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A drámát nemcsak a
szó hordozza

Beszélgetés Sik Ferenccel

A rendezők esztendős teljesítményéről
nem készül statisztika, de ha volna, Sik
Ferencnek a listavezetők között lenne a
helye. Saját színházában, a Pécsi Nemzeti
Színházban - természetesen - folyamatosan
dolgozik: Shakespeare után Hernádi
Gyula, Illyés után Tamási Áron drámáját
állította színpadra. (Az idei évadban
„csak" kettőt rendezett - mentegetőzik.)
Budapesten a feltűnést keltő, új-szerű
Csongor és Tündével debütált a Nemzeti
Színházban, és mire megkeresem, hogy a
mű rendezői problémáiról, a költészet és a
látvány kérdéseiről, a romantika és a
népiség viszonyáról beszélgessünk, már
Békéscsabán próbál. Vörösmarty után
Csiky Gergelyt, zenés változatban. 1976.
január 1-től a Gyulai Várszínház
művészeti vezetője, és ez nemcsak titulust,
de konkrét rendezői, szervezői feladatot
jelent. A nyári évadban Sik Illyés Gyula új
komédiáját és Lászlóffy Csaba
kamaradrámáját állította - lényegében egy
időben - színpadra.

- Nem sok ez ? - kérdezem tapintatlanul. -
Hiszen a rendezés nem a próbák szakaszában
kezdődik. A rendezőnek szüksége van a
felkészülés, sőt a feltöltődés periódusára
i s . . .

- Ha soknak érezném, nem csinálnám.
Szerintem a rendező létezési formája, hogy
rendez. Bizonyára vannak
művészegyéniségek, akiknek tiszteletet
érdemlő belső igénye egy-egy hosszabb,
elmélyedő, élménygyűjtő feltöltődési idő-
szak. Az én számomra a feltöltődés az élet
totális igenlése, a tapasztalatszerzés, a
tevékenység. Ez történhet színpadon és a
tengerparton is. Fellini, amikor egyszer
megkérdezték, hogy mikor dolgozik, azt
felelte - állandóan. Hiszem, hogy a
rendező munkaperiódusait nagyon nehéz
szétválasztani. Engem például egy félórás
műszaki tárgyalás vagy adminisztrációs
munka, értekezlet jobban fáraszt, mint az a
színházi készenlét, haj-rá, amely reggel fél
tíztől éjjel kettőig tart. Az idei nyáron
Gyulán lényegében így dolgoztam. De egy
jó próbán az ember észre sem veszi, hogy
repül az idő. A munka fáradsága
felpezsdít. Á premierek közelsége diktálja
a tempót . . . Vi-

szont van egy alapelvem, amihez most
már megengedhetem magamnak, hogy
ragaszkodjam. Ha nem látok magam előtt
feladatot, ha nem izgat a munka, a lehe-
tőség - akkor elkerülöm.
 Feltételezem, hogy főrendezőként, mű-

vészeti vezetőként általában megvan a lehe-
tősége a választásra.
 Ne értsen félre. Én nem is a da-

rabokról, a darabválasztásról, hanem a
színházi feladatról beszélek.
 Kérdéses, hogy szét lehet-e választani a

kettőt.
- Feltétlenül. És a folyamatos színházi

munkában sokféle feladattal találkozik az
ember.
 Tudom : műszaki tárgyalás, adminisztrá-

