
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.
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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,
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gyanakkor több próba, több figyelem
utna egy-egy premierre .. .

 A hőskorban legendák keringtek a József
ttila Színház és a közönség bensőséges
apcsolatáról. Megmaradt-e ez a kölcsönös,
egkülönböztetett figyelem?
BERÉNYI GÁBOR: Ne áltassuk
agunkat. Már nem olyan családias a vi-

zony. Akik akkor gyalogjárók voltak, ma
ietve kocsiba ülnek. A közönség-
alálkozók pótolják az egykori, az utcán, a
illamoson vagy a Lehel-piacon szövő-
ött, spontán, őszinte beszélgetéseket.

 Bizonyos, hogy mindannyian így véle-
ednek? Nemrégiben elgondolkodtatóan nyi-
atkozta Holl István a Film Színház Muzsi-
ában: „ A közönséggel való találkozásnak
egvan a helye: a színház. S megvan a mód-

a: az előadás. A z előadásokat kell olyan
rejűvé tenni, hogy ne legyen szükség másra, a
zínházat kell olyanná tenni, hogy minden-ki -

közönség és a színház művészei egyaránt -
egtalálják benne, amit akarnak."

BERÉNYI GÁBOR: Nincsen színész,
ki az elkapott véleményfoszlányokat is
e kíváncsian fülelné, amikor este kilép a
iskapun. Mindannyian csak a formális,

a statisztikák kedvéért született, a köte-
lezettségek közül megkönnyebbülten
kipipált beszélgetésektől idegenkedünk.
Ezért lehetőleg a színház szervezi meg a
találkozást, nem közvetlenül az elő-adás
után marasztaljuk a nézőt, de szívesen
várjuk a felkéréseket.

 Valóban fogyatékosságokról árulkodik
többnyire, ha a művész magyarázza a művét.

MISZLAY ISTVÁN: Jó esetben
azonban nem az előadást kommentáljuk,
hanem az előadás kapcsán szólunk a
színházról. A Bánki Donát Szakközép-
iskola diákjai például belestek már a
próbafolyamatba, a műhelytitkokba is.
Magyarországon a színházesztétikai ne-
velés úgyis elmaradottabb, mint az iro-
dalom, a zene-, a képzőművészeti vagy
akár a filmesztétikai nevelés.

 Csak a színház neveli a közönségét, a
közönség nem alakítja a színházát?

BERÉNYI GÁBOR: Dehogynem.
Hevesi Sándor mondta: „A színházban
minden másképpen van." A fogadtatás is
csaknem mindig meglepő, még a ta-
pasztalt szakemberek számára is. Volta

képpen minden bemutatón, bizonyos
számú előadás után, javítgatnunk, vál-
toztatnunk kellene a közönség- és a
kritikai, a szakmai tapasztalatok alapján,
ha időnk engedné. Kirívó esetben
módosítunk most is. Nemrégiben Seregi
László például A windsori víg asszonyokat
rendezte. Színpadra ültette a nézők egy
részét, akik a főpróbán zavartan és ké-
nyelmetlenül feszengtek a játék kellős
közepén.

MISZLAY ISTVÁN: Az évad utolsó
produkciója volt a Villon és a többiek című
musical, amelynek második része
dramaturgiailag megbicsaklik, nem elég
feszes. A nyáron a szerzők helyrehozták
ezt a fogyatékosságot, s az új évadban már
e szerint játsszuk.

 Hogyan méltányolja a közönség a színé-
szek munkáját ?

MISZLAY ISTVÁN: Hálásan. Igaz, a
színház is segíti a tehetséges színészeket.
Kevés régi nagy sztárral büszkél-
kedhetünk, tehát a fiatalokra is támasz-
kodunk: a középkorúakkal arányosan
kapnak feladatokat. Miközben erejüket
próbálgatják, egyéniségük izmosodik, és
megalapozzák népszerűségüket, termé-
szetesen mindig az együttes játékon belül,
mindannyiunk hasznára. Hiszen a
színházban a legelső a színész. Ő áll ki a
színpadra. Általa szólal meg mind az író,
mind a rendező. A József Attila Színház
színészcentrikus színház.

 Milyennek tartják akkor a jó értelemben
vett rendezői színházat?

BERÉNYI GÁBOR: Az a jó rendezés,
amelyben a dráma tisztán szólal meg, és
amelyben a színészek is tehetségük
legjavát adják. A kiagyalt „koncepció"
sokszor csak görögtűz. Nem lehet
becsületes munka az, amelyik a talpáról a
fejére állítja a művet. Ahogy nem
becsületes az a színházvezetés sem,
amelyik nem a közönségét figyeli, ha-nem
minduntalan a szakmára és a sajtóra
sandít. A helyes műsorpolitikát az hatá-
rozza meg, hogy kinek, hol, milyen anyagi
és személyi feltételekkel játszunk.

