
szó. Vidéken ez a lehetőség kétségtelenül
adottabb, mint Budapesten. Ebben a
vonatkozásban a vidéki színházak előny-
ben vannak, s ezért tudnak versenyképe-
sek lenni. A vidéki együttesekben a szí-
nésznevelés sokkal elmélyültebb lehet,
még a rövid próbaidőszakkal is, mint
Budapesten, ahol elfoglaltak, sokfelé el-
kötelezettek a színészek.

 Az viszont már szinte közhely, hogy
tragikus a vidéki színészutánpótlás. Az az
igazság, hogy a Színművészeti Fő-iskola
lényegében a fővárosnak neveli a
fiatalokat. Volt idő - emlékszem rá -,
amikor óriási vitáink voltak erről. A fő-
iskola tanári kara fővárosi színházi veze-
tőkből, rendezőkből áll, és ők érthető
módon saját ízlésviláguk szerint, saját
színházuknak képeznek fiatal művészeket.
Velem együtt valamennyi vidéki
színigazgató elmondhatja, és el is szokta
mondani, hogy nekünk a felnövekvő
színésznemzedékből csak igen-igen kevés
jut. Én az idén egyetlen főiskolást sem
tudtam szerződtetni. Még rosszabb a
helyzet a balett-táncos és az operaénekes
képzés terén is.

 Húsz év alatt alig volt olyan össze-
jövetel, értekezlet, ahol fel ne vetettük
volna, vegyenek föl több hallgatót a fő-
iskolára, vagy jusson több vidékre, mert
nincs elég színész. A legkülönbözőbb
formában, szépen, csúnyán, finoman, éle-
sen, kérve, követelve, gyakorlatilag igen
zsenge eredménnyel.

- Nem lehet, hogy ez csak látszólagos
hiány? Arra gondolok, hogy a budapesti szín-
házak évről évre szerződtetnek fiatal színé-
szeket, akik eljátszanak egy-két szerepet, az-tán
eltűnnek a „süllyesztőben". Lassan csak a
rádióból, a tévéből tudjuk, hogy léteznek.

 Ez tény. A budapesti színházak
zsúfolva vannak fiatalokkal, akiknek a
tudását nagyszerűen lehetne kamatoztatni
vidéken, de egyszerűen eltűnnek a fő-
városi színházakban. Így fordulhat elő az,
hogy egy-egy vidéki színházunkban
lámpással kell keresni a professzionista
színészt.

- Miért nem lehet ezen változtatni?

 Ezt ne tőlem kérdezze. De például a
Színházművészeti Szövetség elnöksége,
amely hivatott arra, hogy ilyesfajta javas-
latokat tegyen a szakminisztériumnak, bár
személyi összetételében általam tisz-

telt és valóban odavaló emberekből, de
zömében fővárosi művészekből áll, a vi-
déki gondokat eleve nem tekintheti eléggé
magáénak.
 Hogy érzi magát a jelenlegi színházi

közéletben?

 Hasonló jelenségek ellenére lénye-
gében jól érzem magam, bár el kell mon-
danom, hogy rettenetesen nehéz dolog
igazgató-rendezőnek lenni. Bizonyára a
többi pályatársamnak is sok nehézséget
okoz a kétféle - szinte ellentétes - irányú
temperamentum önmagunkban való
egyeztetése.

 Színházi közéletünknek vannak fáj-
dalmas visszásságai. Arra gondolok, hogy
semmiféle számottevő tartalmi, de még
csak formai érdeklődés sincs egymás
munkája iránt. Itt elsősorban a rende-
zőkről van szó. Húszéves pályám során
nagyon sok előadást rendeztem, de fő-
rendező- és igazgatókollégáim közül alig
tudok olyat mondani, aki látott akár egyet
is ezek közül.

- És Ön?

 Sokkal többet láttam tőlük, mint ők
tőlem, bár a viszonzás elmaradása engem
is elbágyaszt. Pedig ha nincs érdeklődés
bennünk egymás munkája iránt, az elmé-
lyült, őszinte szakmai vita egyszerűen
nem jöhet létre.