ció, értekezlet ...
- Hát igen, ez is hozzátartozik. De most

nem erre gondolok. Hanem például arra,
hogy a közelmúltban ráébredtünk, hiába
szerettük volna, hiába sürgettük, egyelőre
nem csökkent a színház és a közönség
közötti rés. Legalábbis, a pécsi
műsorpolitikának egyelőre nem sikerült a
távolságot áthidalnia. Pedig nálunk talán
még jobbak is a mutatók, mint másutt. De
ha valóban közelebb akarunk kerülni a
saját közönségünkhöz, anélkül hogy
bármit is feladnánk elveinkből, akkor
szembe kell nézni ezzel a jelenséggel.
Látnunk kell, hogy az el-múlt években
számban megcsappant, igényeiben,
ízlésében viszont tovább süllyedt az
operettközönség színvonala. Az igazság,
hogy mi Pécsett esztendők munkájával
kialakítottunk egy sajátos, ön-álló
operettstílust, amit a műfaj közönsége is
elfogadott, de amiben ugyanakkor
kifejlődött valami halvány irónia, ami
soha nem fajult paródiává, éppen ezért a
műfajtól távolálló nézőket is elszórakoz-
tatta. És mi büszkék voltunk arra, hogy
Pécsett a „vegyes" bérletek tulajdonosai is
szinte teljes számban eljöttek a prózai
előadásokra is. Amikor az egyik évadunk
úgy alakult, hogy el kellett halasztanunk
egy Illyés-bemutatót, ez a „vegyes"
közönség telefonon, levélben reklamálta.
Á közelmúltban ez megváltozott : a bérlők
jobban válogatnak, és az operettközönség
mintha dacolt volna a prózával ... Pedig
nekünk szükségünk van erre a széles
nézőrétegre, az érdeklődésére, a
jelenlétére, a véleményére. Hiszen szín-
házat nem lehet a vakvilágba, a magunk
szórakozására játszani. És ha mi közös-
séget akarunk formálni a magunk közön-
ségéből, akkor meg kell keresnünk az
eszközöket, amivel hatni tudunk rájuk.
Ezért határoztam el, hogy jövőre, több-

éves szünet után, újra 'operettet rendezek.
Az ilyenfajta, tudatosan vállalt színházi

közösségnevelő - feladatra gondoltam
az imént.
 Ilyen típusú feladattal leginkább mégis a

saját színházában találkozik.
 Másutt viszont más feladat vonz. Bé-

késcsabán, az igazat megvallva, arra
voltam kíváncsi, hogy mit lehet az adott
keretek között, az adott gárdával, a már
lekötött nyersanyagból kihozni. Csiky
Gergely Kaviárjának nemcsak a muzsiká-
ja, de eredetileg még a díszlete és jelmezei
is a József Attila Színházból származtak.
Szerettem volna bebizonyítani, hogy a
csabai színészek többre képesek, mint
amennyire általában tartják őket. És kí-
váncsi voltam a helybeli közönségre is.
Hogy fel lehet-e ébreszteni bennük vala-
mit, vagy valóban annyira reménytelen a
helyzet.
 Es milyen következtetésre jutott?
 Arra, hogy a közönség igényesebb,

mint saját színháza. Ha elfordul a szín-
háztól, annak oka van. A többi között az
az adott helyzet, hogy ma már az ország
minden városában a tévé, a rádió és a film
szab mértéket. Az élő színház nem
nyújthat annál kevesebbet.
 Miért vállalta el mindennek tetejébe a

Gyulai Várszínház művészeti vezetését?
 Higgye el, hogy nem a cím, nem a

pénz, hanem a lehetőség izgatott. Hogy
módom nyílik megcáfolni a leszállított
nyári igényekkel kapcsolatos előítéleteket.
Érdekelt a történelmi dráma műfaja is.
Hogy hogyan látják a legkülönbözőbb
stílusirányzatokhoz tartozó írók a magyar
múlt eleven valóságát. Jövőre, ha minden
tervünk valóra válik - Örkényé és
Hernádié lesz a Gyulai Vár színpada. Szó
van a fiatal Boldizsár Miklós István király
című zenés játékának előadásától is. Már az
is megfordult a fejemben, hogyan lehetne
azonos történelmi téma feldolgozására
ösztönözni a magyar dráma néhány
képviselőjét. Hihetetlenül izgalmas, ta-
nulságos lenne az ilyenfajta írói mérkőzés,
a szakmának és a közönségnek is.
 Nézőként, kritikusként azt tapasztalom,

hogy Sik Ferencnek önálló, kialakult színházi
látása, stílusa van. Megtalálta, pontosabban
kialakította azt a látványos-dinamikus színpadi
nyelvet, amiről felismerhetők az előadásai.
Ezáltal sikerül sokszor megemelnie a
darabokat, és az irodalmi anyag
egyenetlenségeit áthidalva egységes, stilizált
játékká alakítani. Ilyenkor az előadások
komplexitásából alakul ki a színházi élmény.
Máskor viszont azt érezzük, hogy a stílus és a
darab külön él a színpadon. Vagy,
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hogy a kétféle hatás keresztezi egymást, és a
műnek a stílussal való találkozása nem folya-
matos.