MISZLAY ISTVÁN: Sajnos, ese-
tünkben sokszor a színház minősíthetetlen
technikai körülményei is, például a rossz
hő- és hangszigetelés. Pedig a József
Attila Színház - munkásszínház.
Ugyanakkor munkásművelődésről beszé-
lünk .. .

 Már 1971-ben ezt mondotta Berényi
Gábor: „A József Attila Színháznak az a

Jelenet Miller A salemi boszorkányok című drámájából a József Attila Színház előadásában.
A képen: Bodrogi Gyula, Téry Árpád, Láng József, Kránitz Lajos, Fülöp Zsigmond és Bánsági Ildikó
(Iklády László felvétele)



célja, hogy igazi, szórakoztató népszínház
legyen."

BERÉNYI GÁBOR: Ma is ezt mon-
dom, a szórakoztatást pedig a legtágabban
értem. A József Attila Színház, éppen
közönsége és körülményei miatt, sohasem
lehet avantgard együttes, ellenben
irodalmilag színvonalas, játékstílusában
korszerű, ugyanakkor közérthető műsort
kínáló, népszerű színház, azaz: népszínház
igenis lehet.

MISZLAY ISTVÁN: Nem fojtjuk el
csírájukban a művészi kísérleteket, ha-nem
teret nyitunk számukra a kamara-
színházban, amely az 1977/78-as évadban,
a Fürst Sándor utca és a Radnóti Miklós
utca sarkán álló zeneiskola még
átalakításra váró koncerttermében nyílik
meg. A társulat itt majd szokatlan fel-
adatokkal is találkozik, bővül a repertoár,
új közönséget, mindenekelőtt szak-
munkástanulókat és szakmunkásfiatalokat
is várunk,

- Hány premiert terveznek ?
BERÉNYI GÁBOR: Három-négy

premiert tervezünk a stúdióban, ötöt-hatot
a nagyszínházban -. régi törekvésem
szerint: minél több eredeti magyar
bemutatót.

MISZLAY ISTVÁN Mai magyar és
mai szocialista drámákat keresünk. Á
József Attila Színház fennállásának
huszadik évfordulójára meghívásos
drámapályázatot rendeztünk mai tárgyú
művekre, amelyek ősszel el is készülnek.
Kettőt vagy hármat közülük műsorra is
tűzünk még a jövő évadban, egy Csiky
Gergely-, egy Shakespeare-, egy Arbuzov-
és egy Eduardo de Filippo-bemutató
mellett.

- Kik vesznek részt a pályázaton ?
MISZLAY ISTVÁN: A szinopszisok

szerint Galgóczi Erzsébet Próbaidője 1949-
ben, egy vidéki gyárban, Száraz György
Sziget az időben című darabja pedig 1956-
ban, egy egyetemi kollégiumban játszódik.
Sánta Ferenc egy bányásztörténetben,
Maróti Lajos három különböző korú nő
életében, Csurka István egy televíziós
show-man-vetélkedőben fejti ki
mondandóját. Páskándi Géza A szájízrontó,
avagy két rossz nap: egy rossz hétvége
beszédes címmel ír komédiát. Tárgyalunk
még Raffai Saroltával, Bertha Bulcsúval,
Csák Gyulával és Kaló Flóriánnal ... A mai
magyar dráma mellett a jövőben ápoljuk a
testvéri népek irodalmát is, a kortárs
szovjet, lengyel, cseh, román, bolgár és
jugoszláv dráma-irodalmat.

SZÜCS MIKLÓS

Beszélgetés
Jánosa Lajossal

A Magyar Színházművészeti Szövetség-
ben már több mint másfél évtizede mű-
ködik - az utóbbi időben egyre eredmé-
nyesebben -- a díszlet- és jelmeztervező
tagozat. Jánosa Lajossal, a tervező szekció
elnökével, a Nemzetközi Díszlet-tervező
Szakosztály (OISTT) magyar
képviselőjével, a tervezők helyzetéről,
gondjairól beszélgettem.

A díszlet- és jelmeztervező tagozat te-
vékenysége miből áll, hogyan kapcsolódik be a
szövetség munkájának égészébe?

