam,
hogy ma már – a má so dik cik lu som kö ze pén – én va -
gyok a leg hosszabb ideje reg náló nyí regy házi szín igaz -
gató. S nagy já ból mos tanra ala kult ki a vá ros képe ró -
lam, hogy mi lyen az a szín ház, amit én ve ze tek, mire
le het szá mí tani tôlem. És bár amerre csak né zek az or -
szág ban, rém isztô dol go kat lá tok – mint ha a po li tika a
gyar ma tok új ra fe losz tása so rán most ju tott volna el
oda, hogy a kul túra is be ke be lez hetô, az in téz mé nyei
hû bér bir tokká te hetôek, s a szín ház is olyan szeg -
mens, ahol po zí ci ó kat le het osz tani vagy po li ti kai alku
tár gyává tenni –, ná lunk, Sza bolcs-Szat már-Be reg me -

gyé ben nyu ga lom van. Hagy nak dol gozni min ket, ha
ke vés pénzbôl is, de hagy nak. E pil la nat ban úgy gon -
do lom, ta lán leg kö ze lebb is meg pá lyá zom a szín há zat,
két és fél év múlva. Leg alább is most azt ér zem, hogy
nem va gyok fá radt, és nem vonz má sik vá ros, má sik
élet hely zet vagy má sik szak mai ki hí vás.

– Lát ha tó lag ke res gél. Sok fi a tal ren dezô dol go zik a tár -
su lat tal, és ifjú szí né szekbôl is már a har ma dik gar ni tú rá -
nál tart. Volt a Wé ber Ka táék-féle fôis ko lás csa pat, az után
jöt tek a he lyükre ma ros vá sár he lyiek, aki ket most fris sen
vég zett ka pos vári szí né szekre cse rélt. Ne héz fi a ta lo kat
szerzôdtetni Nyí regy há zára?

– A szerzôdte tés egy hi he tet le nül ne héz fo lya mat
vége. Az em ber né ze get, ke res gél, kér dez get, tu da ko -
zó dik, az után össze szedi a lel ki e re jét, és meg szó lítja a
ki sze mel tet. Re á lis ké pet kell fes te nem, nem ígér he -
tem túl ma gam, meg kell ér tet nem vele, hogy nem ne -
kem, ha nem a tár su lat nak kell meg fe lel nie, és hogy
ren ge te get kell majd dol goz nia. De le gelôször is arra
ké rem, ül jön fel az In ter cityre, zö työg jön há rom órát
Nyí regy há záig, sé tál jon be az ál lo más ról a szín házba,
idôzzön ki csit a bü fé ben, dél után jár jon egyet a vá ros -
ban, néz zen elôadást, alud jon a szí nész ház ban, más -
nap vo na toz zon haza, és majd az után be szél jünk.
Mert van, aki ebbe be le pusz tul. Van, aki egy hó nap
alatt túl töltôdik, és van, aki fél év múlva ki for dul ma -
gá ból. Ha lét re jön a szerzôdés, ak kor is ma rad nak ké -
te lyek. Mit szól majd a tár su lat? Ho gyan il lesz ke dik be
az új em ber? Mi lyen lesz a be mu tat ko zása, az elsô pre -
mi erje? Az e té ren val lott ku darc kü lö nö sen rossz ér -
zés, mert egy el hi bá zott dön tés sor sot be fo lyá sol. 

– Ennyi féle fe lelôsség em pa ti kus váll alá sá val egyet len
éj sza kán sem le het aludni…

– Nem is. Per sze. Ezért al sza nak a szín igaz ga tók al -
ta tó val. Ami a ren dezôket il leti, van nak hoz zánk tar to -
zók – For gács Pé tertôl Tóth Mik ló son és Kol tai M. Gá -
bo ron át Lend vai Zol tá nig –, és fo lya ma to san pró bál ko -
zunk. Ke res sük egy mást. A fi a tal szí né sze ket te kintve
most kü lö nö sen op ti mista va gyok. (Igaz, ed dig is min -
dig az vol tam.) A nyí regy házi tár su lat ban van egy fajta
kon ti nu i tása és tra dí ci ója a szak mai alá zat nak és am -
bí ci ó nak. Ez az al kotó mû vé sze ket és a ki szol gá ló sze -
mély ze tet egya ránt jel lemzi. Már csak emi att is job ban
sze re tem az igaz ga tói munka es téit, mint a dé lelôttjeit.
A dé lelôtt a prak ti kus, prob léma meg oldó hi va tal noki
te vé keny ségé. Ked vemre va lób bak a szín házi es ték, a
nézôtéri mo raj jal, az elôadás tá voli, be szûrôdô hang ja -
i val, a szín pad ról ki jövô, iz zadt szí nésszel, a klub beli
be szél ge té sek kel…

– Klu bozó igaz gató?
– Mér ték kel. Tisz tá ban kell lenni az zal, hogy a klub

ki csit más, ha ott va gyok, mint ha nem. Ha talmi hely -
zet az enyém, ezt be kell látni. Bru tá li san hang zik, de
még is csak a fi ó kom ban fek sze nek a munka köny vek.
Pró bál ha tok könnyí teni ezen, ol dód ha tunk, sze ret het -
jük egy mást, de min dig más ként fog nak vi sel kedni ve -
lem a kol lé gáim, mint egy más sal. Ádám Ottó an nak
ide jén több do logra fi gyel mez te tett, és min den ben
igaza lett. A szín igaz gató ma gá nyos sá gát is em lí tette.
Ta lán ezt a leg ne he zebb vi selni, hor dozni. 

Az in ter jút ké szí tette: Stu ber And rea