- Így vagy úgy, de azért a rendezőnek is
sokszor meg van kötve a keze. Nem
mindig sikerül a hozzá legközelebb álló
darabbal találkoznia. De még ha műsorra
tűzik is, sokszor a színház konstrukciója, a
munkamegosztás követelményei döntik el,
hogy ki rendezi. Még az is előfordul, hogy
minden együtt van, a feladat, a darab, a
stáb - és mégsem jön össze. Egyetlen
rendező sem tűzheti ki célul maga elé,
hogy most pedig stílust akar teremteni. A
rendezés egyébként nem a stílusnál, hanem
a gondolatnál kezdődik. Csak annak lehet
színházi mondanivalója, aki közölni kíván
vala-mit a többi emberrel. A dráma
letagad-hatatlanul filozófiai műfaj. Nem
akarok nagyképű lenni és a rendező
filozófiájáról beszélni. Már csak azért sem,
mert tudom, hogy amit én a magam
filozófiájának vallok, az nem önálló
rendszer, nem tudományos elmélet. De
úgy érzem, sikerült a magam csekély
ismeretanyagából, élet-tapasztalatából
kialakítani valamiféle etikai, esztétikai
alapállást. Ennek kifejezésére tudatosan
keresem a legintenzívebb és
legszuggesztívebb eszközöket. Ma is

vallom, hogy a világmegváltás szándéka
nélkül nem lehet hatni az emberekre, és
nem születik a művészben sem igazi
munkakedv. De persze azért szükség van
valamiféle reális távlatra is, hogy az
ember - miközben az életét teszi rá - azért
felmérje a maga munkájának helyét,
súlyát, lehetőségeit is. Azt hiszem, hogy a
mi munkánkban a madártávlat és a béka-
perspektíva valamiképpen kiegészítik
egymást.

- Messzire kerültünk a stíluskérdésektől.
Márpedig én arra keresek választ, hogy
mennyire tudatosan alakította ki Sik Ferenc a
maga „koreográfus" látásmódját, stílusát?
Vagy még tágabban fogalmazva a kérdést:
vállalja-e egyáltalán ezt a meg fogalmazást?

- Vállalom, mert nem először hallom.
Általában a kritika így nevezi, amit csi-
nálok. De azért a lelkem mélyén nem va-
gyok biztos ennek a jelzőnek az érvé-
nyében. Tartok tőle, hogy csak a mi meg-
merevedett, statikus színházi konvenci-
óinkkal összevetve nevezhető az én szín-
házam koreografáltnak.

- Még ha epitheton ornansszá lenne is --a
kritika általában dicséretként alkalmazza ! De
valószínűleg szerepe van ebben az ön közismert
népitáncos múltjának. A z életrajz, a korábban
szerzett művészi tapasz

talat bizonyára belejátszik a színházi munka-
módszerébe, a szánházról alkotott elképzelé-
seibe.

- Soha nem is tagadtam. De ami a já-
tékstílust illeti, itt azért nemcsak az én
népitáncos múltamról vagy elkötelezett-
ségemről van szó. Hanem arról, amit én a
színház lényegének érzek.