A Színházművészeti Szövetség ter-
vező tagozatába tartozik a színházi és a
televíziós díszlet- valamint
jelmeztervezők mintegy kilencven
százaléka. Van ugyan a Filmművész
Szövetségnek egy televíziós tagozata,
amelynek szintén tagjai a vezető televíziós
tervezők, de külön díszlet- és
jelmeztervező tagozatuk nincs. Egyrészt
ezért, másreszt mert a problémáink
közösek hiszen sokszor tervezünk egymás
területén, színháziak a tévében és a
televíziósok a színházban -, úgy
gondoltuk, jó ha van egy hely, ahol
mindannyian összejöhetünk, megteremtve
így a szakma egyet-len magyarországi
központját. Lenne ennél talán jobb
lehetőség is, ha működ-ne egy főiskolai
tanszék. Az Iparművészeti Főiskolán, ahol
hét évig vezettem a díszlet- és
jelmeztervezői szakot, ez bizonyos fokig
már létrejött, de sajnos - külső okok miatt
- a keret főtanszak (díszítő-festők)
megszűnt, és így már hosszú idő óta
szünetel a tervezők képzése, és ezzel
együtt a tervezők kísérleti műhelye is
megszűnt. Á tanár ugyanis az oktatás
során nemcsak tanít, hanem rengeteget
tanul is. A növendékek gátlástalanabbul
vetik fel az új problémákat, nagyon
sokszor olyan kérdéseket tesz-nek fel,
amelyek előreviszik az egész szakma
ügyét. Nagyon hasznos és hasznosítható
tapasztalatot szereztünk annak idején a
főiskolán. Egy ilyen tanszék köré
csoportosulnak a rokonszakmák
képviselői is; a gépészmérnök, a szín-
háztervező technikus színpadtechnikát, a
drámatörténész, a dramaturg drámatör-
ténetet, színháztörténetet tanít. Rende-
zőket kapcsoltunk be a munkába, kép-

zőművészeket, akik rajzot, festést taní-
tottak. A rokonszakmák legkiválóbb
képviselőivel ismerkedhettek meg a ta-
nulók és a tanárok is. A tanszéken rend-
szeresen voltak konzultációk, konferen-
ciák; de a folyosói találkozások is a ta-
pasztalatok kicserélésének egy módját
jelentették. Ez minden művészetben
nagyon fontos, sőt szinte nélkülözhetetlen.

- Ha a szövetségi munkáról beszélek,
akkor ezzel kellett kezdenem, hiszen
többek között ezt pótolja már jó ideje a
szövetség keretén belül működő díszlet-és
jelmeztervező tagozat. Az évek során
nagyon sok szép eredményt értünk cl.
Létrejött például az első díszlet- és jel-
meztervező album, a Scenographia Hun-
garica. Ennek a könyvnek a szerkesztő
bizottsága majdnem teljesen egybeesett
szakosztályunk vezetőségével. Azelőtt a
kiállításokért, amelyeken bemutathattunk
valamit munkáinkból, rengeteget
harcoltunk. Szerencsére ma már egész más
a helyzet. Nagyon sok segítséget kapunk a
különböző kiállítások meg-rendezéséhez.
Alig győzünk a különböző felkéréseknek
eleget tenni. Ma már több, rendszeresen
megrendezésre kerülő nemzetközi és hazai
kiállítás van, amelyen tervezőművészeink
legjobbjai vesz-nek részt. (Novi Sadi
Triennálé, Prágai Quadriennálé, Miskolci
Triennálé stb.) Legutóbb Prágában értünk
el szép sikert, Schäffer Judit ezüstérmet
kapott.

- A legtöbb tervező ma már úgy készíti
el terveit, hogy az egyúttal kiállítási tárgy
is lehessen. Varga Mátyás és kor-társai
teremtették meg tulajdonképpen ezt a
szakmát Magyarországon. Az hogy a
tervező fontos, nélkülözhetetlen tagja lett a
színházi együttesnek, az nekik, az ő
generációjuknak köszönhető. Mi, az
utánuk következő nemzedék, azt vállaltuk,
hogy erkölcsi megbecsülést szerzünk
ennek a szakmának. Ezért kétfrontos
harcot indítottunk: egyrészt el akartuk érni,
hogy mint képzőművészek a színházon
belül jobb helyzetbe kerüljünk, másrészt
azt, hogy a képzőművészek között valóban
képzőművész rangra emelkedjék a
színházi díszlet- és jel-meztervező.
Mindkét célunk elérésére egyik legjobb
eszköznek a kiállítások megrendezése és
az azokra készülő katalógusok
bizonyultak. A kiállítások előkészületei
során több alkalommal zsűrizünk. A zsűri
tagjai állandóan kicserélhetik nézeteiket,
vagyis kialakult egy állandó kritikai
fórum. Szinte nincs olyan hónapja az
évnek, hogy ne lenné-