Következő számaink tartalmából:

Szántó Judit:

A drámaíró nehéz méltósága

Földes Anna:

A gyulai példa

Tarján Tamás:

„Vala egyszer egy gazdag király..."

Bányai Gábor:

Petruska

Pór Anna:

Arisztophanész noster

Csík István :

Két kiállítás

Baló Júlia:

Beszélgetés Malonyay Dezsővel
és Vámos Lászlóval

BOGÁCSI ERZSÉBET

Új hagyományokat
teremteni

Beszélgetés Cserhalmi Imrével
és Meczner Jánossal

Gyürkőznek Győrött csúcsot ugrani, a
milliós ajándékot meghálálni, méltón
köszönteni az új színházépületet - 1978
őszén. Cserhalmi Imre igazgató és Mecz-
ner János vezető rendező tavaly október-
ben állt a Kisfaludy Színház élére. Először
terveznek évadot.

Az 1976177. műsorban már a próza -
Ben Jonson, Sartre, Williams, Katajev,
Krasiński és Galgóczi Erzsébet - javára
billen a mérleg, és a zenés komédia, a
musical, az operett mellé eleddig itt szo-
katlan műfaj, Pergolesi, Schenk és Me-
notti három egyfelvonásos operája csat-
lakozik.

- Az új program megegyezik a közönség
várakozásával?

CSERHALMI IMRE: Mondják, a
fővárosban a közönség keresi a színházát,
vidéken a színház keresi a közönségét. Ma
Győr-Sopron megyében is szín-házi
konjunktúra van. Egy év alatt a lá-
togatottság csaknem egytizedével emel-
kedett. A „Minden jegy elkelt"-tábla a
vígabb játékok előtt úgyszólván mindig, a
komolyabbak előtt is gyakran függött kint
a pénztárablakon. A bérlők 44 százaléka
mezőgazdasági vagy ipari munkás, illetve
közvetlen termelésirányító, 35 százaléka
pedig tanuló volt. A hu-mán értelmiségi
rétegek azonban többnyire távolmaradtak.
Új nézőket is vár tehát az új program,
amely talán nem-csak kielégíti, hanem
megsokszorozza és irányítja is az
igényeket. A szervezés és a tájékoztatás is
ennek szellemében módosul. Már a
csütörtöki főpróbákra is bérlőket hívunk, a
Kazinczy Gimnázium tanárait és diákjait,
akik többek között a szép magyar beszéd
ügyét ápolják sikerrel. Ebben a kissé
technokrata hajlamú városban, ők „élő
plakátként" vihetik szerte hírünket, és a
társulat is találkozik a közönséggel még a
kritika látogatása előtt. A munkásoknak a
péntek vagy a szombat estéket ajánljuk,
amelyeket nem követ munkanap.

MECZNER JÁNOS: Vasárnap dél-után
szokatlan szolgáltatással próbálkozunk. A
győri tanítóképzős növendékek, talán egy-
egy jutalombérletünk ellené-ben, a
gyermekekkel foglalkoznak majd



a színház klubhelyiségében, amíg a szülők
az előadásunkat tekintik meg. Így nemcsak
a kisgyermekes házaspárokat, hanem a
jövendő pedagógusokat is megnyerjük.

CSERHALMI IMRE: A minden be-
mutatónkra szóló bérlettípus mellett,
Győrött az idén indítunk először prózai
bérletet is. A Thália-sorozat kilenc elő-
adása közül öt nagyszínházi, illetve egy
kamaraszínpadi győri produkció, három
pedig, cseremegállapodás szerint, a
veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka.

- Miért alapozzák a bérleti rendszerre még
az új vállalkozásaikat is?