- Azért jöttem, hogy erről beszéljünk . .
- Vallom, hogy a drámát nem pusztán a

drámai szó közvetíti, hordozza. Hanem
mindaz, ami a színpadon jelen van. Tehát
mindenekelőtt az emberi test. Mert semmi
nincs olyan aktívan, annyira
elkerülhetetlenül jelen a játékban, mint az
ember.
 Ez, gondolom, evidencia. Hogy díszlet,

jelmez nélkül lehet játszani, de az ember a
maga testi valóságában egyszerre alanya és
tárgya a játéknak.
 A test, a színész teste, mindenkor el-

választhatatlan az írói szövegtől. Tolmács,
„aki " néha még előtérbe is kerülhet. Nem
ez a lényeg. Hanem az, hogy a színész
testének is a drámát kell kifejeznie. A
mozgásának és a mozdulatlanságának is a
dráma nyelvén kell szólnia. Nálunk ennek
alig van hagyománya. Figyelje meg,
milyen gyakori, hogy a színészek -
méghozzá egészen kiváló színé-



szek! - megállnak a színpad előterében
félprofilban (azért úgy, mert megtanulták,
hogy a közönséggel szemben beszél-ni
nem modern!), és felmondják, esetleg
mély átéléssel, kitűnően a szöveget. És ez
nemcsak az egyértelműen rossz
előadásokban, a rosszul értelmezett drá-
mák bemutatásakor fordul elő. Láttam már
mélyen elemzett, pontosan értelmezett
modern és klasszikus drámát is, ahol a
kulcsjelenetekben a színészek fizikai
megjelenése, teste, gesztusrendszere el-
lentmondott a szituációnak. Általában két
véglet fenyeget: az egyik még mindig a
túlzott teatralitás, az ágálás, a romantikus,
„drámai" játékstílus. A tegnap még
érvényes, gondolati tartalmakat hordozó
színpadi gesztusok mára megmerevedtek,
kiürültek, elsablonosodtak. Részben éppen
a modorosság ellen vívott, jogos rendezői
küzdelem kergette bele a színészek egy
részét a másik végletbe. Létezik nálunk
egyfajta naturalista eszköztelenség, amikor
a színész civilként akar létezni a
színpadon. Úgy ül le egy székre, és úgy áll
fel, mintha otthon lenne. Különösen a
kortársi darabokban gyakori ez, amikor a
rendező nem gondolja végig, hogy a
hétköznapiság a színpadon unalmassá
válik, hatástalan .. .

 E z t a stílust, ha „kisrealizmusnak"
nevezzük, máris szalonképessé avattuk .. .
 Engem, megvallom, idegesít. És azt

tapasztalom, hogy a közönség is nagyon
hamar megunja. Amikor a testek drámai
szerepéről beszélek, nemcsak az egyes
színészek mozgására, gesztusainak
kifejező erejére gondolok, hanem például
a testek egymáshoz való viszonyára is. Ez
a viszony lehet vonzás, lehet taszítás,
egy-egy jelenetben állandó, vagy
folytonosan változó, csak egy nem lehet -
független a darabtól és a szituációtól.
 Előadásaiban, így a Csongor és Tündé-

ben is, engem a szó és a látvány egysége raga-
dott meg. Hogy a díszlet, a jelmez, a maszk és
a mozgásrendszer együtt alkotják az elő-adás
nagyon is karakterisztikus képi élményét.
Feltételezem, hogy az ön színpadi rendezései
az átlagosnál is többet veszíthetnek például
egy rádiófelvétel során.
 A díszleten és a jelmezen túl, a leg-

fontosabb látványelemnek, az emberi
testnek is azt kell jelentenie, közvetítenie,
amit a szó képvisel. Ezt a jelentést az éter
hullámai nem közvetítik ... Talán ész-
revette, már a Dupla vagy semmiben és az
Orpheusz a felvilágban rendezésében is arra
törekedtem, hogy elsősorban az emberi
test és annak fizikai valósága, a

szereplők mozgásiránya, csoportosulása, a
színpadon elfoglalt helyzete határozza
meg a drámai színteret.
 Ilyen és hasonló törekvésekkel azért már

találkoztunk.
 Természetesen, nem szeretnék itt a

világszínház eredményeivel és vívmá-
nyaival hivalkodni. Pontosan tudom, hogy
amit mi csinálunk, csak az első lépéseket
jelenti azon az úton, amin például
Mnouchkine, Ljubimov, Brook vagy
Besson halad.

- Ki-ki a maga útján.
 Természetesen. De ebben a vonat-

kozásban talán nem túlzás a közös ne-
vező, mert a felsoroltak kivétel nélkül
belekalkulálják az előadásba - a drámába!
- az ember fizikai valóját, az alkatát,
mozgását és mozdulatlanságát. Az emberi
test a színpadon általában ugyan-azt fejezi
ki, mint a szó. Azt tolmácsolja,
hangsúlyozza, sűríti. De adódhat olyan
szituáció, amelyben éppen a kontraszt-
hatásra van szükség. A lényeges csak az,
hogy ne maradjon semleges elem a drá-
mában. A test beszédét erősítik fel, azt
tagadják, vagy azt teszik idézőjelbe a
megváltoztatott arányok, a maszkok, a
bábuk is. Már az ősi, keleti színház is élt a
mi „legmodernebb" eszközeinkkel.
 A z elmondott rendezői alapelvek és kö-

vetelmények érvényesítése nagyrészt a színé-
szeken múlik. Kérdés, hogy a mi színész-
nevelésünk mennyire tart lépést ezekkel a fel-
adatokkal.
 Sokszor tapasztalom - még saját

munkám közben is -, de a leginkább né-
zőként, hogy nálunk, ha háromnál több
színész van a színpadon, valahogy nem
rendeződik - a szó drámai értelmében -
képpé a színpad. Még az is előfordul, hogy
a kép esztétikailag hibátlan, sőt
megragadó, csak éppen elkeni a mondani-
valót. Az ilyenfajta tartalmatlan vagy tar-
talomellenes színházi szépség szerintem
szépelgés, és ártalmasabb, minta Csárdás-
királynő.

 Irodalomban is ezt a tetszetősen csoma-
golt semmit érzem a kulturális előrelépés, az
ízlésfejlődés egyik akadályának. A vászon-
kötéses ponyva mindig is veszélyesebb volt a
sárgaregényeknél. A megtévesztés a színház-
ban is megbocsájthatatlan, ebben egyetértünk.
De engem most az érdekelne, hogy hogyan
sikerül önnek a saját stílusára rákondícionálni
a gyakran más szellemben nevelt, máshoz
szokott színészeket.

- A legelső feladat, a kulcskérdés a
nagyon alapos, pontos darabelemzés.
Mégpedig a jelenetértelmezés és a mű
egészének az átvilágítása. Lehet, hogy

elmondva általánosság. De a gyakorlat-
ban nem az. Rendezői munkámban azt
tapasztaltam, hogy a színész sokszor
többet tud a darab részleteiről, a maga
szerepéről vagy egy-egy jelenetéről,
minta rendező. Sokszor meglepett példá-
ul, hogy milyen mélyen és árnyaltan is-
meri Timár Éva az általa játszott figurá-
kat. Mi mindent képes felfedezni egy-egy
mondat mögött. És aki a figurát így
ismeri, az a szituációban is eligazodik. De
a rendezőnek összegeznie kell mindazt,
amit a színészei tudnak, és az egész mű
átfogó ismeretében rá kell ébresztenie a
színészeket a maguk helyére. At kell
világítania az összefüggéseket. Ha ezt
sikerül megoldania, akkor a színész, aki
korábban „készen" hozta a figurát, valami
újat kap a próbán. De ennek az új
ismeretanyagnak, szemléletnek a
birtokában mégis elbizonytalanodik,
elégedetlenné válik azzal, amit csinált.
Ebből a konstruktív elégedetlenségből
születik meg az a fogékonyság, ami a
további közös munka alapja. Csak ebben
az állapotban vállalja a színész azokat az
erőfeszítéseket, amelyek többnyire saját
fizikai és művészi kényelme feladására
késztetik.
 Feltételezi, hogy a színész kényelmes?
- Talán nem szerencsés, mert túlságosan

köznapi ez a szó. De azért kifejezi azt az
általános, és többnyire nem tudatos
hozzáállást, amivel olyan sokszor talál-
kozik a rendező. Hogy a résztvevők auto-
matikusan keresik a legkisebb ellenállással
járó megoldásokat, azt a munkamód-szert,
amely lehetővé teszi, hogy a legkisebb
erőfeszítéssel a legtöbbet produkálják. Ez
bizonyos munkaterületeken beválik. A
színházban is szükség van rá .. . Általában
ezt a fajta színészi célratörtést nevezzük
technikának vagy éppen rutinnak. Ki
tagadná a rutin jelentőségét? Enélkül nem
megy a színházi verkli. De van egy pont,
ahol a színész is megérzi, hogy ez kevés,
hogy többre lenne szükség.
 Ezek szerint a rendező feladata éles

fénnyel rávilágítani erre a pontra. De mit szól
ehhez a színész?
 Azok, akik már érzik saját kényelmük