CSERHALMI IMRE: A bérleti rend-
szer mindenképpen, gazdaságilag és mű-
velődéspolitikailag egyaránt, előnyös.
Egyrészt biztosítja a tervezett előadások
közönségét, mintegy egzisztenciális ga-
ranciát nyújt. Másrészt szolgálja és for-
málja a közönséget.

MECZNER JÁNOS: Az sem mind-egy,
hogy a néző a kilenc nagyszínházi
bemutatónkra külön-külön a pénztárnál
kér jegyet, vagy egy alkalommal vásárolja
meg a bérletet.

-- Bár néhány ízben a részletet is postára
kell adnia.

CSERHALMI IMRE: A megváltott hely
és a kitűzött időpont pedig köti a nézőt.
Kimozdulni kényszeríti otthonából, sőt
olyan előadásokra viheti el, amelyek iránt
nem is érdeklődik. Győrött a szellemi
erőfeszítést igénylő drámáknak kisebb a
keletje, a bérlők mégis megnézik ezeket
is. Így látókörük szélesedik.

- Vagy otthon marad a bérlő... ugyan-akkor
más talán nem kap jegyet.. .

CSERHALMI IMRE: A félház gyakran
az előadást minősíti, nem okvetlenül a
bérleti rendszer fogyatékossága.

MECZNER JANOS: Természetesen
százszázalékos sem lehet a bérleti ház,
hiszen a város egyetlen színháza nem
igazodhat vakon sem az egyik, sem a
másik közönségréteghez. Nem lehetünk
sem Operettszínház, sem Nemzeti Szín-
ház. A bérlők miatt mégsem szorul ki
senki sem. Valamelyest gyarapodnak a
bérletszüneti előadások is. A veszprémi
Petőfi Színház három produkciója sem
csupán a Thália-bérlőknél vendégeskedik.

- A bérleti rendszer nem akadályozza a
sikert, a bukást?

CSERHALMI IMRE: A népszerű elő-
adásra a legsúlyosabb influenzajárvány, a
magyar vagy a bécsi televízió legérdek-
feszítőbb műsora idején is özönlik a kö-
zönség, saját vagy kölcsönvett bérlet-

te], jeggyel, tiszteletjeggyel, sőt jegy nél-
kül is. Ez a siker. Ellenkező esetben a
húsz-huszonöt ház kong az eladott vagy
eladatlan üres helyektől. A szakma, a
kritika is általában pontosan méri fel, mi
és mennyire vallott kudarcot... Én még
tapasztalatlan vagyok a színházvezetés-
ben. Mégis meghökkent a nyilatkozatok
áradata, amelyben szinte mazochista mó-
don epekednek a megváltó bukás után.
Ugyanakkor óvatos, vattába csomagolt,
semmit sem kockáztató előadásokat látok
sorra. Őszintétlen magatartás, ha egy kö-
zönségszervezési formát hibáztatnak a
szellemi-művészi kényelmességért.

- Az állam jelentős összeggel támogatja a
színházlegyeket. Ezt a hozzájárulást számos
vállalat, i l l e t v e s z e r v e z e t még ki is egés z í t i .

N e m pazarlás-e minden eg yes e/foglalatlan
hely?

CSERHALMI IMRE: Ez a lelkiismereti
dilemma nemcsak a bérleti rendszer
szemszögéből vetődhet fel. Az állam zse-
bére bukni a súlyosabb felelőtlenség, mert
mind anyagi, mind pedig szellemi kárral
jár. Amikor a vesztett forintok után
szaladunk, előbb-utóbb óhatatlanul a
brettli, a kommersz tájékára érünk... Arról
pedig, ami a kollektív bérleteket, az
ingyen osztogatott jegyeket illeti, szomorú
történeteket mondhatok. A brigádtagok
hol egymás haját húzzák értük, hol
kibúvókat keresnek. A Magyar Vagon- és
Gépgyár negyven közönségszervezőjét is
hasztalan noszogatják, csábítják, invitálják
a bemutatókra.