és a rutin veszélyét, szívesen vállalják a
többletmunkát. Dolgoztam olyan kiváló
színésszel, akinél szinte próbáról-próbára
nyomon tudtam követni, hogyan
veszekszik benne a két szakmai énje,
hogyan rángatja őt a két ördög. Hiszen az
illető pontosan tudta, hogy akkor sem
bukik meg, ha a már bejáratott, bevált
eszközeivel „hozza" a figurát.



Egy ideig hajlott is erre a kényelmesebb
megoldásra, erőfeszítés nélkül próbált.
Azután, ahogy a munka felgyorsult, fel-
forrósodott, benne is megmozdult vala-mi.
Megpróbált mást, újat adni; kínlódott és
kísérletezett. Furcsa pedagógia a miénk.
Az ember a próbákon azért elemez, érvel,
magyaráz, hogy olyan vízre vigye a
rábízott színészt, ahol az el-
bizonytalanodik.

 Biztos benne, hogy ez a módszer mindig,
mindenkivel szemben beválik ?

-- Munka közben sokat tanultam, és ma
is tanulok a színészektől. Haumann Péter
mesélte egyszer pályája egyik legjobb
alakításáról, hogyan törte őt össze, hogyan
„őrölte meg" a rendező, hogy azután a
létrejött masszából felépítse, a színésszel
együtt, a figurát.

 Vitatható módszer ! De az eredmény
persze ezt is szentesítheti. Brook színészeitől
mindenesetre egészen másfajta próbamódsze-
rekről hallottam. Hadd kérdezzem meg inkább
azt, hogy mit jelent a rendezői munka-módszer
szempontjából egyetlen évadban négy különböző
társulattal dolgozni?

-- Minden együttes színvonala, szelle-
misége más. De a pontos, alapos dráma-
elemzés mindenkor, mindenhol kulcs-
kérdés. A rendező csak ezzel nyerheti meg
magának a kollektívát. Hiszen min-den
színész szívesen fogadja azt a rendezőt,
akiről elhiszi, hogy ad neki vala-mit.
Méghozzá nemcsak egy-egy instrukciót,
hanem a maga szerepének perspektíváját.
Ha megérzi és megérti, hogy a rendező a
darab értelmezése révén őt is valamiféle
nagyobb igazság részesévé tette . .

 Pécsett egységes társulattal, Gyulán
egy-egy előadásban különböző társulatok
tagjaival dolgozik. Mennyiben befolyásolja ez
önt a munkájában?

- A pécsiekkel nagyon egyek vagyunk.
A kialakult, homogén együttesnek meg-
vannak az előnyei. Viszont itt jöttem rá
arra a veszélyre, hogy a színészeim
hajlamosak elveszíteni önállóságukat.
Hogy főként a kérdőjeleiket fordítják
felém; szinte felkínálják a rendezőnek: itt
az egyéniségem, bányásszon belőle!

- Lehet, hogy itt vannak az előadott pe-
dagógia határai?

 Talán. Mindenesetre vigyázni kell,
hogy az együttes tagjai megőrizzék saját
színeiket. Á csapatszellem nem magától
alakul ki. És azt is látni kell, hogy a szín-
házi kollektíva soha nem lehet teljesen

homogén. A nagy csapatból mindig kivá-
lik egy kis csapat. Az a mag, amelyik a
munka motorja, amelynek minden tag-ja
felvállalja az előadás ügyét Es mindig
vannak támogatók vagy közömbösek,
várakozók. De a kialakult mag aktivitása,
hangulata, sikere ezt a tágabb kört is
mozgásba hozhatja, vonzza.