MECZNER JÁNOS: A lappangó
kényszer és a kellemetlen ajándék
egyaránt a színház becsületét, rangját
tékozolja el. Csak az az értékes és felnőtt
néző, aki maga váltja a jegyét vagy a bér-
letét, nem pedig kénytelen-kelletlen ve-
tődik el a színházba.

- Tájékoztatják-e idejében és megfelelően a
közönséget?

MECZNER JÁNOS: Egy héttel a
premier előtt a plakátok - a teljes szín-
lappal és az előadások időpontjaival - már
megjelennek szerte az utcákon nem-csak
székhelyünkön és a tájhelyeinken, hanem
a környező helységekben is. Győrött
szembetűnő, színesre festett, különböző
formájú és méretű táblák is hirdetik a
színházi eseményeket, A fény-
képfelvételeket pedig, amint elkészül-nek,
kiállítjuk a színházban.

CSERHALMI IMRE: Minden bemu-
tatóhoz, a várható látogatottsággal
arányban, ezerötszáz-kétezer műsorfüzetet
adunk ki, amely jövőre már a terv

szerint közművelődési kiadvány lesz:
egységes és vonzó külsejű, gondosan
szerkesztett és írott, igényes tájékoztatás
és olvasmány. Mindenütt, ahol fellépünk,
ezek a műsorfüzetek megvásárolhatók az
előadások idején. A premier előtt
azonban, a hosszú nyomdai átfutás miatt,
sehol sem. Legalább meghívott
vendégeinket szeretnénk megelőzőleg is
bővebben informálni. Bár minden új
évadot egy-egy áttekintő kiadvány kö-
szönt, amely már a bérletezés időszakában
számol be a műsortervünkről és a társulati
változásokról.

MECZNER JÁNOS: Színházunk be-
kapcsolódott a TIT munkájába, amely ta-
lálkozókat rendez a színészek, a rendezők,
illetve a dolgozók, a tanulók között.
Némelykor általános színházi témákat
vetnek fel a meghívók, többnyire azonban
gondolatilag-irodalmilag értékes drámák
kapcsán keresnek meg bennünket. Az
ismeretterjesztés mellett meg is
elevenítünk egy-egy drámarészletet még
az előadás előtt. Az előadás után viszont
mindig népesebb a közönség, könnyebb a
mi dolgunk is, élénkebb a beszélgetés,
amely hamarosan nem illedelmes és fá-
rasztó kérdezz-felelek, hanem felsza-
badult és gördülékeny vita. Nemrégen
vagyok a pályán. Rendezéseim közül ta-
lán a Pillantás a hídról bemutatója körül
kavargott a legtöbb szenvedély és gon-
dolat. Leggyakrabban pedig, hetente a
KISZ-vezető képző iskolába látogatunk
el... Az en suite rendszertől a félrepertoár
rendszer felé haladunk, amely segíti a
közvetett tájékoztatást is. A sorozat-
előadásokat fellazítjuk. Bevárjuk, hogy
tíz-tizenkét nap alatt a színházi hírek
megforduljanak a városban.

- A hírek ejutnak-e a közönségtől a szín-
házba is? A bírálatokról, a dicséretekről, az
igényekről értesülnek-e?

CSERHALMI IMRE: A nézők sem
levélben, sem szóban nem dorgálják és
nem buzdítják a társulatot. Mindennapi
életünkben, személyes környezetünkben
mégis meghalljuk a közönség vélekedé-
seit. Talán ma az új épület formálódása és
szépülése foglalkoztatja leginkább a győri
közvéleményt.

- Változott a közönség figyelme. Változott-e
a közönség magatartása is?

CSERHALMI IMRE: A hajdani szél-
sőséges attitűd negatív vonásai élnek
csupán. A rajongás már ellankadt, a meg-
botránkozás azonban fel-feltámad. Pél-
dául: az idén bemutattuk Vörösmarty
Mihály Salamonját. A kritika igen
keményen marasztalta el. Dühök, elke-



fórum
seredések, vádaskodások lappangtak vagy
forrtak minden előadásban, a közönség
pedig tömött sorokban zarándokolt el a
botránykőhöz.

- Mi vonzza elsősorban a nézőt a szín-
házba?

CSERHALMI IMRE: A színház min-
den lehet. Thália temploma, társasági
alkalom, zajos népünnepély vagy éppen
botránykő. Csak érdektelen és unalmas ne
legyen sohasem. Nem vagyunk prűdek,
álszemérmesek. Nem tartunk lelki-
vizsgálatot a ruhatárban.

MECZNER JÁNOS: A győri néző
legfeljebb egy-két színész kedvéért vált
jegyet.

- Ha például Shakespeare-vígjátékot ad-
nának...

MECZNER JÁNOS: . . . akkor a víg-
játékért, nem pedig Shakespeare-ért.
Nagyrészt pedig a zenés vígjátékokat és az
operetteket választják.

- A kedvenc műfajt mindig tetszéssel fo-
gadják ?

MECZNER JÁNOS: A közönség éppen
olyan Győrött - nem jobb és nem rosszabb
-, mint bárhol az országban. Voltaképpen
igényesebb is, mint gondolják sokan a
társulatban. Hiszen érzékeny, fogékony és
érdeklődő. Bár a mi szín-házlátogatóink
nagyon is hálásak. Tapssal jutalmazzák a
dráma, a helyzet, a figura korlátain átlépő
élceket is. Egyik színésznőnk egy özvegy
szerepében cigánykereket hányt a soproni
színpadon. A pusztán fizikai erőfeszítést is
méltányolták.

CSERHALMI IMRE: Az esetleg több
évtizedre is rúgó vidéki munka nemcsak
előnyös, hanem előnytelen szokásokat is
kialakít. A rossz hagyományban meg-
rögzött színész ösztönösen és gátlástalanul
megformálja a maga tapsos kimenetelét.
Ha nem a premierre, akkor a tizedik, a
huszadik előadásra.

MECZNER JÁNOS: Mind a ketten
rendszeresen, de váratlanul be-beülünk a
nézőtérre Győrött is, tájelőadáson is. A
rendezés nem támogatja az öncélú entrée-
kat és abgangokat. Tapsrendjeink is csu-
pán megköszönik, de nem provokálják a
tetszésnyilvánítást. Az elkövetkező
évadban már számos fiatal lép a győri Kis-
faludy Színház deszkáira. Az új színész-
nemzedék új stílusa talán új hagyományo-
kat teremt a társulatban...

CSERHALMI I M R E : . . . és a közön-
ség körében.

SZÉKELY GYÖRGY

Az előadóművészetről

„...új művészi eredmény áll elő; nem
azonos a költőművével, de nem”

is egészen idegen attól." (Babits Mihály:

Költő és tolmácsa)

Sokféle irányból lehet közelíteni egy mű-
vészethez, ha írni, beszélni akarunk róla.
Sokszor maga a művész szól alkotói
gondjairól, máskor az elemző kritikus
próbálja megfogalmazni a legfontosabb
törvényszerűségeket. Az előbbi esetben
többnyire az egyéni alkotói élmény keres
szavakat önmaga meghatározására; az
utóbbinál külső megfigyelő rögzíti ta-
pasztalatait, illetve kísérli meg összegezni
a különböző időpontokban meg-
fogalmazott meghatározásokat, vélemé-
nyeket. Aligha vállalkozhatik bárki is arra,
hogy végérvényes tételeket jelent-sen ki; s
anélkül, hogy az esztétikai nihilizmus
álláspontjára helyezkednénk, majdnem azt
kell mondanunk, hogy végül is egy
művészetet a saját alkotásai határoznak
meg a legpontosabban. Be-határolhatók,
elméleti tételek közé szoríthatók, az
absztrakciók szintjén tárgyalhatók,
utólagos rendszerekbe illeszthetők, talán
még „titkaik" rétegei is le-hámozhatók, de
éppen, mert művészi alkotások,
sajátosságaikat önmagukban hordozzák -
ha más módon elmondhatók volnának,
nem tartoznának a művészet keretébe.