 A z elmúlt években Sik Ferenc tevé-
kenységének középpontjában a mai magyar
dráma állt. Mennyiben tekinthető ez szín-
házszervezeti kérdésnek, véletlennek, és
mennyiben ars poeticának?

 Természetesen összefügg színházunk
műsorpolitikájával. De bennem is él,
erősödik az igény arra, hogy közvetlen és
ne áttételes formában szóljak hozzá mai
sorskérdésekhez. Meggyőződésem, hogy
csak a magunk problémáinak felvetése,
feszegetése révén, saját sorskérdéseink
által juthatunk el - drámában,
színházművészetben - a lét
alapproblémáihoz.

Következő számaink tartalmából :

Hermann István:
Széchenyi a Madách Színházban

Almási Miklós:

Stuart Mária

Selmeczi Elek:

Play Seneca

Mészáros Tamás:
Beszélgetés Székely Gáborral

Koltai Tamás:

Peter Brook és Az ikek

Pályi András:
A színház kontemplatív útja?

Jean Darcante:
Végleg bezárult-c a doboz?

Csernák Árpád:

Tanyaszínház és

tájelőadása

Csillag Ilona:
Évfordulók ürügyén a

Madách Színházról

BOGÁCSI ERZSÉBET

Munkásszínház -
népszínház

Beszélgetés Miszlay Istvánnal
és Berényi Gáborral

Korszakot zár, azaz korszakot nyit a
húszesztendős József Attila Színház?

Tanulságokról és tervekről egyaránt
beszélt Miszlay István, az új igazgató és
Berényi Gábor főrendező, de nem húzott
határt a múlt és a jövendő közé.

BERÉNYI GÁBOR: Tamáskodtak
annakidején, megél-e a színház a város
peremén. Mint rendező, már az alapítás
tanúja voltam. Az első esztendőkben
születtek olyan előadások, amelyek har-
mad-negyed házak előtt mentek, vagy
csupán öt-hat ízben. A hatvanas évek
derekán jelentek meg az első százas soro-
zatok, amikor a felhőtlen, könnyed, kel-
lemes darabokkal becsalogatott közönség
észrevétlenül fölzárkózott a társulat, illet-
ve a komolyabb műsorterv mellé.

- Ez a közönség a mai törzsközönség is?
BERÉNYI GÁBOR: Igen. Angyal-föld,

Újpest, Óbuda munkássága ma is
hűségesen támogatja a József Attila
Színházat. De már jönnek a belvárosból
és az új lakótelepek gyűrűjéből is. Csak-
nem állandó a telt ház, pedig már kocká-
zatosabb, igényesebb a műsor, mint húsz,
tíz vagy akár öt esztendeje, amióta itt
dolgozom. Ki gondolta volna még nem-
régiben is, hogy O'Neill Vágy a szilfák alatt
vagy Miller A salemi boszorkányok című
súlyos, komor, már-már nyomasztó
drámái sikert aratnak? Az első házakat
hozza a bérlet, azután pedig már híre
szalad az előadásnak.

- A bérlet tehát szükséges?
BERÉNYI GÁBOR: Ki-ki gondol-

kozzon a maga fejével. Nálunk feltétlenül
szükséges, sőt hasznos. A bérlet ugyanis
nemcsak biztonságot nyújt, hanem sok-
műfajú, változatos kínálattal segíti, fej-
leszti, vezeti a nézőt, a mi nézőinket, akik
többnyire csak a József Attila Színházba
járnak.

MISZLAY ISTVÁN: Az országos
kultúrpolitika célja: minél szélesebb réteg
jusson el a színházba. Segítsük hát a
nézőket ifjúsági és nyugdíjas bérlettel,
teltházakciókkal, szakszervezeti vagy vál-
lalati támogatással. Azon már eltöpreng-
tünk viszont, hogy vajon ne tartsunk-e
kevesebb bemutatót. Így nem akaszta-

nánk meg a sikersorozatokat idő előtt,