Így van ez azokkal a művészetekkel is,
amelyeknek az alkotásai tárgyakban tes-
tesülnek meg, objektiválódtak. De még
bizonytalanabb talajra kerülünk akkor, ha
az olyan művészeteket vesszük szem-
ügyre, amelyek esetében Lukács György
meghatározása szerint a művészi kép-
ződmény még nem válik le az alkotóról,
nem tárgyban objektiválódik. Ezek az
úgynevezett előadóművészetek - a vers-
mondástól a daléneklésen és táncon át a
pantomimig -, amelyekhez pillanathoz
kötöttségük, illanékonyságuk miatt még
nehezebb hozzáférkőzni. Aligha lehet
tehát csodálkozni, ha az elmélet-írók is
bizonytalanságban vannak felőlük és
rendszerint valamiféle köztes kategóriába
sorolják be: reproduktív, alkalmazott,
függő stb. - művészeteknek

tekintve őket. A kategorizálás kísértésébe,
csapdájába nem szívesen esnénk bele. Más
gondolatmeneten szeretnénk végigmenni,
az előadóművészetek né-hány érdekes
problémáját még egyszer s nyilván nem
utoljára végig szeretnénk gondolni. Talán
túl óvatoskodónak tűnik ez a célkitűzés,
hogy az előadómű-vészetek közül egy
területet választunk ki: azt, amely az emberi
beszéden alapul. De még így is elég
bonyolult világba lé-
pünk.

*

A hivatásos magyar színészet régóta a
magáénak vallotta ezt a sajátos művésze-
tet. Alig nyílt meg a Pesti Magyar Szín-
ház, amikor 1837. október i6-án egy
„Muzsikai és szavalló hangverseny"-en
Egressy Gábor Vörösmarty Mihály Hon-
talan című versét adta elő. 1838. március
6-án ugyancsak ő Czuczor balladáját, a
Karád és Zemirt; a nagy pesti árvíz után
1838. április 27-én Laborfalvi Róza
„szavallja" az Árvízi hajóst, Vörösmarty
költeményét, augusztus 18-án, ugyanezt a
verset Bartha János mondta el. És a példák
szaporíthatók; még pontosabban: egyre
szaporodnak.

Az elméleti munka valamivel később
indul, de azután rendszeressé válik. Szász
Károly műve, A vers-szavalás elméleti és
gyakorlati kézikönyve, amely 1861-ben
először, majd rá tíz évre második kiadás-
ban jelenik meg, nyitja a sort. Jelentős
munka Egressy Gáboré, A színészet könyve,
amelyet a szerző a Nemzeti Szín-ház
ügyével foglalkozó országos bizottságnak
ajánlott 1866-ban, s benne külön fejezetet
szánt a versmondásnak; mint abban a
második könyvében is, amelyet A színészet
iskolája címen 1879-ben fia, Egressy Ákos
jelentetett meg. Igen érdekes volt
Rakodczay Pál elmélete A színészet rendszere
(1884) című művében, amelyben a színész
művészetét lényegé-ben a monológból
vezette le és a vers-mondást eleve színészi
teljesítménynek ítélte. Hevesi Sándor a
Thália-korszak lezárásakor jelentette meg -
sok gyakorlati tapasztalat birtokában Az
előadás művészete című könyvét (1908) ; a
Víg-színház nagy alapító művésze,
Hegedűs Gyula pedig a Paulay Ede-
hagyományra visszanyúlva, arra
hivatkozva szólt a vers-mondók
feladatáról, felelősségéről. Egészen
különleges helyet foglal el Babits Mihály
1918-as tanulmánya, a Költő és tolmácsa,
amelyet Ódry Árpádnak ajánlott, hiszen
talán első ízben fordult elő, hogy a vers
alkotója beszéljen a megszó-


